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3.1   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΡΑΗ  
Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Φεκείαο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εξγαζηήξηα Φεκείαο. 

Ήηαλ επηζπκία ηωλ θαζεγεηώλ θαη ηωλ καζεηώλ καο εδώ θαη ρξόληα, ην κάζεκα ηεο 

ρεκείαο λα γίλεηαη κε ηξόπν παξαζηαηηθό, πεηξακαηηθό αιιά ην ζρνιείν δελ είρε 

νύηε ηα ζηνηρεηώδε όξγαλα θαη αληηδξαζηήξηα γηα ηελ δηεμαγωγή ελόο απινύ 

πεηξάκαηνο ρεκείαο. Μέζα από απηή ηε δξάζε νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο ζα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ηε "καγεία" ηεο ρεκείαο θαη θαη’ επέθηαζε ηωλ θπζηθώλ 

επηζηεκώλ κε ηξόπν παξαζηαηηθό απηό θαη θαηαλνεηό. Μέζω ηωλ εξγαζηεξίωλ ζα 

γίλεη πξνζπάζεηα ηα παηδηά λα κπεζνύλ ζηε ινγηθή ηεο Πξαθηηθήο Φεκείαο κε 

πινπνίεζε βαζηθώλ πεηξακάηωλ θαη παξαηήξεζε ηωλ εθαξκνγώλ ηεο Φεκείαο ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο (π.ρ. παξαζθεπή νηθνινγηθώλ απνξξππαληηθώλ γηα ηελ θνπδίλα 

θ.ιπ.) 

 

3.2   ΣΟΧΟΙ ΔΡΑΗ  ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΤ 
Θα γίλεη πξνζπάζεηα ζην ωξηαίν κάζεκα ηεο Φεκείαο πνπ ην δηδάζθνληαη όινη νη 

καζεηέο, αλεμαξηήηνπ εηδηθόηεηαο κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη εηδηθόηεξα θαηά ηε 

δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ηωλ θεθαιαίωλ «Ομέα, Βάζεηο, Άιαηα» θαη «Σηνηρεηνκεηξία», ζην 

πξώην κέξνο λα γίλεηαη αλαθνξά ζε ζρεηηθή ζεωξία θαη ζην δεύηεξν κέξνο λα 

πξαγκαηνπνηείηαη πείξακα αξρηθά επίδεημεο από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

επαλαιακβάλεηαη από ηνπο καζεηέο. Η νξγάλωζε απηή δελ ζα επηβαξύλεη ηελ 

παξάδνζε ηεο ύιεο ηνπ καζήκαηνο βάζεη ηωλ νδεγηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ. Ήηαλ επηζπκία 

ηωλ θαζεγεηώλ θαη ηωλ καζεηώλ καο εδώ θαη ρξόληα, ην κάζεκα ηεο ρεκείαο λα γίλεηαη 

κε ηξόπν παξαζηαηηθό, πεηξακαηηθό αιιά ην ζρνιείν δελ είρε νύηε ηα ζηνηρεηώδε 

όξγαλα θαη αληηδξαζηήξηα γηα ηελ δηεμαγωγή ελόο απινύ πεηξάκαηνο ρεκείαο. Μέζα από 

απηή ηε δξάζε νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηε "καγεία" ηεο 

ρεκείαο θαη θαη’ επέθηαζε ηωλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κε ηξόπν παξαζηαηηθό απηό θαη 

θαηαλνεηό. Απηή ε πξνζέγγηζε αλακέλεηαη λα δώζεη ώζεζε ζηε θηινκάζεηα θαη 

ελαζρόιεζε κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, λα δηαιύεη ηνλ θόβν θαη ηελ απνζηξνθή ηωλ 

καζεηώλ ηνπ ΕΠΑΛ πξνο ηα καζήκαηα ηωλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ηωλ ππνινίπωλ 

θαηεγνξηνπνηεκέλωλ ωο γεληθήο παηδείαο. Η ρξεκαηνδόηεζε ηωλ εξγαζηεξηαθώλ πιηθώλ 

,ηωλ αληίζηνηρωλ ρεκηθώλ αληηδξαζηεξίωλ θαη ηωλ πιηθώλ πξνζηαζίαο είλαη απνιύηωο 

απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο θαζώο ην ζρνιείν δελ δηαζέηεη θαλ 

εξγαζηήξην ρεκείαο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ είλαη δηαθαήο πόζνο πνιιώλ εηώλ. Επηηέινπο 

ην ζρνιείν καο ζα κπνξεί λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηε ιίζηα ηωλ ζρνιείωλ πνπ κπνξνύλ 

