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Κεφάλαιο 1: Ιστορική αναδρομή του σχολικού κτιρίου στην Ελλάδα

1.1. Το σχολείο στην Ελλάδα στις αρχές του 20ού αιώνα

Στα τέλη του 19ου αιώνα, το πρόβλημα των σχολικών κτιρίων στην Ελλάδα ήταν σοβαρό και
από ποιοτικής αλλά και από ποσοτικής άποψης. Σε έλεγχους που πραγματοποιήθηκαν στη
δεκαετία  του  1880  διαπιστώθηκαν  σοβαρές  ελλείψεις  σε  κτίρια  και  εξοπλισμό  αλλά  και
έντονα προβλήματα σε ζητήματα υγιεινής και λειτουργικότητας στα ήδη υπάρχοντα κτίρια. 
Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων δημοσιεύτηκε στο νομοθετικό διάταγμα της
17ης  Μαϊου  1894  “Περί  του  τρόπου  κατασκευής  των  σχολικών  κτιρίων”,  το  οποίο
συμπληρώθηκε με έναν ακόμα νόμο το 1895 για την εκπόνηση πρότυπων σχεδίων για τα
σχολικά  κτίρια,  προσαρμοσμένα  στα  χαρακτηριστικά  της  συνδιδακτικής  μεθόδου.  Οι
σχετικές μελέτες ανατέθηκαν σε επιτροπή με υπεύθυνο το μηχανικό Δ. Καλλία.
Έτσι το 1898 παρουσιάζονται τέσσερις τύποι πρότυπων σχολικών κτιρίων, το μονοθέσιο, το
διθέσιο, το τετραθέσιο και το εξαθέσιο. Με βάση αυτούς τους τύπους κτίζονται τα σχολεία
μέχρι και τη δεκαετία του 1930.

1.2. Η δεκαετία του 1930 και ο Μοντερνισμός

Από το  1920,  τα  προβλήματα  που  δημιουργούνται  με  τον  ερχομό  των  προσφύγων στην
Ελλάδα και ταυτόχρονα η εκβιομηχάνιση των μεγάλων αστικών κέντρων, αναγκάζουν τους
αρχιτέκτονες να αναζητήσουν νέες λύσεις. 
Την ίδια περίοδο γίνονται αλλαγές στα σχέδια των σχολικών κτιρίων του Δ. Καλλία. Ήδη από
τη δεκαετία του 1910 οι συγκεκριμένοι τύποι δέχθηκαν σφοδρή κριτική επειδή θεωρήθηκε
ότι έδιναν έμφαση κυρίως στην εξωτερική εμφάνιση των κτιρίων και όχι τόσο στα θέματα
διαρρύθμισης  του  εσωτερικού  χώρου.  Οι  τύποι  των  σχολικών  κτιρίων  του  Καλλία
καταργήθηκαν το 1930 με στόχο να πάρουν τη θέση τους κτίρια με σύγχρονες προδιαγραφές.

Στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1930,  συγκροτείται  στο  Υπουργείο  Παιδείας  το  γραφείο
μελετών των νέων σχολικών κτιρίων και μέσω ενός οργανωμένου σχεδίου που περιλάμβανε
τις  σχολικές  μεταρρυθμίσεις  του  1917 και  του  1929,  κατασκευάζει  μέχρι  το  1932,  1809
καινούργια σχολικά κτίρια  και  άλλα 1000 τα επόμενα χρόνια.  Για το  σχεδιασμό και  την
εκτέλεση αυτού του έργου η κυβέρνηση επιστρατεύει νέους αρχιτέκτονες που συνδέονταν με
το μοντέρνο κίνημα αλλά και  αρχιτέκτονες  της  προηγούμενης  γενιάς,  με  αποτέλεσμα να
δημιουργηθούν κτίρια που ακολούθησαν πιστά τις αρχές του μοντέρνου κινήματος.

Τα  σχολικά  κτίρια  της  εποχής  ξεχώρισαν  για  την  εμφανή  προσπάθεια  σύνδεσης  των
παιδαγωγικών  κατευθύνσεων  της  μεταρρύθμισης  του  1929  με  τους  σύγχρονους
αρχιτεκτονικούς,  κατασκευαστικούς  και  οικονομοτεχνικούς  προσανατολισμούς  που
διαμορφώθηκαν  από  το  κίνημα  του  Bauhaus.  Επίσης,  προτάθηκαν  νέες  κατηγορίες
εκπαιδευτικού  περιβάλλοντος,  όπως  το  εργαστήριο  φυσικής-χημείας,  και  οι  σχολικές
κατασκευές ήταν τυποποιημένες, γεγονός που διευκόλυνε την μαζική κατασκευή.

Τα κτίρια φέρουν χαρακτηριστικά της σύγχρονης αρχιτεκτονικής τα οποία εφαρμόστηκαν για
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πρώτη φορά στην Ελλάδα με τέτοια έκταση. Σε αυτά περιλαμβάνονται η λειτουργικότητα
των χώρων, η αναίρεση του μνημειακού ύφους,  η σύγχρονη κατασκευή και έκφραση της
κατασκευής  στη  μορφή  και  η  προσαρμογή  των  κτιρίων  στις  ισχύουσες  κλιματολογικές
συνθήκες. Για να επιτευχθεί αυτή η προσαρμογή η φέρουσα κατασκευή πρέπει να είναι από
οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους από ντόπια πέτρα ή τούβλο. Η επικρατέστερη τυπολογία
προβλέπει έξι αίθουσες κατανεμημένες σε δύο ορόφους ενώ, αν δεν προβλέπεται αίθουσα
εορτών, να υπάρχει δυνατότητα να ενωθούν δύο ή περισσότερες αίθουσες  μέσω κινητών
τοιχοπερασμάτων.  Οι  αίθουσες  θα  πρέπει  να  έχουν  νότιο  προσανατολισμό,  οι  διάδρομοι
πρόσβασης να διατάσσονται στη βόρεια πλευρά και να κλείνονται με υαλοστάσια όταν το
κλίμα της περιοχής είναι ψυχρό. Σε περιοχές με ήπιο κλίμα οι αίθουσες προσανατολίζονται
στο βορρά και  στο  νότο τοποθετούνται  οι  διάδρομοι  υπαίθριοι  και  στεγασμένοι  ώστε να
λειτουργούν και ως στέγαστρα ηλιοπροστασίας. Τα παράθυρα εκτείνονται κατά μήκος ώστε
να υπάρχει ομοιόμορφος φωτισμός ενώ θα γίνεται κατασκευή της οροφής από οπλισμένο
σκυρόδεμα και θα είναι επίπεδη για να λειτουργεί ώς χώρος διαλείμματος. Μέσω της χρήσης
του χρώματος γίνονται πιο έντονα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Ένα από τα πιο σημαντικά γνωρίσματα είναι ή διάταξη και η μορφή του κτιριακού όγκου σε
πτέρυγες. Η κάτοψη συνήθως έχει τη μορφή Γ όταν υπάρχουν δύο πτέρυγες και τη μορφή Π
όταν υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις. Έτσι ο προαύλιος χώρος περικλείεται από τον όγκο
του κτιρίου από τη μια και από την περίφραξη του οικοπέδου από την άλλη. Η είσοδος στο
κτίριο γίνεται μέσω του υπαίθριου χώρου στο βάθος του οποίου υπάρχει το κτίριο.
Οι  περιοχές  του  διαλείμματος,  της  γυμναστικής  και  του  μαθήματος  είναι  διακριτές  που
συνδέονται  και  λειτουργούν  η  καθεμιά  ξεχωριστά,  με  κτισμένο  ή  με  υπαίθριο  χώρο
αντίστοιχα.  Συνολικά  εκφράζεται  ένα  στοιχείο  εσωστρέφειας  το  οποίο  χαρακτηρίζει  τα
σχολικά κτίρια αυτής της περιόδου.
Κατά  κανόνα,  εκτός  ελαχίστων  εξαιρέσεων,  οι  αίθουσες  διδασκαλίας  έχουν  παρόμοια
διάταξη. Κάθε μονάδα παρατάσσεται σε σειρά, κατά μήκος ενός διαδρόμου κίνησης, όπου
διαδοχικά μπορεί να είναι από τρεις έως και έξι τάξεις.
Η πτέρυγα αυτή αποτελεί και τον ψηλότερο κτιριακό όγκο αφού ανάλογα με το πρόγραμμα
και τις απαιτήσεις προστίθενται τάξεις σε δεύτερο όροφο. Ο διάδρομος χρησιμεύει για την
πρόσβαση και κίνηση των χρηστών και διευκολύνει σημαντικά τον αμφίπλευρο φωτισμό των
τάξεων,  ενώ  οι  κοινόχρηστες  επιφάνειες  περιορίζονται  στο  δίκτυο  των  διαδρόμων.
Αποτέλεσμα αυτών είναι, οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με το κτίριο μόνο τις ώρες της
διδασκαλίας ή να παραμένουν μέσα σε αυτό όταν ο καιρός το επιβάλλει.

Οι αίθουσες βασίζονται σε ένα παλιό, στερεοτυπικό τυπολογικό σύστημα, καθώς το σχήμα
της κάτοψης είναι τετράγωνο ή ελαφρά ορθογώνιο και με διαστάσεις που ορίζουν ένα χώρο
υπολογισμένο για σαράντα μαθητές.

Η διαρρύθμιση της αίθουσας και, πιο συγκεκριμένα, η
τοποθέτηση  των  θρανίων,  χαρακτηρίζεται  από
έλλειψη ελευθερίας  διάταξης.  Τα θρανία  βρίσκονται
σε  σειρά,  ενώ  ο  εκπαιδευτικός  περιορίζεται  σε  ένα
χώρο μακριά από τον τους μαθητές των τελευταίων
θρανίων.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  επιτυγχάνεται  η
μέγιστη  οικονομία  χώρου  και  ταυτόχρονα
εκπληρώνονται οι στοιχειώδεις εκπαιδευτικές 
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απαιτήσεις.Οι  τάξεις  δε  φέρουν  στοιχεία  διακόσμησης  και  χαρακτηρίζονται  από  την
παρουσία υαλοστασίων στις δύο από τις τέσσερις πλευρές (βορρά-νότου). Ο κοινός τοίχος
ανάμεσα σε δύο αίθουσες ήταν ένα ελαφρύ, κινούμενο χώρισμα που έδινε τη δυνατότητα
ενοποίησης  δύο ή  περισσότερων αιθουσών.  Το στοιχείο  αυτό,  βασισμένο στην  αρχή  της
ευελιξίας  (flexibility)1 αποτέλεσε  την  καινοτομία  της  αρχιτεκτονικής  στο  σχεδιασμό  της
μονάδας-τάξης.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα σχολικής αρχιτεκτονικής αποτελεί το Δημοτικό Σχολείο του
Δημήτρη Πικιώνη στα Πευκάκια, το Γυμνάσιο στον Πειραιά του Σ. Λέγγερη και το Πρακτικό
Λύκειο  του Ν.  Κακούρη στο  Αίγιο.  Οι  αρχές  και  οι  ιδέες  που εμφανίζονται  σε  αυτά  τα
σχολεία και  φυσικά η σχέση τους  με την κοινωνία είναι  χαρακτηριστικά  των λεγόμενων
“community schools”, τα οποία εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970.

