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∆ιευθέτηση χώρου, οργανοθηκών σχολικού εργαστηρίου 

Επίπλωση- Εξοπλισµός 
Τα (νέα) εργαστήρια Φ.Ε. λυκείου προβλέπουν 8 θέσεις εργασίας µε τον προβλεπόµενο απαραίτητο εξοπλισµό για 

να µπορούν να κάνουν ταυτόχρονα την  ίδια εργαστηριακή άσκηση  8 οµάδες των τριών-τεσσάρων µαθητών (µετωπικό 
εργαστήριο 24 ή 32 µαθητών αντίστοιχα). Η κάθε θέση εργασίας µαθητή περιλαµβάνει τα παρακάτω:  
• Πάγκο εργασίας  που  έχει τη µορφή απλού τραπεζιού και ενσωµατωµένες ηλεκτρικές παροχές, στον οποίο οι 

µαθητές µπορούν να κάτσουν γύρω-γύρω ή αντικριστά στις δύο µεγάλες πλευρές του πάγκου (ανάλογα µε τη 
διάταξη των πάγκων).  

•  Τροχήλατες περιστρεφόµενες καρέκλες  ώστε  οι µαθητές   να µπορούν εύκολα να βλέπουν σε διάφορα σηµεία της 
αίθουσας κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.   

• Οργανοθήκη όπου αποθηκεύονται τα όργανα και υλικά που χρησιµοποιεί η οµάδα των µαθητών. Βρίσκεται όσο το 
δυνατό πλησιέστερα στον πάγκο εργασίας, ώστε να µειώνονται οι µετακινήσεις των µαθητών  µέσα στο εργαστήριο 
κατά τη διάρκεια της άσκησής τους. Σε κάθε οργανοθήκη φυλάσσονται τα όργανα µόνο µίας οµάδας µαθητών και 
αυτό εξυπηρετεί την εύκολη διατήρηση της οργανωτικής οµοιόστασης του εργαστηρίου. Υπάρχουν ισάριθµες 
οργανοθήκες µε τις θέσεις των οµάδων των µαθητών  έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται η οµοιόµορφη τοποθέτηση των 
οργάνων για όλες τις οµάδες των µαθητών.  

• Παροχή κρύου και ζεστού νερού και αποχέτευση και 4-8  νιπτήρες για το πλύσιµο των γυαλικών της χηµείας και της 
βιολογίας πολύ κοντά στην οργανοθήκη και τον πάγκο των µαθητών.  

• Επιτοίχιες παροχές τάσης δικτύου πολύ κοντά στον πάγκο εργασίας των µαθητών.  
Επίσης, στο εργαστήριο υπάρχει πάγκος πειραµάτων για τον καθηγητή µε παροχές τάσης δικτύου, 2 ή 4 

οργανοθήκες  καθηγητή για τα όργανα επίδειξης, παροχές κρύου-ζεστού νερού µε αποχέτευση και χοάνη απαγωγής 
αερίων, συσκευή πλύσης µατιών (οφθαλµόλουτρο), πίνακας διδασκαλίας µαρκαδόρου, οθόνη προβολών. Στον 
εξοπλισµό του εργαστηρίου περιλαµβάνονται προβολέας οβερχέντ, βιντεοπροβολέας, βίντεο-DVD και τηλεόραση, 
ηλεκτρονικός υπολογιστής και παρελκόµενα, τηλεφωνική γραµµή  για τη σύνδεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή µε το 
διαδίκτυο κτλ. Έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα φωτιστικά φθορισµού οροφής, σύστηµα ελέγχου ποιότητας αέρα και 
υγρασίας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης µε αισθητήρες ανίχνευσης καπνού, εγκατάσταση προστασίας κλοπής και  
κεραίας τηλεόρασης, κιγκλιδώµατα ασφαλείας και στόρια (περσίδες) συσκότισης στα παράθυρα. 
 
Οργάνωση του χώρου 

Πολλά από τα νέα εργαστήρια προήλθαν από µετατροπή αίθουσας διδασκαλίας (εµβαδού 50-60 m2), κι έχουν 
σχεδιαστεί χωρίς το αντίστοιχο παρασκευαστήριο! Παρασκευαστήριο υπάρχει µόνο σε αυτά που προήλθαν από τον 
«εκσυγχρονισµό» ήδη υπάρχοντος εργαστηρίου (εµβαδού 55-70 m2),  που είχαν παρασκευαστήριο σύµφωνα µε τις 
παλαιότερες προδιαγραφές του ΟΣΚ µε εµβαδόν 20 m2 -30 m2. Αυτή η έλλειψη παρασκευαστηρίου προκαλεί 
προβλήµατα λειτουργικότητας, εργονοµίας, ασφαλείας επειδή ο ίδιος κοινός χώρος αίθουσας εργαστηρίου, 
παρασκευαστηρίου, αποθήκης   οργάνων   και   χηµικών   ουσιών   δεν   µπορεί   να χρησιµοποιηθεί για την 
εργαστηριακή εξάσκηση των µαθητών διαδοχικά, λόγου χάρη, για εναλλαγή από το µάθηµα της φυσικής σε αυτό της 
χηµείας, µε αποτέλεσµα ο χρόνος χρήσης του στο ηµερήσιο πρόγραµµα να περιορίζεται σε 2-3 διδακτικές ώρες. 

