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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η θεωρητική βάση και η εφαρμογή σύγχρονων 
εργαλείων για την αξιολόγηση της επίτευξης των αρχών της Πράσινης Χημείας σε 
εργαστηριακά πειράματα Χημείας. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων και στη διδασκαλία των αρχών της Πράσινης Χημείας, 
ώστε μαθητές και φοιτητές να αξιολογούν τα πειράματα που πραγματοποιούν. Τα 
προτεινόμενα εργαλεία χαρακτηρίζονται ως ολιστικά συστήματα μέτρησης, διότι αξιολογούν 
ταυτόχρονα όλες τις αρχές της Πράσινης Χημείας. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης και κάποιες προτάσεις «πράσινης» βελτίωσης μια σειράς εργαστηριακών 
ασκήσεων της Α και Β τάξης του λυκείου.  
 
Abstract 
The purpose of the present study was to present the theoretical foundation and the 
implementation of sophisticated tools for assessing the greenness of chemistry laboratory 
experiments. These tools are useful for developing laboratory exercises, and for teaching the 
principles of Green Chemistry, so that students can evaluate the experiments carried out. They 
can be characterized as holistic metrics, because they evaluate simultaneously all the 
principles of Green Chemistry. Finally, we present the results of the evaluation and 
suggestions for the improvement of a series of experiments from the 10th and 11th grade 
laboratory school guides. 
 
Εισαγωγή 
«Πράσινη Χημεία» (ΠΧ) είναι ο σχεδιασμός χημικών προϊόντων και διαδικασιών με στόχο 
τη μείωση ή και εξάλειψη της χρήσης και παραγωγής επικίνδυνων ουσιών. Η ανάπτυξη της 
ΠΧ έχει στόχο να αντιμετωπίσει και τους εμφανείς κινδύνους, αλλά και αυτούς που 
σχετίζονται με παγκόσμια φαινόμενα όπως η κλιματική αλλαγή, η σίτιση του παγκόσμιου 
πληθυσμού και άλλα (Anastas & Kirchhoff 2002). Αν θέλουμε η ΠΧ να επιτρέψει στους 
χημικούς να παίξουν κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό ενός ασφαλέστερου και πιο βιώσιμου 
κόσμου, θα πρέπει να διδάξουμε την επόμενη γενιά των επιστημόνων και των μορφωμένων 
πολιτών το θεμελιώδες πλαίσιο της (Anastas 2009). 
Για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη δημιουργήθηκαν εγχειρίδια, μαθητικοί οργανισμοί, 
εκπαιδευτικά εργαλεία, έγιναν μελέτες περιπτώσεων, εκπαιδευτικά συνέδρια και άλλα 
(Anastas & Kirchhoff 2002). Με την ενσωμάτωση της ΠΧ στην εκπαίδευση παρέχεται μια 
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σύνδεση μεταξύ της διδακτέας ύλης και του καθημερινού περιβάλλοντος. Η διδασκαλία της 
ΠΧ δε χρειάζεται να αντικαταστήσει υπάρχοντα μαθήματα ή κομμάτι της ύλης, θα πρέπει, 
όμως, στις υπάρχουσες ενότητες να εισαχθούν οι βασικές ιδέες της, ώστε η διδασκαλία της 
Χημείας να γίνει εγγενώς «Πράσινη». Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται εργαλεία αξιολόγησης 
της εργαστηριακής πρακτικής ως προς τις αρχές της ΠΧ (Πίνακας 1) και κατάλληλο 
εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αναπτυχθεί με βάση τα εργαλεία αυτά (Anastas & Kirchhoff 
2002). 
 

Πίνακας 1: Αρχές της πράσινης χημείας (Anastas & Warner 2006). 
 

Αρχή Περιγραφή 
A1 Πρόληψη Είναι καλύτερα να προλαμβάνεται η δημιουργία αποβλήτων παρά να επιδιώκεται η εκ 

των υστέρων επεξεργασία τους. 