1.3. Το σχολικό κτίριο στη μεταπολεμική Ελλάδα

Την  περίοδο  μετά  τον  πόλεμο  τα  σχολικά  κτίρια  εξακολουθούσαν  να  κτίζονται  με
προδιαγραφές που είχαν διαμορφωθεί πριν από αυτόν. Το πρότυπο των σχολείων του 1930
χρησιμοποιείται  ακόμη και  δεκαπέντε χρόνια μετά τον πόλεμο και  το σχολικό κτίριο δεν
εξελίσσεται  και  καταλήγει  αναχρονιστικό,  χωρίς  να έχει  επαφή με τις  νέες εκπαιδευτικές
τάσεις.

Όπως και την περίοδο του μεσοπολέμου, στη δεκαετία του 1950 η οργανωση των σχολείων
πραγματοποιείται με κτιριολογικές ενότητες σε σχήμα Γ, Π, Τ και συχνά σε ανεξάρτητες 
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μεταξύ τους πτέρυγες. Οι ορθογώνιες τάξεις παρατάσσονταν κατά μήκος των διαδρόμων και
ανάμεσα σε χώρους ειδικής χρήσης. 

Οι επικρατούντες σχολικοί τύποι είναι: 
Ο  Βορεινός,  με  βόρειο  κλειστό  διάδρομο
προσπέλασης για τις ψυχρές περιοχές
Ο Μεσημβρινός,  με  μεσημβρινό  ανοιχτό  διάδρομο
προσπέλασης για τις θερμές περιοχές
Και στις δύο περιπτώσεις ο φωτισμός παρέχεται από
τη μεσημβρία. 

1.4. Η περίοδος από τη δεκαετία του 1960 μέχρι και σήμερα

Κατά τη δεκαετία του 1960, το σχολικό κτίριο παρουσίασε σημαντική εξέλιξη. 
Το  1962  ιδρύεται  ο  Οργανισμός  Σχολικών  Κτιρίων  (Ο.Σ.Κ.),  ο  οποίος  αναλαμβάνει  τα
θέματα  μελέτης  και  οργάνωσης  της  κατασκευής των  σχολικών κτιρίων.  Αξιοποιώντας  τα
συμπεράσματα  που  προέκυψαν  από  τις  προτάσεις  του  1930  και  προσπαθώντας  να
ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις, ο Ο.Σ.Κ δημιουργεί πρότυπους “τύπους”
διδακτηρίων.

Κατά  την  περίοδο  της  δικτατορίας  (1967-1974),
κατασκευάζονται κυρίως προκατασκευασμένα σχολεία από
το Σώμα Μηχανικών του στρατού (ΜΟΜΑ). Η διαδικασία
αυτή συνεχίζεται και μετά το τέλος της δικτατορίας, οπότε
και ο Ο.Σ.Κ αναλαμβάνει επίσημα και πάλι την κατασκευή
των σχολικών κτιρίων. Σκοπός της προκατασκευής ήταν να
δημιουργήσει  τυποποιημένα  στοιχεία  με  τα  οποία
παράγονταν  πολλοί  αρχιτεκτονικοί  τύποι,  με  αποτέλεσμα
την  εξοικονόμηση  χρόνου  και  κόστους  κατασκευής,  σε
σχέση με τις συμβατικές κατασκευές.
Ένας  από  τους  πιο  χαρακτηριστικούς  τύπους  σχολικού
κτιρίου της εποχής, είναι ο “ΑΓ-ΓΑ”. 

Αποτελούνταν από τετράγωνες αίθουσες κατά μήκος
και  εκατέρωθεν  ενός  διαδρόμου.  Στην  κάθε  άκρη
αυτού του σχήματος υπήρχε σκάλα που οδηγούσε σε
ψηλότερο  όροφο,  η  διαρρύθμιση  του  οποίου  ήταν
όμοια με τον προηγούμενο.

Αρκετά  διαδεδομένος  ήταν  και  ο  τύπος  “Αθηνά”,
στον οποίο οι αίθουσες σχηματίζουν ενότητες τριών
τάξεων εγγεγραμμένες σε ένα ιδεατό τετράγωνο. Η 
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διάταξή τους σχημάτιζε έναν ενδιάμεσο χώρο που χρησίμευε στη μετάβαση που χρησίμευε
για τη μετάβαση από το χώρο του διαλείμματος στο χώρο διδασκαλίας.

Ήδη από τη δεκαετία του 1970, επισημάνθηκαν οι ατέλειες στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
και  τα  τεχνικά  προβλήματα  των  εν  λόγω  κτιρίων.  Το  κτιριολογικό  πρόγραμμα  κρίθηκε
“αναχρονιστικό  και  σπάταλο”  καθώς  δεν  ακολούθησε  τις  διεθνείς  εξελίξεις.  Οι  αίθουσες
διδασκαλίας  κρίθηκαν  ως  ακατάλληλες,  αφού  δεν  εξασφαλίζονταν  οι  σωστές  συνθήκες
φυσικού  φωτισμού  και  αερισμού  και  επικρίθηκε  η  “απομόνωση”  του  κτιρίου  από  το
πολεοδομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Δ. Γερμανό, η απόκλιση ανάμεσα
στα,  κοινωνικώς αποδεκτά,  ελάχιστα ποιοτικά επίπεδα και  τα όσα προσέφερε το σχολικό
κτίριο, ήταν τεράστια.2

Στη  δεκαετία  του  1980,  οι  βασικές  αρχές  κτιριολογικής  οργάνωσης  παραμένουν  σχετικά
αμετάβλητες.  Όσον αφορά τα κτίρια  της πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,
προβλέπεται χώρος πολλαπλών χρήσεων ανοιχτός σε άμεση επαφή με το χώρο εισόδου, το
κυλικείο και την αποθήκη. Επίσης, προβλέπεται γραφείο, μαθητικών κοινοτήτων καθώς και
γραφείο συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 

Τα περισσότερα από αυτά τα γνωρίσματα, διακρίνονται
και στον τύπο διδακτηρίου “Έρευνα”, που σχεδιάστηκε
το 1984. 
Οι  αίθουσες  διδασκαλίας  δεν διαφέρουν  σε  σχέση με
παλαιότερους τύπους αιθουσών και ο χώρος διατηρεί το
τυπικό τετράγωνο σχήμα. 

Στα  επόμενα  χρόνια  ο  Ο.Σ.Κ
εκπονεί  μια  σειρά  από  διδακτήρια,
προοριζόμενα  για  την  πρωτοβάθμια
και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση.
Μερικά από αυτά είναι τα “Κάλβος”,
“Ψυχάρης”,  “Θαλής”,  “Παλαμάς”
κ.α.  τα  οποία  ενίοτε  εφαρμόζονται
και  σήμερα.  Οι  τύποι  αυτοί
παρουσιάζουν  ομοιότητες  μεταξύ
τους σε λειτουργικό αλλά και 
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αισθητικό επίπεδο και  δεν  αποκλίνουν ουσιαστικά από το μοντέλο σχολικού κτιρίου που
εισάγει ο “Ψυχάρης”.

1.5. Η σχολική αρχιτεκτονική στη σύγχρονη εποχή

Η απουσία της εξέλιξης της σχολικής αίθουσας στην Ελλάδα μπορεί εν μέρει να αποδοθεί
στην ελλειπή χρηματοδότηση για την παιδεία καθώς και στη δομή και λειτουργία του Ο.Σ.Κ,
ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψην τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες των χρηστών των σχολικών
χώρων. Επίσης, η αποθάρρυνση κάθε προσπάθειας διαλόγου αλλά και κοινού οράματος από
εκπαιδευτικούς και  αρχιτέκτονες,  ο κατακερματισμός κάθε προοδευτικής αντίληψης και η
προσκόλληση  σε  παραδοσιακές  εκπαιδευτικές  και  αρχιτεκτονικές  αξίες  και  παραδόσεις
εμπόδισαν την ουσιαστική εξέλιξη του σχολικού κτιρίου στη χώρα μας.
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Κεφάλαιο 2: Τα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών στα σύγχρονα σχο-
λεία

2.1. Ο ρόλος των εργαστηρίων στο σχολικό χώρο

Το εργαστήριο είναι μια εγκατάσταση που παρέχει ελεγχόμενες συνθήκες στις οποίες μπορεί
να εκτελεστεί επιστημονική ή τεχνολογική έρευνα , πειράματα και μετρήσεις.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας και η παραγωγή γνώσε-
ων στο ερευνητικό πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Επίσης, το εργαστήριο
εξυπηρετεί  σκοπούς διδασκαλίας μαθημάτων, εξάσκησης των φοιτητών στις  πειραματικές
δραστηριότητες καθώς και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα παραπάνω ερευνητικά πεδία.

Ειδικότερα, το εργαστήριο προάγει την έρευνα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, που αφορά στη:
• Συστηματική  εξέταση  προβλημάτων  που  σχετίζονται  με  κατανόηση  εννοιών  που
αφορούν   στις Φυσικές Επιστήμες
• Αξιοποίηση υπαρχόντων ερευνητικών δεδομένων στη διδασκαλία
• Διορθωτική παρέμβαση στον μετασχηματισμό του προς διδασκαλία περιεχομένου
• Ανάπτυξη νέων εργαλείων μάθησης καθώς και εκμετάλλευση υπαρχόντων ώστε να
εντάσσονται αποδοτικά στη διδασκαλία.

Στις υπηρεσίες που προσφέρει το εργαστήριο συμπεριλαμβάνονται:
• Υποστήριξη διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών
• Οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων
• Εργαστηριακή υποστήριξη μαθημάτων
• Παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια και περιοδικά
• Συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια
• Ανάληψη ερευνητικών έργων

Τα  χρησιμοποιούμενα  εργαστήρια  για  επιστημονική  έρευνα  μπορούν  να  πάρουν  πολλές
μορφές λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων εξειδίκευσης στα διάφορα πεδία της επιστήμης
και της μηχανικής. 

Παρά  τις  μεγάλες  διαφορές  μεταξύ  εργαστηρίων,  κάποια  χαρακτηριστικά  είναι  κοινά.  Η
χρήση των πάγκων εργασίας ή των πάνω τμημάτων των πάγκων στα οποία οι επιστήμονες
μπορούν να επιλέξουν είτε να κάθονται είτε να είναι όρθιοι είναι ένας συνηθισμένος τρόπος
για να εξασφαλίσει άνετες συνθήκες εργασίας. 

Τα  ερμάρια  για  την  αποθήκευση  εργαστηριακού  εξοπλισμού  βρίσκονται  επίσης  στα
εργαστήρια. Οι επιστήμονες καταγραφούν την πρόοδο ενός πειράματος σε ένα εργαστηριακό
σημειωματάριο,  αλλά  τα  σύγχρονα  εργαστήρια  έχουν  σχεδόν  πάντα  έναν  τουλάχιστον
σταθμό εργασίας με υπολογιστή για συλλογή δεδομένων και ανάλυση.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι τα διάφορα εργαλεία και συσκευές που χρησιμοποιούνται
για επιστημονικές εργασίες σε ένα εργαστήριο. Αυτός περιλαμβάνει εργαλεία όπως λύχνοι
Μπούνσεν και μικροσκόπια καθώς και εξειδικευμένο εξοπλισμό όπως πειραματικοί θάλαμοι,
φασματοφωτόμετρα. Ένας άλλος σημαντικός τύπος εργαστηριακού εξοπλισμού είναι τα 
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υαλικά  εργαστηρίου  όπως  τα  ποτήρια  ζέσης  ή  οι  φιάλες  αντιδραστηρίων,  ή  ακόμα  το
θερμόμετρο.

