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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνεται η οργανωτική πρόταση του Γραφείου Εργαστηρί-
ων της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, προκειμένου το 
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών να αποκτήσει τη μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα. 

Η πρόταση αυτή συνιστά συγκερασμό των προτάσεων που εκπόνησαν και έστειλαν 
στο Γραφείο Εργαστηρίων κάποια ΕΚΦΕ από όλη την Ελλάδα. Εδώ πρέπει να αναφέρου-
με ιδιαιτέρως τις εργασίες του ΕΚΦΕ Λάρισας και του ΕΚΦΕ Θήρας, οι οποίες ήταν οι πιο 
ολοκληρωμένες και αξιοπρόσεκτες. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και δεκάδες χρήσιμα σχό-
λια υπευθύνων των ΕΚΦΕ και έμπειρων συναδέλφων . 

Οι οργανωτικές λύσεις που προτείνονται εξυπηρετούν ταυτόχρονα και το σημαντικό-
τατο στόχο της εύκολης, άκοπης και ευέλικτης διατήρησης αυτής της λειτουργικότητας, ο 
οποίος συνιστά αναγκαία συνθήκη προκειμένου να αξιοποιηθεί σε μόνιμη βάση το εργα-
στήριο. 

Η παρούσα πρόταση εφαρμόστηκε στα εργαστήρια του 1ου  Ενιαίου Λυκείου Άργους, 
ώστε να δεχθεί την παραγωγική κριτική των Σχολικών Συμβούλων του κλάδου ΠΕ04 και 
των υπευθύνων των ΕΚΦΕ κατά τη συνάντηση εργασίας από 28/2/2002 έως 1/3/2002 

Η τελική τυποποιημένη διευθέτηση του εργαστηρίου, και ειδικότερα της οργανοθήκης 
των μαθητών θα προκύψει μετά από την εφαρμογή για κάποιο χρόνο της λύσης που θα 
προκριθεί, και θα ενσωματώνει την κριτική και τα σχόλια των υπευθύνων των σχολικών 
εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών από όλη τη χώρα. 
 
 

Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΘΗΚΗΣ 
Στις οργανοθήκες των μαθητών τοποθετούμε μόνον κάποια από τα όργανα και μι-

κρές ποσότητες αναλώσιμων. Τα όργανα που δεν είναι απαραίτητα στους μαθητές και οι 
μεγάλες ποσότητες των αναλώσιμων αποθηκεύονται σε χωριστό μέρος στο οποίο έχει 
πρόσβαση μόνο ο καθηγητής. 

Πάνω σε κάθε όργανο πρέπει να υπάρχει μικρή ετικέτα με την ονομασία του και με 
τον προσδιορισμό του μέρους της οργανοθήκης στο οποίο τοποθετείται, έτσι ώστε οι μα-
θητές μετά τη χρήση να το αφήνουν στη σωστή θέση. 

Σε κάθε θέση της οργανοθήκης θα πρέπει να υπάρχει επικολλημένη μικρή πινακίδα, 
κατάλληλα προστατευμένη για να μη φθείρεται, με την ονομασία και το σχήμα του οργάνου 
που τοποθετείται εκεί, έτσι ώστε, όταν απομακρύνεται το όργανο, να παραμένει η σήμαν-
ση και να μην τοποθετείται άλλο όργανο στη θέση αυτή. 

Προτείνεται ο χαρακτηρισμός των διαφόρων τμημάτων της οργανοθήκης με καθημε-
ρινής χρήσεως τοπικούς, ποσοτικούς και άλλους προσδιορισμούς, ώστε να αφομοιώνο-
νται εύκολα και γρήγορα από τους μαθητές.  

Οι προσδιορισμοί αυτοί, κωδικοποιημένοι με απλό τρόπο, θα πρέπει να αναγράφο-
νται στις αντίστοιχες θέσεις της οργανοθήκης. 

Στα επόμενα σκαριφήματα περιέχονται οι χαρακτηρισμοί με τους οποίους προσδιορί-
ζονται τα διάφορα τμήματα και τα ράφια της οργανοθήκης. 