A2 Οικονομία Ατόμων Οι συνθετικές μέθοδοι πρέπει να σχεδιάζονται έτσι, ώστε να μεγιστοποιείται η 
ενσωμάτωση στο τελικό προϊόν όλων των χρησιμοποιούμενων στη διεργασία υλικών. 

A3 Λιγότερο επικίνδυνες χημικές συνθέσεις 
Όπου είναι πρακτικά εφικτό, οι συνθετικές μεθοδολογίες πρέπει να χρησιμοποιούν ή 
να παράγουν χημικές ουσίες με μικρή ή μηδενική τοξικότητα για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον. 

A4 Σχεδιασμός ασφαλέστερων χημικών 
προϊόντων:  

Τα χημικά προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να διατηρείται η 
λειτουργικότητα αλλά και να μειώνεται η τοξικότητά τους. 

A5 Ασφαλέστεροι διαλύτες και βοηθητικά 
μέσα:  Οι βοηθητικές χημικές ουσίες πρέπει να καθίστανται μη αναγκαίες ή αβλαβείς. 

A6 Σχεδιασμός για ενεργειακή 
αποτελεσματικότητα: 

Οι περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις των ενεργειακών αναγκών πρέπει να 
αναγνωρίζονται και να ελαχιστοποιούνται. 

A7 Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών:  
Οι πρώτες ύλες πρέπει να είναι ανανεώσιμες. Συνήθως εννοούμε υλικά βιολογικής ή 
φυτικής προέλευσης, όμως μπορούμε να χαρακτηρίσουμε πρώτες ύλες και χημικές 
ουσίες οι οποίες αναγεννιούνται εύκολα και σε μικρό χρόνο. 

A8 Μείωση ενδιάμεσων παραγώγων:  Η άσκοπη παραγωγοποίηση πρέπει κατά το δυνατόν να αποφεύγεται. 
Α9 Χρήση καταλυτικών αντιδραστηρίων:  Τα καταλυτικά αντιδραστήρια είναι ανώτερα από τα στοιχειομετρικά. 

Α10 Σχεδιασμός προϊόντων που 
αποικοδομούνται εύκολα:  

Πρέπει να σχεδιάζονται προϊόντα που αποικοδομούνται στο περιβάλλον προς μη 
τοξικά προϊόντα και δεν διατηρούνται ανέπαφα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Α11 Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο 
για την πρόληψη της ρύπανσης:  

Οι αναλυτικές μεθοδολογίες χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη στην κατεύθυνση της 
παρακολούθησης μιας διεργασίας σε πραγματικό χρόνο, που θα επιτρέπουν τον 
έγκαιρο έλεγχο των διεργασιών πριν από τον σχηματισμό επικίνδυνων ουσιών. 

Α12 Πρακτικές ασφαλέστερης Χημείας για την 
πρόληψη ατυχημάτων 

Οι ουσίες που συμμετέχουν σε κάποια χημική διεργασία πρέπει να επιλέγονται έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο χημικών ατυχημάτων. 

 
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των εργαλείων αξιολόγησης της επίτευξης των 
αρχών της ΠΧ και η χρήση τους στη βελτίωση και στην ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό εργαστήριο. 
 
Μεθοδολογία 
Τα εργαλεία αξιολόγησης που παρουσιάζουμε είναι ο «Πράσινος Πίνακας», το «Πράσινο 
Αστέρι» και ο «Πράσινος Κύκλος» τα οποία έχουν προταθεί από τη Ribeiro και τους 
συνεργάτες της (2010, 2013) για την ταυτόχρονή και γρήγορη αξιολόγηση της επίτευξης των 
αρχών της ΠΧ στο χημικό εργαστήριο. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά 
στην αξιολόγηση και βελτίωση σχολικών εργαστηριακών ασκήσεων.  

