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ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ
ΣΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ
Σν Δξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ πνπ αλαπηύρζεθε ζηα Δληαία Λύθεηα ελζσκαηώλεη ηε
καθξόρξνλε εκπεηξία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην ρώξν ηεο εξγαζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο
θαη ηε ζπλδπάδεη κε ηηο επηθξαηέζηεξεο ηάζεηο ζην ρώξν ηεο δηδαθηηθήο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ,
ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο θαη ηεο ρεζηνδπλακηθήο Παηδαγσγηθήο.
Σν εξγαζηήξην απηό είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο
δπλαηόηεηεο ηνπ Διιεληθνύ Δθπαηδεπηηθνύ πζηήκαηνο, αθνκνηώλεη πνιιά ζηνηρεία από ηα
αληίζηνηρα εξγαζηήξηα ησλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ, αιιά επηκέλεη λα δηαθνξνπνηείηαη ζηα ζεκεία πνπ
ε εθπαηδεπηηθή καο παξάδνζε θαη ηδηνζπγθξαζία απαηηνύλ ηδηαίηεξεο πξνζεγγίζεηο,
πξνζαξκνζκέλεο ζηε ζρνιηθή ηαπηόηεηα ηνπ Έιιελα καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνύ.
ην παξόλ ηεύρνο πεξηιακβάλεηαη ε νξγαλσηηθή πξόηαζε ηνπ Γξαθείνπ Δξγαζηεξίσλ ηεο
Γηεύζπλζεο πνπδώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠΔΠΘ, πξνθεηκέλνπ ην Δξγαζηήξην
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ λα απνθηήζεη ηελ κέγηζηε δπλαηή ιεηηνπξγηθόηεηα.
Ζ πξόηαζε απηή ζπληζηά ζπγθεξαζκό ησλ πξνηάζεσλ πνπ εθπόλεζαλ θαη έζηεηιαλ ζην
Γξαθείν Δξγαζηεξίσλ θάπνηα ΔΚΦΔ από όιε ηελ Διιάδα. Δδώ πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηδηαηηέξσο
ηηο εξγαζίεο ηνπ ΔΚΦΔ Λάξηζαο, ηνπ ΔΚΦΔ Θήξαο θαη ηνπ ΔΚΦΔ Κνξίλζνπ, νη νπνίεο ήηαλ νη πην
νινθιεξσκέλεο θαη αμηνπξόζεθηεο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη δεθάδεο ρξήζηκα ζρόιηα
ππεπζύλσλ ησλ ΔΚΦΔ θαη έκπεηξσλ ζπλαδέιθσλ.
Οη νξγαλσηηθέο ιύζεηο πνπ πξνηείλνληαη εμππεξεηνύλ ηαπηόρξνλα θαη ην ζεκαληηθόηαην
ζηόρν ηεο εύθνιεο, άθνπεο θαη επέιηθηεο δηαηήξεζεο απηήο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο, ν νπνίνο
ζπληζηά αλαγθαία ζπλζήθε πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ζε κόληκε βάζε ην εξγαζηήξην.
Ζ ηειηθή ηππνπνηεκέλε δηεπζέηεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα πξνθύςεη κεηά από ηελ εθαξκνγή
γηα θάπνην ρξόλν ηεο ιύζεο πνπ ζα πξνθξηζεί θαη ζα ελζσκαηώλεη ηελ θξηηηθή θαη ηα ζρόιηα ησλ
ππεπζύλσλ ησλ ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ από όιε ηε ρώξα.

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ - ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΔ ΑΡΥΔ
Δίλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζνύλ πξνζεθηηθά νη ππαξθηνί πεξηνξηζκνί θαη ηα
αληίζηνηρα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ, ώζηε λα θαηαλνεζνύλ ζε βάζνο νη
ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ιύζεηο πνπ δόζεθαλ, κε ζηόρν ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ
δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ εξγαζηεξίσλ.
Οη εθπαηδεπηηθέο θαη νξγαλσηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκό
θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο αλάπηπμεο ησλ εξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ
Δληαίνπ Λπθείνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:

1.

