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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
   ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
                           ΤΜΗΜΑ ΣΤ- ΜΕΛΕΤΩΝ  
                         ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

        
   

Ερµού  15 
101 85  Αθήνα 
Τηλέφωνο :  210 32 43 872 

FAX   :  210 32 31 883   ΠΡΟΣ 
e. mail  :  t05sde42@ypepth.gr    
Πληροφορίες  : Τσουράκη Ελένη 
 
 (Πληροφορίες για τα Γυµνάσια στα 
    κατά τόπους ΕΚΦΕ). 

 

 

 

ΚΟΙΝ:     - Περιφερειακές ∆/νσεις Β/θµιας Εκπ/σης 
όλης της χώρας. 

                  -  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
 

ΘΕΜΑ:  Εργαστηριακή ∆ιδασκαλία των Φυσικών Μαθηµάτων στα Γυµνάσια. 

 

ΣΧΕΤ:   1.    Υ.Α. 74815/Γ7/21-7-2006 µε θέµα «Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων   
              Φυσικών Επιστηµών κατά το σχολικό έτος 2006-2007»  

2. Το µε Α.Π. 1840/01-03-06 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Απόσπασµα 
πράξης 05/2006 του Π.Ι.) µε θέµα «Έγκριση εργαστηριακών ασκήσεων των 
µαθηµάτων Φυσικών Επιστηµών του Γυµνασίου του σχολικού έτους 2006-2007». 

  
Στα πλαίσια της διδασκαλίας των Φυσικών Μαθηµάτων στα Γυµνάσια, κατά το σχολικό έτος 
2006-2007 θα πραγµατοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω εργαστηριακές δραστηριότητες 
ανά µάθηµα και τάξη: 
 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ Τάξης 
α) Μικροσκόπιο Ι: Γνωριµία µε το µικροσκόπιο και παρατήρηση ζωικών κυττάρων (1) 
β) Μικροσκόπιο ΙΙ: Παρατήρηση φυτικών κυττάρων (2) 
γ) Αποταµιευτικές ύλες στα φυτά – Άµυλο (6Α) 
δ) Παρατήρηση άνθους (10Α) 
ε) Μεταφορά ουσιών στα φυτά (12) 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Γυµνασίου 
α) Παρατήρηση µονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισµών (6) 
β) Παρατήρηση µυκήτων (8) 
γ) Μελέτη του καρυότυπου ανθρώπου (12) 
 

Nα διατηρηθεί µέχρι ........................ 

Βαθµός Ασφαλείας .......................... 
Αθήνα    14-8-2006                      
 Αριθ. Πρωτ.:  82427 / Γ7 
Βαθ. Προτερ....................................... 

1. ∆/νσεις Β/θµιας  Εκπ/σης 

     όλης της χώρας 

2. Γυµνάσια όλης της χώρας 
      (δια των ∆∆Ε ) 
3. Σχολ. Συµβούλους κλ. ΠΕ04 

όλης της χώρας  
4. ΕΚΦΕ όλης της χώρας  
      (δια των ∆∆Ε) 
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ΦΥΣΙΚΗ Β΄ Γυµνασίου 
α) Μέτρηση µήκους, εµβαδού, όγκου (1) 
β) Μέτρηση βάρους, µάζας και πυκνότητας (2) 
γ) Μετατροπή υγρού σε αέριο – Βρασµός (5) 
δ) ∆ιάθλαση (10) 
ε) Ηλεκτρικό ρεύµα  και ηλεκτρικό κύκλωµα (14) 
ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Γυµνασίου 
α) Νόµος του Hooke (5) 
β) Άνωση – Αρχή του Αρχιµήδη (9) 
γ) Σύνδεση λαµπτήρων σε σειρά ή / και παράλληλα (15, 16)  
 
ΧΗΜΕΙΑ Β΄ Γυµνασίου 
α) Έλεγχος της διαλυτότητας των υλικών στο νερό και την αιθανόλη (2Β) 
β) Παρασκευές διαλυµάτων ορισµένης περιεκτικότητας (4) 
γ) Μίγµατα – Παρασκευές και διαχωρισµοί (5) 
δ) Μελέτη της χηµικής αντίδρασης (6, Πείραµα 2

ο
 και 3

ο
) 

ε) Σκληρότητα του νερού (9, Πείραµα 1
ο
 και 2

ο
) 

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Γυµνασίου 
α) Μελέτη ιδιοτήτων οξέων Ι (1) 
β) Μελέτη ιδιοτήτων οξέων ΙΙ (2) 
γ) Μελέτη ιδιοτήτων βάσεων (3) 
δ) Υγροχηµική ανίχνευση αλογόνων (5) 
ε) Μέτρηση αιθανόλης µε αλκοολόµετρο σε διάφορα ποτά (κρασί, ούζο) 
(7, Πείραµα 2

ο
) 

 
(Οι αριθµοί σε παρένθεση αντιπροσωπεύουν την αρίθµηση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων 

στους αντίστοιχους Εργαστηριακούς οδηγούς των µαθηµάτων). 

