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Εισαγωγή 

Η ελαχιστοποίηση της ποσότητας των αποβλήτων που παράγονται από τις 
χημικές διεργασίες αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους σημαντικότερους στόχους 
της Πράσινης Χημείας. Τα αναλυτικά προγράμματα Χημείας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση προβλέπουν τη μελέτη ενός μεγάλου αριθμού χημικών διεργασιών και 
των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον. Οι μαθητές μαθαίνουν πως ανεξάρτητα από τα 
οφέλη, πολλές χημικές δραστηριότητες αποτελούν βασικό παράγοντα ρύπανσης και 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η ρύπανση μελετάται σε ξεχωριστές ενότητες και 
αποδίδεται συνήθως στις χημικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε μεγάλη 
κλίμακα. Στα κεφάλαια που μελετώνται τα είδη των χημικών αντιδράσεων και οι 
τρόποι αξιολόγησης της αποδοτικότητας τους, δεν γίνεται καμία αναφορά στο θέμα 
των αποβλήτων. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην είναι πάντα ευκρινής, η πηγή των 
παραγόμενων ρύπων, οι δε μαθητές να δυσκολεύονται αρκετά να αντιληφθούν το 
περιεχόμενο της έννοιας «χημικά απόβλητα». Η ίδια δε η έννοια «χημικά απόβλητα» 
εμφανίζεται ελάχιστες φορές στα σχολικά βιβλία, ενώ εκλείπουν εντελώς έννοιες 
όπως «παραπροϊόντα μιας αντίδρασης», που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην 
κατανόηση της διαδικασίας ρύπανσης από τις χημικές αντιδράσεις. Γενικά ο μαθητής 
αποκομίζει την εντύπωση πως η ρύπανση από τις χημικές δραστηριότητες, αποτελεί 
το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε για να έχουμε στη διάθεση μας την πληθώρα 
των αγαθών, που η χημική βιομηχανία μας παρέχει. 
 Θετικά κρίνεται η εμφάνιση στα σχολικά εγχειρίδια σύγχρονων εννοιών και 
απόψεων όπως, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πράσινη Χημεία,  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
κτλ. Η παρουσίαση όμως των θεμάτων αυτών, είναι πολύ συνοπτική και συνήθως 
γίνεται στο περιθώριο της διδακτέας ύλης ή και εκτός αυτής. Η ανακύκλωση και ο 
βιολογικός καθαρισμός, σε συνδυασμό με την επίκληση της κρατικής παρέμβασης 
και την ηθική προτροπή στους πολίτες για εφαρμογή των νόμων, είναι μερικές από 
τις  λύσεις που προτείνονται. Δίχως να αμφισβητείται η χρησιμότητα των παραπάνω 
μέτρων, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν την αιχμή για την 
ουσιαστική υλοποίηση  των στόχων που έχει θέσει η Πράσινη Χημεία.  
  Τα συμπεράσματα της έρευνας με τίτλο «τα χημικά απόβλητα ως καθημερινή 
πραγματικότητα και ως αντικείμενο διδασκαλίας» που παρατίθενται στη συνέχεια, 
ελπίζουμε ότι θα συμβάλλουν στον έναν ή στον άλλον βαθμό, στον προβληματισμό 
για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας των χημικών διεργασιών με βάση τις αρχές της 
Πράσινης Χημείας. 
 
Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
Περιεχόμενο και στόχοι της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται μία προσέγγιση του θέματος των χημικών 
αποβλήτων υπό το πρίσμα δύο διαφορετικών οπτικών γωνιών. Η πρώτη προσέγγιση 
αφορά στα χημικά απόβλητα ως καθημερινή πραγματικότητα και τις επιπτώσεις τους 
στην υγεία και ασφάλεια των ζωντανών οργανισμών καθώς και στην ποιότητα του 
περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δεύτερη αντιμετωπίζει τα χημικά απόβλητα 



ως αντικείμενο διδασκαλίας και μελέτης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τόσο σε 
θεωρητικό, όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο.  

Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή γνώσεων, στάσεων, και πρακτικών που 
σχετίζονται με τα χημικά απόβλητα και τη ρύπανση που αυτά προκαλούν. Τα 
ερωτήματα στα οποία επιζητείται να δοθούν απαντήσεις από τις υποκείμενες στην 
έρευνα μονάδες (καθηγητές – μαθητές) είναι τα εξής: 
α. Κοινές ερωτήσεις εργασίας  για μαθητές - καθηγητές  
α. Πόσο γνωστές τους είναι οι έννοιες Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πράσινη Χημεία; 
β. Ποια σημασία αποδίδουν στις επιπτώσεις από τα χημικά απόβλητα στον άνθρωπο 
και στο περιβάλλον;  
γ. Πώς κρίνουν τη στάση των βιομηχανιών και των χημικών στο θέμα της ρύπανσης 
από τα χημικά απόβλητα ; 
δ. Ποιους τρόπους θεωρούν πιο αποτελεσματικούς για την αντιμετώπιση της 
ρύπανσης από τα χημικά απόβλητα; 
Επιπλέον για τους μαθητές 
ε. Γνωρίζουν ποιες ουσίες χαρακτηρίζονται ως απόβλητα των χημικών αντιδράσεων 
και κατά πόσο συνδέεται η ποσότητα τους με την εκατοστιαία απόδοση των 
αντιδράσεων αυτών;   
στ. Σε τι βαθμό έχουν εξοικειωθεί με τη διαχείριση των χημικών αποβλήτων του 
σχολικού εργαστηρίου;  
 Επιπλέον για τους καθηγητές    
ε. Πόσο ¨πράσινη¨ κρίνουν την προσέγγιση του θέματος των χημικών αποβλήτων από 
τα σχολικά βιβλία και τις δραστηριότητες του σχολικού εργαστηρίου;  
στ. Πόσο θετικοί είναι απέναντι στη χρήση νέων ¨πράσινων¨ μεθόδων προσέγγισης 
και αξιολόγησης των χημικών διεργασιών; 

Από τη βιβλιογραφική έρευνα προκύπτει ότι παρόμοια ερευνητική προσπάθεια 
δεν έχει επιχειρηθεί ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό. Οι περισσότερες από τις 
έρευνες οι σχετικές με τα χημικά απόβλητα, αφορούν σε προγράμματα ιδιωτικών 
εταιριών που δραστηριοποιούνται στην περισυλλογή, αποθήκευση και διαχείριση των 
αποβλήτων. Για εκπαιδευτικούς και διδακτικούς σκοπούς και ειδικότερα σε επίπεδο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες έρευνες. 