Σν εξγαζηήξην είλαη νξγαληθό θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθώλ
καζεκάησλ, είλαη ρώξνο θαλνληθνύ καζήκαηνο. Γελ είλαη ρώξνο θάπνηαο παξάπιεπξεο,
ζπκπιεξσκαηηθήο ή δεπηεξεύνπζαο δξαζηεξηόηεηαο. Απηό ζεκαίλεη όηη:
 Σν ηκήκα καζεηώλ ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηε ζπλνρή ηνπ θαη λα κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί σο εληαίν ζύλνιν.
 Οη εξγαζηεξηαθέο νκάδεο ζα πξέπεη λα απνηεινύλ δηαθξηηέο ιεηηνπξγηθέο
νληόηεηεο, νπσζδήπνηε εληαγκέλεο ζην επξύηεξν ππεξζύλνιν πνπ είλαη ην
ηκήκα.
 Ο θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα παίξλεη ην ζπλεζηζκέλν θεληξηθό ηνπ
ξόιν θαηά εύθνιν θαη θπζηθό ηξόπν όπνηε ρξεηάδεηαη.
Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο νδήγεζαλ ζηηο επόκελεο νξγαλσηηθέο θαη ηερληθέο επηινγέο.
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Οη καζεηέο ζα εξγάδνληαη θαζήκελνη.
Κάζε νκάδα καζεηώλ ζα έρεη ην «δσηηθό ηεο ρώξν».
Ζ εζσηεξηθή δηαξξύζκηζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία
κεηαμύ ησλ νκάδσλ.
Ο ζπλνιηθόο ρώξνο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θιαζηθή αίζνπζα
δηδαζθαιίαο.

2.

Ζ εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία είλαη αλαγθαίν λα εθαξκνζηεί θαηά γεληθεπκέλν
ηξόπν ζε όια ηα Δληαία Λύθεηα ην ηαρύηεξν δπλαηό. Σν γεγνλόο απηό επηβάιιεη ηελ
αλάπηπμε εξγαζηεξίνπ ζε όια ηα δηδαθηήξηα, αθόκε θαη ζε απηά πνπ δε δηαζέηνπλ
θαηάιιειν ρώξν. Γηα λα επηηεπρζεί απηό:
 Αλαπηύρζεθαλ εξγαζηήξηα κόλν ζε ππάξρνπζεο αίζνπζεο.
 Υξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ρώξνη κηθξόηεξνη από 70 ηεηξαγσληθά κέηξα.
 Σν Παξαζθεπαζηήξην ζεσξήζεθε πξναηξεηηθό.

3.

Ζ πξόζιεςε βνεζεηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ πξνζσπηθνύ είλαη αδύλαηε γηα ην
πξνβιεπηό κέιινλ (ε δηαπίζησζε είλαη αλεμάξηεηε από ην εξώηεκα θαη ηε ζπδήηεζε
ζρεηηθά κε ην εάλ είλαη επηζπκεηή ε ύπαξμε απηνύ ηνπ πξνζσπηθνύ). Απηό ζεκαίλεη όηη ηηο
βνεζεηηθέο εξγαζίεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα ηηο πξαγκαηνπνηνύλ νη καζεηέο θαη ν θαζεγεηήο,
γεγνλόο πνπ επηβάιιεη αλάινγε πξνζαξκνγή ηεο επίπισζεο θαη ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ
εμνπιηζκνύ, ώζηε:
 Να κεηώλεηαη ζην ειάρηζην ε εμσδηδαθηηθή απαζρόιεζε ηνπ θαζεγεηή.
 Σελ πξνεηνηκαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ εξγαζηεξίνπ λα πξαγκαηνπνηνύλ
γξήγνξα θαη αμηόπηζηα νη καζεηέο.
 Απηή ε δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο
ώξαο, ώζηε λα κε ράλεη ν θαζεγεηήο ηελ απαξαίηεηε αλαλέσζή ηνπ θαηά ην
δηάιεηκκα.
Δίλαη θαηαλνεηό όηη όιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο δελ έγηλε δπλαηό λα ηεξεζνύλ
παληνύ, γηαηί νη δηαζέζηκνη ρώξνη έζεηαλ αμεπέξαζηνπο πεξηνξηζκνύο. ην ζηάδην ηνπ
ζρεδηαζκνύ ησλ εξγαζηεξίσλ (πξώην εμάκελν 1999), νη θαηά ηόπνπο ππεύζπλνη ησλ
ΔΚΦΔ ζπλεξγάζηεθαλ ζηελά κε ηνπο κεραληθνύο, ώζηε ζε θάζε εξγαζηήξην λα
επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε ηερληθά θαη ε ιεηηνπξγηθόηεξε δηδαθηηθά ιύζε αλάινγα κε ην
δηαζέζηκν ρώξν. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο εμαζθαιίζηεθε έλα ειάρηζην ιεηηνπξγηθόηεηαο,
ην νπνίν επηηξέπεη ηελ νκαιή ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ.

