
ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

       Στο σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστηµών, µε ευθύνη του υπευθύνου του 

εργαστηρίου τηρούνται τα προβλεπόµενα βιβλία (εγκύκλιος µε αριθµ. πρωτ. 

82428/ Γ7/14-8-06/∆ΣΕΠΕ∆/ΥΠΕΠΘ, πβλ. και απόφαση µε αριθµ. πρωτ 

Φ.353.1/324/105657/∆1  άρθρο 28§2ιγ):  

• Βιβλίο υλικού εργαστηρίου  

Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται οι δωρεές, αγορές κτλ.  οργάνων,  συσκευών, 

µηχανηµάτων, επίπλων κ.ά. Το σύνολο του εξοπλισµού που συνθέτει το σχολικό 

εργαστήριο (καθώς και το σύνολο του λογισµικού που υπάρχει: CDs µε διδακτικό 

υλικό από Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κτλ.), πρέπει να είναι καταγραµµένο. Τα 

στοιχεία πρέπει να είναι πάντα επικαιροποιηµένα, ώστε να αντικατοπτρίζουν την 

πραγµατική σύνθεση και δοµή του σχολικού εργαστηρίου. Στην περίπτωση 

δανεισµού εξοπλιστικών µέσων (όργανα, συσκευές κ.ά.) σε άλλο σχολείο 

συντάσσεται (σε δύο αντίγραφα) ‘’Πρωτόκολλο δανεισµού για χρήση και 

επιστροφή’’ (βλ. παρακάτω Υπόδειγµα 4), που φυλάσσεται σε αντίστοιχο φάκελο 

µαζί µε το βιβλίο υλικού.  

Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν και λειτουργούν (νέα) εργαστήρια φ.ε. µε 

χρηµατοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ Β΄ ΚΠΣ,  δεν επιτρέπεται η µετακίνηση οργάνων, 

συσκευών, Η/Υ, καθισµάτων κλπ. σε άλλο χώρο εκτός αυτού του εργαστηρίου στο 

οποίο είναι χρεωµένα, διότι σε περίπτωση αιφνιδιαστικού ελέγχου από τη 

διαχειριστική αρχή του  ΕΠΕΑΕΚ επιβάλλονται πρόστιµα. Επίσης, πρέπει να 

διατηρείται και να µην έχει καταστραφεί, όπου υπάρχει, το σχετικό πράσινου 

χρώµατος σήµα που αναγράφει ότι ‘’το έργο χρηµατοδοτείται από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο και την  ΕΕ , ΕΠΕΑΕΚ Β΄ ΚΠΣ κτλ.’’ (εγκύκλιοι µε αριθµ. πρωτ. 

∆ΙΕΦΕΣ/2933/24-10-2002/∆ΙΕΦΕΣ/ΥΠΕΠΘ και 1312773/Γ7/ 22-11-2005/ 

∆/νσηΣΕΠΕ∆/ ΥΠΕΠΘ). 

[Η διαγραφή καταστραµµένου/ άχρηστου υλικού, ουσιών κ.ά. που υπάρχουν στο 

εργαστήριο, γίνεται µε πράξη του ∆/ντή του σχολείου που συγκροτεί επιτροπή που 

αποτελείται από τον ίδιο (ως πρόεδρο), τον υπεύθυνο του σχολικού εργαστηρίου 

φ.ε. και έναν ακόµα καθηγητή κλ.ΠΕ04 (ως µέλη), οποία συντάσσει ‘’Πρωτόκολλο 

καταστροφής’’. Τα όργανα, οι συσκευές κτλ. που αναφέρονται στο πρωτόκολλο 

καταστροφής διαγράφονται µε κόκκινη µελάνη από το βιβλίο υλικού του σχολείου 

και του εργαστηρίου.] 

