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 Physical – Chemical and Biological experiments for students in secondary education. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:   
 

 Η γνωριμία των μαθητών με το σχολικό εργαστήριο των φυσικών επιστημών, 
και η εξοικείωσή τους γενικά με αυτό που ονομάζουμε εργαστηριακό 
περιβάλλον. 

 Η καλλιέργεια της σημασίας των εργαστηρίων στη μελέτη των Φ.Ε. με την 
αποδοχή των παρατηρούμενων φαινόμενων. 

 Η εκμάθηση της ερευνητικής, επιστημονικής μεθοδολογίας μέσα από την 
επιλογή, οργάνωση και εκτέλεση απλών σχολικών πειραμάτων. 

 Η διασύνδεση της θεωρίας με το πείραμα και η κατανόηση ποικιλίας 
φαινόμενων.  

 Η μελέτη φυσικών χημικών και βιολογικών φαινόμενων με την πειραματική 
τους επαλήθευση. 

 Η εξάσκηση στην ακριβή παρατήρηση και μέτρηση.   
 Η εκμάθηση της θεωρίας σφαλμάτων και της χρήσης λογισμικών 

προσομοίωσης. 
 Η απόκτηση επιδεξιοτήτων στο χειρισμό των οργάνων και των συσκευών. 

  
Το θέμα των εργαστηριακών πειραμάτων επιλέχθηκε κυρίως με στόχο να 
ενεργοποιηθεί το παροπλισμένο σχολικό εργαστήριο των Φ.Ε. που υπάρχει στη 
σχολική μονάδα, καθώς και να δοθεί μια μεγάλη δυνατότητα (χρονικά και 
ουσιαστικά) μέσα στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος και κατά την διάρκεια 
της λειτουργίας του ωρολογίου προγράμματος στους μαθητές του Λυκείου να το 
χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους. Η συσχέτιση με άλλα μαθήματα όπως Φυσική, 
Χημεία, Βιολογία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Γεωλογία, κ.α. είναι προφανής και το 
όφελος από την παράλληλη χρήση του εργαστηρίου στην κατανόηση της ύλης των 
αντίστοιχων θεωρητικών μαθημάτων τεράστιο. Οι μαθητές αναμένεται να 
επωφεληθούν και από την εργασία τους ως ομάδες για την οργάνωση του 
πειραματικού πάγκου. 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ: 
 
Στο Α’ τετράμηνο σε πρώτη φάση έγινε γνωριμία με τον χώρο του εργαστηρίου των 
Φ.Ε. και δόθηκε χρόνος για την εξοικείωση των μαθητών με μερικά βασικά όργανα 
όπως τα πολύμετρα, της ηλεκτρονικές ζυγαριές τα μικροσκόπια κ.α.. 
Στην συνέχεια αφιερώθηκε χρόνος για την αναζήτηση πειραμάτων που μπορούσαν να 
εκτελεστούν στο εργαστήριο (σύμφωνα με τις δυνατότητες που υπήρχαν αλλά και με 
βάση την συσχέτιση με την διδακτέα ύλη και τα αντίστοιχα προτεινόμενα πειράματα 
του Υπουργείου Παιδείας). Δώσαμε την δυνατότητα στους μαθητές της ελεύθερης 
επιλογής κλάδου των Φ.Ε. που θα ασχοληθούν (Βιολογία, Φυσική, Χημεία) και για 
το αν θα εκτελέσουν συλλογική ή ατομική εργασία. 
 
Στη συνέχεια κάθε μαθητής ολοκλήρωσε την συλλογή των απαραίτητων υλικών και 
οργάνων για την εκτέλεση του πειράματός του και μελέτησε την θεωρία και τους 
Έγινε κατανομή των εργαστηριακών πάγκων και άρχισε η πρώτη φάση της εκτέλεσης 
των πειραμάτων με δοκιμές. 
 
Μερικά ενδεικτικοί τίτλοι πειραμάτων αλλά και φωτογραφιών ακολουθούν. 
 
Θερμική αλληλεπίδραση και θερμική ισορροπία υγρών. 
Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη και επιβραδυνόμενη κίνηση 
Παρατήρηση επιθηλιακών κυττάρων στοματικής κοιλότητας 
Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης 
Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων  
 
Επίσης έχει γίνει ανάρτηση στο διαδίκτυο στο www.youtube.com ενδεικτικού βίντεο 
από την εκτέλεση πειράματος στην διεύθυνση:  
 
   http://www.youtube.com/watch?v=-5lggwGxOWM  
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ: 
 
Στο Β τετράμηνο η διαδικασία θα συνεχιστεί για την ολοκλήρωση όλων των 
πειραμάτων και των απαραίτητων μετρήσεων. Στην συνέχεια θα γίνει γραπτή εργασία 
από τους μαθητές σε ηλεκτρονική μορφή, φωτογράφηση και κινηματογράφηση των 
πειραμάτων και θα προσπαθήσουμε να επιλέξουμε μια σειρά των ποιο εποπτικών 
πειραμάτων ώστε να τα παρουσιάσουμε σε όλο το σχολείο.  