x Ο Πράσινος Πίνακας (ΠΠ) στηρίζεται σε μία ανάλυση Πλεονεκτημάτων, 
Αδυναμιών, Δυνατοτήτων, Απειλών. Η αξιολόγηση μίας πειραματικής διαδικασίας ως προς τα 
πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες σχετίζεται με το εάν οι πτυχές της διαδικασίας 
συνεισφέρουν ή αντιτίθενται στους στόχους που έχουν τεθεί για την επίτευξη των αρχών της 
ΠΧ. Επιπλέον, στις δυνατότητες αναγράφονται πιθανές αλλαγές οι οποίες κατά την εφαρμογή 
τους μπορούν να συνεισφέρουν ως πλεονεκτήματα. Στον αντίποδα, στις απειλές εντοπίζονται 
παράγοντες οι οποίοι μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία των στόχων. 

x Το Πράσινο Αστέρι (ΠΑ) έχει 12 κορυφές ισάριθμες με τις αρχές της ΠΧ. Το 
μέγεθος της κάθε ακίδας είναι ενδεικτικό του βαθμού επίτευξης της αντίστοιχης αρχής. Η 
γραφική αυτή αναπαράσταση μας δίνει μία συνολική και ημιποσοτική εικόνα της 
αξιολόγησης. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή που καλύπτει το αστέρι, τόσο περισσότερο 
«πράσινη» διαδικασία έχουμε επιτύχει. 
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x Ο Πράσινος Κύκλος (ΠΚ) είναι ένα πιο απλό σύστημα μέτρησης με το οποίο τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται σε ένα κυκλικό διάγραμμα τύπου πίτας. Ο 
κύκλος είναι χωρισμένος σε ίσα τμήματα ισάριθμα με τις αρχές που αξιολογούμε. Εάν 
ικανοποιείται μία αρχή, τότε το αντίστοιχο τμήμα στο διάγραμμα χρωματίζεται πράσινο. Στην 
αντίθετη περίπτωση χρωματίζεται κόκκινο. 
Για να κατασκευαστούν τα τελικά διαγράμματα αξιολόγησης χρειάζεται να καταγραφούν 
όλες οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στην πειραματική διαδικασία και εν συνεχεία, να 
συλλεχθούν πληροφορίες για τους κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, για 
χημικά ατυχήματα που μπορούν να συμβούν και τέλος, για χαρακτηριστικά που έχουν να 
κάνουν με τη δυνατότητα διάσπασης και ανακύκλωσης των ουσιών αυτών. Η αξιολόγηση της 
επικινδυνότητάς τους γίνεται με βάση τα κριτήρια που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.  
 
Πίνακας 2: Κριτήρια επικινδυνότητας ουσιών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την 

πρόκληση χημικού ατυχήματος (Ribeiro 2010). 
 

Κίνδυνος Σύμβολο κινδύνου Αξιολόγηση 
επικινδυνότητας 

Υγεία 

C, Διαβρωτικό 
Υψηλή Τ, Τοξικό 

Τ+, Πολύ τοξικό 
Xi, Ερεθιστικό 

Μέτρια 
Xn, Επιβλαβές 
Χωρίς ένδειξη Χαμηλή 

Περιβάλλον 
N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον Υψηλή 
Χωρίς ένδειξη Χαμηλή 