έζηω κε ππνηππώδεο ζπλζήθεο λα ππνζηεξίμνπλ κηα πην ζύγρξνλε πξνζέγγηζε ζηε 

κάζεζε κέζα από ην πείξακα θαη λα μεθύγεη από ηελ αλαρξνληζηηθή , ζηείξα θαη βαξεηή 

πνιιέο θνξέο ηππηθή θαη ζηαηηθή αλάγλωζε ελόο ζρνιηθνύ βηβιίνπ.. 
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3.4 ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΣΗ ΔΡΑΗ  

Τα παξαδνηέα ηεο δξάζεο είλαη: 

1.  Εξγαζηήξηα «Πξαθηηθήο Φεκείαο. »  

 Εξγαζηεξηαθά θύια εξγαζίαο 

 Φωηνγξαθηθό πιηθό από ηελ εθηέιεζε ηωλ πεηξακάηωλ. 

 

 

 



 

Εξγαζηήξηα «Πξαθηηθήο Φεκείαο»  [4]  

 

1. Δπγαστήπια «Ππακτικήρ Υημείαρ. » 

 Δπγαστηπιακά υύλα επγασίαρ 

 Φωτογπαυικό ςλικό από την εκτέλεση των ασκήσεων 

 Βίντεο τηρ παποςσίασηρ. 

  



 

Εξγαζηήξηα «Πξαθηηθήο Φεκείαο»  [5]  

Φύλλο επγασίαρ 1 

Σθνπόο: Καηαλόεζε ηες έλλοηας «δηάισκα» ηοσ ηρόποσ παραζθεσής, ηολ σποιογηζκό % περηεθηηθόηεηας θαη 

θαηαλόεζε ηες αραίωζες 

Όξγαλα θαη πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ: 

 Ηιεθηροληθός δσγός αθρηβείας 

 Σθόλε Ca(OH)2 

 Ογθοκεηρηθή ζωιήλες 

 Απηοληζκέλο λερό 

 Αλαδεσηήρες 

Τξόπνο εξγαζίαο: 

Σε οκάδες ηωλ 2 καζεηώλ αθοιοσζήζηε ηα παραθάηω βήκαηα:  

 Ζσγίζηε κηθρή ποζόηεηα ζθόλες Ca(OH)2 

Ποηο είλαη ηο βάρος ηες (w); …………………………………………………………………………. 

 Σε ογθοκεηρηθό ζωιήλα προζζέζηε ποζόηεηα απηοληζκέλοσ λερού 

Ποηος είλαη ο όγθος ηοσ (v); …………………………………………………………………………. 

 Προζζέζεηε ζηολ ογθοκεηρηθό ζωιήλα κε ηο λερά ηελ ποζόηεηα ποσ δσγίζαηε ζηο πρώηο βήκα 

 Υποιογίζηε ηώρα ηελ περηεθηηθόηεηα % w/v 

Ποηα είλαη ε ηηκή % w/v  ποσ σποιογίζαηε; ………………………………………………………….. 

 Προζζέζεηε ζηολ ογθοκεηρηθό ζωιήλα κε ηο δηάισκα επηπιέολ ποζόηεηα απηοληζκέλοσ λερού 

Ποηος είλαη ο λέος όγθος ηοσ δηαιύκαηος(v); ………………………………………………………… 

 Υποιογίζηε ηώρα ηελ λέα περηεθηηθόηεηα % w/v κεηά ηελ αραίωζε 

Ποηα είλαη ε λέα ηηκή % w/v  ποσ σποιογίζαηε; ……………………………………………………… 

Επηπιένλ εξγαζία: 

Αλ πάροσκε 20ml από ηο ηειηθό δηάισκα πόζε ποζόηεηα οσζίας Ca(OH)2 περηέτεη; 

……………………………………………….……………………………………………………… 

 

  



 

Εξγαζηήξηα «Πξαθηηθήο Φεκείαο»  [6]  

Φωτογπαυικό ςλικό από την εκτέλεση των ασκήσεων και ςλοποίησηρ 

   

 



 

Εξγαζηήξηα «Πξαθηηθήο Φεκείαο»  [7]  

 

   

 



 

Εξγαζηήξηα «Πξαθηηθήο Φεκείαο»  [8]  

 

 

 

 

Βίντεο τηρ λειτοςπγίαρ των έξςπνων σςσκεςών 

https://www.youtube.com/watch?v=hPZVSvBcpGI 

https://www.youtube.com/watch?v=hPZVSvBcpGI


 

Εξγαζηήξηα «Πξαθηηθήο Φεκείαο»  [9]  

 

 

 

 

 