• Βιβλίο συµβάντων-ηµερολόγιο  σχολικού εργαστηρίου   

Σε αυτό καταγράφεται (βλ. παρακάτω Υπόδειγµα 1) από τον εκάστοτε διδάσκοντα/ 

χρήστη ό,τι συµβαίνει στο εργαστήριο κατά την ώρα της διδασκαλίας του – έστω 

και αν είναι  η στερεότυπη φράση «ουδέν, όλα εντάξει». Ιδιαίτερο βάρος πρέπει 

να δίνεται στην αναλυτική καταγραφή προβληµάτων και κακής λειτουργίας ή 



χρήσης, καθώς και των συνοδευτικών ενεργειών που έγιναν (ή που πρέπει να 

γίνουν) για την επίλυσή τους.  

• Αρχείο οδηγιών χρήσης οργάνων και  συσκευών  

Φάκελος  (ντοσιέ) στο οποίο τοποθετούνται οι οδηγοί χρήσης (instruction manual) 

των οργάνων και συσκευών του εργαστηρίου. Είναι σηµαντικό να υπάρχουν  µια 

και προσφέρουν, µεταξύ άλλων, γρήγορη πρόσβαση για την επίλυση 

µικροπροβληµάτων χειρισµού ή δυσλειτουργίας. 

 

 

• Βιβλίο συντήρησης οργάνων και συσκευών  

Φάκελος (ντοσιέ) στο οποίο υπάρχουν καρτέλες για τα όργανα, τις συσκευές και 

τα µηχανήµατα (βλ. παρακάτω Υπόδειγµα 2) για τα οποία  απαιτείται προληπτική 

συντήρηση (λόγου χάρη οβερχέντ, φωτοτυπικό), όπου αναγράφονται ο 

προγραµµατισµός των αναγκαίων ελέγχων, οι συντηρήσεις που έχουν γίνει, οι 

τυχόν πληροφορίες για ρύθµιση ή βαθµονόµηση κτλ.  

• Βιβλίο µεθόδων εργασίας και εργαστηριακών ασκήσεων  

Φάκελος (ντοσιέ) στο οποίο έχουν καταχωρηθεί φύλλα εργασίας εργαστηριακών 

ασκήσεων  και διάφορες τυποποιηµένες µέθοδοι εργασίας, λόγου χάρη διαδικασίες 

που αφορούν αραιώσεις αντιδραστηρίων, αναλύσεις κτλ. µε τα απαραίτητα µέτρα 

προστασίας και ό,τι άλλο σχετικό.    

 

Άλλα βιβλία που επίσης τηρούνται: 

• Βιβλίο βιβλιοθήκης εργαστηρίου 

Βιβλίο στο οποίο αναγράφονται οι εργαστηριακοί οδηγοί (σχολικοί και άλλοι), τα 

λοιπά βιβλία, και λεξικά, οι εµπορικοί κατάλογοι οργάνων. 

• Αρχείο νοµοθεσίας, εγκυκλίων κλπ. για τη λειτουργία του 

εργαστηρίου 

Αρχείο (ντοσιέ) µε τη νοµοθεσία που αφορά τα καθήκοντα των διδασκόντων, τις 

αρµοδιότητες του υπευθύνου, τη λειτουργία του εργαστηρίου, τα αναλυτικά 

προγράµµατα σπουδών Φυσικής, Χηµείας, Βιολογίας, τις υπηρεσιακές εγκυκλίους 

κλπ. που αναφέρονται στις (υποχρεωτικές) εργαστηριακές δραστηριότητες, τις 

αντίστοιχες οδηγίες και το σχετικό υλικό από το Σχολικό Σύµβουλο, το ΕΚΦΕ κλπ. 

 

• Πλάνο (πλάνο) θέσης οµάδων µαθητών  

Πλάνο(πλάνα)  µε τις αριθµηµένες θέσεις, οργανοθήκες, ερµάρια κτλ. της κάθε  

οµάδας µαθητών ανά τάξη και τµήµα (βλ. παρακάτω Υπόδειγµα 3). Βοηθά, µεταξύ 



άλλων, στον έλεγχο τυχόν φθορών ή καταστροφών οργάνων και την απόδοση 

ευθυνών.  