Επιστημονικά  εργαστήρια  μπορούν  να  βρεθούν  σε  σχολεία  και  πανεπιστήμια.  Ένα
εργαστήριο μπορεί να προσφέρει χώρο εργασίας μόνο για ένα άτομο ή για περισσότερους
από  τριάντα  ερευνητές  ανάλογα  με  το  μέγεθός  του  και  τον  σκοπό  του.  Πρόσφατα,  έχει
εμφανιστεί ένας νέος τύπος εργαστηρίου που λέγεται Ανοικτό Εργαστήριο. Οι μορφές του
επιτρέπουν την κοινή χρήση του χώρου, του εξοπλισμού, προσωπικό υποστήριξης μεταξύ
διαφορετικών  ομάδων  έρευνας  και  επίσης  καλλιεργούν  ανταλλαγή  πληροφοριών  μέσω
επικοινωνίας σε ευρύ φάσμα πεδίων. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι η χρήση των εν λόγω εργαστηριακών χώρων πρέπει να γί-
νεται αυστηρά για το σκοπό που δημιουργήθηκαν, δηλαδή τη διδασκαλία και τη μελέτη που
σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες, και όχι ως αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.

2.2. Ο ρόλος των εργαστηρίων στη διαδικασία της μάθησης

Είναι γεγονός ότι η φυσική επιστήμη δεν είναι κάτι που συναντάμε μόνο στο εργαστήριο,
αφού καθημερινά βρισκόμαστε σε επαφή με φυσικά φαινόμενα στο περιβάλλον και  στην
κάθε μας δραστηριότητα. 

Ωστόσο στο σχολείο, η επαφή των μαθητών με τα φυσικά φαινόμενα γίνεται οργανωμένα. 
Η  διδασκαλία  του  μαθήματος  αποκτά  ιδιαίτερη  βαρύτητα  με  την  έννοια  ότι  τα  φυσικά
φαινόμενα  αντιμετωπίζονται  μεθοδικά,  με  τη  διαμόρφωση  περιβάλλοντος  μάθησης  και
διδακτικών προσεγγίσεων διαφορετικών από αυτές που εφαρμόζουμε στην πράξη.
Η  διεξαγωγή  του  πειράματος  σε  ένα  ειδικά  διαμορφωμένο  εργαστηριακό  χώρο  και  σε
συνδυασμό πάντα με  μια  διδακτική μεθοδολογία  αποτελεί  την  απαρχή της  επιτυχίας  του
μαθήματος.

Το  πείραμα  που  γίνεται  στο  σχολείο,  πραγματώνεται  σε  ένα  περιβάλλον  το  οποίο
περιγράφεται ως “περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης.” 
Το περιβάλλον αυτό είναι σημαντικό με την έννοια ότι η σύστασή του δε βασίζεται μόνο
στους μαθητές, στον καθηγητή, στον εξοπλισμό της αίθουσας, στα βιβλία ή στα όργανα, αλλά
και στη θεώρηση και στις γνώσεις των μαθητών για τη φύση και τη φυσική, τις διαισθητικές
τους  αντιλήψεις  για  τα  φαινόμενα  καθώς  και  τις  προσδοκίες  τους  για  το  μαθησιακό
αποτέλεσμα. 

Ο χώρος του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών-Χημείας, με την προϋπόθεση ότι διαθέτει,
σύμφωνα  με  τις  σύγχρονες  εκπαιδευτικές  απαιτήσεις,  τον  απαιτούμενο  εργαστηριακό
εξοπλισμό:

 προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών, ώστε να περάσουν από την απλή θέαση στη
συστηματική παρατήρηση
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 προκαλεί προβληματισμό και προάγει τη μάθηση

 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη των ιδεών των μαθητών σε συγκεκριμένα
θέματα

 μπορεί  να  κλονίσει  τις  πρώιμες  αντιλήψεις  των  μαθητών για  τα  διάφορα φυσικά
φαινόμενα, μέσω της ελεγχόμενης ενεργής ενασχόλησης και παρατήρησης αυτών και
χωρίς να περιοριστεί στη θεωρητική μελέτη

 μπορεί να συνεισφέρει δυναμικά στον έλεγχο της ορθότητας των απόψεων που έχουν
διατυπωθεί

Μέσω της εργαστηριακής διδασκαλίας, η διαδικασία της μάθησης γίνεται ευκολότερη και πιο
γρήγορη,  ενώ επιτυγχάνεται  μεγαλύτερη εμβάθυνση στη  μελέτη  των φυσικών ή χημικών
φαινομένων.

Οι εργαστηριακοί χώροι προσφέρουν τη δυνατότητα άσκησης της πειραματικής διδασκαλίας,
η οποία δίνει τη δυνατότητα της αναπαράστασης, της ανακάλυψης και της ανάλυσης των φυ-
σικών φαινομένων και βοηθάει στον εντοπισμό των κλίσεων και των ταλέντων των μαθητών.
Επίσης, αναπτύσσουν το ενδιαφέρον και περιέργεια και προωθούν, μέσω αυτού του τύπου δι-
δασκαλίας,  έναν περισσότερο συλλογικό και  συστηματικό τρόπο εργασίας που στηρίζεται
στην παρατήρηση και στο πείραμα και όχι στην ατομική εργασία, που προωθείται περισσότε-
ρο. Η διαδικασία της μάθησης αποβάλει το στοιχείο της αποσπασματικότητας και αποκτά
επιστημονικό χαρακτήρα, καλλιεργεί το ερευνητικό πνεύμα και ενισχύει τη διαδικασία αξιο-
λόγησης του μαθητή.

2.3. Προδιαγραφές για τη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου ΦΕ

2.3.1. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός, οι απαιτήσεις αίθουσας και περιβάλλοντος

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός χρησιμοποιείται γενικά είτε για εκτέλεση ενός πειράματος είτε
για λήψη μετρήσεων και συλλογή δεδομένων. Μεγαλύτερος ή πιο εξελιγμένος εξοπλισμός
λέγεται γενικά επιστημονικός εξοπλισμός.

Εξοπλισμός εργαστηρίου Φυσικοχημείας:

 Πάγκος εργασίας, διαστάσεις α. (1,60x0,60x0,74 m.), β. (1,45x0,60x0,74 m.)

 Κάθισμα τροχήλατο, περιστρεφόμενο

 Οργανοθήκη (ο,80x0,60x2,20 m)

 Οργανοθήκη Βιολογίας (0,80x0,60x2,20 m)

 Έδρα – πάγκος καθηγητή (1,80x0,60x2,20 m)

 Νιπτήρας οξύμαχος για ξέβγαλμα και πλύσιμο οργάνων, εντοιχισμένος σε ντουλάπι
δαπέδου  (1,20x0,60x0,74 m)

 Ντουλάπι κρεμαστό (1,20x0,30x0,85 m)

 Έπιπλο οπτικοακουστικών μέσων (0,60x0,60x2,20 m)

 Έπιπλο – Χοάνη απαγωγής αερίων (1,20x0,60x2,20 m)

 Νιπτήρας πλύσης οφθαλμών (0,60x0,50 m)
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 Εντοιχισμένο ψυγείο

 Πίνακας (λευκός ματ πίνακας – επιφάνεια προβολής)

 Ταχυθερμοσίφωνες

 Πυροσβεστήρες

Απαιτήσεις αίθουσας

Χωροθέτηση εργαστηρίου
Το εργαστήριο ανήκει στα θορυβώδη και καλό είναι να μην γειτνιάζει άμεσα με αίθουσες δι-
δασκαλίας. Στην περίπτωση που η γειτνίαση είναι αναπόφευκτη χρειάζεται ακουστική μόνω-
ση. Προσβασιμότητα από αυτοκίνητο επιθυμητή –όχι απαραίτητη.

Υλικά-χρώματα
Οι τοίχοι επενδύονται με υλικό κατάλληλο για πινέζωμα και είναι χρωματιστοί, ήσυχοι για να
μην διασπούν την προσοχή. Το τελείωμα του δαπέδου επενδύεται με πλαστικά πλακίδια για
λόγους
ασφαλείας (ηλεκτρικά μηχανήματα).

Ασφάλεια χώρου
Όπως κάθε χώρος με μηχανήματα το εργαστήριο απαιτεί μέτρα ασφαλείας (κιγκλιδώματα
στα παράθυρα, κλειδαριές ασφαλείας) και δύο πόρτες εισόδου και εξόδου.

Απαιτήσεις περιβάλλοντος

 Φυσικός φωτισμός
 Μπορεί να γίνει από τους πλαϊνούς τοίχους .Η ελάχιστη επιφάνεια των παραθύρων πρέπει να
είναι το 20% της επιφάνειας του εξωτερικού τοίχου αυτών. Η ποδιά των παραθύρων πρέπει
να έχει ύψος 1,10m. Σκόπιμο είναι τα παράθυρα να μην διακόπτονται από
κατασκευές,  μη  απαραίτητες  στατικά,  που  θα  εμποδίζουν  τον  ομοιόμορφο  φωτισμό  του
χώρου (χωρίς δημιουργία σκιών) και να δίνουν την καλύτερη δυνατή θέα από τις θέσεις εργα-
σίας. Για ομοιόμορφο φωτισμό προσανατολισμός ΒΔ-ΒΑ.

 Τεχνητός φωτισμός
Στο εργαστήριο πρέπει να εξασφαλίζεται γενικά καλός φωτισμός. Η ποσότητα τεχνητού φω-
τισμού που συνίσταται είναι 300-325 LUX. Ο πάγκος επιδείξεων του καθηγητή θα πρέπει να
φωτίζεται ειδικά (π.χ. προβολείς), ώστε να είναι άριστα ορατές οι παρουσιάσεις των πειρα-
μάτων. Σκόπιμο είναινα έχουν ειδικό φωτισμό και οι θέσεις των διαφόρων οργάνων.

 Φυσικός αερισμός
Το ποσοστό ανανέωσης του αέρα θα πρέπει να είναι 5 φορές ο όγκος της αίθουσας στη διάρ-
κεια μιας ώρας (5V/h). Πρέπει να προβλεφθούν φεγγίτες στον τοίχο που είναι απέναντι από
εκείνον των παραθύρων.
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 Τεχνητός αερισμός
Επειδή στον χώρο του εργαστηρίου γίνονται πειράματα που ενδέχεται να παράγουν επικίνδυ-
να αέρια, είναι απαραίτητος ο τεχνητός αερισμός. Σκόπιμο είναι ο τεχνητός αερισμός να επι-
τυγχάνεται με ηλεκτρικούς εξαεριστήρες - που κλείνουν με καπάκια όταν δεν λειτουργούν -
οι οποίοι θα
πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους στην αίθουσα του εργαστη-
ρίου. Το ποσοστό ανανέωσης του αέρα θα πρέπει να είναι 5 φορές ο όγκος της αίθουσας στη
διάρκεια μιας ώρας (5V/h).

 Ακουστική
Επειδή το εργαστήριο δεν είναι  ιδιαίτερα θορυβώδες,  δεν  έχει  ιδιαίτερες απαιτήσεις  ηχο-
μόνωσης και γι’ αυτό η χωροθέτηση του στο σχολικό συγκρότημα μπορεί να γίνει και κοντά
στις  αίθουσες διδασκαλίας.  Το ελεύθερο ύψος δεν πρέπει  να είναι  μικρότερο των 3m. Ο
χώρος θα πρέπει να διαθέτει μόνωση θερμική, υγρομόνωση, ηχομόνωση.