Η ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΟΜΑΓΑ ΜΑΘΗΣΧΝ
Ζ νκάδα καζεηώλ είλαη ην ιεηηνπξγηθό θύηηαξν βάζεη ηνπ νπνίνπ νξγαλώλεηαη ν
ρώξνο θαη ν εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ.
ε θάζε νκάδα εληάζζνληαη 3-4 καζεηέο. ηα πεηξάκαηα Φπζηθήο θαίλεηαη όηη πην
ιεηηνπξγηθή είλαη ε ηεηξακειήο νκάδα, ελώ γηα ηε ρεκεία ε ηξηκειήο. ηε Βηνινγία είλαη
πξνηηκόηεξε ε ηεηξακειήο, ε νπνία θαηά ηε ρξήζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ ρσξίδεηαη ζε δύν
ππννκάδεο (Γηαηίζεληαη 16 κηθξνζθόπηα αλά εξγαζηήξην).
Ο δσηηθόο ρώξνο θάζε νκάδαο πεξηιακβάλεη:
 Σνλ πάγθν εξγαζίαο.
 Σελ νξγαλνζήθε.
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Σηο παξνρέο ειεθηξηθήο ηάζεσο δηθηύνπ.
Σν λεξνρύηε κε ηηο παξνρέο δεζηνύ θαη θξύνπ λεξνύ.

Οη καζεηέο θάζνληαη αληηθξηζηά ζηηο δύν κεγάιεο πιεπξέο ηνπ πάγθνπ, έηζη ώζηε
λα ζπλεξγάδνληαη σο νκάδα θαηά θπζηθό ηξόπν. Οη ηξνρήιαηεο θαη πεξηζηξεθόκελεο
θαξέθιεο ηνπο δηεπθνιύλνπλ λα ζηξέθνληαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο αίζνπζαο,
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ηνπο.
Ζ νξγαλνζήθε θάζε νκάδαο βξίζθεηαη όζν ην δπλαηό πιεζηέζηεξα ζηνλ πάγθν
εξγαζίαο, ώζηε λα κεηώλνληαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζήο
ηνπο.
ε θάζε νξγαλνζήθε θπιάζζνληαη ηα όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηεί κόλν κηα νκάδα
καζεηώλ. ε θάπνηα εξγαζηήξηα δελ εγθαηαζηάζεθαλ ηζάξηζκεο νξγαλνζήθεο κε ηνπο
πάγθνπο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ. Απηό πξνθαιεί ζνβαξόηαηε δπζιεηηνπξγία γηα ηελ άξζε
ηεο νπνίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη δύν θηλεηέο (όρη παθησκέλεο) νξγαλνζήθεο πνπ
παξαδόζεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ.
ηα πεξηζζόηεξα εξγαζηήξηα εγθαηαζηάζεθαλ ιηγόηεξνη από 8 λεξνρύηεο. Γηα ηελ
εμππεξέηεζε θάπνησλ νκάδσλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη λεξνρύηεο ηνπ
παξαζθεπαζηήξηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ίδην λεξνρύηε ην πνιύ δύν
νκάδεο καζεηώλ.

