
 

ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 

 Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η πειραµατική διδασκαλία συνεισφέρει τα µέγιστα στην 

κατανόηση από µέρους των µαθητών εννοιών, όρων, φαινοµένων, νόµων των Φυσικών 

Επιστηµών ενώ επιπρόσθετα συµβάλλει και στην ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων. Ανάλογα 

του διδακτικού µοντέλου που ακολουθείται (συµπεριφοριστικό, ανακαλυπτικό, 

εποικοδοµητικό) η χρήση πειραµάτων στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών έχει τα 

παρακάτω πλεονεκτήµατα 

• Κινητοποιούν το ενδιαφέρον των µαθητών. 

• Οι µαθητές εξασκούνται στη συστηµατική παρατήρηση φαινοµένων που 

εξελίσσονται. 

• Βοηθούν στην κατανόηση και την εµπέδωση των θεωρητικών εννοιών. 

• Οι µαθητές εξοικειώνονται µε την παρατήρηση, τη διατύπωση συµπερασµάτων, 

την ερµηνεία και την απεικόνισή τους σε γραφικές παραστάσεις, ενώ παράλληλα 

χρησιµοποιούν την επιστηµονική ορολογία. 

• Οι µαθητές αναπτύσσουν τις ψυχοκινητικές τους δεξιότητες (για παράδειγµα 

αναπτύσσεται η παρατηρητικότητα και η ικανότητα της προσεκτικής και 

υπεύθυνης χρήσης οργάνων). Εξοικειώνονται µε το χώρο του εργαστηρίου και 

συµµετέχουν ενεργά σε αυτό, ακολουθώντας σωστά όλες τις οδηγίες και τους 

κανόνες ασφάλειας. 

• ∆ιαπιστώνουν τις ιδιότητες ουσιών και υλικών και έρχονται σε επαφή µε 

επιστηµονικά όργανα και συσκευές. 

• Προκαλούν γνωστική σύγκρουση στους µαθητές µε άµεσο αποτέλεσµα την 

εννοιολογική αλλαγή. 

 Η ρήση της κινεζικής παροιµίας «ακούω και ξεχνώ, βλέπω και θυµάµαι, κάνω και 

καταλαβαίνω» υποδηλώνει έµµεσα ότι το πείραµα λόγω των σκοπών που υπηρετεί 

είναι τελείως απαραίτητο στην διδασκαλία 
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ΠΡΟΣ: 1. Σχολεία ∆∆Ε ∆υτικής Αττικής  

 (δια της ∆∆Ε ∆υτικής Αττικής) 

 2. Σχολεία 1ου Γρ. ∆∆Ε ∆υτ. Αττικής 

 (δια του 1ου Γρ. ∆∆Ε ∆υτικής Αττικής) 

 3. Σχολεία 2ου Γρ. ∆∆Ε ∆υτ. Αττικής 

 (δια του 2ου Γρ. ∆∆Ε ∆υτικής Αττικής) 
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ΚΟΙΝ. 1. ΤΜΗΜΑ Ε.Π.Κ. ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 ΑΤΤΙΚΗΣ  

 2. ∆∆Ε ∆υτικής Αττικής 

 3. 1
ο
 Γραφείο ∆∆Ε ∆υτικής Αττικής 

 4. 2ο Γραφείο ∆∆Ε ∆υτικής Αττικής 

 5. Γραφείο. ΕΕ ∆∆Ε ∆υτικής Αττικής 

 6. ΕΚΦΕ ∆υτικής Αττικής 



 Αποδεχόµενοι ως παιδαγωγοί τα παραπάνω και πέραν της τυπικής υποχρέωσης 

πραγµατοποίησης υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων που προβλέπουν οι 

σχετικές εγκύκλιοι, θα πρέπει να εντάξουµε το πείραµα στην διδασκαλία µαθηµάτων 

Φυσικών Επιστηµών ως αναπόσπαστο µέρος αυτής. Η αξιοποίηση-ενεργοποίηση των 

Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών (ΣΕΦΕ) αποτελεί το πρώτο βήµα  και 

προς την κατεύθυνση αυτή προτείνονται τα παρακάτω: 

1. Όσες σχολικές µονάδες διαθέτουν διαµορφωµένες αίθουσες σε Εργαστήρια 

Φυσικών Επιστηµών, αυτές να λειτουργήσουν, αν δεν λειτουργούν, στο πρότυπο 

Αίθουσα-Μάθηµα Επισυνάπτουµε και «Πρόγραµµα Λειτουργίας ΣΕΦΕ» το 

οποίο αφού συµπληρωθεί να µας αποσταλεί (έντυπα ή ηλεκτρονικά) µέχρι και 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11/2008. (Αντίγραφο του προγράµµατος να αναρτηθεί στο 

πίνακα ανακοινώσεων ή στην θύρα εισόδου του ΣΕΦΕ) 

Επισηµαίνεται ότι: 

α. «..Τα εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την 

διδασκαλία των µαθηµάτων Φυσικών Επιστηµών και δεν επιτρέπεται για 

οποιονδήποτε λόγο η στέγαση τµήµατος µαθητών (Γενικής Παιδείας, Κατεύθυνσης ή 

Επιλογής) σε αίθουσα εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών..» (Γ2/2388/23-6-

2000/ΥΠΕΠΘ και Γ7/131773/22-11-2005/ΥΠΕΠΘ) 

β. «..Στα συστεγαζόµενα σχολεία, στα οποία υπάρχει ένα σχολικό εργαστήριο 

Φυσικών Επιστηµών και λειτουργούν στην ίδια ή στην αντίθετη βάρδια, το 

εργαστήριο αυτό να χρησιµοποιείται από όλα τα σχολεία..» (Γ7/104235/28-9-

2004/ΥΠΕΠΘ) 

γ. Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρµογών 

Η/Υ και «για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων µε χρήση πιστοποιηµένου από 

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπαιδευτικού λογισµικού και για παιδαγωγική 

αξιοποίηση του διαδικτύου.» (Γ2/64885/21-06-2002/ΥΠΕΠΘ) 

2. Όσες σχολικές µονάδες δεν διαθέτουν διαµορφωµένες αίθουσες σε Εργαστήρια 

Φυσικών Επιστηµών να πραγµατοποιήσουν, όπου είναι εφικτό, πειράµατα 

επίδειξης στις αίθουσες διδασκαλίας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να καταβληθεί 

προσπάθεια σε συνεργασία µε τον ∆ήµο και τον ΟΣΚ για την εξεύρεση-

διαµόρφωση αίθουσας σε Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών.   

Παρακαλούµε να ενηµερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ 04 και εκπαιδευτικοί 

άλλων κλάδων που τυχόν τους έχει ανατεθεί η διδασκαλία µαθηµάτων Φυσικών Επιστηµών 

ως β΄ ανάθεση. 

 Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

    

     

∆ρ Παναγιώτης Σαραντόπουλος 

 