 Θέρμανση
Σταθερή θερμοκρασία του χώρου 18ο C.

2.3.2. Προδιαγραφές για την πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Είσοδος στο σχολικό κτίριο και το εργαστήριο ΦΕ
Η κεντρική είσοδος των σχολικών κτιρίων που χρησιμοποιούνται από κοινό θα πρέπει να εί-
ναι προσβάσιμη από εμποδιζόμενα άτομα και ειδικότερα από χρήστες αμαξιδίων. 
Η είσοδος αυτή θα κατασκευάζεται σύμφωνα με την Οδηγία του ΥΠΕΧΩΔΕ: "Είσοδοι κτιρί-
ων". 
Απαραίτητο είναι να κατασκευάζονται ράμπες, ανελκυστήρες ή οποιοδήποτε άλλο μηχανικό
μέσο για την κάλυψη των υψομετρικών διαφορών εφόσον υπάρχουν τέτοιες σύμφωνα με τις
Οδηγίες  του ΥΠΕΧΩΔΕ: "Ράμπες ατόμων και  αμαξιδίων" και  "Μηχανικά μέσα κάλυψης
υψομετρικών διαφορών".
Όπου είναι απαραίτητη η χρήση πάγκων, τμήμα αυτών μήκους τουλάχιστον 1.00μ θα κατα-
σκευάζεται σε ύψος 0.80μ από το δάπεδο.

Σήμανση για ευκολότερη πρόσβαση στο εργαστήριο
Σε κατάλληλο χώρο και ύψος από το δάπεδο, θα τοποθετείται απλοποιημένο διάγραμμα των
στεγαζόμενων αιθουσών, καθώς και πίνακας για τις ανακοινώσεις που αφορούν τους μαθη-
τές.
Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε το διάγραμμα των υπηρεσιών να υπάρχει και ανάγλυφο
ή σε γραφή BRAILLE τοποθετημένο σε θέση και ύψος προσιτό από τα άτομα με προβλήματα
στην όραση.
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2.4. Αξιολόγηση επιλεγμένων Εργαστηρίων ΦΕ – Συμπεράσματα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΣΕ  ΣΧΕΣΗ  ΜΕ  ΤΗ  ΠΑΡΟΥΣΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Το  ερωτηματολόγιο  αυτό  έχει  σχέση  με  την  αξιολόγηση  της  χρήσης  του  Εργαστηρίου
Φυσικών Επιστημών από τους ίδιους τους καθηγητές.  
Γίνεται μια προσπάθεια να αξιολογηθεί με κριτήρια που αναφέρονται σε τρεις (3) άξονες: 

1ος άξονας Τεχνικά χαρακτηριστικά
2ος άξονας Ασφάλεια 
3ος άξονας Διάταξη χώρου 
 

   Στόχος  μας  είναι  να  αναδειχθούν  οι  απόψεις  των  καθηγητών  από  τη  χρήση  του
Εργαστηρίου Φ.Ε. σε συγκεκριμένους άξονες και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τις
ανάγκες των ίδιων και των μαθητών.  
  Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από ένα σύνολο έξι καθηγητών εντός διδακτικών ωρών
στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Ο χρόνος που απαιτήθηκε ήταν περίπου 15 λεπτά και
συμπληρώθηκε ανώνυμα.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΣΧΟΛΕΙΟ …………                                                                                              ΑΝΤΡΑΣ.......

                                                                                                  ΓΥΝΑΙΚΑ.......

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑΙ ΟΧΙ
1 Πιστεύετε ότι ο τεχνικός αερισμός του εργαστηρίου είναι 

επαρκής;
2 Γνωρίζετε αν υπάρχουν υλικά και «μέσα» για την παροχή 

πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος (φαρμακείο, κλπ).
3 Πιστεύετε ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας 

κατά την υλοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων;
4 Είναι ικανοποιητικός ο φωτισμός στον χώρο του εργαστηρίου 

ΦΕ;
5 Έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια

της χρήσης του εργαστηρίου;
6 Υπάρχει καλή οπτική του πίνακα από όλα τα σημεία του 

εργαστηρίου;
7 Ο εξοπλισμός είναι τοποθετημένος σε τέτοια διάταξη που να 

επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριων της ίδιας 
ομάδας ή μεταξύ των διαφορετικών ομάδων;

8 Ο εξοπλισμός (ντουλάπες-πάγκοι) έχουν τοποθετηθεί σε τέτοια 
διάταξη που να επιτρέπει την επικοινωνία μαθητών και 
εκπαιδευτικού;

9 Όταν πραγματοποιείται μια εργαστηριακή άσκηση είναι 
επαρκή η ακουστική του  χώρου για τον κάθε μαθητή/τρια;

10 Πιστεύετε ότι η αίθουσα του εργαστηρίου είναι κατάλληλων 
διαστάσεων για ένα τμήμα 20 μαθητών/τριων;

11 Υπάρχει δυνατότητα διδασκαλίας με χρήση εποπτικού υλικού 
στο χώρου του εργαστηρίου (βιντεοπροβολέας);

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί στο 
εργαστήριο ΦΕ ώστε οι μαθητές/τριες να λειτουργούν καλύτερα στη διάρκεια του 
μαθήματος;
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Εισαγωγή

Σκοπός του ερωτηματολογίου αυτού είναι να καταγράψουμε τις απόψεις των καθηγητών  του
σχολείου μας για το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. 

Οι άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται είναι: 
1ος άξονας: Τεχνικά χαρακτηριστικά
2ος άξονας: Ασφάλεια
3ος άξονας: Διάταξη χώρου

Συνολικά το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 11  ερωτήσεις κλειστού τύπου (επιλογής) και
μία ερώτηση ανοικτού τύπου (σύντομης απάντησης)  όπου οι  καθηγητές καταγράφουν τις
προσωπικές τους απόψεις, ιδέες και προτάσεις για το πως μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία
του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών. 

Συγκεκριμένα: 

 1ος άξονας: Τεχνικά χαρακτηριστικά - Ερωτήσεις 1, 4, 5, 9

 2ος άξονας: Ασφάλεια - Ερωτήσεις 2, 3

 3ος άξονας: Διάταξη χώρου – Ερωτήσεις 6, 7, 8, 10, 11

Επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων

Η καταγραφή των δεδομένων έγινε σε ένα σύνολο 11 μεταβλητών. 
Σαν  μεταβλητές  (variables)  τέθηκαν  οι  11  ερωτήσεις  και  το  Φύλο,  το  Σχολείο  και  η
Τοποθεσία του σχολείου.
Οι τιμές που μπορούν να πάρουν οι 11 μεταβλητές/ερωτήσεις είναι : ΝΑΙ – ΟΧΙ 

Οι τιμές της μεταβλητής 
 ΦΥΛΟ : ΑΝΤΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΑ 
 ΣΧΟΛΕΙΟ: Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΙ
 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος
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Ενότητα 1 

Στον Πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων των καθηγητών σε κάθε 
ερώτηση ανά Φύλο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΦΥΛΟ
    ΑΝΤΡΑΣ           ΓΥΝΑΙΚΑ

Ερώτ. 1: Πιστεύετε  ότι ο τεχνικός αερισμός του 
εργαστηρίου είναι αρκετός ;                                               

                                                              ΝΑΙ
                                                              ΟΧΙ

30%
20%

0%
10%

Ερώτ. 2: Γνωρίζετε αν υπάρχουν υλικά και «μέσα» για 
την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

40%
10%

    

0%
10%

Ερώτ. 3: Πιστεύετε ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλείας κατά την υλοποίηση των 
εργαστηριακών ασκήσεων;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

    

50%
0%

10%
0%

Ερώτ. 4: Είναι ικανοποιητικός ο φωτισμός στο χώρο του 
εργαστηρίου ΦΕ΄;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

30%
20%

0%
10%

Ερώτ. 5: Έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη θερμοκρασία 
κατά τη διάρκεια της χρήσης του εργαστηρίου                  

                                                                        ΝΑΙ
ΟΧΙ

50%
0%

10%
0%

Ερώτ. 6: Υπάρχει καλή οπτική του πίνακα από όλα τα 
σημεία του εργαστηρίου;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

40%
10%

   

10%
0%

Ερώτ. 7: Ο εξοπλισμός είναι τοποθετημένος σε διάταξη
που  να  επιτρέπει  τη  συνεργασία  μεταξύ  των
μαθητών/τριών  της  ίδιας  ομάδας  η  διαφορετικών
ομάδων;

                                                                    ΝΑΙ
ΟΧΙ

30%
20%

10%
0%

Ερώτ. 8: Ο εξοπλισμός (ντουλάπες - πάγκοι) έχουν 
τοποθετεί σε τέτοια διάταξη που να επιτρέπει την 
επικοινωνία μαθητών και εκπαιδευτικών;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

40%
10%

10%
0%



Ερώτ. 9: Όταν πραγματοποιείται μια εργαστηριακή 
άσκηση είναι επαρκής η ακουστική του χώρου για κάθε 
μαθητή/τρια;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

40%
10%

10%
0%

Ερώτ.10: Πιστεύετε ότι η αίθουσα του εργαστηρίου είναι 
κατάλληλων διαστάσεων για ένα τμήμα 20 
μαθητών/τριών;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

40%
10%

10%
0%

Ερώτ. 11: Υπάρχει δυνατότητα διδασκαλίας με χρήση 
εποπτικού υλικού (βιντεοπροβολέας);

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

40%
10%

10%
0%

Διάγραμμα συχνοτήτων: Ερώτηση 1 –ΝΑΙ/ΟΧΙ
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Ενότητα 2

Στον Πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων των καθηγητών σε κάθε 
ερώτηση ανά Τοποθεσία.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ερώτ. 1: Πιστεύετε  ότι ο τεχνικός αερισμός του 
εργαστηρίου είναι αρκετός ;                                       

ΝΑΙ
ΟΧΙ

  

50%
50%

50%
50%

Ερώτ. 2: Γνωρίζετε αν υπάρχουν υλικά και «μέσα» 
για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση 
ατυχήματος;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

100%
0%

50%
50%

Ερώτ. 3: Πιστεύετε ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλείας κατά την υλοποίηση των 
εργαστηριακών ασκήσεων;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

100%
0%

100%
0%

Ερώτ. 4: Είναι ικανοποιητικός ο φωτισμός στο χώρο
του εργαστηρίου ΦΕ΄;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

0%
100%

100%
0%

Ερώτ. 5: Έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη 
θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης του 
εργαστηρίου

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

100%
0%

100%
0%

Ερώτ. 6: Υπάρχει καλή οπτική του πίνακα από όλα 
τα σημεία του εργαστηρίου;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

50%
50%

100%
0%

Ερώτ. 8: Ο εξοπλισμός (ντουλάπες - πάγκοι) έχουν 
τοποθετεί σε τέτοια διάταξη που να επιτρέπει την 
επικοινωνία μαθητών και εκπαιδευτικών;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

   

50%
50%

100%
0%

Ερώτ. 9: Όταν πραγματοποιείται μια εργαστηριακή 
άσκηση είναι επαρκής η ακουστική του χώρου για 



κάθε μαθητή/τρια;
 

ΝΑΙ
ΟΧΙ

50%
50%

100%
0%

Ερώτ.10: Πιστεύετε ότι η αίθουσα του εργαστηρίου 
είναι κατάλληλων διαστάσεων για ένα τμήμα 20 
μαθητών/τριών;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