 

Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών (ΕΚΦΕ) θα χρησιµοποιήσουν κάθε 

πρόσφορο τρόπο προκειµένου να παρασχεθεί στους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς η 

απαιτούµενη τεχνική και οργανωτική βοήθεια για την πραγµατοποίηση των εργαστηριακών 

δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να οργανώσουν ενηµερωτικές 

συναντήσεις στο χώρο τους, να επισκεφθούν τα σχολικά εργαστήρια της περιοχής ευθύνης 

τους και να συνεργαστούν προσωπικά µε τους Υπευθύνους των σχολικών εργαστηρίων και 

τους καθηγητές κλάδου ΠΕ04. 

Οι ενηµερώσεις αυτές θα πραγµατοποιούνται αποκλειστικά την ηµέρα και τις ώρες κατά 

τις οποίες έχει διευθετηθεί το ωρολόγιο πρόγραµµα, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί του κλ. ΠΕ 04 

να µην έχουν µάθηµα. ∆εν επιτρέπεται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, η παραβίαση των 

παραπάνω χρονικών διευθετήσεων, διότι δηµιουργούνται ανεπιθύµητα προβλήµατα στην 

οµαλή λειτουργία του σχολείου και χάνονται διδακτικές ώρες. 

Στις περιπτώσεις που απαιτούνται µετακινήσεις εξοπλιστικών µέσων για την 

πραγµατοποίηση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων, αυτές θα γίνονται µε τη συντονιστική 
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παρέµβαση του ΕΚΦΕ και µε ευθύνη του Υπευθύνου του εργαστηρίου. Για κάθε µετακίνηση 

θα υπογράφεται «Πρωτόκολλο δανεισµού για χρήση και επιστροφή». 

Για τα Γυµνάσια τα οποία διαθέτουν ελλιπή ή ανύπαρκτο εξοπλισµό προτείνεται η 

προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού για την πραγµατοποίηση τουλάχιστον των ανωτέρω 

εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Το κόστος της προµήθειας θα βαρύνει την αρµόδια σχολική 

επιτροπή. 

Κατ΄ αρχήν, προτείνεται η αγορά τουλάχιστον µιας σειράς εξοπλισµού για την 

πραγµατοποίηση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων µε επίδειξη από τον καθηγητή. Εφ΄ 

όσον υπάρχει οικονοµική δυνατότητα, σκόπιµη είναι η προµήθεια των οργάνων σε 

πολλαπλότητες, ώστε οι εργαστηριακές δραστηριότητες να πραγµατοποιηθούν σε µετωπικό 

εργαστηριακό. 

Τα αρµόδια ΕΚΦΕ, σε συνεργασία µε τους υπευθύνους των σχολικών εργαστηρίων 

φυσικών επιστηµών των Γυµνασίων, θα προσφέρουν κάθε δυνατή τεχνική και οργανωτική 

βοήθεια στα Γυµνάσια της περιοχής ευθύνης τους για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

 

Ο Υπεύθυνος του εργαστηρίου συντάσσει, σε συνεργασία µε τους άλλους καθηγητές 

του κλάδου ΠΕ04, τριµηνιαίο πρόγραµµα λειτουργίας του εργαστηρίου. Το πρόγραµµα 

παραδίδεται στο ∆ιευθυντή του σχολείου, ο οποίος έχει την ευθύνη ελέγχου της εφαρµογής 

του. 

Επισηµαίνουµε ότι είναι επιθυµητή η πραγµατοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων 

εργαστηριακών δραστηριοτήτων πέραν αυτών που έχουν  καθοριστεί ενιαία.. 

Οι πραγµατοποιούµενες εργαστηριακές δραστηριότητες θα αναγράφονται στο βιβλίο 

ύλης, διότι αποτελούν οργανικό τµήµα της διδασκαλίας. 

Οι Σχολικοί Σύµβουλοι του κλάδου ΠΕ04 θα καλύψουν τα θέµατα διδακτικής και 

αξιολόγησης των εργαστηριακών δραστηριοτήτων που θα υποστηρίξουν οργανωτικά και 

τεχνικά τα ΕΚΦΕ. 

 

Έως την 1-06-2007 οι ∆ιευθυντές των Γυµνασίων, σε συνεργασία µε τους Υπευθύνους 

των εργαστηρίων θα αποστείλουν στα οικεία ΕΚΦΕ συνολικά στοιχεία σχετικά µε τις 

εργαστηριακές δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του σχολικού 

έτους.  

 

Υπενθυµίζουµε  σε όλους τους αρµόδιους παράγοντες των σχολείων, την ανάγκη 

απελευθέρωσης των εργαστηριακών αιθουσών, ώστε να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση των 

εργαστηριακών δραστηριοτήτων. 
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Με ευθύνη των ∆ιευθυντών των Γυµνασίων να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι 

εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04. 

 
 
 

       Ο  ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΡΑΜΜΑΣ   
 

 

 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή: 
- Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα κ. Κ. Ράµµα 
- ∆/νση ΣΕΠΕ∆ / Τµήµα Στ΄ Μελετών / Γραφείο Εργαστηρίων 
- ∆Σ∆Ε / Τµήµα Α΄ 
- ∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 
- ∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
- ∆/νση Π.Ο.∆.Ε. 
- ∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 
- ∆/νση Ειδικής Αγωγής 

 

 

 

 


