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ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Γιατί εργαστήριο; 

Όλες οι θεωρίες οι σχετικές µε τη διδακτική των Φυσικών Επιστηµών γενικά 
και της Χηµείας ειδικότερα, παρά τις χαώδεις πολλές φορές διαφορές που 
παρουσιάζουν σε διάφορα επίπεδα, επιστηµολογικό, φιλοσοφικό, κοινωνικό κλπ, 
εµφανίζονται να συµφωνούν στην αναγκαιότητα της αλληλεπίδρασης των µαθητών 
µε το υλικό του γνωστικού αντικειµένου. Εν ολίγοις θεωρούν ιδιαίτερα σηµαντική τη 
συνεισφορά της εργαστηριακής ενασχόλησης των µαθητών, στην επίτευξη των 
µαθησιακών στόχων. Η άποψη οτι η διδασκαλία της Χηµείας είναι συνδεδεµένη 
αναπόσπαστα µε το πείραµα, δεν είναι καινούργια, κάτι που αποδεικνύεται από το 
γεγονός ότι τα πρώτα εγχειρίδια Χηµείας, είχαν  τον τίτλο «Πειραµατική Χηµεία». Η 
ραγδαία ανάπτυξη της θεωρητικής Χηµείας, καθώς και συγκεκριµένες αλλαγές στην 
κατεύθυνση της Εκπαίδευσης, αποτέλεσαν τη βασική αιτία της εξάλειψης του όρου 
Πειραµατική. Παρ’ όλα αυτά η Χηµεία δεν πρέπει να αποκοπεί από τις πειραµατικές 
της ρίζες, γιατί ακόµα και σήµερα αυτές είναι που στηρίζουν το όλο οικοδόµηµα της. 

Επιγραµµατικά, ορισµένοι από τους στόχους που µπορούν να επιτευχθούν µε 
την εργαστηριακή εξάσκηση είναι: 

• Η κατανόηση της επιστηµονικής µεθόδου 
• Η γνωριµία µε βασικές εργαστηριακές µεθόδους και τεχνικές  
• Η ανάπτυξη εργαστηριακών δεξιοτήτων 
• Η αποσαφήνιση δύσκολων θεωρητικών εννοιών  
• Η ενίσχυση της αίσθησης του πραγµατισµού της Χηµείας 
• Η ενίσχυση του συνεργατικού τρόπου εργασίας 

Τα τελευταία χρόνια υιοθετήθηκε από αρκετούς χηµικούς η χρήση 
προσοµοιώσεων πειραµάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή µε το επιχείρηµα οτι αυτά 
είναι πιο ασφαλή και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Παρά την αναµφισβήτητη 
χρησιµότητα µιας τέτοιας εφαρµογής σε περιπτώσεις που η εργαστηριακή άσκηση 
είναι για πρακτικούς λόγους αδύνατη, αυτή δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 
προσφέρει στους µαθητές, τα ίδια οφέλη µε το πραγµατικό εργαστήριο. Όσον αφορά 
στο θέµα της επικινδυνότητας του χηµικού εργαστηρίου και της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος που αυτό µπορεί να προκαλέσει, η απάντηση βρίσκεται στο 
σχεδιασµό «πράσινων» εργαστηρίων. 

 
Το «πράσινο» εργαστήριο είναι καθαρό και ασφαλές  

Ο σχεδιασµός και η εκτέλεση των πειραµατικών ασκήσεων στο πράσινο 
εργαστήριο, διέπονται από τις δώδεκα αρχές της Πράσινης Χηµείας. Αυτό πρακτικά 
σηµαίνει οτι: 

 Χρησιµοποιούνται σύγχρονες µέθοδοι και τεχνικές τόσο σε µακρο όσο 
και σε µικροκλίµακα 

 Πειράµατα σε µικροκλίµακα είναι προτιµότερα από αυτά που 
πραγµατοποιούνται σε µακροκλίµακα, εφ’ όσον δεν διακυβεύεται η 
επίτευξη των µαθησιακών στόχων  