50%
50%

90%
10%

Ερώτ. 11: Υπάρχει δυνατότητα διδασκαλίας με 
χρήση εποπτικού υλικού (βιντεοπροβολέας);

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

50%
50%

100%
0%

Ενότητα 3

Στον Πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων των καθηγητών σε κάθε 
ερώτηση ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ     ΛΥΚΕΙΟ             ΤΕΙ

Ερώτ. 1: Πιστεύετε  ότι ο τεχνικός αερισμός του 
εργαστηρίου είναι αρκετός ;                                        

ΝΑΙ
ΟΧΙ

50%
50%

10%
90%

100%
0%

Ερώτ. 2: Γνωρίζετε αν υπάρχουν υλικά και «μέσα» 
για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση 
ατυχήματος;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

50%
50%

90%
10%

100%
0%

Ερώτ. 3: Πιστεύετε ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλείας κατά την υλοποίηση των 
εργαστηριακών ασκήσεων;

 

ΝΑΙ
ΟΧΙ

100%
0%

100%
0%

100%
0%

Ερώτ. 4: Είναι ικανοποιητικός ο φωτισμός στο χώρο 
του εργαστηρίου ΦΕ΄;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

50%
50%

90%
10%

100%
0%

Ερώτ. 5: Έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη 
θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης του 



εργαστηρίου
 

ΝΑΙ
ΟΧΙ

100%
0%

100%
0%

100%
0%

Ερώτ. 6: Υπάρχει καλή οπτική του πίνακα από όλα 
τα σημεία του εργαστηρίου;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

50%
50%

90%
10%

100%
0%

Ερώτ.  7:  Ο  εξοπλισμός  είναι  τοποθετημένος  σε
διάταξη που να επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των
μαθητών/τριών  της  ίδιας  ομάδας  η  διαφορετικών
ομάδων;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

50%
50%

90%
10%

100%
0%

Ερώτ. 8: Ο εξοπλισμός (ντουλάπες - πάγκοι) έχουν 
τοποθετεί σε τέτοια διάταξη που να επιτρέπει την 
επικοινωνία μαθητών και εκπαιδευτικών;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ 50%

50%

100%
0%

100%
0%

Ερώτ. 9: Όταν πραγματοποιείται μια εργαστηριακή 
άσκηση είναι επαρκής η ακουστική του χώρου για 
κάθε μαθητή/τρια;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

50%
50%

100%
0%

100%
0%

Ερώτ.10: Πιστεύετε ότι η αίθουσα του εργαστηρίου 
είναι κατάλληλων διαστάσεων για ένα τμήμα 20 
μαθητών/τριών;

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

50%
50%

90%
10%

100%
0%

Ερώτ. 11: Υπάρχει δυνατότητα διδασκαλίας με 
χρήση εποπτικού υλικού (βιντεοπροβολέας);

 
ΝΑΙ
ΟΧΙ

100%
0%

90%
10%

100%
0%
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Ενότητα 4                       

 Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί στο εργαστήριο ΦΕ ώστε οι μαθητές/τριες να
λειτουργούν καλύτερα στη διάρκεια του μαθήματος;

 Η ερώτηση 12 του ερωτηματολογίου είναι μια ερώτηση «ανοικτού τύπου». Οι καθηγητές
διατύπωσαν  τις ιδέες τους, τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους για το πως θα
μπορούσε το εργαστήριο ΦΕ να είναι περισσότερο λειτουργικό και πιο «κοντά» στο μαθητή.
Κάθε καθηγητής  μπορεί να θέσει περισσότερα από ένα θέματα, για το λόγο αυτό και δεν
μπήκε  η  ερώτηση  στη  στατιστική  επεξεργασία.  Οι  απαντήσεις/προτάσεις  προκύπτουν  με
βάση τις συνεντεύξεις των καθηγητών στην παραπάνω ερώτηση. 

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

 1: Ο χώρος και ο εξοπλισμός του 1ου ΓΕΛ Ηρακλείου ήταν ανεπαρκείς λόγο της
στέγασής του σε λιωμένες κατοικίες. 

 2:  Στο ΓΕΛ Αλικαρνασσού χρειάζονταν επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό για την
καλύτερη επίβλεψη των πειραμάτων.

 3: Στο ΤΕΙ Ηρακλείου προκύπτει ότι θα ήθελαν να υπάρχει περισσότερος εξοπλισμός
για να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των πολυπληθών σπουδαστών. Ως επί το πλεί-
στον  φάνηκαν ευχαριστημένοι με το ήδη υπάρχοντα εργαστηριακό χώρο.

 4: Από την επίσκεψη που έγινε στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου βγαίνουν τα εξής συ-
μπεράσματα: οι ήδη διατάξεις δεν δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν
οι ίδιοι το πείραμα αλλά ο εκπαιδευτικός τους. Κάτι που αφήνει αμέτοχους τους μα-
θητές στο αντικείμενο των εργαστηρίων.

 5: Στο  2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου έγιναν παράπονα για τον εξοπλισμό του χημεί-
ου ο οποίος δεν ήταν σωστά τοποθετημένος ώστε να υπάρχει η απαραίτητη επικοινω-
νία των μαθητών σε ομάδα, αλλά και του καθηγητή με τους μαθητές. 

 6: Η χρήση εποπτικού υλικού είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το
ΓΕΛ Αγίου Νικολάου. Τελειώνοντας εντοπίστηκαν και τεχνικά θέματα όπως ο τεχνη-
τός αερισμός του χώρου.             

25



Συμπεράσματα

 Η πλειοψηφία των ανδρών απάντησε ’’ΝΑΙ’’ στην ερώτηση που αφορά την καταλληλότητα
της θερμοκρασίας  κατά την διάρκεια της χρήσης του εργαστηρίου. Επίσης στην εργασία που
αφορά  τα  απαραίτητα  μέτρα  ασφαλείας  στην  υλοποίηση  των  εργαστηριακών  ασκήσεων.
Παρατηρείται ότι το 40% των ερωτηθέντων ανδρών απαντούσε στο 80% των ερωτήσεων και
η μειοψηφία (20%) απάντησε ‘’ΟΧΙ’’ .  Τελειώνοντας  στο 20% των ερωτηθέντων υπήρχε
διαμερισμός ποσοστών στο ‘’ΝΑΙ’’ και ‘’ΟΧΙ’’. Στη μειοψηφία των ερωτηθέντων οι γυναίκες
απάντησαν αρνητικά και στην πλειοψηφία απάντησαν θετικά.  Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι
γυναίκες πίστευαν ότι πληρούσαν καλύτερα τις προδιαγραφές  των υπάρχων εργαστηρίων.   

 Στο μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων οι ερωτηθέντες του Αγίου Νικολάου ισομοιράστηκαν
στο ‘’ΟΧΙ’’ ενώ η μειοψηφία απάντησε θετικά.  Στο Ηράκλειο  αντιθέτως οι  ερωτηθέντες
απάντησαν στο 20% των ερωτήσεων και ‘’ΝΑΙ’’ και ‘’ΟΧΙ’’. Επίσης ΣΤΗΝ Πλειοψηφία των
ερωτήσεων απάντησαν ‘’ΝΑΙ’’ και σ ένα μικρό ποσοστό των ερωτήσεων απάντησαν επίσης
θετικά. 

 Το 80% των ερωτηθέντων στο γυμνάσιο απάντησε και ΝΑΙ και ΟΧΙ. Επίσης η μειοψηφία
απάντησε θετικά στο σύνολο των ερωτήσεων. Στα λύκεια το 40% των ερωτηθέντων απάντη-
σε ΝΑΙ και το υπόλοιπο 60% απάντησε 90% ΝΑΙ και 10% ΟΧΙ. Τελειώνοντας οι ερωτη-
θέντες των ΤΕΙ στο σύνολο των ερωτήσεων απάντησε θετικά.  
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Κεφάλαιο 3. Παραδείγματα σύγχρονων εργαστηρίων Φυσικών Επι-
στημών

3.1. Ελλάδα

              Εργαστήριο Φασματοσκοπικής Ανάλυσης & Προπαρασκευής Δειγμάτων Ιχθυολογί-
ας 

Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Το  εργαστήριο  φυσικών  επιστήμων  στην  παρούσα  φωτογραφία  δεν  τηρεί  όλες  τις
προϋποθέσεις για την σωστή εργονομία και λειτουργιά  του χώρου. Ο φυσικός φωτισμός δεν
έρχεται από τους πλαϊνούς τοίχους αλλά από ένα κεντρικό παράθυρο που όμως και αυτό δεν
καλύπτει το 20% της επιφάνειας του εξωτερικού τοίχο. Αλλά και ο τεχνητός φωτισμός δεν
είναι επαρκής αφού δεν υπάρχει ειδικός φωτισμός ούτε στην θέση του πάγκου επιδείξεων του
καθηγητή, ώστε να είναι άριστα ορατές οι παρουσιάσεις των πειραμάτων, αλλά ούτε και οι
θέσεις των διαφόρων οργάνων. Η ποσότητα τεχνητού φωτισμού που συνίσταται θα πρέπει να
είναι 300-325 LUX.

27



ΕΠΑΛ Κάτω Κορακιανας – Κέρκυρα

Σε αυτό το εργαστήριο φυσικών επιστημών υπάρχουν ατομικά έδρανα ειδικών προδιαγραφών
των δύο οι τεσσάρων ατόμων, για την διεξαγωγή των πειραμάτων, αλλά όχι ενιαίος πάγκος
εργασίας με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ο τεχνητός φωτισμός που επιλέχτηκε είναι επαρκής
αφού υπάρχουν λαμπτήρες πάνω από κάθε έδρανο ώστε να καλύπτει τις εκάστοτε ανάγκες
διεξαγωγής  κάθε  πειράματος.  Το  λευκό  χρώμα  των  ερμαρίων  και  των  εδράνων  είναι
κατάλληλο για εργαστήριο φυσικών επιστήμων, καθώς και τα ντουλάπια με γυαλί για την
εύκολη παρατήρηση του περιεχομένου κάθε ερμαρίου.
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 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι  προδιαγραφές  σε  αυτό  το  εργαστήριο  δείχνουν  επαρκείς  για  τν  σωστή  και  ασφαλής
διεξαγωγή  πειραμάτων.  Ο  φυσικός  φωτισμός  και  εξαερισμός  του  χώρου  γίνεται  από
περιμετρικά του τοίχου παράθυρα, ανοιγόμενα αλλά και σταθερά. 
Αν και η τοποθέτηση των παραθύρων διακόπτεται από το μεταλλικό σκελετό αλουμινίου,
δημιουργώντας σκιές στον πάγκο εργασίας, τα παράθυρα καλύπτουν πάνω από το 20% της
επιφάνειας των εξωτερικών τοίχων. Οι πάγκοι εργασίας καλύπτουν επίσης τις προδιαγραφές
ενός εργαστηρίου, έχουν το κατάλληλο ύψος για να μπορεί κάποιος να εργαστεί σε όρθια
θέση, καθώς υπάρχουν και οι υποδομές με παροχή νερού και ρεύματος στα σωστά σημεία.   
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3.2. Εξωτερικό

China Medical University 

Αυτό  το  σύγχρονο  εργαστήριο  παρέχει  αρκετές  θέσεις  εργασίας  για  την  διεξαγωγή
πειραμάτων με όλων τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εύρυθμη λειτουργία του.  
Η επιφάνεια των τραπεζιών εργασίας, και του πάγκου έδρας του καθηγητή θα εκτίθεται σε
τριβές, υγρασία, θερμότητα και καυστικές ουσίες (όξινα-βασικά υγρά, σε όλη την κλίμακα
του pΗ), γι’ αυτό θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Αντιολισθηρότητα (θεωρώντας ελάχιστη εκείνη των γυάλινων αντικειμένων)

 Ανθεκτικότητα σε καυστικές ουσίες(ανώτατο όριο: νιτρικό οξύ και καυστική σόδα) 

 Ανθεκτικότητα στις χρωστικές ουσίες (ανώτατο όριο: ΒLΕU DU ΜΕΤΗΥLΕΝΕ) 

 Αντίσταση στη φωτιά

 Αντοχή στις τριβές. 

