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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

    ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

               ΤΜΗΜΑ ΣΤ’ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
Ανδρέα Παπανδρέου 37 
15180,  Μαρούσι 
Τηλέφωνα  :  210 3443307, 210 3443303   
FAX   :  210 3443303 
e-mail  : t05sde42@ypepth.gr    
Πληροφορίες       :  Ελένη Τσουράκη 
 
  ( Για  τα σχολεία πληροφορίες 
     στα κατά τόπους ΕΚΦΕ )     

                                                                      ΚΟΙΝ : όπως Πίνακας Αποδεκτών 
 
 
ΘΕΜΑ: Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών  

             κατά το σχολικό έτος 2008-2009 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2986/2002/ΦΕΚ 24/ΤΑ/13-2-2002 άρθ. 8/παρ 4β «Περί οργανωτικών θεµάτων 
υπηρεσιών και σχολικών µονάδων» 

2. Τον υπάρχοντα εξοπλισµό των σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών στη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση  

3. Την Πράξη 16/26-05-2008 του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου µε θέµα: «Προτεινόµενες 
εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικών Επιστηµών για το Γυµνάσιο και το Γενικό Λύκειο για 
το  σχολικό έτος 2008-2009». 

4. Την ανάγκη εργαστηριακής διδασκαλίας των µαθηµάτων Φυσικών Επιστηµών. 
 

 

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

 
1. Κατά το σχολικό έτος 2008-2009 στα πλαίσια της διδασκαλίας των µαθηµάτων Φυσικών 

Επιστηµών θα πραγµατοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω εργαστηριακές 
δραστηριότητες : 

 
1.1. ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 
 
ΦΥΣΙΚΗ  Α’ Λυκείου Γενικής Παιδείας 
α)  Μέτρηση µήκους, χρόνου, µάζας και δύναµης (1) 
β)  Μελέτη ευθύγραµµης οµαλά επιταχυνόµενης κίνησης (2

α
) 

         γ)  Τριβή ολίσθησης σε κεκλιµένο επίπεδο  µε τη χρήση του Μultilog  ή την κλασική         
      µέθοδο (7)  

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

Βαθµός Ασφαλείας .......................... 
 

Αθήνα,       04 / 07/ 2008 

Αριθ. Πρωτ.:  88162 / Γ7 
Βαθ. Προτερ....................................... 
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     δ) Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της µηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη     
         πτώση σώµατος (9) 

         ΦΥΣΙΚΗ  Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας 
α)  Ενεργειακή µελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώµατος DC µε πηγή, ωµικό    
     καταναλωτή και κινητήρα (2) 
β)  Μελέτη της χαρακτηριστικής καµπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωµικού καταναλωτή (3) 
γ)  Προσδιορισµός της έντασης της βαρύτητας µε τη βοήθεια του απλού εκκρεµούς (5) 
ΦΥΣΙΚΗ  Β’ Λυκείου Κατεύθυνσης 
α)  Πειραµατική επιβεβαίωση του γενικού νόµου των ιδανικών αερίων (1) 
β)  Γνωριµία µε τον παλµογράφο- Πειρ. 1 : Επίδειξη φαινοµένου επαγωγής (6.1) 

              Φαινόµενο επαγωγής µε τη χρήση του Μultilog  ή την κλασική  µέθοδο  
ΦΥΣΙΚΗ  Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας 
α)  Παρατήρηση συνεχών - γραµµικών φασµάτων (1) 
ΦΥΣΙΚΗ  Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης 
α) Απλή αρµονική ταλάντωση µε τη χρήση του Μultilog (όπου υπάρχει) 
β) Προσδιορισµός της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίεται σε πλάγιο επίπεδο (4)  
ΧΗΜΕΙΑ  Α’ Λυκείου 
α)  Εύρεση pH διαλυµάτων µε χρήση δεικτών, πεχαµετρικού χάρτου,  πεχάµετρου και  
     του αισθητήρα pH του Multilog (όπου υπάρχει)  (5) 
β)  Χηµικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων (6) 
γ)  Παρασκευή διαλύµατος ορισµένης συγκέντρωσης–αραίωση διαλυµάτων (7) 
ΧΗΜΕΙΑ Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας 
α)  Οξείδωση της αιθανόλης (1,β) 
β)  Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων (3) 
γ)  Παρασκευή σάπωνα (6) 
ΧΗΜΕΙΑ Β’ Λυκείου Κατεύθυνσης 
α) Υπολογισµός θερµότητας αντίδρασης (1) 
β) Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν  (2) 
γ)  Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (5) 
ΧΗΜΕΙΑ  Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης 
α)  Παρασκευή και ιδιότητες ρυθµιστικών διαλυµάτων (1) 
β)  Υπολογισµός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ µε τη χρήση του Multilog 
      ή  την κλασική µέθοδο (2) 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας 
α)  Μικροσκοπική παρατήρηση πυρήνων µετά από ειδική χρώση (2)   
β)  Μικροσκοπική παρατήρηση στοµάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων και  
     χλωροπλαστών (4) 