 
Η μεθοδολογία της έρευνας    

Η έρευνα ανήκει στη κατηγορία των ερευνών επισκόπησης, είναι ποσοτική και 
η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη συμπλήρωση ανώνυμων  ερωτηματολογίων. Οι 
ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κλειστού τύπου και είχαν τη μορφή μίας 
τακτικής κλίμακας μέτρησης, τύπου Likert. Τα ερωτηματολόγια των καθηγητών 
επιδόθηκαν προσωπικά από τον ερευνητή, ενώ αυτά των μαθητών, ανάλογα με τις 
συνθήκες, προωθήθηκαν είτε από τον ίδιο τον ερευνητή, παρουσία πάντοτε του 
καθηγητή χημείας των μαθητών, είτε από τον αντίστοιχο καθηγητή χημείας. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας αναφέρονται στο σύνολο του δείγματος και σε καμία 
περίπτωση σε μεμονωμένα σχολεία ή άτομα.  
 Στην έρευνα συμμετείχαν οι μαθητές της Θετικής κατεύθυνσης, της Γ΄ τάξης 
του Λυκείου. Η επιλογή έγινε με κριτήριο ότι η ομάδα αυτή των μαθητών έχει 
παρακολουθήσει ένα ολοκληρωμένο σχεδόν πρόγραμμα σπουδών χημείας και ως εκ 
τούτου διδαχθεί, τρόπους αξιολόγησης των χημικών διεργασιών, όπως η % απόδοση, 
η ταχύτητα κτλ. Οι καθηγητές συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα επειδή αποτελούν 
σημαντικό παράγοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία, και μπορούν συνεπώς να 
αποτιμήσουν έγκυρα και ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα του διδακτικού τους 
έργου. Εξάλλου λόγω της εμπειρίας τους, μπορούν να προτείνουν εφόσον το κρίνουν 



απαραίτητο, βελτιώσεις του τρόπου με τον οποίο διδάσκεται η ενότητα των χημικών 
αντιδράσεων και οι μέθοδοι αξιολόγησης τους.  

Το ερωτηματολόγιο των καθηγητών, χωρίζεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη έχει 
ως τίτλο ¨Τα χημικά απόβλητα στη ζωή μας¨ και περιλαμβάνει 22 ερωτήσεις, η δε 
δεύτερη με τίτλο ¨Τα χημικά απόβλητα και η διδασκαλία της χημείας¨ αποτελείται 
από 21 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου, κάθε μία δε από αυτές 
αποδέχεται μία μόνο από τις απαντήσεις που παρατίθενται υπό μορφή διατεταγμένης 
κλίμακας. Το ερωτηματολόγιο των μαθητών έχει παρόμοια δομή, με τη διαφορά ότι η 
πρώτη ενότητα καλύπτεται από 26 και η δεύτερη από 12 ερωτήσεις. 

Πριν την κύρια έρευνα, πραγματοποιήθηκε μία μικρότερη πιλοτική, σε σχολεία 
της Βέροιας, με τη συμμετοχή 15 μαθητών και 5 καθηγητών. Η πιλοτική αυτή έρευνα 
οδήγησε σε μερική τροποποίηση της διατύπωσης ενός περιορισμένου αριθμού 
ερωτήσεων στα δύο ερωτηματολόγια. 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος τριακόσιοι εξήντα επτά συνολικά μαθητές, από 
είκοσι επτά Δημόσια Γενικά Λύκεια (ένα πειραματικό). Τα σχολεία είχαν την έδρα 
τους σε επτά πόλεις (Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Έδεσσα 
και Γιαννιτσά) τεσσάρων νομών (Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πέλλας) της 
χώρας. Συμμετείχαν επίσης τριάντα τέσσερις εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει το 
μάθημα της χημείας θετικής κατεύθυνσης στους μαθητές της Β´ και Γ´ Λυκείου.  

Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα, από τα μέσα Σεπτεμβρίου, ως το τέλος 
του Οκτωβρίου του 2007. 
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια κωδικοποιήθηκαν και 
εισήχθησαν σε δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων (μία για τους καθηγητές και μία 
για τους μαθητές) του στατιστικού προγράμματος SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη στατιστική επεξεργασία των 
στοιχείων της έρευνας.. Η επεξεργασία των στοιχείων κινείται στα πλαίσια της 
περιγραφικής Στατιστικής, και περιλαμβάνει την ανάλυση συχνοτήτων, υπό μορφή 
πινάκων. Κρίθηκε σκόπιμο να μην επιχειρηθεί συσχέτιση των ανεξάρτητων και 
εξαρτημένων μεταβλητών της έρευνας, αφού μία επεξεργασία αυτής της μορφής 
ξεφεύγει από τους στόχους της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας. 
 
Α. Ανάλυση των πινάκων συχνοτήτων από τα ερωτηματολόγια των μαθητών 
 Οι τριακόσιοι εξήντα επτά μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονταν 
από είκοσι επτά Δημόσια Λύκεια, τεσσάρων νομών της χώρας μας. Συγκεκριμένα, 
ποσοστό 36,2% φοιτούσε σε σχολεία της Ημαθίας, το 24,3% της Λάρισας, το 18,5% 
της Πέλλας και τέλος σε Λύκεια της Θεσσαλονίκης το υπόλοιπο  21%. Το 57,8% των 
μαθητών ήταν κορίτσια και το 42,2% αγόρια. 
 
1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Τα χημικά απόβλητα στη ζωή μας 
1η αναφορά 
 Μεγάλη έως πολύ μεγάλη, αξιολογεί το 96,5% των μαθητών τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος από τις χημικές δραστηριότητες και μόλις το 2% μικρή έως ελάχιστη. 
Αγγίζει σχεδόν το 100% το ποσοστό που εκτιμά ως μεγάλης σημασίας ή ιδιαίτερα 
σημαντικό το θέμα της ρύπανσης από τα χημικά απόβλητα. Οι επιπτώσεις στην υγεία 
των ανθρώπων από τα απόβλητα των χημικών διεργασιών, εκτιμώνται μεγάλης 
σημασίας ή ιδιαίτερα σημαντικές από το 95% περίπου, ενώ μόλις από το 2,2% 
κρίνονται μικρής σημασίας. Τα χημικά απόβλητα αποτελούν, σύμφωνα με το 81,5%, 
τη σημαντικότερη αιτία για τις αλλαγές του κλίματος που συντελούνται σε παγκόσμια 