 
 



Για τα τμήματα χρησιμοποιήθηκε η εξής κωδικοποίηση: 
Πάνω (Π), Κάτω(Κ), Δεξιά(Δ), Αριστερά (Α), μικρό (μ), Μεγάλο (Μ), Συρτάρι (Σ), 

Ενιαίο (Ε). Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί οι χαρακτηρισμοί εμπρός και πίσω. 
Ο Προσδιορισμός Ενιαίο (Ε) αναφέρεται στο μεγάλο μπροστινό χώρο του μισού ε-

πάνω μέρους της οργανοθήκης, πίσω από τον οποίο υπάρχουν πολλά μικρά (μ) και Με-
γάλα (Μ) ραφάκια. Ο χώρος αυτός στον οποίο θα τοποθετηθούν ογκώδη αντικείμενα έχει 
σχεδιαστεί δίπλα στο τμήμα με τα ραφάκια που κανονικά βρίσκονται πίσω του. 

Οι παραπάνω χώροι υπάρχουν στις οργανοθήκες όλων των εργαστηρίων , αλλά εμ-
φανίζονται μικρές αλλαγές στις θέσεις τους. Η παραπάνω κωδικοποίηση μπορεί ευέλικτα 
να προσαρμοστεί κατά περίπτωση. 
 

 
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Το σύνολο των οργάνων που χρησιμοποιεί η ομάδα μαθητών θα τοποθετηθεί μέσα 

στην οργανοθήκη. 
Δε θα παραμείνουν κάποια όργανα μόνιμα τοποθετημένα πάνω στην επιφάνεια των 

πάγκων ή στο ραφάκι κάτω από αυτόν. Οι μαθητές με τη φυσιολογική τους περιέργεια σύ-
ντομα θα τους προκαλέσουν φθορές. 

Επιπλέον τα όργανα δεν είναι συμβατά με όλες τις χρήσεις του εργαστηριακού χώ-
ρου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά κανόνα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στον πάγκο 
τροφοδοτικά όταν γίνονται πειράματα χημείας. 



Όργανα όπως το τροφοδοτικό ή τα μικροσκόπια δε θα εγκατασταθούν σε κάποια μό-
νιμη θέση έξω από την οργανοθήκη. 

Μέσα στην οργανοθήκη θα τοποθετούνται και οι ορθοστάτες, συναρμολογημένοι, έ-
τοιμοι για χρήση. 

Οι πάγκοι εργασίας των μαθητών θα παραμένουν εντελώς άδειοι όταν το εργαστήριο 
δε χρησιμοποιείται. 

Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η προτεινόμενη κατανομή των διαφόρων κατηγοριών 
οργάνων στα τμήματα της οργανοθήκης. 

Στα υψηλότερα τμήματα έχουν τοποθετηθεί τα λιγότερο χρησιμοποιούμενα όργανα. 
Στο ύψος του προσώπου ή λίγο χαμηλότερα έχουν τοποθετηθεί τα ευαίσθητα γυάλι-

να όργανα της χημείας. 
Τα μεταλλικά όργανα και εξαρτήματα έχουν συγκεντρωθεί στο ίδιο τμήμα και στις χα-

μηλότερες θέσεις τα βαρύτερα από αυτά. 
Τα όργανα που αποτελούν λειτουργικά σύνολα είναι συγκεντρωμένα στο ίδιο μέρος 

και εφόσον υπάρχει εργονομική θήκη (βαλιτσάκι), φυλάσσονται μέσα σε αυτή. 
Τα μικροσκόπια θα μπαίνουν στην οργανοθήκη προστατευμένα μέσα στο κιβώτιό 

τους. 
Δεν έχουν προκαθοριστεί οι θέσεις για τα όργανα των οποίων η προμήθεια εκκρεμεί, 

έτσι, ένα μεγάλο μέρος της οργανοθήκης παραμένει κενό προς το παρόν. 