Αναφλεξιμότητα 
F, Πολύ εύφλεκτο 

Υψηλή 
F+, Εξαιρετικά εύφλεκτο 
Χωρίς ένδειξη Χαμηλή 

Δραστικότητα 
E, Εκρηκτικό 

Υψηλή 
Ο, Οξειδωτικό μέσο 
Χωρίς ένδειξη Χαμηλή 

 
Στη συνέχεια, αναλύεται η πειραματική διαδικασία και καταγράφονται οι συνθήκες πίεσης 
και θερμοκρασίας. Για την αξιολόγηση της επίτευξης των αρχών της πράσινης χημείας σε μία 
εργαστηριακή διεργασία χρησιμοποιούνται προκαθορισμένα κριτήρια (Πίνακας 3) τα οποία 
βαθμολογούν από το 1 έως το 3 (το βέλτιστο).  
Εφαρμόσαμε τα εργαλεία αυτά σε μία σειρά από εργαστηριακές ασκήσεις του σχολικού 
οδηγού. Για την Ανόργανη Χημεία χρησιμοποιήσαμε τον οδηγό της Α τάξης, ενώ για την 
Οργανική Χημεία αυτόν της Β τάξης του λυκείου. Κατά τη χρήση των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης για τη βελτίωση των εργαστηριακών ασκήσεων εισάγαμε τρείς βασικούς 
περιορισμούς. Το χρόνο, κατά την επιλογή αντιδράσεων και τελικών προϊόντων, τις 
διαδικασίες και την παρατήρηση που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές, ώστε να 
ολοκληρώνονται εντός μίας διδακτικής ώρας. Την επικινδυνότητα των πρώτων υλών, 
προϊόντων και παραπροϊόντων, αποβλήτων  και των ίδιων των διαδικασιών που επιλέγουμε, 
ώστε να είναι ασφαλή χρησιμοποιώντας τα εργαλεία για την πράσινη αξιολόγηση. Την 
απλότητα των συσκευών και των ουσιών στα πλαίσια του σχολίου, ώστε να έχουμε χαμηλό 
κόστος και μικρή πολυπλοκότητα. 
Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εργαλείων στην 
ανάλυση τριών εργαστηριακών ασκήσεων και προτάσεις αξιοποίησης αυτών των 
αποτελεσμάτων στη βελτίωση των συγκεκριμένων εργαστηριακών ασκήσεων. 
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Αποτελέσματα και συζήτηση 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν πειράματα από 4 εργαστηριακές ασκήσεις των 
εργαστηριακών οδηγών της Α και Β λυκείου. Οι ασκήσεις που επιλέχτηκαν για την ανάλυση 
είναι μεταξύ αυτών που προτείνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο στους εκπαιδευτικούς. Η 
ανάλυση έγινε από τους δύο συγγραφείς της παρούσας εργασίας αρχικά ξεχωριστά και 
κατόπιν σε συνεργασία προκειμένου να συζητηθούν οι όποιες αποκλίσεις και να επέλθει 
συμφωνία. Από την ανάλυση της κάθε εργαστηριακής άσκησης εξαιρέθηκαν η τέταρτη και η 
ενδέκατη αρχή (Πίνακες 4, 5, 6 και Σχήματα 2, 4) διότι αναφέρονται στην παρασκευή νέων 
προϊόντων που δεν πραγματοποιούνται στις εργαστηριακές ασκήσεις στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Επίσης, χρησιμοποιούμε διαφορετικής απόχρωσης πράσινο χρώμα στο εργαλείο 
Πράσινο Αστέρι για να επισημάνουμε την κλιμάκωση της βαθμολόγησης, με βάση τα 
κριτήρια του Πίνακα 3, για την εκάστοτε αρχή. 
 

Πίνακας 3: Κριτήρια εκπλήρωσης των αρχών της ΠΧ (Ribeiro 2010). 
 

 Αρχή πράσινης Χημείας Κριτήρια επίτευξης  

Α1 Πρόληψη 

Αβλαβή απόβλητα. (Πίνακας 2 = Χαμηλή) 3 

Απόβλητα μέτριου κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. (Πίνακας 2 = Μέτρια) 

2 

Απόβλητα υψηλού κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. (Πίνακας 2 = Υψηλή) 

1 

Α2 Οικονομία Ατόμων 

Αντιδράσεις χωρίς περίσσεια αντιδραστηρίων (≤10%)  και 
χωρίς σχηματισμό παραπροϊόντων. 

3 

Αντιδράσεις χωρίς περίσσεια αντιδραστηρίων (≤10%)  και με 
σχηματισμό παραπροϊόντων. 

2 

Αντιδράσεις με περίσσεια αντιδραστηρίων (≥10%)  και χωρίς 
σχηματισμό παραπροϊόντων. 

2 

Αντιδράσεις με περίσσεια αντιδραστηρίων (≥10%)  και με 
σχηματισμό παραπροϊόντων. 