 Ανθεκτικότητα στην υγρασία 
Το ευπαθές σημείο των ντουλαπιών του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών είναι τα σόκορα,
κυρίως στο σημείο των μεντεσέδων. 
Σκόπιμο είναι να γίνει η κατασκευή από μονοκόμματο ξύλο Α’ ποιότητας, ή ένα περιθώριο 5
cm τουλάχιστον, από σκληρό ξύλο, στο οποίο θα δέσει ο μεντεσές και το οποίο θα περικλείει
τη μοριοσανίδα (φορμάικα πρεσαρισμένη σε θερμοπρέσα). 
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Texas Certified Hub

Ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο με όλες τις προδιαγραφές φωτισμού, αερισμού, εξοπλισμού
και υλικών. Αν και εργαστήριο ο χώρος δεν είναι καθόλου ψυχρός και απρόσωπος. Πολλά
ερμάρια παρέχουν τη δυνατότητα φύλαξης και προστασίας. Φυσικός, τεχνητός και ατομικός
φωτισμός παρέχουν κάθε δυνατότητα.

Cambridge, United Kingdom,The University of Cambridge
Το πλέον σύγχρονο και εξελιγμένο εργαστήριο, με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Τα
ερμάρια  και  οι  πάγκοι  εργασίας  από  εξαιρετικά  υλικά.  Η  εργονομία  του  χώρου  είναι
εξαιρετική και μπορεί κανείς να την διαπίστωση από τις λεπτομέρειες (π.χ. οι μπλε λωρίδες
των ερμαρίων). Ο εξαιρετικός φωτισμός, φυσικός και τεχνητός, καλύπτουν πλήρως το χώρο.
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Κεφάλαιο 4: Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου: Η υφιστάμενη
κατάσταση του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών 
 

4.1. Εισαγωγή – Η περιοχή του Ηρακλείου

Το Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης καθώς και ο μεγαλύτερος λιμένας του
νησιού  και  έδρα  του  δήμου  Ηρακλείου  ο  οποίος  όπως  προέκυψε  με  το  πρόγραμμα
Καλλικράτης,  είναι  ο  τέταρτος  πολυπληθέστερος  της  χώρας  και  συγχρόνως  το  τέταρτο
μεγαλύτερο αστικό κέντρο. Άλλοτε πρωτεύουσα της νήσου, του ομώνυμου νομού και της
επαρχίας  Τεμένους,  σήμερα  αποτελεί  έδρα  του  ομώνυμου  Δήμου  με  πληθυσμό  173.993
κατοίκους  (2011),  είναι  η  έδρα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Κρήτης,  έδρα  της
Περιφέρειας Κρήτης.
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Πηγή: Hong Kong Observatory  [18]  

Η πόλη του Ηρακλείου αριθμούσε, κατά την Απογραφή του 2011, 140.730 κατοίκους, ενώ ο
Δήμος  Ηρακλείου  αριθμούσε  173.993  κατοίκους.  Ο  πληθυσμός  του  πολεοδομικού
συγκροτήματος Ηρακλείου, το οποίο αποτελείται από το Ηράκλειο, τη Νέα Αλικαρνασσό, το
Γάζι,  από το  δήμο Μαλεβιζίου,  και  τις  δημοτικές  ενότητες  αυτών,  ανέρχεται  σε  185.850
κατοίκους
Ο πληθυσμός της πόλης του Ηρακλείου σύμφωνα με τις απογραφές:
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4.2. Το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου 

4.2.1. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση Δ4/131 της
6ης Οκτωβρίου 1989. 
Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους άνοιξε τις πύλες του και δέχτηκε τους πρώτους μαθητές του
στο κτίριο της παλιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας. 
Το 1990 το Σχολείο στελεχώθηκε με τους πρώτους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς.
Βάσει  του  Ν.3966/2011,  το  σχολείο  υπέβαλε  στις  19/9/2011  Φάκελο  Αξιολόγησης,
διεκδικώντας  τον  ορισμό  του  ως  Πρότυπο  Πειραματικό  Σχολείο.  Στις  25/10/2011,
κατατάχτηκε πρώτο στη διαδικασία αξιολόγησης, και ορίστηκε Πρότυπο Πειραματικό.
Παρά την πρωτιά του στην προαναφερθείσα αξιολόγηση, τις σταθερά υψηλές επιδόσεις του,
και τη μεγάλη συμμετοχή υποψηφίων από όλο το νομό στη Γραπτή Δοκιμασία Εισαγωγής
κατά τα 2 προηγούμενα έτη, από το Σχολικό Έτος 2015-16, με το κεφ. Β΄ του Ν.4327/2015
(ΦΕΚ 50 τ.Α΄/14-5-2015), το σχολείο επαναχαρακτηρίστηκε απλώς Πειραματικό, καθώς δεν
θεωρήθηκε ότι ανήκει στην κατηγορία των χαρακτηρισμένων ως «ιστορικά Πρότυπα». 
Ταυτόχρονα χαρακτηρίστηκε συνδεδεμένο με το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου.
Από το σχολείο έχουν αποφοιτήσει 1.379 μαθητές στα 27 χρόνια λειτουργίας του. 
Σήμερα φοιτούν 206 μαθητές σε 9 τμήματα Γενικής Παιδείας.

4.2.2. Κτιριακή εγκατάσταση

Από το 1990 το σχολείο φιλοξενείται στο κτίριο της παλιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας, στην
περιοχή Εσταυρωμένου, 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Συστεγάζεται με το 

35



Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Κρήτης
και το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ηρακλείου. 
Διαθέτει  εννέα  αίθουσες  διδασκαλίας,  Βιβλιοθήκη,  εργαστήρια  Πληροφορικής,  Φυσικής-
Χημείας και Μαθηματικών, αίθουσα Ιστορίας, αίθουσα Φυσικής Αγωγής και μοιράζεται το
Αμφιθέατρο  και  το  Κλειστό  Γυμναστήριο  του  συγκροτήματος.  Στα  3  εργαστήρια,  την
αίθουσα Ιστορίας, το Αμφιθέατρο και σε 2 αίθουσες διδασκαλίας λειτουργούν διαδραστικοί
πίνακες.  Ο  σχετικός  εξοπλισμός,  όπως  και  όλοι  οι  υπολογιστές  του  Εργαστηρίου
Πληροφορικής, ανανεώθηκε με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το καλοκαίρι του
2012. Σε όλες τις αίθουσες και τα εργαστήρια υπάρχει δομημένη καλωδίωση τοπικού δικτύου
και  ενσύρματης  πρόσβασης στο  διαδίκτυο,  μέσω μητροπολιτικής  Οπτικής  Ίνας,  και  είναι
εγκατεστημένοι  μόνιμοι  βιντεοπροβολείς.  Η  στενότητα  χώρων  και  η  έλλειψη  ιδιόκτητου
κτιρίου αποτελούν μόνιμα προβλήματα του σχολείου.

4.2.3. Σκοπός του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου

Σύμφωνα με το Νόμο 3966/2011, σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων ήταν: 
Η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλλει
στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών,
Η  προαγωγή  της  εκπαιδευτικής  έρευνας  στην  πράξη,  σε  συνεργασία  με  τις  αντίστοιχες
Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., στη διδακτική των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων, στον
ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση
σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας,
Η εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών Τμημάτων
Α.Ε.Ι. και, ιδίως, Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και
Φιλοσοφικών  Σχολών,  καθώς  και  των  μεταπτυχιακών  φοιτητών  στις  επιστήμες  της
εκπαίδευσης (αγωγής), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα, καθώς και η
επαγγελματική  ανάπτυξη των  εκπαιδευτικών της  ευρύτερης εκπαιδευτικής  κοινότητας,  σε
συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,
Η υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας, με τη
δημιουργία ομίλων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία της
δημόσιας  εκπαίδευσης,  η  ανάδειξη,  προώθηση  και  εκπαίδευση  μαθητών  με  ιδιαίτερες
μαθησιακές  δυνατότητες  και  ταλέντα  αλλά  και  η  υποστήριξη  μαθητών  με  μαθησιακές
δυσκολίες  και  η  πειραματική  εφαρμογή  ιδίως:  προγραμμάτων  σπουδών,  αναλυτικών
προγραμμάτων  και  μεθόδων  διδασκαλίας  εκπαιδευτικού  υλικού  οποιασδήποτε  μορφής
καινοτόμων διδακτικών πρακτικών
καινοτόμων  και  δημιουργικών  δράσεων  προγραμμάτων  αξιολόγησης  της  ποιότητας  του
εκπαιδευτικού  έργου  και  της  υλικοτεχνικής  υποδομής  των  σχολικών  μονάδων  και  νέων
μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου.
Σήμερα,  στο  σχολείο,  υπηρετούν  με  πενταετή  θητεία  μετά  από  επιτυχή  αξιολόγηση  18
καθηγητές και καθηγήτριες 
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4.2.4. Δραστηριότητες – Λειτουργία

Με γνώμονα της λειτουργίας του τα παραπάνω, το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
συνεργάζεται στενά και διαρκώς τόσο με το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ),
όσο και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το οποίο είναι συνδεδεμένο, τόσο με τα τμήματα της
Σχολής Θετικών Επιστημών και της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, όσο και με την Ιατρική
Σχολή. Στα πλαίσια αυτά, διοργανώνει μεγάλο αριθμό δειγματικών διδασκαλιών όλων των
ειδικοτήτων για καθηγητές που παρακολουθούν τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΕΚ και
των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ εκπαιδεύει και φοιτητές του
Πανεπιστημίου Κρήτης στα παιδαγωγικά τους μαθήματα.

4.3. Η υφιστάμενη κατάσταση του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών

Το εργαστήριο Χημείας, Πληροφορικής, Φυσικής και Μαθηματικών βρίσκεται στον πρώτο
όροφο του κτιρίου δίπλα από το κεντρικό αμφιθέατρο και πλαισιώνεται από δύο μικρότερες
αίθουσες. 
Οι τρεις αίθουσες έχουν ανοίγματα στην νότια πλευρά του κτιρίου, με επάλληλα παράθυρα
στην κεντρική αίθουσα και στην ανατολική και υαλότουβλα στην δυτική αίθουσα. 