     γ)  Μετουσίωση των πρωτεϊνών (7) και ∆ράση των ενζύµων (11) 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ Λυκείου Επιλογής 
α)  Μικροσκοπική παρατήρηση µόνιµου παρασκευάσµατος αίµατος (4) 
β)  Μικροσκοπική παρατήρηση µόνιµου παρασκευάσµατος τοµής ωοθήκης και όρχεως     
     (8)  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας  
α)Μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων σε καλλιέργεια ή σε µόνιµο παρασκεύασµα (1) 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης 
α)  Κυτταρογενετική: Ανάλυση καρυότυπου (3).  

              Η άσκηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε    
              συνδυασµό µε τη µικροσκοπική παρατήρηση µόνιµου παρασκευάσµατος    
              ανθρώπινου χρωµοσώµατος 
     β)  Αποµόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA από φυτικά κύτταρα) (1) 
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1.2. ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ Τάξης 
α)  Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων (1) 
β)  Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων (2) 
γ)   Η σηµασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση (4) 
δ)   Η µεταφορά ουσιών στα φυτά (5)  
ε)   Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αµύλου σε τρόφιµα (10) 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Τάξης 
α)  Παρατήρηση πρωτοζώων (2) 
β)  Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών (4) 
γ)  Παρατήρηση χρωµοσωµάτων  (9) 

    δ)  Αποµόνωση νουκλεϊκών οξέων (10) 
ε)   Η επέµβαση της τύχης στη δηµιουργία γαµετών (11) 
ΦΥΣΙΚΗ Β΄ Τάξης 
α)  Μέτρηση µήκους-εµβαδού-όγκου (1) 
β)  Μέτρηση βάρους-µάζας-πυκνότητας (2) 
γ)  Μελέτη της ευθύγραµµης οµαλής κίνησης (4) 
δ)  Νόµος του Hook (7) 
ε)  Άνωση – Αρχή του Αρχιµήδη (9) 
ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Τάξης 
α)  Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις (1) 
β)  Ο Νόµος του Ohm (2) 
γ)   Σύνδεση αντιστατών σε σειρά ή παράλληλη σύνδεση αντιστατών (4 ή 5) 
δ)   Πειραµατικός έλεγχος των νόµων του απλού εκκρεµούς (7) 
ε)    Συγκλίνοντες φακοί (13) 
ΧΗΜΕΙΑ Β΄ Τάξης 
α)   Εξέταση της δυνατότητας διάλυσης ορισµένων υλικών στο νερό (2) 
β)   Παρασκευή διαλυµάτων ορισµένης περιεκτικότητας (3) 
γ)   ∆ιαχωρισµός µειγµάτων (4)  
δ)   Παρασκευή οξυγόνου µε διάσπαση υπεροξειδίου του υδρογόνου –   
     Ανίχνευση οξυγόνου (8)  
ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Τάξης 
 α)  Πρώτη και ∆εύτερη εργαστηριακή άσκηση: Πείραµα 1.4. Ο δείκτης κόκκινο  
      λάχανο και Πείραµα 2.3 Ο δείκτης που περιέχεται στο κόκκινο λάχανο στη  
      βασική περιοχή 
 β)  Πρώτη εργαστηριακή άσκηση: Πείραµα 1.7. Η αντίδραση των οξέων µε το  
     µάρµαρο  
γ)  Έκτη εργαστηριακή άσκηση: Πείραµα 6.1. Σύγκριση της δραστικότητας σιδήρου –  
     χαλκού 
δ)  Όγδοη εργαστηριακή άσκηση: Πείραµα 8.1. Ανίχνευση ιόντων χλωρίου, βροµίου και   
     ιωδίου µε τη βοήθεια διαλύµατος νιτρικού αργύρου 
 

