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Εργαςτηριακή άςκηςη μαθητών ςτο ΕΚΦΕ 
Πειραιά – Καλλίπολησ 

Τθ ςχολικι χρονιά 2010 – 11 το ΕΚΦΕ Καλλίπολθσ οργάνωςε και διεξιγαγε μετωπικι  
εργαςτθριακι άςκθςθ μακθτϊν των ςχολείων του Πειραιά, τα οποία ανικουν ςτθν ευκφνθ 
του ΕΚΦΕ Καλλίπολθσ.  

Η δράςθ αυτι ξεκίνθςε με ςτόχο να καλφψει τισ εργαςτθριακζσ ανάγκεσ των ςχολείων 
που δεν ζχουν  οργανωμζνα εργαςτιρια ςτο χϊρο τουσ. Στθν πορεία όμωσ εκδθλϊκθκε 
ζντονο ενδιαφζρον ςυμμετοχισ και από άλλα ςχολεία. Τελικά, μζχρι το τζλοσ του ςχολικοφ 
ζτουσ, επιςκζφκθκαν το ΕΚΦΕ δεκαπζντε ςχολεία δθλαδι περίπου 850 μακθτζσ.  

Κατά τθν προετοιμαςία τθσ δράςθσ: 

 Σχεδιάςτθκαν τζςςερισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, δφο ςτθ φυςικι, μια ςτθ χθμεία 
και μία ςτθ βιολογία και δθμιουργικθκαν αντίςτοιχα φφλλα εργαςίασ.  

o Στθ φυςικι οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ αφοροφςαν τθν   
 πειραματικι επιβεβαίωςθ του νόμου του Ωμ -  μζτρθςθ αντίςταςθσ 

ενόσ αντιςτάτθ 
 μζτρθςθ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ βαρφτθτασ με τθ βοικεια εκκρεμοφσ 

και ενζπλεξαν τουσ μακθτζσ  
 ςτθν ςφνκεςθ τθσ πειραματικισ διάταξθσ  
 ςτθ λιψθ μετριςεων  
 ςτθν επεξεργαςία των μετριςεων, με τθ βοικεια θλεκτρονικοφ 

υπολογιςτι  
 ςτθν εξαγωγι τελικϊν ςυμπεραςμάτων 

o Στθ χθμεία θ  εργαςτθριακι  άςκθςθ αφοροφςε 
 τθ χθμεία και τθν κακθμερινι ηωι 
 το αλκοτζςτ 
 τθν παραςκευι ακετυλενίου από ανκρακαςβζςτιο 

o Στθ βιολογία αφοροφςε τθ χριςθ μικροςκοπίου για  
 τθν απλι παρατιρθςθ κυττάρων  
 τθ χρϊςθ και παρατιρθςθ πυρινων 
 τθν παρατιρθςθ πλαςμόλυςθσ των κυττάρων  
ςε δείγματα κρεμμυδιοφ. 

 Οργανϊκθκαν δεκαπζντε πάγκοι εργαςτθρίου, με τζςςερισ κζςεισ ο κάκε πάγκοσ, 
ςε δφο αίκουςεσ μζςα ςτο χϊρο του ΕΚΦΕ. Συμπεριλιφκθκαν ςτον εξοπλιςμό των 
πάγκων  όργανα, ςυςκευζσ, μετρθτικζσ διατάξεισ (ςφγχρονεσ τεχνολογικά, όπωσ οι 
φωτοπφλεσ), θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ. 

 Οι επιςκζψεισ των ςχολείων πραγματοποιικθκαν, μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ 
διευκυντζσ και τουσ κακθγθτζσ του κλάδου ΠΕ04, κατά το χρονικό διάςτθμα από 
τον  Ιανουάριο μζχρι και τισ αρχζσ του Απριλίου του 2011. Σε πλιρθ λειτουργία οι 
μακθτζσ, οι οποίοι αςκοφνταν κάκε διδακτικι ϊρα, ξεπερνοφςαν  τουσ 60 και θ όλθ 
διαδικαςία διαρκοφςε τζςςερισ διδακτικζσ ϊρεσ. Το διδακτικό ζργο ανζλαβε το 
προςωπικό του ΕΚΦΕ. 

 Καταρτίςτθκε  ςφντομο ερωτθματολόγιο, ςτο οποίο κλικθκαν να απαντιςουν ςτο 
τζλοσ τθσ διαδικαςίασ, οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν. Το ερωτθματολόγιο είχε ωσ 
ςτόχο να καταγράψει τθν αίςκθςθ και τθ γνϊμθ των μακθτϊν για τθ ςυμβολι του 
εργαςτθριακοφ μακιματοσ ςτθ κατανόθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

Η εντυπϊςεισ, όπωσ εκφράςτθκαν από μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ και διοικιςεισ 
ςχολείων, ςυντείνουν ςε κετικζσ διαπιςτϊςεισ για τθν προςπάκεια του ΕΚΦΕ.  
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Επεξεργαςία ερωτηματολογίων 
Διανεμικθκαν ερωτθματολόγια ςε μακθτζσ 8 ςχολείων, (4 λφκεια και 4 γυμνάςια). Από 

το ςφνολο των μακθτϊν των ςχολείων αυτϊν ςυλλζχκθκαν 340 ςυμπλθρωμζνα 
ερωτθματολόγια.  

Η επεξεργαςία των ερωτθματολογίων ανζδειξε τα εξισ: 
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Η πειραματικι διαδικαςία βοθκά  
ςτθν κατανόθςθ τθσ κεωρίασ;
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Το πείραμα επιβεβαιϊνει τουσ  νόμουσ που 
ιδθ ζχεισ διδαχτεί;
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Το πείραμα βοθκά  ςτθν κατανόθςθ 
φαινομζνων, που δεν ζχεισ διδαχτεί;
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Πρζπει το πείραμα να γίνεται ταυτόχρονα 
με τθ διδαςκαλία τθσ κεωρίασ;

Πάντα

Μερικζσ φορζσ
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Το πείραμα πρζπει να γίνεται με τθ ςυμμετοχι 
των μακθτϊν;

Πάντα

Μερικζσ φορζσ

Πείραμα επίδειξθσ