4.3.1. Περιγραφή του εργαστηρίου

Η κεντρική αίθουσα όπου στεγάζεται και το εργαστήριο χημείας έχει διαστάσεις περίπου 8
μέτρα ο ανατολικός και δυτικός τοίχος και περίπου 11,60 ο βορεινός και νότιος. 
Στο βορεινό τοίχο υπάρχουν, στα δεξιά στην μία γωνία του τοίχου και στα αριστερά στην
άλλη γωνία,  δύο μόνιμες  βιτρίνες  και  ντουλάπια για  την τοποθέτηση των δοκιμαστικών
σωλήνων και του υπόλοιπου εργαστηριακού εξοπλισμού. Στον ίδιο τοίχο υπάρχουν επίσης
κινητές βιτρίνες και δύο πόρτες, εκ των οποίων η μία είναι και η κεντρική είσοδος περίπου
0,93cm του εργαστηρίου, ενώ η δεύτερη είναι βοηθητική περίπου 0,94cm. 
Στο νότιο τοίχο υπάρχει τζαμαρία, σχεδόν σε όλη την έκταση του τοίχου περίπου 9,20m και
σε ύψος από το δάπεδο στα 0,89cm και ένα μάρμαρο περίπου. 
Το τζαμωτό είναι με επάλληλα πλαίσια αλουμινίου και εξωτερικά κατασκευή με σιδεριά για
την προστασία του χώρου. Στους μικρότερους ανατολικό και δυτικό τοίχο υπάρχουν φορητά
έπιπλα αποθήκευσης και δύο πίνακες. 
Το δάπεδο στο εργαστήριο χημείας είναι στρωμένο με μπεζ μάρμαρο σε ορθογώνιες πλάκες
περίπου στο 1 μέτρο, χωρίς αρμό. 
Στην οροφή υπάρχουν τρεις σειρές από 9 περίπου απλίκες η κάθε σειρά. 
Σε απόσταση 1,26cm από την τζαμαρία υπάρχει ο πρώτος πάγκος εργασίας με μήκος περίπου
5,09m, πλάτους 1,46m και ύψους  0,87cm. Στην αρχή των πάγκων εργασίας υπάρχουν επίσης
νεροχύτες με ντουλάπι  για τον καθαρισμό του εξοπλισμού  0,40cm. 
Η  επιφάνεια  του  χώρου  είναι  επενδυμένη  με  λευκό  ορθογώνιο  γυαλιστερό  πλακάκι  και
ντουλάπια στην βάση. 
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Μεταξύ των δύο πάγκων υπάρχει διάδρομος με πλάτος 1,84m, καθώς και η απόσταση του
πάγκου από τον βορεινό τοίχο είναι 1,18m. 
Περιμετρικά  του  δωματίου  υπάρχουν  αρκετά  γραφεία,  βιτρίνες  με  ντουλάπια  και
εργαστηριακός εξοπλισμός, όπως δοκιμαστικοί σωλήνες.
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4.3.2. Περιγραφή της ανατολικής αίθουσας

Στον ανατολικό τοίχο στα αριστερά υπάρχει μια πόρτα 0,84cm που οδηγεί σε ένα δωμάτιο με
μήκος 7,49m, ο βορεινός τοίχος έχει εντοιχισμένα ντουλάπια και μήκος 3,55m. 
Ο  νότιος  τοίχος  συρόμενο  παράθυρο  με  μήκος  3,67m.  Στο  πάτωμα  υπάρχει  κεραμιδί
ορθογώνιο πλακάκι. 
Τέλος και εδώ κατά μήκος του ανατολικού τοίχου υπάρχουν τέσσερις φορητές βιτρίνες.
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4.3.3. Περιγραφή της δυτικής αίθουσας

Στο δυτικό δωμάτιο υπάρχει μια πόρτα στα δεξιά 0,75cm ,το δάπεδο έχει και εδώ μάρμαρο
όπως και στο κεντρικό εργαστήριο. Υπάρχουν και εδώ εντοιχισμένα ντουλάπια στον βορεινό
τοίχο και υαλότουβλα αντί για παράθυρο με τζάμι στον νότιο. 
Η διαφορά εδώ είναι ότι έχουμε τρεις νιπτήρες ένα στον ανατολικό τοίχο ανάμεσα σε τρείς
φορητές βιτρίνες με συρόμενο ντουλάπι και δύο στον δυτικό τοίχο τον ένα δίπλα από έναν
ξύλινο πάγκο εργασίας με ντουλάπια και τον δεύτερο κάτω από μια εντοιχισμένη βιτρίνα.
Στην αίθουσα υπάρχουν επίσης  τρία γραφεία με τροχήλατες  καρέκλες,  καθώς επίσης  και
προτζέκτορας.    
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4.3.4. Παρατηρήσεις

Εργαστήριο

Ξεκινώντας από την διάταξη του χώρου και τον τρόπο που τα έπιπλα ήταν τοποθετημένα
(βιτρίνες,  πάγκοι  εργασίας,  όργανα  της  χημείας)  θεωρούμε  πως   ο  χώρος  δεν  είναι
λειτουργικός και υπάρχει η αίσθηση αποδιοργάνωσης. 
Δεν διευκολύνεται το μάθημα στην παρούσα αίθουσα, ούτε μπορούν να κινηθούν οι μαθητές
και ο καθηγητής με την απαραίτητη άνεση. 
Αριστερά  των  πάγκων  υπάρχουν  στοίβες  από  έπιπλα,  τα  οποία  δεν  συνάδουν  με  το
περιεχόμενο των μαθημάτων του εργαστηρίου.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μικραίνει ο
χώρος αρκετά και να καλλιεργείται το αίσθημα άγχους στους χρήστες. 
Δεν  υπάρχει  ένα  σαφές   σημείο  αναφοράς  του  χώρου,  αντί  αυτού  υπάρχει  μια  λευκή
κατασκευή πάνω στον λευκό τοίχο, στα πλάγια της αίθουσας και πάνω σε αυτή δυο παλαιοί
πινάκες (άσπρος-πράσινος). Η δομή αυτή δεν βοηθά στη συγκέντρωση του μαθητή και στην
σωστή  διδασκαλία του καθηγητή.
Ακόμα ένα σημαντικό μειονέκτημα της αίθουσας  είναι η διάταξη του αποθηκευτικού χώρου.
Δεν υπάρχουν λειτουργικά έπιπλα για να τοποθετούνται τα όργανα του χημείου. Αντί αυτού
υπάρχουν παλιά, ογκώδη έπιπλα, μικρές βιτρίνες, μουντά χρώματα με αποτέλεσμα να χάνεται
το αίσθημα της αρμονίας και της τάξης.
Τελειώνοντας  ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα των χώρων είναι  το φως ,  το οποίο δεν
διοχετεύεται σωστά στον χώρο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι  τα παράθυρα  βρίσκονται
στην νοτιοανατολική πλευρά του κτιρίου. Επίσης δεν υπήρχαν κουφώματα στην μέση των
παραθύρων  με  αποτέλεσμα  να  αντανακλάται  η  ακτίνα  του  φωτός  στο  πάτωμα  και  να
δημιουργεί  θάμπωμα.  Το  εν  λόγω   φαινόμενο  δεν  προωθεί  την  ομαλή  διεξαγωγή   των
πειραμάτων και των  μαθημάτων εν γένει.

Ανατολική αίθουσα

Η διάταξη της  παρούσας αίθουσας δεν πληροί τις προδιαγραφές για βιντεοπροβολές. 
Το  κεντρικό  τραπέζι  είναι  εξαιρετικά  ογκώδες  και  οι  καρέκλες  αριστερά  και  δεξιά
καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο και δεν συνάδουν με την χρηστικότητα του χώρου. 
Οι βιτρίνες δεξιά και αριστερά είναι ογκώδεις, σκούρες και μονόχρωμες με αποτέλεσμα να
δίνεται ένας κλειστοφοβικός χαρακτήρας στο χώρο.
Δεν υπάρχει εργονομική διάταξη αφού δεν τηρείται  η σωστή απόσταση (0.90cm) που θα
πρέπει να έχει η καρέκλα από τον τοίχο.
Οι  διάδρομοι  στον  χώρο  είναι  ανύπαρκτοι,  οπότε  δεν  υπάρχει  ευκολία  κινήσεων  των
μαθητών και του καθηγητή την ώρα χρήσης της αίθουσας. 
Επίσης ο φωτισμός είναι πολύ έντονος για αίθουσα προβολών καθώς δεν έχει μελετηθεί η
απαραίτητη σκίαση του χώρου.
Τελειώνοντας  δεν υπάρχει εξαερισμός στον χώρο, μηχανισμός απαραίτητος για την 
ομαλή χρήση της αίθουσα διδασκαλίας.
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Δυτική αίθουσα

Εισερχόμενοι  στην  αίθουσα  παρατηρούμε  στον  απέναντι  τοίχο  μια  κατασκευή
(βιτρίνα/αποθηκευτικός χώορος) η χρήση της οποίας δεν είναι διακριτή. 
Στην  ίδια  πλευρά  υπάρχουν  δύο  νιπτήρες  και  ένας  μεγάλος  πάγκος  εργασίας,  που
καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του χώρου και κλείνουν τον μοναδικό διάδρομο κίνησης της
αίθουσας.  Ο  τρίτος  νιπτήρας,  στην  αριστερή  πλευρά  του  χώρου  καθώς  και  το  τράπεζι
συνεδριακού  τύπου  και  η  διάταξη  των  καρεκλών  δεν  προωθούν  την  απαραίτητη
εργονομικότητα με αποτέλεσμα την δυσκολία κινήσεων μέσα στο χώρο. Αισθητή είναι και η
απουσία αποθηκευτικών χώρων.
Σχετικά με το φωτισμό, το φως που αναδύεται από τα υαλότουβλα εξυπηρετεί το σκοπό του
μόνο  όταν  γίνονται  προβολές,  αλλά  είναι  ακατάλληλος  για  διδασκαλία  και  άλλες
δραστηριότητες.
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Κεφάλαιο  5:  Προτεινόμενη  διαμόρφωση  Εργαστηρίου  Φυσικών
Επιστημών και αιθουσών

Μετά από μελέτη και καταγραφή του εργαστηρίου και των παράπλευρων αιθουσών του και
δεδομένου των μειονεκτημάτων και προτερημάτων του χώρου καταλήξαμε στις παρακάτω
προτάσεις.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΤΩΜΑ-ΠΑΓΚΟΙ: Το πάτωμα πληροί τις προδιαγραφές για την εύρυθμη λειτουργία του
εργαστηρίου. Οι πλάκες μαρμάρου που χρησιμοποιήθηκαν θα μπορούσαν να γυαλιστούν, να
στιλβωθούν και να περαστούν με ένα αντιβροχοποιητικό-προστατευτικό υλικό με σκοπό το
υλικό να χάσει την απορροφητική του ιδιότητα. Επίσης οι πάγκοι παραμένουν οι ίδιοι, επειδή
έχουν σχεδιαστεί με ευρωπαϊκά πρότυπα εργαστηρίου. Θα προστεθεί  μια λωρίδα αυτοκόλλη-
τη μπλε κατά μήκος των πάγκων.

ΤΟΙΧΟΙ: Οι τοίχοι ιδανικό θα ήταν να βαφτούν λευκοί για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σαν καμβάς για μια εγκατάσταση νέον. Επίσης για να μην δημιουργηθεί σύγχυση στο μάτι
των μαθητών, ούτος ώστε να εκτελούν αναπόσπαστα τα πειράματα τους. Επίσης  το λευκό
χρώμα λειτουργεί και ως καλός αγωγός της θερμότητας. Επιπλέον προσδίδει στην αίθουσα
μια αίσθηση καθαριότητας , η οποία είναι απαραίτητη για εργαστηριακούς χώρους. 