Επίσης, προκύπτουν προβλήµατα ασφαλείας από τη φύλαξη των χηµικών ουσιών ή/ και των ανταλλακτικών φιαλών  
για το λύχνο υγραερίου και του ταχυθερµοσίφωνα στον ίδιο χώρο µε αυτόν της εργασίας των µαθητών. Υπάρχει, επίσης, 
πρόβληµα ασφαλείας ως προς την ταχύτητα εκκένωσης του εργαστηρίου σε περίπτωση κινδύνου, αφού δεν έχει 
προβλεφθεί και δεύτερη είσοδος-έξοδος σε όλα  σχεδόν τα εργαστήρια.  
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Η οργάνωση του χώρου µπορεί να γίνει είτε µε την παράλληλη διάταξη των πάγκων (Εικ. 1) είτε σε διάταξη Π 
κεφαλαίο (Εικ. 2) είτε σε διάταξη «ψαροκόκαλο»  ή ακτινικά έτσι, ώστε οι προεκτάσεις των µεγαλύτερων αξόνων των 
πάγκων να συναντούν τη θέση στην οποία κάθεται ο καθηγητής (Εικ.3). 

         
                                                      Εικόνα 3 

  ∆ιευθέτηση οργάνων/ οργανοθηκών ανά οµάδα µαθητών 
Για να διατηρείται η τάξη και η οργάνωση του εξοπλισµού, µια και το εργαστήριο χρησιµοποιούν περισσότεροι 

από δύο διδάσκοντες και πολλοί µαθητές διαφορετικών τάξεων/ τµηµάτων, πρέπει να υπάρχει και να τηρούνται 
συγκεκριµένοι κανόνες εργασίας που διευκολύνουν την κατάσταση και δε δηµιουργούν καταστάσεις ασυµβίβαστες µε την 
οµαλή λειτουργία του. Έτσι: 
- Οι πάγκοι και οι οργανοθήκες αριθµούνται 1,2,...7, 8. Παρόµοια οι νεροχύτες και τα ντουλάπια ενός νεροχύτη. Σε όσα 
εργαστήρια εγκαταστάθηκαν λιγότεροι από 8 νεροχύτες (ή οργανοθήκες), θα χρησιµοποιούν τον ίδιο νεροχύτη (ή 
οργανοθήκη) δύο οµάδες µαθητών. 
- Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες 2-4 ατόµων που σε όλα τα εργαστήρια κάθονται στον ίδιο πάγκο και έχουν "χρεωθεί" 
την αντίστοιχη οργανοθήκη και όργανα –  πλην των χηµικών ουσιών που παραδίδει ο καθηγητής στην ποσότητα 
που απαιτείται για την  εργαστηριακή άσκηση. 
- Για τη σήµανση του χώρου κάθε οµάδας µαθητών προτείνεται η χρήση διαφορετικού χρώµατος πινακίδας ( Οµάδα 1, 
Οµάδα 2, …) στις επόµενες θέσεις: Πάνω στην επιφάνεια του πάγκου, στο επάνω µέρος του µεταλλικού ποδιού του 
πάγκου, στην οργανοθήκη, στο νεροχύτη της οµάδας αλλά και στις καρέκλες. 
- Οι χηµικές ουσίες φυλάσσονται στο κοµοδίνο του απαγωγού αερίων, που πρέπει να ασφαλίζεται (αλυσίδα µε λουκέτο). 
- Στο κάτω ντουλάπι του νιπτήρα υπάρχουν από ένα γκαζάκι και τα απαραίτητα γυάλινα όργανα χηµείας µαθητή (για µία 
ή δύο οµάδες) τοποθετηµένα σε µικρές µπασκέτες ή πλαστικούς δίσκους, που βοηθούν στην εύκολη µεταφορά στον 
πάγκο εργασίας και επαναφορά στη θέση τους. Σιφώνια, προχοΐδες και λοιπά  ευαίσθητα γυάλινα όργανα φυλάγονται 
χωριστά από τον καθηγητή. 
- Η χωροθέτηση των οργάνων και των συσκευών φυσικής στην οργανοθήκη του µαθητή (για µία οµάδα) γίνεται κατά 
τρόπο που τα πιο βαριά αντικείµενα να τοποθετούνται χαµηλά (Εικ. 4). Αποφεύγουµε για λόγους ασφαλείας να 
τοποθετούµε όργανα και συσκευές, στο καπάκι,  στην επάνω επιφάνεια της οργανοθήκης. 