 ∆ίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρησιµοποίηση ανανεώσιµων πηγών 
πρώτων υλών και στην εξοικονόµηση ενέργειας 



 Αποφεύγεται η χρήση διαλυτών και στην περίπτωση που η παρουσία 
τους είναι απαραίτητη, χρησιµοποιούνται φτηνοί πράσινοι διαλύτες  

 Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χηµικών ατυχηµάτων µε τη αποφυγή 
χρησιµοποίησης τοξικών και επικίνδυνων αντιδραστηρίων 

  Επιδιώκεται η παρασκευή µόνο των επιθυµητών χηµικών ουσιών µε 
συνέπεια την όσο το δυνατόν µικρότερη  παραγωγή αποβλήτων 

 Επιδιώκεται η πραγµατοποίηση αντιδράσεων στις οποίες τα χηµικά 
αντιδραστήρια συµµετέχουν σε καταλυτικές και όχι στοιχειοµετρικές 
ποσότητες 

 Ευαισθητοποιεί τους µαθητές σε θέµατα περιβάλλοντος και αναπτύσσει 
την οικολογική τους συνείδηση 

Όσον αφορά στο σχεδιασµό και στην κατασκευή ενός τέτοιου εργαστηρίου, 
πρέπει να γίνονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτό να µπορεί να χρησιµοποιεί: 

 Ως επί το πλείστον ηλιακό φως για το φωτισµό του 
 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια 
φωτοβολταϊκά τόξα κλπ), για τη λειτουργία των διαφόρων συσκευών  

 Ελεγχόµενο εξαερισµό µέσω απαγωγών σε ορισµένα µόνο σηµεία για 
την εκτέλεση πειραµάτων µε αέρια, ώστε να µην προκύπτει ανάγκη για 
τον εξαερισµό ολόκληρου του εργαστηρίου 

 Ανακυκλώσιµα αναλώσιµα υλικά 
και να διαθέτει 

 Άνετους χώρους, τόσο για την αποθήκευση των αντιδραστηρίων όσο και 
για την απρόσκοπτη και ασφαλή εξάσκηση των εκπαιδευοµένων 

 Ειδικούς χώρους απόθεσης και αδρανοποίησης των αποβλήτων 
 

«Πρασινίζοντας» το χηµικό εργαστήριο 
Οι χηµικοί παραδοσιακά χρησιµοποιούν το χηµικό εργαστήριο είτε για 

ερευνητικούς, είτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στη εξελικτική του πορεία το χηµικό 
εργαστήριο έχει αλλάξει αρκετές µορφές, από τα υποτυπώδη εργαστήρια των 
αλχηµιστών, έως τα σύγχρονα εργαστήρια των µεγάλων ερευνητικών κέντρων. Η 
ανανέωση και ο εµπλουτισµός του εξοπλισµού του είναι µια διαρκής διαδικασία, 
όπως διαρκής είναι και η εφαρµογή νέων µεθόδων και τεχνικών. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα το σύγχρονο χηµικό εργαστήριο να διαθέτει πια συσκευές υψηλής 
τεχνολογίας, κατάλληλες για µία πληθώρα απαιτητικών αναλύσεων, για µελέτη των 
χηµικών ουσιών, για αξιολόγηση των χηµικών διεργασιών κτλ. Η µακροχρόνια αυτή 
πορεία του χηµικού εργαστηρίου είναι λογικό να έχει δηµιουργήσει και παγιώσει 
ορισµένες αρχές στη λειτουργία του. Είναι καθήκον του κάθε χηµικού, που θέλει να 
δώσει µια ¨πράσινη¨ νότα στις εργαστηριακές του ενασχολήσεις, να προσπαθήσει να 
βρει τρόπους να απαγκιστρωθεί από τις κλασσικές συµβατικές λογικές που διέπουν 
τη λειτουργία του εργαστηρίου. Αυτού του είδους οι αλλαγές είναι σήµερα πλέον 
επιβεβληµένες, παρά το γεγονός οτι το χηµικό εργαστήριο µέχρι τώρα, έχει να 
επιδείξει εντυπωσιακά αποτελέσµατα, µε εφαρµογές σε όλους τους τοµείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας.  