κλίμακα, ενώ διαφωνεί με την άποψη αυτή το 14% περίπου. Ποσοστό 4,6% δηλώνει 
άγνοια του θέματος. Στην ερώτηση αν τα βιομηχανικά χημικά απόβλητα που 
καταλήγουν στις λίμνες και τις θάλασσες είναι η κύρια αιτία για το φαινόμενο του 
ευτροφισμού, το 82,3% απαντά θετικά, ενώ το 7% αρνητικά. Αρκετά υψηλό, 10,6%, 
είναι και το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν την απάντηση. Ένα 
ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 94,3%, αποδίδει την τρύπα του όζοντος και το φωτοχημικό 
νέφος των μεγαλουπόλεων στους χημικούς ρύπους, με το ποσοστό των μαθητών που 
διαφωνεί να ανέρχεται μόλις στο 3,3%. Οι υπόλοιποι, 2,5%, δηλώνουν ότι δεν 
γνωρίζουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 90,5% των μαθητών φαίνεται να συγκλίνει 
στην άποψη ότι τα χημικά απόβλητα που παράγονται από μία χημική βιομηχανία 
μπορούν να επιδράσουν αρνητικά, μόνο σε όσους εργάζονται ή ζουν κοντά στη 
βιομηχανία, ενώ διαφωνεί με την άποψη αυτή το υπόλοιπο 9,5%. Εννιά στους δέκα 
σχεδόν ερωτηθέντες δηλώνουν σύμφωνοι με την εκτίμηση, ότι τις επιπτώσεις από τα 
χημικά απόβλητα μιας βιομηχανίας μπορούν να τις υποστούν οι άνθρωποι απανταχού 
στη Γη, σε αντίθεση με το 8,5%. Αύξηση των επιπέδων της ρύπανσης που οφείλεται 
στα χημικά απόβλητα προβλέπει για τα επόμενα πενήντα χρόνια το 81,4%, μείωση το 
10,7%, σταθερότητα το 3,8%, ενώ το 4,1% δεν καταθέτει άποψη. 
 Συμπεράσματα: Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων, προκύπτει ότι οι 
μαθητές θεωρούν αφ’ ενός υψηλά τα επίπεδα της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα 
χημικά απόβλητα και αφ’ ετέρου καταγράφουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξ 
αιτίας της ρύπανσης ως ένα σημαντικό σύγχρονο πρόβλημα. Αξιολογούν ως σοβαρές 
τις επιπτώσεις από τα απόβλητα των χημικών διεργασιών στην υγεία των ανθρώπων. 
Σύγκλιση απόψεων παρατηρείται επίσης όσον αφορά στις αιτίες που δημιουργούν 
φαινόμενα, όπως οι κλιματικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, το φωτοχημικό νέφος 
των μεγαλουπόλεων και η τρύπα του όζοντος. Όλα αυτές οι ανησυχητικές καταστάσεις 
χρεώνονται από το σύνολο των μαθητών στη ρύπανση από τα χημικά απόβλητα. Στην 
ίδια αιτία εκτιμούν ότι οφείλεται και το θέμα του ευτροφισμού στις λίμνες και στις 
θάλασσες, παρότι μπορεί να αναζητήσει κανείς και άλλους παράγοντες που συμβάλλουν 
στην ενίσχυση του εν λόγω φαινομένου, όπως η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και 
λιπασμάτων σε συνδυασμό και με την έκπλυση των καλλιεργήσιμων εδαφών από τις 
βροχοπτώσεις. Αναφορικά με την εξάπλωση και τις επιπτώσεις της ρύπανσης από τις 
δραστηριότητες μιας συγκεκριμένης βιομηχανικής μονάδας, παρατηρείται μια έντονη 
αντίφαση στις απαντήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ως αποδέκτες των 
επιπτώσεων μόνο τους ευρισκόμενους στο εγγύς περιβάλλον της βιομηχανικής μονάδας, 
ενώ ταυτόχρονα παραπλήσιος αριθμός ερωτηθέντων, αποδέχεται την παγκόσμια 
διάσταση των επιδράσεων των παραγόμενων ρύπων. Η αντίφαση αυτή μπορεί να 
προέκυψε, γιατί πιθανόν αγνοήθηκε εκ μέρους των μαθητών η λέξη ¨μόνο¨ που υπήρχε 
στο ερωτηματολόγιο και ως εκ τούτου να αλλοιώθηκε το νόημα της δήλωσης που 
αναφέρεται στις επιπτώσεις από τη ρύπανση στο τοπικό μόνο περιβάλλον. Μια άλλη 
πιθανή εξήγηση είναι ότι δυσκολεύονται να προσδιορίσουν τη σχέση αιτίας -
αποτελέσματος ανάμεσα στη ρύπανση σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, αν και 
γνωρίζουν τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Απαισιόδοξες γενικά 
εμφανίζονται και οι προβλέψεις για τα επίπεδα της ρύπανσης από τα χημικά απόβλητα 
τα επόμενα πενήντα χρόνια, με τους μαθητές να δηλώνουν πάντως σχετικά πιο 
αισιόδοξοι από τους καθηγητές τους. 
 
2η αναφορά 
 Όλες οι χημικές βιομηχανίες ρυπαίνουν λίγο ή πολύ το περιβάλλον με 
απόβλητα, σύμφωνα με το 91,6% των μαθητών έναντι του 7% περίπου που διαφωνεί. 
Η εκτίμηση πως οι χημικές βιομηχανίες είναι σε θέση να περιορίσουν την ποσότητα 



των ρύπων που παράγουν είναι σχεδόν καθολική, αφού κατατίθεται από το 93,7% 
των ερωτηθέντων, με μόλις το 3% να έχει αντίθετη άποψη. Η μεγάλη πλειοψηφία 
86,7%, πιστεύει επίσης ότι οι χημικοί είναι ικανοί να αναλάβουν πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της ρύπανσης, σε αντίθεση με το 9%. 
Παρόμοιο ποσοστό 87,5%, πιστεύει πως οι χημικοί οφείλουν να πρωτοστατήσουν 
στην προσπάθεια αυτή και ποσοστό 8,2% δεν αναγνωρίζει μια τέτοιου είδους 
υποχρέωση των χημικών. Ένας στους τρεις μαθητές καταλογίζει αδιαφορία στον 
κλάδο των χημικών όσον αφορά στο θέμα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της 
ρύπανσης, τη στιγμή που το 50% περίπου, μάλλον διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα με 
τη θέση αυτή. Ποσοστό 17,4% δηλώνει πως δεν έχει αποκρυσταλλωμένη άποψη για 
το θέμα. Μόλις το 8,5% θεωρεί ως κύριους υπεύθυνους για τη ρύπανση από τα 
χημικά απόβλητα τους χημικούς, ενώ το 84,5% δεν ασπάζεται τη θέση αυτή και το 
7,1% δεν έχει άποψη. Η ανάπτυξη της χημικής βιομηχανίας είναι ασύμβατη με το 
καθαρό περιβάλλον, μόνο για ένα μικρό σχετικά ποσοστό 20,7%. Το 77,1% εκτιμά 
ως δυνατή τη συνύπαρξη τους. 
 Συμπεράσματα: Οι μαθητές σε έναν ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό επιρρίπτουν 
ευθύνες για τη ρύπανση από τα χημικά απόβλητα στο σύνολο σχεδόν των χημικών 
βιομηχανιών, εκφράζοντας ταυτόχρονα την πεποίθηση τους ότι αυτές έχουν τη 
δυνατότητα να μειώσουν την παραγόμενη ποσότητα των χημικών ρύπων. Η μεγάλη 
πλειοψηφία πιστεύει επίσης ότι οι χημικοί μπορούν και οφείλουν να αναλάβουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα για την μείωση της ρύπανσης. Πολύ λίγοι είναι 
εκείνοι εξάλλου, οι οποίοι θεωρούν τους χημικούς ως τους κύριους υπαίτιους για την 
άσχημη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Εντούτοις μία σημαντική μερίδα μαθητών 
καταλογίζει στους χημικούς αδιαφορία στον ένα ή τον άλλο βαθμό, στο θέμα της  
αντιμετώπισης της ρύπανσης. Ως δυνατή σε μεγάλο βαθμό καταγράφεται επίσης και η 
συνύπαρξη της αναπτυσσόμενης χημικής βιομηχανίας με το καθαρό περιβάλλον. 
 