 



 
 

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
Το ελατήριο στη συσκευή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας πρέπει να παραμένει 

μέσα στο πλαστικό σακουλάκι του για να μην οξειδώνεται. 
Η συσκευή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας να μείνει μέσα στην πλαστική θήκη 

της. Είναι χρήσιμο να επικολληθεί πάνω στη θήκη μια μικρή πινακίδα που να προτρέπει 
τους μαθητές: 

• Να εκτελούν λεπτούς χειρισμούς και 
• Να τοποθετούν το ελατήριο στο πλαστικό σακουλάκι. 



Τα ανταλλακτικά που συνοδεύουν το χρονομετρητή πρέπει να φυλάσσονται μακριά 
από τους μαθητές. Τα ανταλλακτικά αυτά είναι τα εξής για κάθε χρονομετρητή: 

• Τρεις εφεδρικές ακίδες 
• Τρία παξιμάδια για την ακίδα 
• Μικρό έλασμα που χρησιμοποιείται ως γαλλικό κατσαβίδι κατάλληλο για τη βίδα της 

ακίδας. 
• Ένα μικρό κατσαβίδι τύπου άλεν για τη ρύθμιση της ακίδας και 
• Ένα δοκιμαστικό έλασμα για τον έλεγχο της ρύθμισης της ακίδας. 

 
 

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Για τα χημικά όργανα που χρησιμοποιεί κάθε ομάδα θα διατεθούν ένα συρτάρι και το 

κάτω τμήμα (το δάπεδο, όχι κάποιο ράφι) του πάνω μισού μέρους της οργανοθήκης. 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα όργανα και τα αναλώσιμα που θα τοποθετηθούν 

στην οργανοθήκη καθώς και αυτά που θα αποθηκευτούν σε χώρο όπου θα έχει πρόσβαση 
μόνο ο καθηγητής. 

Μικρές διαφοροποιήσεις στις διαστάσεις των οργανοθηκών δεν επιτρέπουν τον ακρι-
βή καθορισμό της θέσης κάθε χημικού οργάνου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η γυάλινη λε-
κάνη της συσκευής συλλογής αερίων δε χωράει στα συρτάρια κάποιων εργαστηρίων . 

Γενικές εργονομικές αρχές είναι οι παρακάτω: 
• Στο βάθος του ντουλαπιού ή του ραφιού τοποθετούνται τα σπάνια χρησιμοποιούμε-

να όργανα. 
• Τα όμοια όργανα τοποθετούνται το ένα πίσω από το άλλο και από το βάθος του 

ντουλαπιού προς τα έξω. 
• Τα μικρότερα όργανα τοποθετούνται μπροστά από τα ογκωδέστερα και σε θέσεις 

που δεν ενοχλούν την πρόσβαση στα πίσω αντικείμενα. 
• Όλα τα εξαρτήματα της συσκευής συλλογής αερίων τοποθετούνται μέσα στη γυάλι-

νη λεκάνη. 
Κάνοντας οικονομία χώρου και εφαρμόζοντας αυτές τις αρχές, είναι βέβαιο ότι ο υ-

πεύθυνος του Σχολικού Εργαστηρίου θα τακτοποιήσει όλα τα όργανα στο διαθέσιμο χώρο. 
 

ΣΕΙΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στην ορ-

γανοθήκη 
Για αποθήκευση 

01 Πεχαμετρικό χαρτί κλίμακας από 0-14 τύπου στίκ (α) (α) 

02 Δεσμίδα διηθητικού χαρτιού 2-3 φύλλα 
διπλωμένα 

Μέσα σε πλαστική 
υδατοστεγή συσκευ-

ασία 
03 Σιφώνια εκροής των 10ml (β) (β) 
04 Προχοΐδες αριθμημένες με στρόφιγγα των 50ml (β) (β) 
05 Ογκομετρικός κύλινδρός των 10ml 1  
06 Ογκομετρικός κύλινδρός των 100ml 1  
07 Ποτήρια ζέσεως με χείλος εκροής αριθμημένα 

των 250ml θερμάντοχο 
3 1 



08 Ογκομετρική φιάλη των 100ml με χαραγή 1  

09 Γυάλινοι ράβδοι ανάδευσης διαλυμάτων 
2-3 μήκους 
περίπου 

20cm 

Τα υπόλοιπα θα α-
ποθηκευτούν 

(β) 
10 Χωνιά διήθησης απλά διαμέτρου 10cm 1 1 
11 Δοκιμαστικοί σωλήνες Φ15-16mm και μήκους 