1 

Α3 Λιγότερο επικίνδυνες χημικές συνθέσεις 

Όλες οι ουσίες που εμπλέκονται δεν αποτελούν κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

3 

Ουσίες που εμπλέκονται ενέχουν μέτριο κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

2 

Τουλάχιστον μία ουσία που εμπλέκεται ενέχει υψηλό κίνδυνο 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

1 

Α5 Ασφαλέστεροι διαλύτες και βοηθητικά μέσα 

Δε χρησιμοποιούνται διαλύτες ή βοηθητικές ουσίες ή, αν 
χρησιμοποιούνται, δεν αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον. 

3 

Χρησιμοποιούνται διαλύτες ή βοηθητικές ουσίες που ενέχουν 
μέτριο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

2 

Τουλάχιστον ένας διαλύτης ή μία βοηθητική ουσία που 
εμπλέκεται ενέχει υψηλό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον. 

1 

Α6 Σχεδιασμός για ενεργειακή αποτελεσματικότητα 

Συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας δωματίου. 3 
Πίεση δωματίου και θερμοκρασία μεταξύ 0 έως 100 βαθμών 
κελσίου. 2 

Πίεση διαφορετική και θερμοκρασία εκτός ορίων. ( <0oC και 
>100οC) 1 

Α7 Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών 

Όλες οι ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι ανανεώσιμες. 3 
Τουλάχιστον μία ουσία που εμπλέκεται είναι ανανεώσιμη, το 
νερό δεν συμπεριλαμβάνεται. 2 

Καμία ουσία που εμπλέκεται δεν είναι ανανεώσιμη, το νερό δεν 
συμπεριλαμβάνεται. 1 

Α8 Μείωση ενδιάμεσων παραγώγων 

Δε χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα παράγωγα. 3 
Μόνο μία  παραγωγοποίηση ή αντίστοιχη διεργασία. 2 
Περισσότερες από μία  παραγωγοποιήσεις ή αντίστοιχες 
διεργασίες. 1 

Α9 Χρήση καταλυτικών αντιδραστηρίων 

Δεν χρησιμοποιούνται καταλύτες και αν χρησιμοποιούνται δεν 
αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 3 

Χρησιμοποιούνται καταλύτες που, ενέχουν μέτριο κίνδυνο για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 2 

Χρησιμοποιούνται καταλύτες και οι οποίοι ενέχουν υψηλό 1 
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κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

Α10 Σχεδιασμός προϊόντων που αποικοδομούνται εύκολα 

Όλες οι ουσίες διασπώνται σε αβλαβή προϊόντα. 3 
Όλες οι ουσίες που δεν διασπώνται μπορούν να μετατραπούν 
σε αβλαβείς. 2 