3η αναφορά 
 Η πλειονότητα 83,7% των μαθητών συμφωνεί με την άποψη, πως η επιβολή 
αυστηρών προστίμων σε όσους ευθύνονται για τη ρύπανση, μπορεί να συμβάλλει στη 
μείωση της, σε αντίθεση με το 15,2% που αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της 
μεθόδου αυτής. Το 32% θεωρεί ότι το κλείσιμο όλων των ρυπογόνων βιομηχανιών 
αποτελεί ένα σωστό μέτρο για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, αλλά το 67,1% 
εκφράζει τη διαφωνία του για την ορθότητα ενός τέτοιου μέτρου. Οι ρυπογόνες 
βιομηχανίες εφόσον δεν παράγουν προϊόντα πρώτης ανάγκης (πχ φάρμακα) πρέπει να 
κλείσουν εκτιμά το 18,1%, μια εκτίμηση με την οποία δεν συμφωνεί το 79,5%. 
Καθολική σχεδόν ομοφωνία που ξεπερνά το 93% των ερωτηθέντων, συναντά η 
άποψη πως η εφαρμογή στη βιομηχανία διεργασιών που δεν παράγουν απόβλητα 
πρέπει να αποτελεί κύρια επιδίωξη, με το ποσοστό που εκφράζει αντίθετη γνώμη να 
ανέρχεται μόλις στο 3,2%. 
 Συμπεράσματα: Το κλείσιμο των βιομηχανιών που ρυπαίνουν το περιβάλλον 
είτε αυτές παράγουν αγαθά πρώτης ανάγκης για τον άνθρωπο, είτε όχι, δεν είναι 
αποδεκτή ως λύση στο πρόβλημα της ρύπανσης, για τον κύριο όγκο των μαθητών που 
συμμετείχαν στην έρευνα. Ίσως να πρόκειται για μία ακόμη επιβεβαίωση της εξάρτησης 
των νέων, από την πληθώρα των καταναλωτικών και μη προϊόντων που προσφέρει η 
σύγχρονη χημική βιομηχανία. Αντίθετα η επιβολή αυστηρών προστίμων, σε εκείνους 
που ευθύνονται για τη ρύπανση, θεωρείται ένα μέτρο που μπορεί να συμβάλλει 
αποτελεσματικά στη μείωση της. Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών αναγνωρίζει ως 
βασική λύση στο πρόβλημα των χημικών αποβλήτων, την εφαρμογή στη βιομηχανία 
«καθαρών» διεργασιών. 



 
 
4η αναφορά 
 Η ποσότητα και η τοξικότητα των χημικών αποβλήτων είναι δύο παράμετροι 
που ο χημικός οφείλει να λαμβάνει υπόψη του, όταν πραγματοποιεί μία χημική 
αντίδραση, με βάση τη γνώμη του 95,4% των μαθητών. Το 3% δεν θεωρεί ότι κάτι 
τέτοιο είναι απαραίτητο. Ένα σημαντικό ποσοστό που αγγίζει το 80% θεωρεί την 
εκατοστιαία απόδοση παράμετρο με μεγάλη έως πολύ μεγάλη σημασία, για την 
πραγματοποίηση των χημικών αντιδράσεων. Στον αντίποδα το 9% περίπου, θεωρεί 
την απόδοση μικρής έως μηδενικής σημασίας, ενώ ένα σεβαστό ποσοστό 11,2%, 
αδυνατεί να εκφράσει συγκεκριμένη άποψη. Η παραγωγή χημικών προϊόντων, με 
διαδικασίες που χρησιμοποιούν ακίνδυνα αντιδραστήρια, ανανεώσιμες πηγές πρώτων 
υλών και ενέργειας και δεν παράγουν απόβλητα, κρίνεται οικονομικά ασύμφορη από 
το 40,4% των ερωτηθέντων, με το 48,4% να μην συμμερίζεται την παραπάνω άποψη. 
Και στην περίπτωση αυτή ποσοστό 11,2% δηλώνει πως δεν έχει γνώμη για το θέμα. 
Σύμφωνους βρίσκει το 60,3%, η άποψη πως η τιμή ενός προϊόντος αυξάνεται από το 
κόστος διαχείρισης των χημικών αποβλήτων που παράγονται μαζί με το προϊόν. Το 
14,3% διαφωνεί με τη θέση αυτή, ενώ το 26,3% απαντά πως δεν γνωρίζει. Όσον 
αφορά στην έννοια ¨Βιώσιμη Ανάπτυξη¨, παντελή άγνοια δηλώνει το 40,9%, γνώση 
το 47,7% και πλήρη εξοικείωση το υπόλοιπο 11,4%. Παρόμοια είναι και τα ποσοστά 
σχετικά με την έννοια της ¨Πράσινης Χημείας¨, όπου εντελώς άγνωστη τη θεωρεί το 
43,9%, γνωστή το 44,4% και πολύ οικεία το 11,7% των μαθητών. 
 Συμπεράσματα: Η ποσότητα και η τοξικότητα των χημικών αποβλήτων από τη 
μια και η εκατοστιαία απόδοση των αντιδράσεων από την άλλη, θεωρούνται από τη 
μεγάλη μάζα των μαθητών, ως δύο παράμετροι που ο χημικός οφείλει να λάβει σοβαρά 
υπόψη του όταν σχεδιάζει και υλοποιεί τις χημικές διεργασίες. Πρέπει εδώ να 
επισημανθεί, ότι οι μαθητές της θετικής κατεύθυνσης είναι αρκετά εξοικειωμένοι με την 
έννοια της εκατοστιαίας απόδοσης, αφού αυτή μελετάται διεξοδικά στο κεφάλαιο της 
χημικής ισορροπίας, στο μάθημα κατεύθυνσης της Β΄ Λυκείου. Παρ’ όλα αυτά, έστω 
και με σχετικά μικρή διαφορά, αξιολογούν ως σημαντικότερο κριτήριο την ποσότητα 
και τοξικότητα των χημικών αποβλήτων από την απόδοση της αντίδρασης. Οι απόψεις 
διίστανται στο κατά πόσο η παραγωγή προϊόντων με «πράσινες» γενικά διαδικασίες 
είναι οικονομικά συμφέρουσα ή όχι. Μία διάσταση που αναδεικνύει το μέγεθος του 
προβληματισμού και δείχνει την ανάγκη για ουσιαστική έρευνα στην κατεύθυνση 
εξεύρεσης οικονομικών και επικερδών «πράσινων» διεργασιών, σε μια αγορά που 
λειτουργεί αποκλειστικά με βάση το κέρδος. Η άποψη που καταγράφεται πως η τιμή 
των προϊόντων αυξάνεται από το κόστος των διαδικασιών διαχείρισης των αποβλήτων, 
μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο μιας τέτοιας προοπτικής. Δεν παραξενεύει ιδιαίτερα το 
μεγάλο ποσοστό που δηλώνει άγνοια για τις έννοιες ¨Βιώσιμη Ανάπτυξη¨ και ¨Πράσινη 
Χημεία¨, αφού οι έννοιες αυτές δεν αναφέρονται καθόλου στα σχολικά βιβλία χημείας 
του Λυκείου. Περιορισμένες μονάχα αναφορές γίνονται στα βιβλία χημείας του 
Γυμνασίου και αυτές με «ψιλά» γράμματα στα εκτός διδακτέας ύλης αποσπάσματα. 
 
