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Πειράµατα Χηµείας σε µικροκλίµακα χαρακτηρίζονται αυτά που χρησιµοποιούν 

πολύ µικρές ποσότητες αντιδραστηρίων (π.χ. µία-δύο σταγόνες) και συνήθως πολύ απλές 

συσκευές. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80, στις ΗΠΑ άρχισε να µελετάτε η ιδέα της 

αντικατάστασης των παραδοσιακών πειραµάτων χηµείας που είχαν σχεδιασθεί για την 

εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστηµίων και Κολεγίων µε αυτά της 

µικροκλίµακας επειδή αυτά γίνονται µε πολύ µικρές ποσότητες αντιδραστηρίων, είναι 

ασφαλή και εύκολα στην εκτέλεσή τους. Η απαίτηση αυτή άρχισε να αναδεικνύεται 

παράλληλα µε την ανάπτυξη της Πράσινης Χηµείας (green Chemistry) που βασική 

επιδίωξή της είναι η τροποποίηση των χηµικών διεργασιών έτσι ώστε να µειωθεί ή και 

εξαλειφθεί η χρήση και η παραγωγή επικίνδυνων ουσιών. 

Η ιδέα αυτή εκτέλεσης των πειραµάτων χηµείας σε µικροκλίµακα παρουσιάζει κατά 

µείζονα λόγο ενδιαφέρον στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση γιατί εκτός του ότι τα Σχολικά 

πειράµατα, ιδιαίτερα στο «µετωπικό εργαστήριο», χρησιµοποιούν σηµαντικές ποσότητες 

αντιδραστηρίων και µερικές φορές αρκετά επικίνδυνων, επιπλέον απαιτούν από το 

διδάσκοντα κατάλληλων χειρισµών της τάξης έτσι ώστε και να αποφευχθούν ατυχήµατα και 

να ολοκληρωθούν µέσα στη χρονικά περιορισµένη διδακτική ώρα. Να σηµειωθεί επίσης ότι 

σε αντίθεση µε τα περισσότερα Λύκεια, λίγα Γυµνάσια διαθέτουν οργανωµένο εργαστήριο 

Φυσικών Επιστηµών για την ασφαλή εκτέλεση των πειραµάτων χηµείας. 

Εποµένως φαίνεται ότι η εκτέλεση των πειραµάτων χηµείας σε µικροκλίµακα, αν και 

πολύ λίγο είναι γνωστά µέχρι σήµερα στο ελληνικό σχολείο, όχι µόνο είναι περιβαλλοντικά 

ασφαλή αλλά συνδυάζουν χαρακτηριστικά πού υπερτερούν των παραδοσιακών. 

 



Χαρακτηριστικά Πειραµάτων Χηµείας σε Μικροκλίµακα 

 

Είναι οικολογικά. Περιορίζουν στο ελάχιστο τα χηµικά απόβλητα. 

Είναι οικονοµικά. Εκτελούνται µε ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων και τις 

περισσότερες φορές µε απλές συσκευές (συνήθως πλαστικές). 

Είναι ασφαλή. Οι µικροποσότητες των αντιδραστηρίων που χρησιµοποιούνται αυξάνουν 

την ασφάλεια του εργαστηρίου όσον αφορά:  

- Τα ατυχήµατα από αδεξιότητες µαθητών. 

- Τους κινδύνους πυρκαγιάς και εκρήξεων. 

- Την ελάχιστη έκθεση των µαθητών σε τοξικές χηµικές ουσίες. 

- Την καλύτερη ποιότητα ατµόσφαιρας του εργαστηρίου, ιδιαίτερα όταν 

αυτό δεν είναι καλά αεριζόµενο. 

Είναι σύντοµα. Εκτελούνται πολύ γρήγορα από τους µαθητές µε απλούστερη διαδικασία και 

απαιτούν λιγότερα ή και καθόλου πλυσίµατα. 

Απαιτούν ελάχιστη προετοιµασία από τον καθηγητή. Αρκεί ο καθηγητής να έχει 

µεριµνήσει για την παρασκευή των κατάλληλων αντιδραστηρίων και των φύλλων εργασίας 

του µαθητή. 

Εκτελούνται ατοµικά. Μπορούν να εκτελεσθούν «οµαδικά» αλλά και «ατοµικά» από κάθε 

ένα µαθητή χωριστά.  

∆εν απαιτούν τη χρήση του εργαστηρίου. Πολλά από αυτά µπορούν να εκτελεσθούν µε 

ασφάλεια ακόµα και στην αίθουσα διδασκαλίας. Εποµένως είναι ιδανικά σε Σχολικές 

µονάδες που δε διαθέτουν Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών, όπως συµβαίνει στα 

περισσότερα Γυµνάσια της Κρήτης. 
 