 Στο  βορινό τοίχο  οι  μόνιμες  εντοιχισμένες βιτρίνες  θα παραμείνουν ως έχουν,  με
μόνη διαφορά ότι το εξωτερικό τους θα βαφτεί γκρι (για να δώσουμε ένα βάθος και
μια  οριοθέτηση της  βιτρίνας).  Τα ντουλάπια  θα  γίνουν μπλε  (με εξουδετερωμένο
γκρι) και τα πόμολα θα βαφτούν σε ροδακινί (πορτοκαλί) χρώμα.
Τα χρώματα που επιλέχτηκαν (μπλε-γκρι-πορτοκαλΙί)
ί) αντιπροσωπεύουν την επιστήμη (μπλε), την ουδετερότητα (γκρι) και την αντίθεση
του μπλε το πορτοκαλί.

 Στο νότιο τοίχο όπου υπάρχει τζαμαρία σε όλο το μήκος του τοίχου, παρέχοντας φυ-
σικό φωτισμό στην αίθουσα θα χρησιμοποιηθούν λευκά ρολά για την προστασία από
τον ήλιο. Επίσης θα τοποθετηθούν στο 1,5 cm από την ποδιά των κουφώματα προ-
στασίας δημιουργώντας αντανάκλαση του φυσικού φωτός στο ταβάνι και όχι στους
πάγκους εργασίας.

Τα ερμάρια θα παραμείνουν ως έχουν,  με την προσθήκη έγχρωμου γυαλιού
(κόκκινο) στην επιφάνεια του. Τα συγκεκριμένα θα εξυπηρετούν στην αποθήκευση
και φύλαξη των εργαστηριακών οργάνων.

 Ο δυτικός τοίχος θα γίνει το σημείο αναφοράς της αίθουσας. Γι αυτό το λόγο θα βα-
φτεί μαύρο και ταυτόχρονα θα λειτουργήσει σαν πίνακας ανακοινώσεων-διδασκαλίας
.
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 Στον  ανατολικό τοίχο θα τοποθετηθεί εγκατάσταση με τη μοριακή δομή από πλεξι-
γκλάς (διάφανο), όπου  πάνω του θα τοποθετηθούν διάφορα διακοσμητικά στοιχειά
(λουλουδάκια, μπουκαλάκια κλπ). Κάτω από την εγκατάσταση θα τοποθετηθούν βι-
τρίνες ( χρώμα ροδακινί) με μήκος 1.40cm για φύλαξη και έκθεση πειραματικών σω-
λήνων και αντικειμένων.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ: Εκτός από το φυσικό φωτισμό της αίθουσας , ο τεχνικός θα μείνει 
ίδιος γιατί πληροί τις προϋποθέσεις του επαρκούς φωτισμού μιας αίθουσας εργαστη-
ρίου.

Ορισμένες φωτογραφίες από τα διακοσμητικά στοιχεία:

                



MOOD BOARD

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)

Στην δυτική αίθουσα λόγω της στενότητας του χώρου και του ορθογώνιου σχήματος
του, το χρώμα που θα επιλεχθεί θα είναι το λευκό. Θα αφαιρεθούν οι 2 νιπτήρες που βρί-
σκονται στον ανατολικό χώρο. Καθώς και τα ερμάρια για να τηρείται η σωστή εργονομι-
κή διάταξη της αίθουσας. Πάνω στον τοίχο θα τοποθετηθεί τα ταπετσαρία με γνωμικό
του Αϊνστάιν σε χρώμα γκρι και γράμματα μαύρα. η εικόνα του θα τοποθετηθεί στα νότια
του τοίχου. 



Στον δυτικό τοίχο θα παραμείνει ο ένας νιπτήρας και θα δημιουργηθεί μια ξύλινη κα-
τασκευή, η όποια θα επεκτείνεται στη νότια πλευρά του τοίχου .Για την άνεση του χώρου
θα είναι πτυσσόμενη. Πάνω από αυτή θα τοποθετηθούν 2 ράφια ξύλινα για αποθηκευτι-
κούς λόγους. Δίπλα στον νιπτήρα θα παραμείνει η ξύλινη κατασκευή με το με το τζάκι
και θα λειτουργήσει σαν αποθηκευτικός χώρος για τις βιντεοπροβολές.

Στο βόρειο κομμάτι υπάρχει μια εντοιχισμένη ξύλινη ντουλάπα , η οποία θα βαφτεί
μπλε-κόκκινο-κίτρινο (τα τρία βασικά χρώματα- τριαδικό σχήμα) ,εναλλάξ σε κάθε ένα
από τα έξι κουτιά που έχει. 

Στο νότιο τοίχο που υπάρχει το υαλοτουβλο θα προστεθεί λευκό ρόλο, το οποίο θα
έχει διπλή χρήση ( πανί προβολέα-κουρτίνα).

Στη νοτιοανατολική γωνία θα προστεθεί ένα φυτό εσωτερικού χώρου (Σπαθίφυλλο),
το οποίο λέγεται ότι καθαρίζει τον αέρα για αυτό και το χρησιμοποιούν πολύ συχνά σε
γραφεία. Η διάταξη του συνεδριακού τραπεζιού ,  το πάτωμα και ο φωτισμός θα παραμεί-
νουν ως έχει. 

Οι καρέκλες θα αλλαχτούν σε συνεδριακές καρέκλες (μαύρο δέρμα-μεταλλικό σκελε-
τό)
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MOOD BOARD

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)

Στην ανατολική αίθουσα η διάταξη των επίπλων θα είναι παρόμοια με την
δυτική, γιατί θα χρησιμοποιείται για τους ίδιους λόγους (βιντεοπροβολες). Τα χρώμα-
τα των τοίχων θα είναι  άσπρο.  Θα απομακρυνθούν όλα τα ερμάρια που θα πλαι-
σιώνουν τους τοίχους. Στο παράθυρο θα τοποθετηθεί άσπρο ρολό (πανί-βιντεοπροβο-
λες)
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Στον ανατολικό τοίχο θα τοποθετηθεί μια ταπετσαρία χρωμάτων γκρι-άσπρο-
μαύρο-συνδυασμός χρωμάτων. Θα απεικονίζει έναν Έλληνα θεό στην νοτιοανατολι-
κή πλευρά και στο κέντρο του τοίχου θα υπάρχουν ακανόνιστα γεωμετρικά σχήματα
(τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος) και ακτίνες (κάθετες, οριζόντιες, πλάγιες γραμμές).

Στον δυτικό τοίχο θα προστεθούν τετράγωνα κουτιά με ασύμμετρη διάταξη
(χρώμα ροδακινί-ξύλο).

Η ενσωματωμένη ξύλινη ντουλάπα θα βαφτεί πράσινο-κίτρινο-μπλε για το
κάθε κουτί αντίστοιχα. 

Στην  νοτιοανατολική  πλευρά  (γωνιακά)  θα  τοποθετηθεί  φυτό  εσωτερικού
χώρου πάνω σε παλαιές δερμάτινες βαλίτσες (τραπεζάκι ψιλό)

47



Ο φωτισμός και τα πατώματος θα μείνουν ίδια γιατί πληρούν τις εργαστηριακές προ-
ϋποθέσεις. Το τραπέζι και οι καρέκλες θα μείνουν στο κέντρο της αίθουσας με μόνη
διάφορα ότι οι καρέκλες θα αντικατασταθούν με συνεδριακές καρέκλες υλικού (μαύ-
ρο δέρμα –μεταλλικό σκελετό)

MOODBOARD
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα

Οι σχολικοί χώροι αποτελούν αναμφίβολα χώρους με ιδιαίτερες απαιτήσεις, λόγω του
ότι σε αυτούς περνούν πολλές ώρες της ημέρας οι μαθητές. 
Είναι  σημαντικό  να  είναι  άρτια  κατασκευασμένοι  δομικά  και  λειτουργικά,  αλλά  και  να
προδιαθέτουν τα παιδιά θετικά ώστε να δραστηριοποιηθούν μέσα και έξω από τους χώρους
αυτούς.

Ο εργαστηριακός  χώρος αποτελεί μέρος των σχολικών μονάδων που φιλοξενεί τα
παιδιά  κατά  τη  διάρκεια  των  μαθημάτων,  των  πειραμάτων,  καθώς  και  ποικίλλων
δραστηριοτήτων και εργασιών. Έχει μελετηθεί εκτενώς, τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες και
στο πλαίσιο της σχολικής αρχιτεκτονικής, και έχει αποτελέσει αντικείμενο πλήθους ερευνών. 

Το βασικότερο στοιχείο που ανέδειξαν οι  μελέτες  και  έρευνες  αυτές,  είναι  πως η
σπουδαιότητα  του  είναι  η  ίδια  με  την  αντίστοιχη  των  εσωτερικών  κτιριακών  χώρων
(αιθουσών). Στην Ελλάδα ενώ έχει αναδειχθεί η σημαντικότητα της ορθής διαμόρφωσης του,
τα βήματα αλλαγής και αναδιάταξης των εργαστηριακών χώρων προχωρούν με πολύ αργούς
ρυθμούς.

Το  Πειραματικό  Γενικό  Λύκειο  Ηρακλείου  είναι  ένα  χαρακτηριστικό  παράδειγμα
σχολικού χώρου, στο οποίο ο εργαστηριακός χώρος δεν διαμορφώθηκε σωστά. 
Χαρακτηρίζεται από λανθασμένη διάσταση των αιθουσών, μικρούς αποθηκευτικούς χώρους,
μη  πρόβλεψη  για  επαρκή  εξαερισμό,  κακή  φωτεινότητα  των  αιθουσών,  λιγοστά  όργανα
διδασκαλίας.  Αυτά  τα  στοιχεία  αναδείχθηκαν  και  μέσα  από  την  έρευνα  που
πραγματοποιήθηκε  σε  εκπαιδευτικούς  ,  αλλά  παράλληλα  εντοπίσθηκαν  και  κατά  την
καταγραφή και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης των αιθουσών.

Οι  λύσεις  που  προτάθηκαν  στο  πλαίσιο  βελτίωσης  της  υφιστάμενης  κατάστασης
έλαβαν υπόψη τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της περιοχής, τα χαρακτηριστικά του
σχολικού κτιρίου, καθώς και τις απαιτήσεις/ανάγκες των μαθητών και των καθηγητών. 
Οι  προτάσεις  που  παρουσιάστηκαν  αφορούσαν  επιφάνειες,  χώρους  και  διαμόρφωση  του
εσωτερικού των αιθουσών.

Εν κατακλείδι, η απώτερη επιδίωξή της μελέτης αυτής είναι η δημιουργία μοντέλων
μίμησης  στην  κοινότητα,  προς  υιοθέτηση  νέων  στάσεων,  απόψεων  και  συνηθειών,  στο
πλαίσιο της διασφάλισης της σωστής λειτουργίας και χρηστικότητας των χώρων.
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Παράρτημα

Κατόψεις – Τομές Εργαστηρίου και αιθουσών

Κάτοψη Ανατολικής αίθουσας

Κάτοψη εργαστηρίου
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Κάτοψη δυτικής αίθουσας

Τομή εργαστηρίου και αιθουσών
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Φωτορεαλιστικά σχέδια εργαστηρίου και αιθουσών

Χώρος εργαστηρίου
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Ανατολική αίθουσα

Δυτική αίθουσα
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Κοστολόγηση

• Χρώμα Praktiker Mega Trends 3lt. (γκρι ανοιχτό, λαδί, μαύρο, ροδακινί,
μπλε): 13,99 ευρώ

• Χρώμα Praktiker Mega Λευκό 10+2,5lt.: 27,99 ευρώ
• Χρώμα για μέταλλα Vivelock Glass 750ml.: 10,83 ευρώ
• Καρέκλα επισκέπτη (www.welhome.gr): 17,90 ευρώ
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