Ένα πρώτο βήµα θα µπορούσε να γίνει αν ο ερευνητής χηµικός αλλά και ο 
εκπαιδευτικός, προσπαθούσαν να αξιολογήσουν εκ νέου όλες τις εργαστηριακές 
δραστηριότητες που σκοπεύουν να πραγµατοποιήσουν. Ίσως ανακαλύψουν ανάµεσα 
τους ορισµένες, που ούτε πράσινες µπορούν να χαρακτηρισθούν, αλλά και πιθανόν  η 
πραγµατοποίηση τους να µην εξυπηρετεί πλέον τους επιδιωκόµενους στόχους. Για 
όσες όµως προκύψει οτι επιβάλλεται η πραγµατοποίηση τους, µπορεί να ελεγχθεί το 
πόσο πράσινες είναι, µε στόχο είτε τη βελτίωση τους, είτε την αντικατάσταση τους µε 



άλλες πιο πράσινες και εξίσου ενδεδειγµένες για το σκοπό που επιδιώκεται. Είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό, αυτή η αξιολόγηση να γίνει από τον εκπαιδευτικό σε 
συνεργασία µε τους µαθητές ή τους φοιτητές, αφού τέτοιου είδους προβληµατισµοί 
εισάγουν κατ’ ευθείαν στην καρδιά της Πράσινης Χηµείας.  

Επειδή όµως όλα κρίνονται εκ του αποτελέσµατος, µετά το πέρας µιας 
εργαστηριακής δραστηριότητας θα ήταν σκόπιµο να δίνονται απαντήσεις στα 
παρακάτω τρία απλά ερωτήµατα. 

♦ Με βάση ποια στοιχεία της εργαστηριακής δραστηριότητας θα 
µπορούσε αυτή να χαρακτηρισθεί πράσινη; 
♦ Ποια στοιχεία της εργαστηριακής δραστηριότητας είναι εκείνα που 
εµποδίζουν το χαρακτηρισµό της ως πράσινης; 
♦ Ποιες ενέργειες απαιτούνται ή µπορούν να γίνουν ώστε η εργαστηριακή 
δραστηριότητα να γίνει ακόµη πιο πράσινη; 

Και σε αυτή τη διαδικασία η συµµετοχή των εκπαιδευοµένων, ακόµη και αν είναι 
πιθανόν να χαρακτηρίζεται από επικριτική διάθεση, έχει να συνεισφέρει µονάχα 
οφέλη.  

Παρ’ όλο που η επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτεί αρκετό χρόνο και 
συνεχή προσπάθεια, ο κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να αρχίσει να ¨πρασινίζει¨ το 
εργαστήριο του µε απλά βήµατα, από το αµέσως επόµενο πείραµα που έχει  
προγραµµατίσει να υλοποιήσει. Έτσι µπορεί 

 να αντικαταστήσει ορισµένα από τα αντιδραστήρια που παραδοσιακά 
χρησιµοποιεί, µε άλλα λιγότερο επιβλαβή, όπως ξύδι αντί υδροχλωρικού 
ή θειικού οξέος, φυσικούς δείκτες κτλ. Εκτός των άλλων, από την 
πρακτική αυτή, προκύπτει και οικονοµικό όφελος 

  να παραγγείλει τις απαιτούµενες ποσότητες των αντιδραστηρίων µόνο 
για ένα σχολικό έτος, µε βάση τον αριθµό των εκπαιδευοµένων και των 
προγραµµατισµένων εργαστηριακών ασκήσεων. Αποκτά µ’ αυτόν τον 
τρόπο καλύτερη εποπτεία στο τι έχει και στο τι χρειάζεται κάθε φορά. 
Έτσι αποφεύγεται η συσσώρευση αντιδραστηρίων που δεν θα 
χρησιµοποιηθούν ποτέ και εποµένως θα καταλήξουν ενδεχοµένως 
κάποια στιγµή στα απόβλητα, ρυπαίνοντας το περιβάλλον. Ταυτόχρονα 
το κόστος λειτουργίας του εργαστηρίου µειώνεται 