2η Ενότητα: Τα χημικά απόβλητα και η διδασκαλία της χημείας 
5η αναφορά 

Το 85,5% των μαθητών συμφωνεί με την άποψη πως τα απόβλητα μιας χημικής 
αντίδρασης μπορεί να βρίσκονται και στις τρεις φυσικές καταστάσεις, το 4,6% 
διαφωνεί και ένα 9,8% δηλώνει πως δεν γνωρίζει. Όλες οι χημικές αντιδράσεις 
παράγουν απόβλητα σύμφωνα με τη γνώμη του 17,4% των μαθητών, άποψη με την 
οποία διαφωνεί το 60,2%. Επίσης ένα υπολογίσιμο ποσοστό 22,3% απαντά ότι δεν 



γνωρίζει. Σχετικά μικρό ποσοστό 9,6% θεωρεί πως τα χημικά απόβλητα είναι πάντα 
ουσίες βλαβερές, σε αντίθεση με το 74,6%, ενώ το 15,8% δηλώνει άγνοια του 
θέματος. Κατά την καύση του προπανίου δεν παράγονται απόβλητα εκτιμά το 10,6%, 
ενώ αντίθετη άποψη έχει το 65,4%. Ένας στους τέσσερις σχεδόν μαθητές δηλώνει ότι 
δεν μπορεί να δώσει απάντηση. Η έννοια ¨παραπροϊόντα μιας χημικής αντίδρασης¨ 
φαίνεται να είναι εντελώς άγνωστη στο 25,2%, τη στιγμή που ως γνωστή 
καταγράφεται από το 57,3% και ως πολύ οικεία από το 17,5% των μαθητών. Η 
παραγωγή αποβλήτων από μία χημική αντίδραση σημαίνει ότι ένα μέρος από τις 
ουσίες που αντιδρούν, χρησιμοποιείται άσκοπα σύμφωνα με τη γνώμη του 35,5%, 
ενώ στην αντίθετη άποψη συγκλίνει σχεδόν το 57%,  με το 8% περίπου να δηλώνει 
αδυναμία να απαντήσει.  
 Συμπεράσματα: Ένας σχετικά μικρός αλλά υπολογίσιμος αριθμός μαθητών, 
αδυνατεί να προσδιορίσει τη φυσική κατάσταση των αποβλήτων μιας χημικής 
αντίδρασης. Ένας αισθητά μεγαλύτερος όμως αριθμός φαίνεται είτε να αγνοεί είτε να 
έχει λανθασμένη άποψη για μια σειρά απλών σχετικά θεμάτων γύρω από τα χημικά 
απόβλητα. Θέματα που αφορούν στον εντοπισμό τους σε μία χημική αντίδραση, στην 
προέλευση τους όσο και στην επικινδυνότητα τους. Έτσι οι μαθητές στην πλειοψηφία 
τους θεωρούν, πως η παραγωγή αποβλήτων ταυτόχρονα με το επιθυμητό προϊόν, δεν 
συνιστά σπατάλη των χρησιμοποιούμενων αντιδραστηρίων. Ίσως να θεωρούν ότι η 
παραγωγή των αποβλήτων, η οποία συνοδεύει την παρασκευή των επιθυμητών 
προϊόντων, να εξυπηρετεί ακριβώς τη σκοπιμότητα αυτής της παρασκευής και να 
αποτελεί απλά ένα αναγκαίο και αναπόφευκτο κακό. Ιδιαίτερα μεγάλο επίσης 
καταγράφεται και το ποσοστό εκείνων των μαθητών που δεν είναι σε θέση να 
αναγνωρίσουν την παραγωγή αποβλήτων από μία ιδιαίτερα συνηθισμένη αντίδραση 
καύσης. Πιθανόν τα χημικά απόβλητα να ταυτίζονται με ουσίες υποχρεωτικά ορατές, 
δύσοσμες, έγχρωμες, στερεές ή υγρές και γενικά με κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα 
αντιληπτό από τον άνθρωπο. Εδώ μπορεί να επισημάνει κάποιος την έλλειψη από τα 
σχολικά βιβλία χημείας, ενός έστω στοιχειώδους ορισμού της έννοιας των χημικών 
αποβλήτων. Σε κανένα στάδιο εξάλλου της εκπαίδευσης μελετώνται οι χημικές 
αντιδράσεις υπό το πρίσμα παραμέτρων, όπως η ποσότητα και το είδος των 
αποβλήτων. Στην άποψη αυτή συνηγορεί και η εξάλειψη από τα βιβλία του συγγενικού 
όρου ¨παραπροϊόντα¨, ενός όρου ιδιαίτερα κοινού κάποτε στο χημικό λεξιλόγιο. Δεν 
είναι τυχαίο λοιπόν το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός μαθητών καταγράφεται να 
αγνοεί τον συγκεκριμένο όρο. 
 
6η αναφορά 

Μία αντίδραση με εκατοστιαία απόδοση 100% είναι δυνατόν να παράγει 
μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων, από μία άλλη με χαμηλότερη απόδοση, εκτιμά το 
23,7% των ερωτηθέντων μαθητών, ενώ το 41,7% διαφωνεί με τη συγκεκριμένη 
άποψη και το 34,6% δηλώνει πως δεν γνωρίζει. Ένας στους δύο σχεδόν μαθητές 
δηλώνει ότι οι αντιδράσεις που έχουν απόδοση 100% δεν παράγουν ποτέ απόβλητα, 
το 15,3% μόλις έχει αντίθετη άποψη και το 35,7% αγνοεί την απάντηση. Το 32,8% 
πιστεύει πως η έννοια της απόδοσης μιας χημικής αντίδρασης δεν αναφέρεται με 
κανένα τρόπο στις ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται, το 25,7% αντιτίθεται 
στην εκτίμηση αυτή, ενώ η πλειοψηφία 41,5% δεν μπορεί να δώσει απάντηση.  
 Συμπεράσματα: Ευμεγέθης άγνοια ταυτόχρονα με ένα πλήθος λανθασμένων 
αντιλήψεων σχετικά με την έννοια της εκατοστιαίας απόδοσης μιας χημικής 
αντίδρασης, ανιχνεύονται στη μεγάλη μάζα των μαθητών. Η ταύτιση των αντιδράσεων 
που εμφανίζουν υψηλή απόδοση με τις αντιδράσεις που δεν παράγουν απόβλητα, καθώς 
και η ύπαρξη μιας αντίστροφης σχέσης ανάμεσα στην απόδοση και την ποσότητα των 



παραγομένων αποβλήτων, καταγράφονται ως κυρίαρχες απόψεις μεταξύ των μαθητών. 
Λιγότερο από το ένα τρίτο των μαθητών δηλώνει ορθώς ότι δεν υφίσταται σχέση 
ανάμεσα στην τιμή της απόδοσης και την ποσότητα των αποβλήτων των χημικών 
αντιδράσεων. Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών αποδεικνύεται 
ανεπαρκής, ενώ επιβεβαιώνεται ακόμα μία φορά η ύπαρξη έντονου προβλήματος στη 
διδακτική προσέγγιση της ενότητας των χημικών διεργασιών.  
  
