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ΕΚΘΕΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ  

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ  2008 - 2009   

ΓΕΝ.ΛΤΚΕΙΑ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

Σο εργαστήριο λειτούργησε 

 

 Άριστα 13,3% 

 Ικανοποιητικά 80,0% 

 Με προβλήματα 6,7% 

 Δεν λειτούργησε 0,0% 

Ορισμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο  

οφείλονται : 

Στον χρόνο που διατίθεται για την εργαστηριακή ώρα.  41,7% 

Στην αναντιστοιχία της ειδικότητας του ΠΕ04 και των απαιτούμενων  

πειραματικών  διαδικασιών.    

4,2% 

Στις ελλείψεις του εργαστηρίου.  16,7% 

Στον μεγάλο αριθμό των μαθητών ανά τμήμα.  20,7% 

Στην  δομή του ωρολογίου προγράμματος. 16,7% 

Σε άλλες αιτίες : ( αναφέρετε με κωδικοποιημένο τρόπο ) 

(σημειώστε δύο  το πολύ  λόγους – τους πιο βασικούς κατά την άποψή σας ) 

1. Σε ασθένεια εκπαιδευτικού και στην καθυστέρηση πρόσληψης 

ωρομίσθιου 

 

 

2. 

 

 

Σο εργαστήριο λειτούργησε και ως αίθουσα διδασκαλίας του ίδιου  

ή άλλου μαθήματος 

Ναι  46,7% 

Όχι  53,3% 

Σο ενδιαφέρον των μαθητών για την εργαστηριακή διδασκαλία ήταν 

Πολύ Μεγάλο 33,3% 

Αρκετό 53,3% 

Μέτριο 13,4% 

Μικρό 0,0% 

Από τις ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν περισσότερο 

μας δυσκόλεψε η 

(τίτλος άσκησης) ΜΑΘΗΜΑ ΣΑΞΗ 
 

 
ΦΥΣΙΚΗ  

 

 
ΧΗΜΕΙΑ  

 ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου μας σήμερα είναι : 
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Πλήρης 26,7% 

Ικανοποιητικός 60,0% 

Υποτυπώδης 13,4% 

Για την βελτίωση της εργαστηριακής παιδείας νομίζουμε ότι πρέπει : 

 

Να αναβαθμιστεί ο θεσμός  του Υ.ΣΕΦΕ  21,0% 

Να γίνει προμήθεια σύγχρονων εργαστηριακών οργάνων  21,0% 

Nα πληρούν αυστηρά τις προδιαγραφές λειτουργίας τους oι αίθουσες 

των εργαστηρίων. 

15,8% 

Να προσαρμοστεί κατάλληλα το ωρολόγιο πρόγραμμα  31,6% 

Να γίνεται τακτική επιμόρφωση των ΠΕ04  36,8% 

Να δημιουργηθεί λογισμικό με πειράματα.  31,6% 

Να δημιουργηθούν αποθήκες οργάνων και αναλώσιμων στην 

περιφέρεια. 

10,5% 

Να καθιερωθούν οι συνεχόμενες εργαστηριακές ώρες. 31,5% 

( σημειώστε δύο  το πολύ  απόψεις – τις πιο βασικές κατά την άποψή σας ) 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ θα ήθελα να αναφέρω ….. 
( σημειώστε αν θέλετε με λίγα λόγια και όσο το δυνατόν πιο κωδικοποιημένα κάποιες σκέψεις σας οι οποίες δεν 

καλύπτονται από το παραπάνω ερωτηματολόγιο  ) 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ 

«                                         .»  

 

 

2. ΤΙΤΛΟΣ 

« 

                                          .» 

 

 

 

          

       Ο Διευθυντής 
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ΕΚΘΕΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ  

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ  2008 - 2009   

ΓΤΜΝΑΙΑ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

 

Σο εργαστήριο λειτούργησε 

 

 Άριστα 4,3% 

 Ικανοποιητικά 82,6% 

 Με προβλήματα 8,7% 

 Δεν λειτούργησε 4,4% 

Ορισμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο  

οφείλονται : 

Στον χρόνο που διατίθεται για την εργαστηριακή ώρα.  29,2% 

Στην αναντιστοιχία της ειδικότητας του ΠΕ04 και των απαιτούμενων  

πειραματικών  διαδικασιών.    

6,7% 

Στις ελλείψεις του εργαστηρίου.  22,4% 

Στον μεγάλο αριθμό των μαθητών ανά τμήμα.  31,4% 

Στην  δομή του ωρολογίου προγράμματος. 6,7% 

Σε άλλες αιτίες : ( αναφέρετε με κωδικοποιημένο τρόπο ) 

(σημειώστε δύο  το πολύ  λόγους – τους πιο βασικούς κατά την άποψή σας ) 

1. Σε ασθένεια εκπαιδευτικού και στην καθυστέρηση πρόσληψης 

ωρομίσθιου 

 

 

2. 

