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ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
Η Οργανοθήκη των μαθητών. 

Τα όργανα και οι συσκευές διευθετήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Γραφείου Ερ-
γαστηρίων. Στη φωτογραφία φαίνεται το πάνω μέρος της οργανοθήκης. 

 Άνω αριστερά διακρίνεται το κουτί της άσκησης ενεργειακή μελέτη ηλεκτρικού κυ-
κλώματος και νόμος του ΟΗΜ, κατασκευή του εργαστηρίου μας. Στο από κάτω ράφι ευρί-
σκεται η συσκευή θερμικής αγωγιμότητας και τα δύο ψηφιακά πολύμετρα. Αμέσως από 
κάτω είναι τοποθετημένο το τροφοδοτικό με το καλώδιο τροφοδοσίας του. Στο τελευταίο 
αριστερά ράφι είναι τοποθετημένο (προσωρινά έως ότου και το τελευταίο τμήμα εκτελέσει 
την άσκηση) το φασματοσκόπιο και οι ξυλομπογιές για την σχετική άσκηση της Γ΄ Λυκείου.  
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Δεξιά στο τρίτο μικρό ράφι φαίνεται η συσκευή φυσαλλίδας αέρα, κατασκευή του ερ-
γαστηρίου μας. Στο τρίτο μεγάλο ράφι φαίνονται τα υλικά για την πραγματοποίηση της ά-
σκησης εύρεσης της ροπής αδράνειας κυλινδρικού σώματος (μετροταινία, σφικτήρας, 
μπαταρία). 

 
Στο κάτω μέρος της οργανοθήκης (όπως φαίνεται στη φωτογραφία) τα όργανα έχουν 

τοποθετηθεί ως εξής: 

 
Αριστερά κάτω τα δύο μικροσκόπια. Δεξιά πάνω το τροφοδοτικό για τις λυχνίες αερί-

ων. Δεξιά στο μεσαίο ράφι το βαλιτσάκι με τις λυχνίες αερίων. Δεξιά κάτω το κουτί με το 
φασματοσκόπιο. 
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Η Οργανοθήκη του Καθηγητή 
Στη φωτογραφία φαίνεται το πάνω μέρος της βιβλιοθήκης του καθηγητή. 

Στο άνω αριστερό μικρό ράφι είναι τοποθετημένα τα manuals και τα CD με τα προ-
γράμματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των περιφερειακών του. Αμέσως από κάτω 
φαίνεται το κουτί με τα μικροσκοπικά παρασκευάσματα. Παρακάτω βρίσκονται τα πολύμε-
τρα του καθηγητή. Στο τελευταίο μικρό ράφι είναι τοποθετημένα ντοσιέ με τα manuals των 
συσκευών, την αλληλογραφία και τα υπόλοιπα έγγραφα που αφορούν το εργαστήριο. Δια-
κρίνεται δεξιά το βιβλίο συμβάντων. 
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Στα δύο άνω δεξιά μεγάλα ράφια φαίνονται οι δύο ηλεκτρονικοί ζυγοί με τα τροφοδο-
τικά τους. Από κάτω φαίνεται το κουτί του Microsoft Office. Στο τελευταίο μεγάλο ράφι είναι 
τοποθετημένες θήκες που περιέχουν τον κατάλογο οργάνων και συσκευών ΣΕΦΕ και τα 
φυλλάδια των εργαστηριακών ασκήσεων που προτείνονται από διαφόρους φορείς ή είναι 
συγγραφή του εργαστηρίου. 

Στο αριστερό μέρος της οργανοθήκης είναι τοποθετημένο προσωρινά το βίντεο. 
 
Στη φωτογραφία φαίνεται το κάτω μέρος της οργανοθήκης του καθηγητή. 

Αριστερά στο πάνω ράφι είναι μια βαλίτσα εργαλείων (αγορά της Σχολικής Επιτρο-
πής) και αριστερά στο κάτω ράφι φαίνονται τοποθετημένα τα μικροσκόπια με τους διπλούς 
προσοφθαλμίους. 

Δεξιά στο πάνω ράφι είναι τοποθετημένη η συσκευή Multilog με τους αισθητήρες και 
προεκτάσεις πρίζας χρήσιμες για την σύνδεση των πάγκων με τις επιτοίχιες πρίζες. Στο 
κάτω δεξιό ράφι είναι τοποθετημένα η συσκευή του υδατόλουτρου, ο ηλεκτρικός αναδευ-
τήρας και τα αξεσουάρ που ήρθαν στην ίδια συσκευασία με τις συσκευές αυτές. 
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