Αναλυτικά, για την εργονοµική διευθέτηση της οργανοθήκης µαθητή µε τα όργανα και συσκευές φυσικής, στο 
πάνω αριστερό τµήµα της οργανοθήκης τοποθετούνται, από πάνω προς τα κάτω, η συσκευή θερµικής αγωγιµότητας, οι 2 
γεννήτριες συχνοτήτων, ο παλµογράφος και το τροφοδοτικό τάσης (µε αποσυνδεµένο το καλώδιο τροφοδοσίας). Στα δυο 
πάνω φατνία του δεξιού τµήµατος είναι η πινακίδα (κονσόλα) λογικών κυκλωµάτων και 2 ηλεκτρονικά πολύµετρα. 
Ακολούθως τοποθετούνται τα γενικά όργανα και όργανα µηχανικής: στο κάτω δεξιό φατνίο  2 συναρµολογηµένοι 
ορθοστάτες (βάση στήριξης και ράβδος) µε δυο σταυρούς περασµένους σε κάθε ράβδο και περασµένη µια ράβδο 0,30 m 
και στα υπόλοιπα φατνία, φυλαγµένα στις πλαστικές θήκες τους, οι τροχαλίες, τα ελατήρια, τα βαράκια, οι δακτύλιοι. 

Στο αριστερό συρτάρι της οργανοθήκης τοποθετούνται τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήµατα (διακόπτες, 
λαµπάκια κτλ.) και στο δεξί συρτάρι τα καλώδια . 

Στο κάτω αριστερό τµήµα τοποθετούνται: το σύνολο µελέτης φασµάτων (τροφοδοτικό, φασµατόµετρο κτλ.), η 
συσκευή αποτύπωσης ηλεκτρικού πεδίου µαζί µε τη σειρά πηνίων-πυρήνων & µαγνητών, και (όλα µαζί) τα εργαστηριακά 
αµαξάκια, ο ηλεκτρικός χρονοµετρητής και οι σφικτήρες G.  

Στο κάτω δεξιό τµήµα βρίσκεται η συσκευή µέτρησης του νόµου των αερίων και υπάρχει κενός χώρος για τα 
όργανα που θα παραληφθούν µέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς: ζυγός ρεύµατος, σειρά οργάνων µηχανικής. 

Στο κρεµαστό ντουλάπι του νεροχύτη τοποθετούνται οι «µακρόστενες» συσκευές: ηχητικός σωλήνας Kund, 
συσκευή φωτοηλεκτρικού φαινοµένου (και πιθανόν το πολωσίµετρο που θα παραληφθεί). 

Όλα τα παραπάνω βοηθούν αποτελεσµατικά στην οργάνωση και εκτέλεση της εργαστηριακής άσκησης των 
µαθητών και διευκολύνουν το στήσιµο-µάζεµα της εργαστηριακής άσκησης και συνάµα τον έλεγχο πιθανών φθορών-
καταστροφών των οργάνων. 



ΕΚΦΕ Οµόνοιας 2006 – Ν. Παπασταµατίου 

Τα µικροσκόπια φυλάγονται στα κουτιά τους, και λόγω όγκου εκτός οργανοθηκών (όχι πάντως ψηλά λ.χ. επάνω 
στις οργανοθήκες). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4. Ενδεικτική εργονοµική διευθέτηση της οργανοθήκης µαθητή µε τα όργανα και συσκευές φυσικής 
(χρησιµοποιείται και η προθήκη/ κρεµαστό ντουλάπι  του νεροχύτη για τις  «µακρόστενες» συσκευές). 

 
Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου και οι καθηγητές χρησιµοποιούν δυο ή περισσότερες δικές τους οργανοθήκες (Εικ. 

5) που βρίσκονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πάγκο του 
καθηγητή και περιλαµβάνουν τα όργανα για τις επιδείξεις. Στις  οργανοθήκες του  καθηγητή φυλάγονται τα όργανα 
φυσικής για πειράµατα επίδειξης (ο παλµογράφος διπλής δέσµης   RS-232, τα 3 αµπερόµετρα - βολτόµετρα πολλαπλών 
κλιµάκων, οι συσκευές µέτρησης λόγου Cp /Cv στο κουτί τους, οι 2 φυγοκεντρικές µηχανές και τα παρελκόµενά τους, το 
σύστηµα  MultiLog κτλ.). Επίσης τα γυάλινα όργανα χηµείας παρασκευαστηρίου, τα υποδείγµατα χηµικών µορίων, οι 
ηλεκτρονικοί ζυγοί, το πεχάµετρο, ο µαγνητικός αναδευτήρας, όπως και τα  προπλάσµατα βιολογίας (κρανία 
προανθρώπων κτλ.). Σε µια από τις οργανοθήκες του καθηγητή φυλάσσονται τα προπλάσµατα βιολογίας, τα µόνιµα 
παρασκευάσµατα, οι ζυγοί. 