 να τοποθετήσει ενδεικτικές ετικέτες σε όλες τις συσκευασίες των 
χηµικών ουσιών 

 ενδεικτικές ετικέτες να τοποθετήσει  επίσης και στα δοχεία απόθεσης 
των αποβλήτων, ώστε να είναι σαφές, που πρέπει να αποτεθεί κάθε 
είδους χηµικού υπολείµµατος 

  να χρησιµοποιεί τον απαγωγό για τα πειράµατα στα οποία παράγονται 
αέρια 

 να πραγµατοποιήσει τις δραστηριότητες του σε µικροκλίµακα, εφ’ όσον 
η πειραµατική διαδικασία δεν είναι απολύτως πράσινη  

 να καταφύγει στη προσοµοίωση µέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
όσων πειραµάτων περικλείουν µεγάλο βαθµό επικινδυνότητας 

 να σχεδιάσει πράσινες δραστηριότητες για να αναδείξει την άµεση 
σχέση Πράσινης Χηµείας και περιβάλλοντος 

Βασική προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία του πράσινου εργαστηρίου είναι 
η ουσιαστική γνώση της επικινδυνότητας των χρησιµοποιούµενων χηµικών ουσιών. 
Είναι απαραίτητη λοιπόν µία προσεκτική µελέτη των MSDS των ουσιών (Material 
Safety Data Sheet, ή φύλλων δεδοµένων ασφάλειας ουσιών) αφού υπάρχει κίνδυνος 
είτε υποτίµησης, είτε υπερεκτίµησης του κινδύνου που εγκυµονεί η χρήση τους . Μ’ 



αυτό τον τρόπο αποµακρύνεται η πιθανότητα δηµιουργίας ακραίων αντιλήψεων, 
όπως αυτές που θεωρούν οτι όλα τα χηµικά είναι επικίνδυνα, αφού όλα έχουν κάποιες 
παρενέργειες, ή αυτές σύµφωνα µε τις οποίες όλα λίγο πολύ είναι το ίδιο επικίνδυνα 
και µπορούν εποµένως να χρησιµοποιούνται αδιάκριτα. 

Σηµαντικό είναι επίσης, να γίνει στους µαθητές, σαφές ότι κανένα εργαστήριο ή 
πειραµατική διαδικασία δεν είναι εξ ορισµού πράσινα. «Πράσινα τα κάνει η απόλυτη 
τήρηση τόσο των κανόνων ασφαλείας, όσο και των οδηγιών που αφορούν στη 
χρήση των χηµικών ουσιών, των πηγών ενέργειας και των διαφόρων υλικών και 
συσκευών. Εξ άλλου πράσινες δεν χαρακτηρίζονται οι προθέσεις κάποιου αλλά οι 
συνέπειες και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την ενασχόληση του µε τις 
χηµικές δραστηριότητες».  

Ίσως κάποιοι να θεωρήσουν ότι γίνεται πολύς καυγάς για το τίποτα, αφού τα 
µεγέθη των εργαστηρίων που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση, είναι ούτως ή 
άλλως  πολύ µικρά σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα των βιοµηχανικών µονάδων. Παρ’ 
ότι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων και η µείωση της ρύπανσης στα σχολικά 
εργαστήρια µπορούν να αποτελέσουν αυτοτελείς στόχους της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, άλλο είναι το σηµαντικό όφελος που θα προκύψει από το πράσινο 
εργαστήριο. Οι εκπαιδευόµενοι σε ένα τέτοιο εργαστήριο θα είναι άνθρωποι που 
θα έχουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες και οικολογική συνείδηση και θα είναι 
στο µέλλον ικανοί, είτε ως χηµικοί στο σχολείο ή στην παραγωγή, είτε ακόµη και 
ως απλοί πολίτες, να επεξεργάζονται και να δίνουν λύσεις στα πλαίσια της 
Βιώσιµης Ανάπτυξης. 
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