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ
ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΥΧΡΟΤ
Ζ εζσηεξηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ πξέπεη λα
εμαζθαιίδεη ηαπηόρξνλα ηξεηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο:
 Σελ ηαπηνπνίεζε θαη εμαηνκίθεπζε θάζε νκάδαο καζεηώλ, ε νπνία απνηειεί
απηόλνκε θαη δηαθξηηή νληόηεηα κέζα ζην ηκήκα.
 Σε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο καζεηώλ σο εληαίνπ ππεξζπλόινπ απνηεινύκελνπ
από δηαθεθξηκέλεο νκάδεο.
 Σε ζπλεζηζκέλε δηδαζθαιία κε ηνλ θαζεγεηή ζε θεληξηθό ξόιν.
Δίλαη αλαγθαίν νη καζεηέο λα ληώζνπλ όηη αλήθνπλ ζηελ νκάδα ηνπο, ε νπνία
είλαη ηκήκα ελόο επξύηεξνπ ζπλόινπ. Ζ αίζζεζε απηή πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ
νκάδσλ θαη εμππεξεηεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε πιήζνπο πνιύπινθσλ πεηξακάησλ κε
κεγάιε νηθνλνκία δηδαθηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ ρξόλνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ρώξνπ δελ ππνβνεζά ηελ
επηθνηλσλία κεηαμύ όισλ ησλ καζεηώλ, ην θελό θαιύπηεηαη από ηνλ θαζεγεηή ν νπνίνο
ππνρξεώλεηαη λα κεηαβηβάδεη ηα κελύκαηα από θάζε νκάδα ζην ζύλνιν, ελώ είλαη
αδύλαηε ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ νκάδσλ (νη νκάδεο αδπλαηώληαο λα επηθνηλσλήζνπλ
κεηαμύ ηνπο ζπλεξγάδνληαη κόλν κε ηνλ θαζεγεηή). Έηζη, ν δηδάζθσλ δηαηεξεί θαη ζην
εξγαζηήξην, ην ζπλεζηζκέλν θεληξηθό θαη ηδηαίηεξα θνπηαζηηθό ξόιν ηνπ, ελώ παξάιιεια
δελ αμηνπνηείηαη ην κέγηζην ησλ παηδαγσγηθώλ δπλαηνηήησλ ηεο εξγαζηεξηαθήο
δηδαζθαιίαο.
Ζ ζπλεζηζκέλε δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ ζε «γξακκέο» όπσο ηελ εθαξκόδνπκε
ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, είλαη εληειώο αθαηάιιειε γηα ηελ απαξαίηεηε πνιππνιηθή
επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία θαη επί πιένλ δελ επηηξέπεη ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο επηθάλεηαο
όισλ ησλ πάγθσλ, όηαλ πξαγκαηνπνηνύληαη ηα πεηξάκαηα.
Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο είλαη δπλαηό λα εμαζθαιηζηνύλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό
κε ηελ θαηάιιειε δηεπζέηεζε ησλ πάγθσλ εξγαζίαο ησλ καζεηώλ θαη ηνπ θαζεγεηή. Οη
πάγθνη απηνί έρνπλ ην κηθξόηεξν δπλαηό κέγεζνο ,ώζηε:
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Να εμππεξεηνύλ ηέζζεξηο καζεηέο.
Να ηθαλνπνηνύλ ην ζύλνιν ησλ πεηξακάησλ ζε όια ηα καζήκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ ηεο θηλεκαηηθήο θαη δπλακηθήο.
Παξάιιεια ην βάξνο ηνπο είλαη αξθεηά κεγάιν, ώζηε λα έρνπλ επαξθή
ζηαζεξόηεηα ζπγθξηλόκελνη κε ηα ζπλήζε ηξαπεδνζξαλία, αιιά λα είλαη εύθνιε θαη ε
κεηαθίλεζή ηνπο, ώζηε ν θαζεγεηήο λα ηνπο δηαηάζζεη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
καζήκαηόο ηνπ.
ηε ζει. 10 ππάξρεη κηα ελδεηθηηθή δηάηαμε ησλ πάγθσλ εξγαζίαο, ε νπνία
κπνξεί ζρεηηθά εύθνια λα εθαξκνζηεί ζε θάζε εξγαζηήξην κε εκβαδόλ ηνπιάρηζηνλ 55
ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ. ηα κηθξόηεξα εξγαζηήξηα ίζσο είλαη ρξήζηκν λα αθαηξεζεί έλαο
πάγθνο εξγαζίαο θαη ηα ηκήκαηα λα ρσξίδνληαη ζε επηά νκάδεο καζεηώλ.

ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ
ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε δηαξξύζκηζε απηή πεξηγξάθεηαη κε ηα
παξαθάησ βήκαηα.
1. Αδεηάδνπκε πξνζσξηλά ην εξγαζηήξην από ηηο ηξνρήιαηεο θαξέθιεο, ώζηε λα
έρνπκε ηε κέγηζηε δπλαηή ειεπζεξία θηλήζεσλ.
2. Σνπνζεηνύκε ηνλ πάγθν ηνπ θαζεγεηή ζηε ζέζε ηεο έδξαο θξνληίδνληαο λα
ηθαλνπνηνύληαη νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζει. 11.
3. Σνπνζεηνύκε ηνπο πάγθνπο ησλ καζεηώλ αθηηληθά, έηζη ώζηε νη πξνεθηάζεηο ησλ
κεγαιύηεξσλ αμόλσλ ηνπο λα ζπλαληνύλ ηε ζέζε ζηελ νπνία θάζεηαη ν θαζεγεηήο.
Με απηόλ ηνλ ηξόπν εμαζθαιίδεηαη ν απξόζθνπηνο νπηηθόο έιεγρνο νιόθιεξεο ηεο
επηθάλεηαο εξγαζίαο γηα ην ζύλνιν ησλ πάγθσλ.
4. Φξνληίδνπκε ώζηε ζηελ ηειηθή ζέζε ησλ πάγθσλ:
 Σα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο λα θηάλνπλ ζηελ αληίζηνηρε πξίδα ρσξίο λα είλαη πνιύ
ηελησκέλα (είλαη δπλαηή ε ηξνθνδνζία ελόο πάγθνπ από ην γεηηνληθό ηνπ θαη ε
ζεηξηαθή ζύλδεζε ην πνιύ κέρξη ηξηώλ πάγθσλ).
 Σα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο λα κελ θιείλνπλ ηνπο δηαδξόκνπο κεηαμύ ησλ πάγθσλ
νύηε ηε δίνδν πξνο ηελ νξγαλνζήθε ηεο ίδηαο ή θάπνηαο άιιεο νκάδαο
καζεηώλ.
 Να αλνίγνπλ αβίαζηα ηα ζπξηάξηα ησλ νξγαλνζεθώλ.
 Να ππάξρεη επαξθήο ρώξνο, ώζηε λα είλαη αβίαζηε ε πξόζβαζε ζηηο
νξγαλνζήθεο, όηαλ ηα θάησ ληνπιάπηα ηνπο είλαη αλνηθηά.
 Να κελ θξύβεηαη ε επηθάλεηα ελόο πάγθνπ από ηνπο καζεηέο κηαο άιιεο
νκάδαο.
 Να δηαηεξείηαη ην θελό – θνηλό κέξνο ηνπ ρώξνπ ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο, δηόηη
ζπκβάιιεη ζηελ αθνύζηα ιεηηνπξγηθή έληαμε ησλ νκάδσλ ζην εληαίν ππεξζύλνιν
ηνπ ηκήκαηνο.
5. Σνπνζεηνύκε ηηο ηξνρήιαηεο θαξέθιεο ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη θάλνπκε
κηθξνδηνξζώζεηο ζηηο ζέζεηο ησλ πάγθσλ θξνληίδνληαο λα κελ θξύβεηαη ε
επηθάλεηα ελόο πάγθνπ από ηνπο καζεηέο κηαο άιιεο νκάδαο.
ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΠΑΓΚΧΝ ΣΙ ΘΔΔΙ ΣΟΤ
Δθόζνλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηά επηηπρή ηξόπν νη πάγθνη θαη νη θαξέθιεο, όινη νη
καζεηέο βξίζθνληαη ζε άκεζε θαη πιήξε νπηηθή επαθή κε ηνλ θαζεγεηή. Απηό ελνριεί
θάπνηνπο καζεηέο πνπ πιένλ αηζζάλνληαη εθηεζεηκέλνη, δηόηη δελ ππάξρεη θάπνηνο
«κπξνζηηλόο ηνπο», όπσο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, γηα λα θαιύπηεη κε ηνλ όγθν ηνπ έλα
κέξνο ηνπ δσηηθνύ ηδησηηθνύ ηνπο ρώξνπ, από ηα δηεηζδπηηθά βιέκκαηα ηνπ θαζεγεηή.
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ΠΡΩΣΟ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΣΩΝ
ΠΑΓΚΩΝ

Έηζη, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο κεηαθηλνύλ ιίγν ηνπο πάγθνπο δεμηά ή αξηζηεξά
πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ θάπνηα νξηαθή πξνζηαζία πίζσ από θάπνηα πιάηε, κε
απνηέιεζκα ηελ παξαβίαζε ησλ εξγνλνκηθώλ θαλόλσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ.
Θα πξέπεη ν θαζεγεηήο λα επηζεκάλεη απηό ην θαηλόκελν θαη λα ην απνηξέπεη,
ηνπιάρηζηνλ γηα έλα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, κέρξη λα πξνζαξκνζηνύλ όια ηα ηκήκαηα
ζηηο ζπλζήθεο άκεζεο νπηηθήο επαθήο πνπ επηθξαηνύλ ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ.
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ
ΣΧΝ ΠΑΓΚΧΝ
(Σημείωζη: Και ζηα δύο ζτέδια οι πάγκοι είναι ζτεδιαζμένοι ζε κλίμακα μεγαλύηερη από ηην
κλίμακα ηης αίθοσζας)