        Όλα τα παραπάνω βιβλία, αρχεία κτλ. χρήσιµο είναι να τηρούνται και σε 

ηλεκτρονική µορφή. 

 



Υπόδειγµα 1 

ΒΙΒΛΙΟ  ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Ηµεροµηνία 
∆ιδακτική 

ώρα 

Τάξη/ 

τµήµα 
Μάθηµα Ονοµατεπώνυµο διδάσκοντος Υπογραφή Παρατηρήσεις 

       

       

       

 

Υπόδειγµα 2 

ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ   ΚΑΙ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
(ονοµασία οργάνου/ συσκευής)  

 
 

 

 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία 
έναρξης 

Ηµεροµηνία  
Λήξης 

Επισκευή – Συντήρηση 
Υπογραφή 
υπευθύνου 

  
(Περιγραφή βλάβης/ συντήρησης, πού στάλθηκε,   

αποτέλεσµα της αντίστοιχης επέµβασης) 

 

    

    

    



Υπόδειγµα 3 

ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 

Τάξη/ τµήµα : 

Μάθηµα        : 

Καθηγητής   : 

Οµάδα µαθητών/ 
θέση εργασίας 

Ονοµατεπώνυµα µαθητών οµάδας 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Υπόδειγµα 4 

Πρωτόκολλο δανεισµού για χρήση και επιστροφή 

 
Σήµερα …. /….. /200.., ηµέρα ………………………..    ο/ η υπογραφόµενος /η   εκπαιδευτικός 

…………………………………………………………………………. υπεύθυνος /η του σχολικού εργαστηρίου 

Φ.Ε. του σχολείου …………………………………………… δανείστηκα  από τον/ την υπεύθυνο/η του 

εργαστηρίου Φ.Ε. του σχολείου…………………………………….. για το σχολείο µου, από το οποίο 

είµαι εξουσιοδοτηµένος /η, τα παρακάτω εξοπλιστικά µέσα:  

α/α   Κωδικός                        Περιγραφή                                  Ποσότητα 

1     …………..     ………………………………………………………………………..      …………. 

2     …………..     ………………………………………………………………………..      …………. 

3    …………..      ………………………………………………………………………..      …………. 

4     …………..     ………………………………………………………………………..      …………. 

5     …………..     ………………………………………………………………………..      …………. 

6     …………..     ………………………………………………………………………..      …………. 

7     …………..     ………………………………………………………………………..      …………. 

Τα παραπάνω είδη  θα επιστραφούν στις …. /…. /200.., στην κατάσταση στην οποία 

παραλήφθηκαν. Σε περίπτωση απώλειας ή φθορών αντικαθίστανται µε καινούργια από το 

σχολείο που τα δανείστηκε. 

          Ο/Η παραδούς/ ούσα Ο/Η παραλαβών/ούσα 

 

 

          (ονοµατεπώνυµο, υπογραφή)  (ονοµατεπώνυµο, υπογραφή) 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο/Η ∆/ντής/ρια 

     

      (ΤΣΥ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -  

Βεβαίωση επιστροφής 

Ο /Η  υπεύθυνος/η του εργαστηρίου Φ.Ε. του σχολείου…………………………………βεβαιώνω ότι 

τα  παραπάνω εξοπλιστικά µέσα επιστράφηκαν και παρελήφθησαν από εµένα στην 

κατάσταση στην οποία παραδόθηκαν χωρίς φθορές, ελλείψεις ή βλάβες, στις …./…./200...  

 

        Ο/Η παραλαβών/ούσα                                                        Ο/Η παραδούς/ ούσα 

         

 

          (ονοµατεπώνυµο, υπογραφή)                                                                      (ονοµατεπώνυµο, υπογραφή) 

            