7η αναφορά 
 Ποσοστό 32,8% δηλώνει πως κάθε φορά ρίχνει τα απόβλητα των χημικών 
αντιδράσεων από τις εργαστηριακές ασκήσεις, είτε στο καλάθι των αχρήστων, είτε 
στο νεροχύτη και ξεπλένει με νερό ενώ ποσοστό 19,9% καταφεύγει στην ίδια 
πρακτική συχνά. Σπάνια συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό το 6,6% και ποτέ το 
16,1%. Ποσοστό 24,6% δηλώνει πως δεν γνωρίζει. Σε ειδικά δοχεία δηλώνει ότι 
τοποθετεί κάθε φορά τα απόβλητα των χημικών αντιδράσεων από τις εργαστηριακές 
ασκήσεις το 23,4% των μαθητών, κάτι που κάνει συχνά το 12,8% και σπάνια 
το13,6%. Δεν ακολουθεί ποτέ την διαδικασία αυτή το 24,3% ενώ το 25,9% δηλώνει 
πως δεν γνωρίζει. Το 57,8% των μαθητών εκτιμά στον ένα ή τον άλλο βαθμό πως 
είναι σε θέση να διαχειριστεί χωρίς κίνδυνο, τις χημικές ουσίες που συναντά στις 
καθημερινές του δραστηριότητες, έναντι ποσοστού 37,9% που θεωρεί ότι δεν 
διαθέτει τέτοια ικανότητα. Μικρό ποσοστό 4,4% δηλώνει άγνοια για το συγκεκριμένο 
θέμα. 

Συμπεράσματα: Δύσκολα μπορεί να εξάγει κανείς από τους παραπάνω πίνακες 
συχνοτήτων ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη διαχείριση των εργαστηριακών 
αποβλήτων από τους μαθητές. Διαφαίνεται δυστυχώς τόσο από την προσωπική επαφή 
με τα παιδιά, όσο και από τις απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια, ότι ένας μεγάλος 
αριθμός μαθητών έχει ελάχιστη έως μηδαμινή επαφή με το σχολικό εργαστήριο. Έτσι 
μπορεί να ερμηνευθεί και το υψηλό ποσοστό των μαθητών που απαντά, είτε ποτέ, είτε 
δεν γνωρίζω, για τον έναν ή τον άλλον τρόπο διαχείρισης των εργαστηριακών 
αποβλήτων. Επίσης ως χημικά απόβλητα φαίνεται να θεωρούνται από μεγάλη μερίδα 
μαθητών και εκείνες οι ποσότητες των αντιδραστηρίων οι οποίες περισσεύουν σε μία 
άσκηση και επανατοποθετούνται στα αρχικά τους δοχεία. Σαφώς πιο αντιπροσωπευτικά 
συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν για το θέμα, από τις απαντήσεις των καθηγητών. 
Η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί ότι έχει τις ικανότητες να διαχειριστεί με ασφάλεια 
χημικές ουσίες με τις οποίες έρχεται σε επαφή στην καθημερινότητα της, εντούτοις είναι 
αρκετά σημαντικός ο αριθμός εκείνων που εκτιμά ότι δεν διαθέτει τέτοιες ικανότητες. 
 
Β. Ανάλυση των πινάκων συχνοτήτων από τα ερωτηματολόγια των καθηγητών  
 Από τους τριάντα τέσσερις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, 
ποσοστό 64,7% του δείγματος ήταν άνδρες και 35,3% γυναίκες. Το 94% των 
καθηγητών υπηρετούσε την εποχή διεξαγωγής της έρευνας σε Λύκεια, ενώ το 
υπόλοιπο 6% σε Γυμνάσια. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει πως σε ένα 
πολύ μικρό μόνο μέρος των κοινών ερωτήσεων οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 
διαφοροποιούνται αισθητά από αυτές των μαθητών. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια 
παρατίθενται μόνο οι αναφορές και τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις των 
καθηγητών στη 2η ενότητα του ερωτηματολογίου που αναφέρεται αποκλειστικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
 
2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Τα χημικά απόβλητα και η διδασκαλία της χημείας 
5η αναφορά 



 Ποσοστό 63,6% δηλώνει πως ορισμένες τουλάχιστον από τις χημικές ουσίες 
κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων μπορεί να είναι επικίνδυνες (τοξικές, 
εύφλεκτες κτλ) ενώ το 36,3% θεωρεί πως δεν χρησιμοποιεί ή δεν παράγει επικίνδυνες 
ουσίες. Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία καθηγητών και μαθητών, από τις 
χημικές ουσίες κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων, είναι σύμφωνα με 
το 60,6% των ερωτηθέντων μικροί, τη στιγμή που το 27,3% αξιολογεί τους κινδύνους 
αυτούς μεγάλους έως πολύ μεγάλους. Το όχι αμελητέο ποσοστό 12,1%, υποστηρίζει 
πως δεν υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος από την εργαστηριακή ενασχόληση. 
Περισσότεροι από τους μισούς καθηγητές (54,5%) πιστεύουν ότι έχουν πλήρη 
επίγνωση των κινδύνων που είναι δυνατόν να προκύψουν από τη χρήση των χημικών 
ουσιών στο σχολικό εργαστήριο. Ένα επίσης σημαντικό ποσοστό 42,4% δηλώνει πως 
έχει μερική μονάχα γνώση, ενώ ένα πολύ μικρό μέρος 3% χαρακτηρίζει τη γνώση 
που έχει για το θέμα ως μικρή. Τρεις στους τέσσερις εκπαιδευτικούς δηλώνουν ότι τα 
υπολείμματα των σχολικών εργαστηριακών ασκήσεων μπορούν να προκαλέσουν 
ρύπανση σε κάποιο βαθμό, συγκεκριμένα μεγάλη 9%, μέτρια 21,2% και μικρή 
45,5%. Το 24,2% θεωρεί μηδαμινή τη ρύπανση που μπορεί να προκληθεί από τις 
εργαστηριακές ασκήσεις. Διαφορετικές επίσης απόψεις διατυπώνονται και για το 
επίπεδο του προβληματισμού σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων στο σχολικό 
εργαστήριο, αφού το 24,2% δηλώνει πως προβληματίζεται κάθε φορά, το 48,5% 
συχνά, το 24,3% σπάνια και το 3% ποτέ. Η διαχείριση των υπολειμμάτων των 
εργαστηριακών ασκήσεων γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο συχνά ή κάθε φορά, 
ισχυρίζεται το 48,5%, ενώ ακριβώς το ίδιο ποσοστό δηλώνει πως κάτι τέτοιο γίνεται 
σπάνια ή ποτέ. Το δε υπόλοιπο 3% δεν γνωρίζει αν χρησιμοποιεί τον ενδεδειγμένο ή 
μη τρόπο. Τα στοιχεία επίσης δείχνουν ότι οι επτά στους δέκα χρησιμοποιούν κάθε 
φορά τις μικρότερες δυνατές ποσότητες των αντιδραστηρίων, ενώ τρεις στους δέκα 
συχνά. Τα υπολείμματα των χημικών αντιδράσεων καταλήγουν πάντα είτε στο 
καλάθι των αχρήστων είτε στο νεροχύτη δηλώνει το 70% σχεδόν των καθηγητών, 
ενώ το 21% περίπου καταφεύγει συχνά στην ίδια πρακτική. Σπάνια διαχειρίζεται με 
αυτό τον τρόπο τα απόβλητα δηλώνει μόλις το 9,1%. Τον απαγωγό του εργαστηρίου 
χρησιμοποιεί κάθε φορά που απαιτείται το 21,2%, συχνά το 39,4%, σπάνια το 27,3% 
και ποτέ το 12,1% των καθηγητών. Κατά τις εργαστηριακές ασκήσεις τα 
υπολείμματα από τις χημικές αντιδράσεις τα τοποθετεί κάθε φορά σε ειδικά δοχεία 
ποσοστό μόλις 5,9%, συχνά το 17,6%, σπάνια ένα 29,4% και ποτέ το 47,1%. Ολική 
αποδοχή εμφανίζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης των εργαστηριακών ασκήσεων 
που αφήνουν μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων με άλλες που δεν παράγουν 
απόβλητα. Το σχολικό εργαστήριο χημείας κρινόμενο με βάση τους παράγοντες, 
ασφάλεια,  ενεργειακή κατανάλωση και ρύπανση, είναι όσον αφορά τους μαθητές και 
το περιβάλλον, μάλλον φιλικό για το 55,9% των καθηγητών, απόλυτα φιλικό για το 
17,6%, ελάχιστα φιλικό για το 23,5%, ενώ το 2,9% δηλώνει ότι δεν έχει άποψη. 
 Πριν την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία, είναι 
σκόπιμο να αναφερθούν ορισμένες ιδιαιτερότητες που εμφανίζει συχνά η λειτουργία 
των σχολικών εργαστηρίων. Έτσι ορισμένα από τα σχολεία στα οποία υπηρετούν οι  
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα, διαθέτουν καινούργια και σύγχρονα 
εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, εξοπλισμένα πλήρως με συσκευές, όργανα και 
αντιδραστήρια. Σε ένα σημαντικό όμως αριθμό σχολείων χρησιμοποιούνται ακόμη τα 
παλιά εργαστήρια, όπου αυτά υπάρχουν, με συνέπεια να παρουσιάζονται αισθητές 
ελλείψεις στον εξοπλισμό και πλήθος δυσλειτουργιών. Σε μερικά σχολεία οι 
συνάδελφοι χρησιμοποιούν αυτοσχέδια εργαστήρια, ενώ υπάρχουν και σχολεία χωρίς 
καθόλου εργαστήριο, αφού οι αντίστοιχοι χώροι χρησιμοποιούνται ως αίθουσες 
διδασκαλίας. Η πραγματικότητα αυτή δυστυχώς υφίσταται παρά το γεγονός πως το 