150-160mm  
5 25 

12 Δοκιμαστικοί σωλήνες Φ28-30mm και μήκους 
200mm  

5 25 

13 Δοκιμαστικοί σωλήνες Φ15-16mm και μήκους 
150-160mm θερμάντοχοι 3 17 

14 Δοκιμαστικοί σωλήνες Φ28-30mm και μήκους 
200mm θερμάντοχοι 

2  

15 Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων (στατώ) 2 2 
16 Λαβίδες δοκιμαστικών σωλήνων 1 1 
17 Ψύκτρες καθαρισμού μικρών δοκιμαστικών σω-

λήνων 
1 1 

18 Ψύκτρες καθαρισμού μεγάλων δοκιμαστικών σω-
λήνων 2  

19 Πλαστικοί υδροβολείς 250 cm περίπου 2  
20 Ύαλοι ωρολογίου 6cm περίπου 2  
21 Εργαστηριακά πλαστικά προστατευτικά γυαλιά. 4 1 
22 50 Σταγονομετρικά φιαλίδια πλαστικά των 200rnl 

και 150 ετικέτες επιμήκεις οι οποίες θα επικολλώ-
νται στα φιαλίδια 

 
Στην αρχή όλα για 

αποθήκευση 
(γ) 

23 Ετικέτες για τους δοκιμαστικούς σωλήνες επιμή-
κεις 100 900 

24 Λύχνος υγραερίου με σύστημα Bunsen 1  
24α Φιαλίδια βουτανίου 1(στο λύχνο)  
24β εξάρτημα καθαρισμού του λύχνου 1  
24γ Αναπτήρας για το λύχνο υγραερίου 1  
25 Μεταλλικός τρίποδας για το Λύχνο Bunsen 1  
26 Πλέγμα θέρμανσης κεραμικού για το μεταλλικό 

τρίποδα. 
1  

27 Μεταλλικός λύχνος οινοπνεύματος περίπου 50ml 
με εφεδρικό φυτίλι 

1  

27α Εφεδρικό φυτίλι για το λύχνο οινοπνεύματος  1 

28 Αποστειρωμένα πλαστικά ανοιχτεί η τριβλία Petri 
Φ8-10cm   

Όλα και χωρίς να ανοι-
χτεί η αποστειρωμένη 
συσκευασία τους 

29 Συσκευή Συλλογής Αερίων (όλα τα εξαρτήματα 
μέσα στη λεκάνη. 

1  

30 Συσκευή Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας με ένα ζεύγος 1 Περισσεύουν ηλε-



ηλεκτροδίων και τα καλώδια μέσα στο ποτήρι κτρόδια και καλώδια 
για αποθήκευση. 

 
(α) Εφόσον ο καθηγητής κρίνει ότι το πεχαμετρικό χαρτί δεν κινδυνεύει από τη φυσική πε-

ριέργεια των μαθητών, μπορεί να το αφήσει σης οργανοθήκες. 
(β) Τα γυάλινα όργανα μεγάλου μήκους δε θα τοποθετηθούν μέσα στις οργανοθήκες των 

μαθητών, αλλά προκειμένου να προστατευθούν , θα φυλαχτούν σε ένα από τα κρεμα-
στά ντουλάπια που βρίσκονται πάνω από κάποιο νεροχύτη. 

(γ) Τα σταγονομετρικά φιαλίδια θα χρησιμοποιηθούν για τα μόνιμα διαλύματα των χημικών 
αντιδραστηρίων που θα χρησιμοποιούν οι μαθητές. Τα άδεια θα φυλάσσονται από τον 
καθηγητή και θα τοποθετούνται προοδευτικά στην οργανοθήκη καθώς θα γεμίζουν 
από τα διαλύματα. 