Μεθοδολογία – Οργανα 

 

Η µεθοδολογία που ακολουθείται για την εκτέλεση των πειραµάτων χηµείας σε 

µικροκλίµακα µπορεί να είναι και σύνθετη όταν απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και 

να απαιτεί ειδικό εξοπλισµό (γυάλινες συσκευές, όργανα ειδικά σχεδιασµένα για 

µικροποσότητες αντιδραστηρίων ), αλλά και απλή όταν αφορά Σχολικά πειράµατα. Ενας 

µεγάλος αριθµός πειραµάτων που γίνονται τόσο στο Γυµνάσιο όσο και στο Λύκειο µπορεί 

να γίνει µε πολύ απλές διατάξεις.  

Ετσι µερικά από τα απλούστερα «δοχεία-αντιδραστήρες» που αντικαθιστούν τους 

δοκιµαστικούς σωλήνες και  τα γυάλινα ποτήρια ζέσεως και φιάλες µπορεί να είναι: 

- Φύλλα εργασίας, σε χαρτί  Α4, µέσα σε πλαστική διαφάνεια - φάκελο 

(Έτοιµα φύλα εργασίας, συνοδευόµενα και από φύλα αξιολόγησης, δίνονται στα 

αρχεία: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ.pdf , ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf και ΣΕΙΡΑ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.pdf ) 

- Πλαστικές διαφάνειες για πειράµατα επίδειξης µε προβολέα overhead. 

- Πλαστικός δίσκος µε κοιλότητες (π.χ. 12 ή 24 θέσεων). 

- Πλαστικά τριβλία petri. 

- Πλαστικά καπάκια από εµφιαλωµένα νερά, αναψυκτικά κ.α.  

Ράβδοι ανάδευσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ξύλινα καλαµάκια, οδοντογλυφίδες, 

πλαστικά καλαµάκια  (πορτοκαλάδας). 

Σταγονόµετρα, µπορούν να αντικατασταθούν τα γυάλινα  µε πλαστικά.  

Χωνιά διήθησης και  σπάτουλες προσθήκης στερεών αντιδραστηρίων,  µπορούν εύκολα να 

κατασκευασθούν από πλαστικά σταγονόµετρα κόβοντάς τα κατάλληλα. 

 



Εφαρµογές 

Σχεδόν όλα τα παραδοσιακά πειράµατα µπορούν να αντικατασταθούν µε αυτά της 

µικροκλίµακας. Ετσι οι βασικές χηµικές διεργασίες όπως απόσταξη, διήθηση εκχύλιση, 

διαχωρισµοί, ανακρυστάλωση µπορούν µε χρήση κατάλληλου εξοπλισµού να γίνουν και σε 

µικροκλίµακα.. Πειράµατα αναλυτικής χηµείας (τιτλοδοτήσεις), γενικής χηµείας, πειράµατα 

σύνθεσης – χαρακτηρισµού, πειράµατα ηλεκτροχηµείας επίσης µπορούν να γίνουν και πάλι 

µε χρήση κατάλληλου εξοπλισµού. 

 

Εδώ παρουσιάζεται ένας αριθµός εφαρµογών µε τη µορφή φύλλων εργασίας, που 

δεν απαιτεί πολύπλοκες διατάξεις, ώστε ο καθηγητής να πραγµατοποιήσει, µε πολύ απλά 

µέσα, «µετωπικό» εργαστήριο µε τους µαθητές του σε πολύ λίγο χρόνο, χωρίς να υποβιβάσει 

τη διδακτική αξία του πειράµατος έναντι του παραδοσιακού. Αντίθετα µάλιστα, η πρακτική 

εφαρµογή από τον γράφοντα στους µαθητές του δείχνει ότι τα πειράµατα σε µικροκλίµακα 

αυξάνουν την παρατηρητικότητα των µαθητών.  

Ο καθηγητής φωτοτυπεί το φύλο εργασίας και φύλλο αξιολόγησης σε τόσα 

αντίγραφα όσοι είναι και οι µαθητές της τάξης του. Το κάθε φύλλο εργασίας το τοποθετεί 

µέσα σε µία πλαστική διαφάνεια – φάκελο και µοιράζει στους µαθητές φύλλα εργασίας και 

φύλλα αξιολόγησης. Ετσι όλοι οι µαθητές εκτελούν µετωπικά το ίδιο πείραµα κάτω από τις 

οδηγίες του καθηγητή τους. 

 

Ενδεικτικά φύλλα εργασίας µαθητών στα ηλεκτρονικά αρχεία : 

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ.pdf 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,pdf 

ΣΕΙΡΑ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.pdf 