Συσκευή θερµικής 
αγωγιµότητας 

2 γεννήτριες 
συχνοτήτων 

Παλµογράφος 
διπλής δέσµης 

Τροφοδοτικό 
χαµηλών-υψηλών 
τάσεων 

Πινακίδα 
λογικών 
κυκλωµά
των 

2 ηλεκτρονικά 
πολύµετρα 

Ηχητικός σωλήνας Kund 

Συσκευή φωτοηλεκτρικού 
φαινοµένου 

Ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά 
εξαρτήµατα (λαµπάκια, 
διακόπτες κ.ά.) Καλώδια 

Τροφοδοτικό 
φασµατόµετρου 

Βαλίτσα 
φασµατόµετρου 

Χρονοµετρητής-
αµαξάκια-µάζες 1kg-
σφικτήρες G 

Βαλίτσα σειράς 
πυρήνων-µαγνητών 

Βαλίτσα συσκευής 
νόµου αερίων 

Όργανα 
µέτρησης 
µήκους -
αλφάδι 

Συσκευή ν. 
διατήρησης 
µηχανικής 
ενέργειας 

Τροχαλίες 

∆υναµόµετρα 
& ελατήρια 

Βαράκια- 
δακτύλιοι 

2 ορθοστάτες- 
λαβίδες- 
σταυροί 

ΕΠΑΝΩ 
ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΤΩ 
ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΡΤΑΡΙΑ 

ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ 
ΝΕΡΟΧΥΤΗ 

[ Γυάλινα όργανα χηµείας] 

 
[ Προσωρινά κενό ] 

 
[ Προσωρινά κενό ] 

Βαλίτσα  ζυγού 
ρεύµατος & µέτρησης 

λόγου e/m 

Βαλίτσα σετ 
αποτύπωσης  
ηλεκ. πεδίου 

[∆εν αποθηκεύουµε  συσκευές κτλ. στην 
επάνω επιφάνεια (στο καπάκι) ] 
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 Ένα-δυο ράφια ή συρτάρια τους χρησιµοποιούνται για να φυλάσσονται από τον υπεύθυνο ΣΕΦΕ τα βιβλία 
(αρχείο) του εργαστηρίου: βιβλίο υλικού του εργαστηρίου, βιβλίο (ντοσιέ) συµβάντων, φάκελοι µε τα τεχνικά εγχειρίδια 
των οργάνων, εργαστηριακά βιβλία κτλ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5. Ενδεικτική εργονοµική διευθέτηση των 2 οργανοθηκών καθηγητή. 
 

Πρόπλασµα τοµής 
λεκάνης ανδρός 

ΕΠΑΝΩ 
ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΤΩ 
ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΡΤΑΡΙΑ 

Πρόπλασµα τοµής 
λεκάνης γυναικός 

Μαγνητικός 
αναδευτήρας Ηλεκ- 

τρονικοί 
ζυγοί 

Υποδείγµατα 
χηµικών µορίων 

Προπλάσµατα 
κρανίων 
προανθρώπων  

Πρόπλασµα 
ανθρώπινου 
εγκεφάλου 

Μόνιµα 
µικροσκ. 
παρασκευ-
άσµατα 

Μοντέλο DNA 

Σύστηµα  
MultiLog 

3 αµπερόµετρα 
-βολτόµετρα 
πολλαπλών 
κλιµάκων 

1 συσκευή 
µέτρησης 
λόγου Cp /Cv 
στο κουτί της 

Βιντεοπροβολέας 

Πεχάµετρο 

Γυάλινα όργανα χηµείας  
παρασκευαστηρίου  

Τεχνικά εγχειρίδια 
& βιβλίο υλικού 
εργαστηρίου 

2 φυγοκεντρικές 
µηχανές και 
παρελκόµενα  

Μηχανήµατα 
λήψης- προβολής 

Ηλεκτρονικός 
παλµογράφος 
RS-232 

Ηλεκτρονικό 
στροβοσκόπιο  

Ζεύγος 
ελατηρίων 
κυµατισµών 

Γυάλινα όργανα χηµείας  
παρασκευαστηρίου  

Γυάλινα 
όργανα 
χηµείας  
παρασκευ-
αστηρίου  
 