Τουλάχιστον μία ουσία  δεν διασπάται και δεν μπορεί να 
μετατραπεί σε αβλαβής. 1 

Α12 Πρακτικές ασφαλέστερης χημείας για πρόληψη 
ατυχημάτων 

Όλες οι ουσίες ενέχουν χαμηλή επικινδυνότητα για χημικά 
ατυχήματα. 3 

Οι ουσίες ενέχουν μέτρια επικινδυνότητα για χημικά 
ατυχήματα. 2 

Οι ουσίες ενέχουν υψηλή επικινδυνότητα για χημικά 
ατυχήματα. 1 

 
Παρακάτω, παρουσιάζουμε την ανάλυση τριών εργαστηριακών ασκήσεων Οργανικής 
Χημείας (Β΄Λυκείου). Ξεκινήσαμε από την ανάλυση των ασκήσεων του σχολικού 
εργαστηριακού οδηγού, προκειμένου τα αποτελέσματα της ανάλυσης να χρησιμοποιηθούν 
για να επιλέξουμε τις κατάλληλες αλλαγές σε διεργασίες, ώστε να τις βελτιώσουμε (Πίνακες 
4, 5 και 6). Συγκεκριμένα, βασιζόμενοι στις Αδυναμίες και τις Δυνατότητες του εργαλείου 
«Πράσινος Πίνακας» και υπό τους περιορισμούς του σχολικού εργαστηρίου, αναπτύξαμε 
τρεις (3) εργαστηριακές ασκήσεις (Σχήμα 1, α. "Εκκίνηση με Αιθανόλη", β. "Η συνέχεια με 
αιθανικό οξύ", γ. "Πάμε πάλι στην αρχή") που αποτελούν ένα σύστημα χημικών αντιδράσεων 
στο οποίο το προϊόν της μίας αντίδρασης χρησιμοποιείται ως αντιδρών σε επόμενη άσκηση. 
Έτσι, ανακυκλώνοντας τις χημικές ουσίες καταφέρνουμε να έχουμε καλύτερη αξιολόγηση 
της έβδομης αρχής με τα εργαλεία Πράσινος Πίνακας, Πράσινο Αστέρι, Πράσινος Κύκλος. 
Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται το Πράσινο Αστέρι των τριών προτεινόμενων εργαστηριακών 
ασκήσεων σε σύγκριση με αυτό των αντίστοιχων ασκήσεων του ισχύοντος Σχολικού 
Εργαστηριακού Οδηγού. 
 

Πίνακας 4: Αξιολόγηση άσκησης σχολικού οδηγού "Παρασκευή και Οξείδωση Αιθανόλης". 
 

Πράσινος Πίνακας Πράσινο Αστέρι 

 

Πλεονεκτήματα Αδυναμίες 
x A6: Ατμοσφαιρική πίεση και 

θερμοκρασία μεταξύ μηδέν 
και εκατό βαθμών Κελσίου. 

x Α8: Δεν έχουμε ενδιάμεσα 
παράγωγα. 

x A1: Έχουμε παραγωγή αποβλήτων που αποτελούν 
κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον. 

x Α2: Χρησιμοποιούμε κάποια ουσία σε περίσσεια.  
x Α3: Οι εμπλεκόμενες χημικές ουσίες είναι 

επικίνδυνες για την υγεία ή το περιβάλλον (H2SO4, 
Na2Cr2O7). 

x Α5: Χρησιμοποιούμε διαλύτες ή άλλες βοηθητικές 
ουσίες (H2SO4). 

x A7: Καμία ουσία δεν είναι ανανεώσιμη. 
x Α9: Χρησιμοποιούμε καταλύτη. 
x Α10: Οι ουσίες δεν αποικοδομούνται σε 

ασφαλέστερες. 
x Α12: Κάποιες από τις ουσίες είναι επικίνδυνες για 

πρόκληση χημικού ατυχήματος (H2SO4, Na2Cr2O7). 

Πράσινος Κύκλος 

 

Δυνατότητες Απειλές 
Α6: Πρέπει να γίνει η αντίδραση 
σε ατμοσφαιρική πίεση και 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Α7: Χρήση κάποιας ανανεώσιμης 
ουσίας. 

Α6: Ο χρόνος που θα χρειαστεί να διαθέσουμε ώστε να 
πραγματοποιηθεί η αντίδραση σε ικανοποιητικό βαθμό 
μπορεί να είναι απαγορευτικός για την εργαστηριακή 
διδασκαλία. 
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Πίνακας 5: Αξιολόγηση άσκησης σχολικού οδηγού "Παρασκευή Εστέρα".  
 

Πράσινος Πίνακας 
Πράσινο Αστέρι 

 

Πλεονεκτήματα Αδυναμίες 
x Α8: Δεν έχουμε ενδιάμεσα 

παράγωγα. 
x A1: Έχουμε παραγωγή αποβλήτων που αποτελούν 

κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον. 
x Α2: Χρησιμοποιούμε κάποια ουσία σε περίσσεια.  
x Α3: Οι εμπλεκόμενες χημικές ουσίες είναι επικίνδυνες 

για την υγεία ή το περιβάλλον (CH3CH2OH, 
CH3COOH, CH3COOCH2CH3). 

x Α5: Χρησιμοποιούμε διαλύτες ή άλλες βοηθητικές 
ουσίες (εξαιρείται το νερό). 

x A6: Μη συνήθεις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. 
x A7: Καμία ουσία δεν είναι ανανεώσιμη. 
x Α9: Χρησιμοποιούμε καταλύτη (H2SO4). 
x Α10: Οι ουσίες δεν αποικοδομούνται σε ασφαλέστερες. 
x Α12: Κάποιες από τις ουσίες είναι επικίνδυνες για 

πρόκληση χημικού ατυχήματος (CH3CH2OH, 
CH3COOH). 