 

4,5% 

Σο εργαστήριο λειτούργησε και ως αίθουσα διδασκαλίας του ίδιου  

ή άλλου μαθήματος 

Ναι  34,8% 

Όχι  65,2% 

Σο ενδιαφέρον των μαθητών για την εργαστηριακή διδασκαλία ήταν 

Πολύ Μεγάλο 34,8% 

Αρκετό 60,9% 

Μέτριο 4,3% 

Μικρό 0,0% 

Από τις ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν περισσότερο 

μας δυσκόλεψε η 

(τίτλος άσκησης) ΜΑΘΗΜΑ ΣΑΞΗ 
 

 
ΦΥΣΙΚΗ  

 

 
ΧΗΜΕΙΑ  

 ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου μας σήμερα είναι : 
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Πλήρης 4,3% 

Ικανοποιητικός 73,9% 

Υποτυπώδης 21,8% 

Για την βελτίωση της εργαστηριακής παιδείας νομίζουμε ότι πρέπει : 

 

Να αναβαθμιστεί ο θεσμός  του Υ.ΣΕΦΕ  8,0% 

Να γίνει προμήθεια σύγχρονων εργαστηριακών οργάνων  24,0% 

Nα πληρούν αυστηρά τις προδιαγραφές λειτουργίας τους oι αίθουσες 

των εργαστηρίων. 

4,0% 

Να προσαρμοστεί κατάλληλα το ωρολόγιο πρόγραμμα  10,0% 

Να γίνεται τακτική επιμόρφωση των ΠΕ04  14,0% 

Να δημιουργηθεί λογισμικό με πειράματα.  12,0% 

Να δημιουργηθούν αποθήκες οργάνων και αναλώσιμων στην 

περιφέρεια. 

16,0% 

Να καθιερωθούν οι συνεχόμενες εργαστηριακές ώρες. 12,0% 

( σημειώστε δύο  το πολύ  απόψεις – τις πιο βασικές κατά την άποψή σας ) 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ θα ήθελα να αναφέρω ….. 
( σημειώστε αν θέλετε με λίγα λόγια και όσο το δυνατόν πιο κωδικοποιημένα κάποιες σκέψεις σας οι οποίες δεν 

καλύπτονται από το παραπάνω ερωτηματολόγιο  ) 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ 

«                                         .»  

 

 

2. ΤΙΤΛΟΣ 

« 

                                          .» 

 

 

 

          

       Ο Διευθυντής 
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ΕΚΘΕΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ  

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ  2008 - 2009   

ΕΠΑΛ Ν.ΧΑΝΙΩΝ  

 

Σο εργαστήριο λειτούργησε 

 

 Άριστα 0,0% 

 Ικανοποιητικά 0,0% 

 Με προβλήματα 100,0% 

 Δεν λειτούργησε 0,0% 

Ορισμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο  

οφείλονται : 

Στον χρόνο που διατίθεται για την εργαστηριακή ώρα.  11,1% 

Στην αναντιστοιχία της ειδικότητας του ΠΕ04 και των απαιτούμενων  

πειραματικών  διαδικασιών.    

11,1% 

Στις ελλείψεις του εργαστηρίου.  44,5% 

Στον μεγάλο αριθμό των μαθητών ανά τμήμα.  22,2% 

Στην  δομή του ωρολογίου προγράμματος. 11,1% 

Σε άλλες αιτίες : ( αναφέρετε με κωδικοποιημένο τρόπο ) 

(σημειώστε δύο  το πολύ  λόγους – τους πιο βασικούς κατά την άποψή σας ) 

1. Σε ασθένεια εκπαιδευτικού και στην καθυστέρηση πρόσληψης 

ωρομίσθιου 

 

 

2. 

 

0,0% 

Σο εργαστήριο λειτούργησε και ως αίθουσα διδασκαλίας του ίδιου  

ή άλλου μαθήματος 

Ναι  75,0% 

Όχι  25,0% 

Σο ενδιαφέρον των μαθητών για την εργαστηριακή διδασκαλία ήταν 

Πολύ Μεγάλο 20,0% 

Αρκετό 60,0% 

Μέτριο 20,0% 

Μικρό 0,0% 

Από τις ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν περισσότερο 

μας δυσκόλεψε η 

(τίτλος άσκησης) ΜΑΘΗΜΑ ΣΑΞΗ 
 

 
ΦΥΣΙΚΗ  

 

 
ΧΗΜΕΙΑ  

 ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου μας σήμερα είναι : 
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Πλήρης 0,0% 

Ικανοποιητικός 0,0% 

Υποτυπώδης 100,0% 

Για την βελτίωση της εργαστηριακής παιδείας νομίζουμε ότι πρέπει : 

 

Να αναβαθμιστεί ο θεσμός  του Υ.ΣΕΦΕ  0,0% 

Να γίνει προμήθεια σύγχρονων εργαστηριακών οργάνων  30,8% 

Nα πληρούν αυστηρά τις προδιαγραφές λειτουργίας τους oι αίθουσες 

των εργαστηρίων. 

7,7% 

Να προσαρμοστεί κατάλληλα το ωρολόγιο πρόγραμμα  7,7% 

Να γίνεται τακτική επιμόρφωση των ΠΕ04  15,4% 

Να δημιουργηθεί λογισμικό με πειράματα.  15,4% 

Να δημιουργηθούν αποθήκες οργάνων και αναλώσιμων στην 

περιφέρεια. 

7,7% 

Να καθιερωθούν οι συνεχόμενες εργαστηριακές ώρες. 15,3% 

( σημειώστε δύο  το πολύ  απόψεις – τις πιο βασικές κατά την άποψή σας ) 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ θα ήθελα να αναφέρω ….. 
( σημειώστε αν θέλετε με λίγα λόγια και όσο το δυνατόν πιο κωδικοποιημένα κάποιες σκέψεις σας οι οποίες δεν 

καλύπτονται από το παραπάνω ερωτηματολόγιο  ) 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ 

«                                         .»  

 

 

2. ΤΙΤΛΟΣ 

« 

                                          .» 

 

 

 

          

       Ο Διευθυντής 

 

 


