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ΚΟΙΝ:

- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΘΕΜΑ: Εργαστηριακή ∆ιδασκαλία των Φυσικών Μαθηµάτων στα Γενικά Λύκεια
κατά το σχολικό έτος 2009-2010.
ΣΧΕΤ:

Η Υ.Α. 86213 /Γ7/ 17-07-2009 του ΥΠΕΠΘ µε θέµα «Λειτουργία των Σχολικών
Εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών κατά το σχολικό έτος 2009-2010».

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Φυσικών Μαθηµάτων στα Γενικά Λύκεια, κατά το
σχολικό έτος 2009-10, θα πραγµατοποιηθούν

το λιγότερο οι παρακάτω εργαστηριακές

δραστηριότητες ανά µάθηµα και τάξη:
ΦΥΣΙΚΗ Α’ Λυκείου Γενικής Παιδείας
α) Μέτρηση µήκους, χρόνου, µάζας και δύναµης (1)
β) Μελέτη ευθύγραµµης οµαλά επιταχυνόµενης κίνησης (2α)
γ) Τριβή ολίσθησης σε κεκλιµένο επίπεδο µε τη χρήση του Μultilog ή την κλασική
µέθοδο (7)
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 και
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ωµικό καταναλωτή (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)
(Οι αριθµοί σε παρένθεση αντιστοιχούν στην αρίθµηση των εργαστηριακών
δραστηριοτήτων στους οδηγούς των µαθηµάτων).
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Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών (ΕΚΦΕ) θα µεριµνήσουν προκειµένου
να δοθεί στους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς η απαιτούµενη βοήθεια για την πραγµατοποίηση
των εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Θα διοργανώσουν επιµορφωτικά σεµινάρια στα οποία θα
παρουσιάσουν τις εργαστηριακές δραστηριότητες, θα επισκεφθούν τα σχολικά εργαστήρια της
περιοχής ευθύνης τους και θα συνεργαστούν µε τους Υπευθύνους των σχολικών εργαστηρίων
και µε τους καθηγητές κλάδου ΠΕ04.Τα σεµινάρια αυτά θα πραγµατοποιούνται αποκλειστικά
την ηµέρα και τις ώρες κατά τις οποίες έχει διευθετηθεί το ωρολόγιο πρόγραµµα, έτσι ώστε οι
εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 να µην έχουν µάθηµα.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται µεταφορά εξοπλισµού για την πραγµατοποίηση των
εργαστηριακών δραστηριοτήτων, αυτή θα γίνεται µε τη σύµφωνη γνώµα του ΕΚΦΕ και µε
ευθύνη του Υπευθύνου του εργαστηρίου. Για κάθε µεταφορά θα υπογράφεται «Πρωτόκολλο
δανεισµού για χρήση και επιστροφή».
Η αγορά των αναλωσίµων και του τυχόν απαιτούµενου µικροεξοπλισµού θα βαρύνει
την αρµόδια σχολική επιτροπή.
Οι Υπεύθυνοι των σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών µπορούν να
απευθύνονται στα κατά τόπους ΕΚΦΕ για κάθε αναγκαία τεχνική και οργανωτική υποστήριξη.
Ο Υπεύθυνος του εργαστηρίου συντάσσει έγκαιρα, σε συνεργασία µε τους άλλους
καθηγητές κλάδου ΠΕ04, τετραµηνιαίο πρόγραµµα λειτουργίας του εργαστηρίου. Το
πρόγραµµα παραδίδεται στο ∆ιευθυντή του σχολείου, ο οποίος έχει την ευθύνη ελέγχου της
εφαρµογής του και κοινοποιείται στον αρµόδιο Σχολικό Σύµβουλο και το οικείο ΕΚΦΕ.
Επισηµαίνουµε ότι είναι επιθυµητή η πραγµατοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων
εργαστηριακών δραστηριοτήτων.
Οι πραγµατοποιούµενες εργαστηριακές δραστηριότητες θα αναγράφονται στο βιβλίο
ύλης, διότι αποτελούν οργανικό τµήµα της διδασκαλίας.
Οι Σχολικοί Σύµβουλοι κλάδου ΠΕ04 έχουν την ευθύνη για τα θέµατα διδακτικής και
αξιολόγησης των εργαστηριακών δραστηριοτήτων, τα οποία θα υποστηρίξουν οργανωτικά και
τεχνικά τα ΕΚΦΕ.
Έως τις 28-05-2010 οι ∆ιευθυντές των σχολείων, σε συνεργασία µε τους Υπευθύνους
των εργαστηρίων, θα αποστείλουν στα οικεία ΕΚΦΕ συνολικά στοιχεία σχετικά µε τις
εργαστηριακές δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού
έτους.

Οι εργαστηριακές αίθουσες διατίθενται κατά απόλυτη προτεραιότητα για την
πραγµατοποίηση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων.
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Με ευθύνη των ∆ιευθυντών των Γενικών Λυκείων να λάβουν γνώση ενυπόγραφα
οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 04.

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΗΣ

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