αναλυτικό πρόγραμμα προβλέπει την υποχρεωτική εκτέλεση, έστω και ενός σχετικά 
περιορισμένου αριθμού εργαστηριακών ασκήσεων χημείας. 
 Συμπεράσματα: Οι καθηγητές εκτιμούν εν γένει, πως ένα μέρος τουλάχιστον των 
χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται ή παρασκευάζονται, κατά τη διάρκεια των 
εργαστηριακών ασκήσεων, είναι επικίνδυνες. Η διαπίστωση αυτή συνδέεται άμεσα και 
με την αναγνώριση της ύπαρξης κινδύνων, για την ασφάλεια και την υγεία μαθητών και 
καθηγητών, από τη χρήση των εν λόγω ουσιών. Επιπλέον οι καθηγητές εκτιμούν ότι 
έχουν, στον έναν ή στον άλλον βαθμό, γνώση της επικινδυνότητας των ουσιών που 
χρησιμοποιούν. Το σχολικό εργαστήριο χημείας θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί, με 
κριτήριο το μέγεθος της ρύπανσης που προκαλεί, γενικά μάλλον καθαρό. Στο 
χαρακτηρισμό αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι το σύνολο των ερωτηθέντων 
χρησιμοποιεί συστηματικά τις μικρότερες δυνατόν ποσότητες των απαιτούμενων 
αντιδραστηρίων. Παρότι η διαχείριση των υπολειμμάτων από τις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι κάτι που προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό τους καθηγητές, εντούτοις  
μονάχα ένας πολύ μικρός αριθμός φαίνεται πως διαχειρίζεται τα εργαστηριακά 
απόβλητα με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Συνέπεια των παραπάνω, είναι ολόκληρη σχεδόν 
η ποσότητα των εργαστηριακών αποβλήτων να καταλήγει στο περιβάλλον. Η πρακτική 
αυτή είναι αναμενόμενη, αφού λείπει τόσο ο κατάλληλος εξοπλισμός, όσο και η όποια 
περιγραφή στους σχολικούς εργαστηριακούς οδηγούς, των διαδικασιών που οφείλονται 
να ακολουθούνται σε κάθε μία περίπτωση. Η συγκεκριμένη παράλειψη πιθανόν να 
οφείλεται στην εκτίμηση των ιθυνόντων, πως το μέγεθος της ρύπανσης από το σχολικό 
εργαστήριο δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, και μπορεί να παραβλεφθεί. Εφόσον όμως το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει θέσει ως βασικό του στόχο, την εκπαίδευση κατάλληλα 
καταρτισμένων και υπεύθυνων επιστημόνων, καθώς και πολιτών που θα σέβονται το 
περιβάλλον, μία τέτοια παράλειψη φαντάζει τουλάχιστον ατυχής. Η χρήση ειδικών 
δοχείων για την περισυλλογή των υπολειμμάτων των χημικών αντιδράσεων από μία 
υπολογίσιμη αριθμητικά ομάδα εκπαιδευτικών, μάλλον έχει να κάνει με τη διευκρίνιση 
του όρου ¨υπόλειμμα¨, παρά με την ύπαρξη τέτοιων δοχείων στις σχολικές μονάδες. 
Παρά τις επιφυλάξεις τους για μια σειρά ζητημάτων, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν 
μάλλον θετικά τα σχολικά εργαστήρια (προφανώς τα καινούργια) στα θέματα που 
αφορούν στην ασφάλεια, την ενεργειακή κατανάλωση και τη ρύπανση. Η επανεξέταση 
των εργαστηριακών ασκήσεων με βάση και την ποσότητα των αποβλήτων που αυτές 
παράγουν θεωρείται απόλυτα επιβεβλημένη από το σύνολο των καθηγητών. 
 
6η αναφορά 
 Μόλις ποσοστό 5,9% των καθηγητών θεωρεί  αρκετά πλήρεις τις αναφορές των 
σχολικών βιβλίων στο θέμα της ρύπανσης από τα χημικά απόβλητα, ενώ μηδενικό 
ποσοστό τις αξιολογεί ως πλήρεις. Το 50% εκτιμά τις αναφορές περιορισμένες, το 
23,5% αρκετά περιορισμένες, ενώ ένα ποσοστό 20,6% ανύπαρκτες. Αρκετά πλήρεις 
κρίνει τις πληροφορίες που περιέχονται στα σχολικά εγχειρίδια σχετικά με το σωστό 
τρόπο διαχείρισης των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια, το 
11,8%, ενώ το ίδιο ποσοστό 29,4%, απαντά περιορισμένες, αρκετά περιορισμένες και 
ανύπαρκτες. Η ίδια γενικά εκτίμηση παρουσιάζεται αναφορικά και με τις λύσεις που 
προτείνονται για το θέμα των χημικών αποβλήτων, αφού αρκετά πλήρεις τις θεωρεί 
μόλις το 2,9% των ερωτηθέντων, περιορισμένες το 26,5%, αρκετά περιορισμένες το 
35,3% και ανύπαρκτες το υπόλοιπο 35,3%. Η μεγάλη πλειοψηφία του 76,5% των 
καθηγητών έχει την άποψη πως ο τρόπος που διδάσκεται το μάθημα της χημείας, 
ευαισθητοποιεί τους μαθητές σε θέματα περιβάλλοντος σε μικρό μόνο βαθμό. 
Αρκετά, εκτιμά το 20,6%, ενώ ένα ελάχιστο ποσοστό 2,9% θεωρεί ότι η 
ευαισθητοποίηση στο θέμα αυτό επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό. Ο τρόπος που 