 
Τα διαλύματα για τα περισσότερα αντιδραστήρια, που δεν αλλοιώνονται με το χρόνο, 

θα πρέπει να είναι σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να επαρκούν τουλάχιστον για 1 ή 2 χρόνια. 
Πληροφορίες για τα είδη που θα αποθηκευτούν παρέχονται στο μέρος που αναφέρε-

ται στο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ. 
 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Οι μαθητές και οι καθηγητές που χρησιμοποιούν το εργαστήριο θα πρέπει να κατα-

βάλλουν συνεχή προσπάθεια, ώστε να διατηρείται η τάξη και η οργάνωση του εξοπλισμού. 
Μικρές επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις αυτών των δύο στοιχείων σύντομα δημιουργούν 
καταστάσεις ασυμβίβαστες με την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου. 

Οι πολυπληθείς χρήστες του εργαστηρίου (οι καθηγητές του κλάδου ΠΕ04 και όλοι οι 
μαθητές του σχολείου) θα πρέπει να έχουν όλες τις πληροφορίες που. απαιτούνται, ώστε 
να μπορούν εύκολα, άμεσα και αξιόπιστα να διατηρούν υψηλό το οργανωτικό επίπεδο του 
εργαστηρίου. 

Η λεπτομερειακή σήμανση με κατάλληλες πινακίδες όλων των επιμέρους τμημάτων 
και χώρων των οργανοθηκών, θα βοηθήσει μαθητές και καθηγητές να διατηρήσουν σε τά-
ξη και λειτουργικότητα τον τεράστιο αριθμό των αντικειμένων που φυλάσσονται σε αυτές. 
Οι πινακίδες θα πρέπει να είναι πλαστικοποιημένες ώστε να μην καταστρέφονται και να 
στερεώνονται σταθερά. Η χρήση διαφορετικού χρώματος για κάθε ομάδα θα βοηθήσει 
τους μαθητές, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην αισθητική του εργαστηρίου. 

Παρακάτω αναφέρονται οι επιμέρους πινακίδες που θα πρέπει να τοποθετηθούν στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό της οργανοθήκης. 
 

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΘΗΚΗΣ 
Στο εξωτερικό της οργανοθήκης θα πρέπει να τοποθετηθούν οι επόμενες πινακίδες οι ο-
ποίες θα πρέπει να έχουν όλες το χρώμα της συγκεκριμένης ομάδας: 

• Ο αριθμός ή η ονομασία της ομάδας. 
• Οι προσδιορισμοί των τμημάτων της οργανοθήκης δηλαδή: ΠΑ, ΠΔ, ΠΔΕ, ΑΣ, 

ΔΣ, ΚΑ, ΚΔ. 



• Κατά την κρίση του υπεύθυνου του εργαστηρίου μπορούν να τοποθετηθούν εξωτε-
ρικά και οι πινακίδες με τις κατηγορίες των οργάνων που τοποθετούνται σε κάθε 
τμήμα της οργανοθήκης, δηλαδή: 

ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

ΧΗΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 
ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
• Σε πολλά εργαστήρια η ποιότητα των οργανοθηκών δεν είναι η επιθυμητή, με απο-

τέλεσμα να μαγκώνουν τα συρτάρια στα ντουλαπόφυλλα του πάνω και του κάτω 
τμήματος της οργανοθήκης όταν αυτά είναι ανοικτά. Καλό θα ήταν να υπάρχει στο 
εξωτερικό των συρταριών μια πινακίδα με την οδηγία: 

 
 «ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΠΟΡ-

ΤΑΚΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΘΗΚΗΣ» 
 

Στο εσωτερικό της οργανοθήκης θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ση-
μάνσεις με τα ονόματα των οργάνων ώστε να προσδιορίζονται με ακρίβεια και κατά μονο-
σήμαντο τρόπο οι θέσεις τους. 

Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν τα σχήματα των οργάνων που τοποθετούνται σε κά-
θε θέση, ώστε, όταν αφαιρούνται και μένει κενή η θέση, να μην υπάρχει κίνδυνος να τοπο-
θετηθεί κάποιο άλλο όργανο από λάθος. 

Στους χώρους που προορίζονται για τα όργανα χημείας θα πρέπει να υπάρχουν μι-
κρές πινακίδες με την οδηγία: 

 
«ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΥΜΕ-

ΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΑ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