Ο ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΗ
Ο ρώξνο ηνπ θαζεγεηή πεξηιακβάλεη:
 Σνλ πάγθν εξγαζίαο ηνπ θαζεγεηή πνπ ππνθαζηζηά ηελ έδξα.
 Σηο νξγαλνζήθεο κε ηα όξγαλα γηα ηηο επηδείμεηο.
 Σηο πξνβνιηθέο ζπζθεπέο θαη ηνπο ρώξνπο ησλ πξνβνιώλ.
 Σνλ Ζιεθηξνληθό Τπνινγηζηή ζην ηξνρήιαην έπηπιό ηνπ.
 Σελ εζηία απαγσγήο αεξίσλ.
 Σνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ζηα ληνπιάπηα ησλ λεξνρπηώλ.
Καηά ηε δηεπζέηεζε ηνπ ρώξνπ ηνπ θαζεγεηή πξέπεη λα πξνζερηνύλ, θαηά
πεξίπησζε ,ηα παξαθάησ:

8

Ο ΠΑΓΚΟ ΣΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΗ
 Να βξίζθεηαη όζν ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζηηο νξγαλνζήθεο κε ηα όξγαλα
επίδεημεο πνπ ρξεζηκνπνηεί.
 Να δηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζε ηνπ θαζεγεηή ζηνλ πίλαθα.
 Να ηξνθνδνηείηαη από ηελ πιεζηέζηεξε πξίδα, ρσξίο ηα θαιώδηα λα πεξηνξίδνπλ
ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ ηνπ θαζεγεηή.
 Πάλσ ζηνλ πάγθν θαιόλ είλαη λα ππάξρνπλ ηζάξηζκεο θαηόςεηο ηνπ ρώξνπ, κε
ηα ηκήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην εξγαζηήξην, ζηηο νπνίεο ζα έρνπλ
ζπκπιεξσζεί ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ θάζε νκάδαο.
 Δπίζεο πάλσ ζηνλ πάγθν ζα εγθαηαζηαζεί κόληκα ν αλαθιαζηηθόο πξνβνιέαο
έηνηκνο γηα ρξήζε (κε ηελ ηξνθνδνζία ζηελ πξίδα, εζηηαζκέλνο ζηε κόληκα
αλνηθηή νζόλε ζε ζέζε πνπ δελ θαιύπηεη ηνλ πίλαθα).
ΟΙ ΟΡΓΑΝΟΘΗΚΔ ΣΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΗ
Βξίζθνληαη όζν ην δπλαηό πιεζηέζηεξα ζηνλ πάγθν ηνπ θαζεγεηή θαη
πεξηιακβάλνπλ ηα όξγαλα γηα ηηο επηδείμεηο. Οη καζεηέο δε ζα πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε
ζε απηέο ηηο νξγαλνζήθεο.
Έλα εηδηθό ξάθη ρξεζηκνπνηείηαη σο αξρείν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ζε απηό
θπιάζζνληαη:
 Οη θάθεινη κε ηα Σερληθά Δγρεηξίδηα ησλ νξγάλσλ.
 Σν βηβιίν πιηθνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ (πνπ πξέπεη λα είλαη αθξηβέο απόζπαζκα ηνπ
βηβιίνπ πιηθνύ ηνπ ζρνιείνπ).
 Ο θάθεινο κε ηηο εγθπθιίνπο πνπ αθνξνύλ ην εξγαζηήξην.
 Οη εξγαζηεξηαθνί νδεγνί.
 Ο θαηάινγνο ησλ εξγαζηεξηαθώλ νξγάλσλ ησλ Φπζηθώλ Μαζεκάησλ. (Έρεη
δξνκνινγεζεί ε έθδνζή ηνπ από ηνλ ΟΔΓΒ θαη εθηηκάηαη όηη ζα έρεη θηάζεη ζηα
ζρνιεία ην επόκελν ζρνιηθό έηνο 2002-2003).
 πιινγή εξγαζηεξηαθώλ βηβιίσλ.
ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΔ ΤΚΔΤΔ
Δθηόο από ηνλ αλαθιαζηηθό πξνβνιέα, ν πξνβνιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ
πεξηιακβάλεη:
 Βίληεν θαη Σειεόξαζε ζε εηδηθό ηξνρήιαην έπηπιν.
 Πξνβνιέα Μηθξνδναθαλεηώλ (slides).
 Βηληενπξνβνιέα γηα ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.
Απηέο νη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα είλαη εληειώο έηνηκεο γηα ρξήζε, ώζηε λα κελ
απαηηείηαη νπνηαδήπνηε πξόζζεηε απαζρόιεζε από ηνλ θαζεγεηή θάζε θνξά πνπ ηηο
ρξεζηκνπνηεί.