     (Οι αριθµοί σε παρένθεση αντιπροσωπεύουν την αρίθµηση των εργαστηριακών     

      δραστηριοτήτων στους αντίστοιχους Εργαστηριακούς οδηγούς των µαθηµάτων). 
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1.3. ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ 
 

Θα πραγµατοποιηθούν τρεις εργαστηριακές δραστηριότητες ανά µάθηµα και τάξη. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα καθοριστούν ενιαία για τα ΕΠΑ.Λ αρµοδιότητας κάθε ΕΚΦΕ, 
κατόπιν συνεργασίας του υπευθύνου του ΕΚΦΕ και του οικείου Σχολικού Συµβούλου 
του κλάδου ΠΕ 04, σύµφωνα µε το διαθέσιµο χώρο και εργαστηριακό εξοπλισµό τους . 

 
 

2. Η µορφή µε την οποία θα πραγµατοποιηθούν οι παραπάνω εργαστηριακές 
δραστηριότητες (επίδειξη, µετωπικό εργαστήριο κλπ.) θα καθοριστεί από τους 
διδάσκοντες καθηγητές, ανάλογα µε το διαθέσιµο χώρο, εργαστηριακό εξοπλισµό, 
διδακτικό χρόνο και την αντίστοιχη εργαστηριακή εξοικείωση των µαθητών. 

 
3. Οι Σχολικοί Σύµβουλοι του κλάδου ΠΕ 04 θα καλύψουν τα θέµατα διδακτικής και 

αξιολόγησης των παραπάνω εργαστηριακών δραστηριοτήτων. 
 

4. Τα ΕΚΦΕ θα χρησιµοποιήσουν κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειµένου να διατεθεί στους 
εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04 των σχολείων της περιοχής ευθύνης τους, η απαιτούµενη 
τεχνική και οργανωτική βοήθεια  για την πραγµατοποίηση των εργαστηριακών 
δραστηριοτήτων. 

 
5. Οι υπεύθυνοι των σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών, σε συνεργασία µε τα 

κατά τόπους ΕΚΦΕ, θα φροντίσουν για τη διευθέτηση κάθε οργανωτικού, τεχνικού ή 
άλλου προβλήµατος, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εργαστηρίων 
των οποίων έχουν αναλάβει την ευθύνη. 

 
6. Οι υπεύθυνοι των σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών θα προσφέρουν κάθε 

δυνατή βοήθεια στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 04 που 
χρησιµοποιούν το εργαστήριο. Για το σκοπό αυτό, ο οποίος εντάσσεται στα διδακτικά 
τους καθήκοντα, θα απασχολούνται τρεις ώρες εβδοµαδιαίως. 

 
7. Στα συστεγαζόµενα σχολεία, στα οποία υπάρχει ένα σχολικό εργαστήριο Φυσικών 

Επιστηµών και λειτουργούν στην ίδια ή στην αντίθετη βάρδια, το εργαστήριο αυτό θα 
χρησιµοποιείται από όλα τα σχολεία.  

 
 
 
                                         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

  

                              ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
- Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
- Σχολικούς Σύµβουλους κλάδου ΠΕ04 (δια των Περιφερειακών ∆/νσεων) 
- ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας 
- Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας (δια των ∆∆Ε) 
- ΕΚΦΕ όλης της χώρας (δια των ∆∆Ε) 
- Σχολικές µονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης όλης της χώρας (δια των ∆∆Ε)         
 
 
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 
   - Γραφ. Υφυπουργού κ. Α. Λυκουρέντζου 
   - Γραφ. Γεν. Γραµµατέα κ. ∆. Πλατή 
   - Γραφ. Ειδ. Γραµ. Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών κ. Γ. Γούση 
   - ∆/νση Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης 
   - ∆/νση ΣΕΠΕ∆ / Τµήµα ΣΤ’ Μελετών 
 - ∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 
 - ∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
 - ∆/νση Π.Ο.∆.Ε. 
 - ∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 
 - ∆/νση Ειδικής Αγωγής 
 
 
 
 