διδάσκεται το μάθημα της χημείας, καθιστά αρκετά ικανούς τους μαθητές να 
διαχειρίζονται με ασφαλή τρόπο τις χημικές ουσίες με τις οποίες έρχονται σε επαφή 
στην καθημερινότητα τους, πιστεύει το 23,5% των εκπαιδευτικών, λίγο ικανούς το 
58,8% και καθόλου ικανούς το 17,6%. 
 Συμπεράσματα: Κατ’ αρχήν είναι ξεκάθαρη η εκτίμηση, πως υπάρχει ένα σαφές 
έλλειμμα στην παρουσίαση από τα σχολικά βιβλία, του ζητήματος των αποβλήτων των 
χημικών αντιδράσεων, με δεδομένη τη σημασία που αποδίδουν οι καθηγητές στο 
συγκεκριμένο θέμα. Αναμενόμενη είναι συνεπώς και η εμφάνιση ενός αντιστοίχου 
ελλείμματος και στις λύσεις που προτείνονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης. 
Ένα άλλο συμπέρασμα που μπορεί αβίαστα να εξαχθεί, αφορά στην αποτυχία σύμφωνα 
με τους καθηγητές, του μαθήματος της χημείας, να ευαισθητοποιήσει στον επιθυμητό 
βαθμό τους μαθητές, σε ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον. Αρνητικά κρίνεται 
επίσης η επάρκεια των πληροφοριών που περιέχονται στα εγχειρίδια χημείας, σχετικά 
με τη διαχείριση των χημικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στα σχολικά 
εργαστήρια. Η εκτίμηση αυτή συνάδει και με την άποψη τους, ότι οι μαθητές στερούνται 
σε σημαντικό βαθμό τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για να 
διαχειρίζονται με ασφάλεια τις χημικές ουσίες, με τις οποίες έρχονται σε επαφή στις 
καθημερινές τους δραστηριότητες. 
 
7η αναφορά 
 Ποσοστό 27,2% θεωρεί ότι η εκατοστιαία απόδοση μιας αντίδρασης αποτελεί 
ένα επαρκές κριτήριο για την πραγματοποίηση της. Σε αντίθεση ποσοστό 69,7% 
διαφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη, ενώ ένα ποσοστό 3% δηλώνει ότι δεν έχει 
άποψη. Το 23,5% των καθηγητών έχει την πεποίθηση πως οι αντιδράσεις που 
εμφανίζουν μεγάλη εκατοστιαία απόδοση, είναι  αδύνατον να παράγουν και μεγάλες 
ποσότητες αποβλήτων. Το 70,6% διαφωνεί με την πεποίθηση αυτή, ενώ ένα ποσοστό 
5,9% δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένη απάντηση. Διχασμένες είναι οι απόψεις 
σχετικά με την επάρκεια ενός κριτηρίου για τη μελέτη των χημικών αντιδράσεων με 
βάση την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων. Το 50% θεωρεί επαρκές ένα 
τέτοιο κριτήριο και το υπόλοιπο 50%, μη επαρκές. Τέλος πλήρης συμφωνία 
εμφανίζεται σχετικά με τη χρησιμότητα, που θα είχε η εισαγωγή στα σχολικά βιβλία, 
μιας μεθόδου αξιολόγησης των χημικών διεργασιών με βάση την ποσότητα των 
αποβλήτων που αυτή παράγει. 
 Συμπεράσματα: Ένας σχετικά μικρός αλλά υπολογίσιμος αριθμός από τους 
καθηγητές εκτιμά ως επαρκές κριτήριο για την πραγματοποίηση μιας χημικής 
αντίδρασης, την τιμή της εκατοστιαίας απόδοσης της. Αυτή η εκτίμηση βρίσκεται σε 
συμφωνία με τη λανθασμένη άποψη που καταθέτει ένας επίσης παραπλήσιος αριθμός 
καθηγητών, οι οποίοι θεωρούν την υψηλή απόδοση των αντιδράσεων ασύμβατη με την 
παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων χημικών αποβλήτων. Το κατά πόσον η ποσότητα των 
παραγόμενων χημικών αποβλήτων μπορεί να αποτελέσει ένα επαρκές κριτήριο για την 
υλοποίηση μιας αντίδρασης, είναι ένα θέμα που διχάζει τους εκπαιδευτικούς. 
Σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών θεωρεί την παραγωγή αποβλήτων παράγοντα 
δευτερεύουσας σημασίας κατά το σχεδιασμό των χημικών διεργασιών. Παρ’ όλα αυτά 
όμως στο σύνολο τους, θεωρούν χρήσιμη έως ιδιαίτερα χρήσιμη την εισαγωγή στη 
διδασκαλία, ενός κριτηρίου για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των χημικών 
αντιδράσεων, με βάση την ποσότητα των αποβλήτων που αυτές παράγουν. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η μέθοδος που ακολουθείται σήμερα για τη διδασκαλία των χημικών 
αντιδράσεων δεν φαίνεται να αποδίδει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι μαθητές μας 



τελικά δεν είναι τόσο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι όσο θα θέλαμε. Πιθανώς 
διότι σε κανένα στάδιο της εκπαίδευσης τους δεν πραγματοποιείται η μελέτη των 
χημικών διεργασιών υπό το πρίσμα παραμέτρων όπως η ποσότητα και το είδος των 
χημικών αποβλήτων. Παρά την σαφώς εκτενέστερη παρουσίαση του θέματος της 
ρύπανσης που προκαλείται από τις χημικές διεργασίες στα νεότερα σχολικά βιβλία, 
απαιτείται περαιτέρω βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας τόσο σε θεωρητικό όσο και 
σε εργαστηριακό επίπεδο. Οι ασάφειες και οι παρανοήσεις εκ μέρους εκπαιδευτικών 
και μαθητών καθιστούν επιτακτική τη προσέγγιση του προβλήματος με βάση πιο 
σύγχρονες απόψεις και μεθόδους. Από την αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας 
αναδείχθηκε η αναγκαιότητα για την εισαγωγή στη διδασκαλία της χημείας στο 
Λύκειο, σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης των χημικών διεργασιών, με βάση τη 
ποσότητα και την επικινδυνότητα  των αποβλήτων που παράγονται. Η πρόληψη της 
ρύπανσης στην πηγή, η Οικονομία Ατόμου των αντιδράσεων καθώς και οι υπόλοιπες 
αρχές της Πράσινης Χημείας, είναι ανάγκη να αξιολογηθούν πιο θετικά από τους 
υπεύθυνους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας ώστε να 
αποτελέσουν συστατικό κομμάτι των μελλοντικών αναλυτικών προγραμμάτων 
χημείας. 
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Υ.Σ 
Τα ερωτηματολόγια της έρευνας καθώς και οι πίνακες συχνοτήτων από τις  
απαντήσεις, είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. 