Πράσινος Κύκλος 

 

Δυνατότητες Απειλές 
Α6: Πρέπει να γίνει η 
αντίδραση σε ατμοσφαιρική 
πίεση και θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 
Α7: Χρήση κάποιας 
ανανεώσιμης ουσίας. 

Α6: Ο χρόνος που θα χρειαστεί να διαθέσουμε ώστε να 
πραγματοποιηθεί η αντίδραση σε ικανοποιητικό βαθμό 
μπορεί να είναι απαγορευτικός για την εργαστηριακή 
διδασκαλία. 

 
Πίνακας 6: Αξιολόγηση άσκησης σχολικού οδηγού "Παρασκευή Σαπουνιού". 

 
Πράσινος Πίνακας 

Πράσινο Αστέρι 

 

Πλεονεκτήματα Αδυναμίες 
x A6: Ατμοσφαιρική πίεση και 

θερμοκρασία μεταξύ μηδέν και εκατό 
βαθμών Κελσίου. 

x Α8: Δεν έχουμε ενδιάμεσα παράγωγα. 
x Α9: Δε χρησιμοποιούμε καταλύτες. 

x A1: Έχουμε παραγωγή αποβλήτων που 
αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή το 
περιβάλλον. 

x Α2: Χρησιμοποιούμε κάποια ουσία σε 
περίσσεια.  

x Α3: Οι εμπλεκόμενες χημικές ουσίες είναι 
επικίνδυνες για την υγεία ή το περιβάλλον 
(CH3CH2OH, CH3COOCH2CH3). 

x Α5: Χρησιμοποιούμε υδροξείδιο του νατρίου 
το οποίο είναι επικίνδυνο. 

x A7: Καμία ουσία δεν είναι ανανεώσιμη. 
x Α10: Οι ουσίες δεν αποικοδομούνται σε 

ασφαλέστερες. 
x Α12: Κάποιες από τις ουσίες είναι επικίνδυνες 

για πρόκληση χημικού ατυχήματος 
(CH3CH2OH, CH3COOCH2CH3). 

Πράσινος Κύκλος 

 

Δυνατότητες Απειλές 
Α6: Πρέπει να γίνει η αντίδραση σε 
ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 
Α7: Χρήση κάποιας ανανεώσιμης ουσίας. 

Α6: Ο χρόνος που θα χρειαστεί να διαθέσουμε 
ώστε να πραγματοποιηθεί η αντίδραση σε 
ικανοποιητικό βαθμό μπορεί να είναι 
απαγορευτικός για την εργαστηριακή διδασκαλία. 

 
 

Σχήμα 1: Σύστημα αντιδράσεων Οργανικής Χημείας. 
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Σχήμα 2: Σύγκριση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των ασκήσεων (α) Προτεινόμενων και 
(β) Σχολικού οδηγού. 

 

(α) 

"Εκκίνηση με Αιθανόλη" 

 

"Η συνέχεια με αιθανικό οξύ" 

 

"Πάμε πάλι στην αρχή" 

 

(β) 

"Παρασκευή & Οξείδωση 
Αιθανόλης" 

 

"Παρασκευή Εστέρα" 

 

"Παρασκευή Σαπουνιού" 

 

 
Επιπλέον, πάντα στα πλαίσια των περιορισμών που αναφέραμε στην αρχή, καταφέραμε να 
βελτιώσουμε κάποιες ασκήσεις και ως προς την έκτη αρχή (Σχήμα 2) που αναφέρεται στις 
συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. 
Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την ανάλυση των εργαστηριακών ασκήσεων Οργανικής 
Χημείας μας έδωσε τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε, εξαρχής, εργαστηριακά πειράματα 
που θα έχουν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στην αξιολόγηση τους με βάση τις 
αρχές της ΠΧ. Για την Ανόργανη Χημεία, μετά από την ανάλυση του εργαστηριακού οδηγού, 
κατασκευάσουμε από την αρχή ένα σύστημα αντιδράσεων (Σχήμα 3), όπου το προϊόν της 
μίας αντίδρασης χρησιμοποιείται ως αντιδρών σε επόμενη αντίδραση. Έτσι, ανακυκλώνουμε  
τις ουσίες και καταφέρνουμε να έχουμε καλύτερη αξιολόγηση της έβδομης αρχής με τα 
εργαλεία Πράσινο Αστέρι και Πράσινο Κύκλο (Σχήμα 4). Επίσης, στα πλαίσια των 
περιορισμών του σχολικού εργαστηρίου προσπαθήσαμε να επιτύχουμε την καλύτερη 
αξιολόγηση ως προς την έκτη αρχή (Σχήμα 4) που αναφέρεται στις συνθήκες πίεσης και 
θερμοκρασίας. 
 

Σχήμα 3: Σύστημα αντιδράσεων Ανόργανης Χημείας. 
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Σχήμα 4: Αποτελέσματα ανάλυσης για το σύστημα αντιδράσεων της Ανόργανης Χημείας. 
 

α. Εκκίνηση με Zn β. Πάμε πάλι στην αρχή 

  
 
 
Συμπεράσματα 

Η πράσινη αξιολόγηση είναι ένα πρώτο εργαλείο για τους καθηγητές όλων των βαθμίδων οι 
οποίοι θέλουν να εισάγουν τη διδασκαλία των αρχών της Πράσινης Χημείας στο αναλυτικό 
πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτής της ενσωμάτωσης, εφαρμόστηκαν εργαλεία αξιολόγησης της 
εργαστηριακής πρακτικής ως προς τις αρχές της Πράσινης Χημείας για τη διατύπωση 
προτάσεων με στόχο τη βελτίωση των εργαστηριακών ασκήσεων (Πλεμένος 2013). Θέσαμε 
τρείς περιορισμούς στα πλαίσια του σχολικού εργαστηρίου: το χρόνο, την επικινδυνότητα 
των ουσιών και την πολυπλοκότητα των συσκευών και οργάνων. Εργαστήκαμε, ώστε τα 
εργαστηριακά πειράματα που προτείνουμε να έχουν καλύτερα αποτελέσματα στην 
αξιολόγηση τους με τα εργαλεία: Πράσινο Αστέρι, Πράσινος Πίνακας και Πράσινος Κύκλος. 
Οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν από τις εργαστηριακές ασκήσεις του σχολικού οδηγού 
εντοπίζονται κυρίως στην προσπάθεια: α) ανακύκλωσης των ουσιών που χρησιμοποιούνται 
κατά την πραγματοποίηση των πειραμάτων και β) πραγματοποίησης των περισσότερων 
αντιδράσεων σε θερμοκρασία δωματίου και ατμοσφαιρική πίεση. Τα συστήματα που 
προτείνονται κατασκευάστηκαν με σκοπό τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής τους στην 
εργαστηριακή διδασκαλία της χημείας στο γενικό λύκειο. Τα αντιδραστήρια που έχουν 
επιλεγεί είναι απλά και σχετικά ακίνδυνα και συνήθως υπάρχουν στα σχολικά εργαστήρια, 
όπως και τα όργανα για τις τεχνικές διαχωρισμού που προτείνονται. Οι χρόνοι αντίδρασης και 
οι διαδικασίες εκτέλεσης των πειραμάτων κυμαίνονται από πέντε έως δεκαπέντε λεπτά, ώστε 
να υπάρχει αρκετός χρόνος για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, των ερωτήσεων και 
των ασκήσεων στα φύλλα εργασίας. 
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