ΟΙ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ
ΣΟ ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΡΙΟ
Πεξηζζόηεξα από ηα κηζά λέα εξγαζηήξηα δε δηαζέηνπλ παξαζθεπαζηήξην θαη νη
αλάγθεο πνπ εμππεξεηνύληαη από απηό ζα θαιπθζνύλ από ηνλ θπξίσο εξγαζηεξηαθό
ρώξν. Σα ληνπιάπηα πάλσ θαη θάησ από ηνπο λεξνρύηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα απηό ην
ζθνπό ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ πξόηαζε:
Σα ληνπιάπηα δύν λεξνρπηώλ θαη ην θνκνδίλν θάησ από ηελ εζηία απαγσγήο
αεξίσλ ζα δηαηεζνύλ γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ ρεκηθώλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ ρεκηθώλ
νξγάλσλ ηνπ παξαζθεπαζηήξηνπ.
Σν Γξαθείν Δξγαζηεξίσλ έρεη αλαζέζεη ζε 6 ΔΚΦΔ λα εθπνλήζνπλ ηελ αληίζηνηρε
πξόηαζε, ε νπνία ήδε βξίζθεηαη ζε πνιύ ώξηκν ζηάδην θαη ζύληνκα ζα πάξεη ηελ ηειηθή
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ηεο κνξθή ε νπνία ζα αλαθνηλσζεί ζε όια ηα ΔΚΦΔ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί
νκνηόκνξθα θαη γεληθεπκέλα.
Σα ληνπιάπηα ελόο λεξνρύηε ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε θύιαμε ησλ αλαισζίκσλ
θαη ησλ εθεδξηθώλ ρεκηθώλ νξγάλσλ από ηηο ζεηξέο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εμάζθεζε
ησλ καζεηώλ. ην επάλσ ληνπιάπη απηνύ ηνπ λεξνρύηε ζα ηνπνζεηεζνύλ θαη ηα
επαίζζεηα γπάιηλα όξγαλα πνπ έρνπλ κεγάιν κήθνο (πξνρνΐδεο, ζηθώληα θαη εθεδξηθέο
ξάβδνη αλαδεύζεσο).
ην θάησ ληνπιάπη ελόο λεξνρύηε ζα θπιαρηνύλ νη νγθώδεηο θπγνθεληξηθέο
ζπζθεπέο από ην παθέην ΦΔ 16 ησλ γεληθώλ νξγάλσλ, θαη κηα αληίζηνηρε ιύζε ζα
εθαξκνζηεί γηα ηηο ιεθάλεο θπκαηηζκώλ.

ΗΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΦΤΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ
Δίλαη πξνθαλέο όηη ζα πξέπεη λα επηθξαηεί απόιπηε ηάμε ζην ρώξν θαη ζε όιν ηνλ
εμνπιηζκό ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ πξνθεηκέλνπ απηόο λα είλαη δηαζέζηκνο
αλά πάζα ζηηγκή.
Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα αληέρεη ζην ρξόλν (ηα
όξγαλα λα κελ αιιάδνπλ ζέζεηο), λα κπνξεί εύθνια λα δηαηεξείηαη (άθνπα λα
μαλακπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπο ηα όξγαλα κεηά από θάζε ρξήζε) θαη λα είλαη έηζη
νξγαλσκέλε ώζηε λα επηζεκαίλνληαη άκεζα θαη δηνξζώλνληαη εύθνια ηα όπνηα ζθάικαηα.
Μηθξέο επαλαιακβαλόκελεο θαηαζηξαηεγήζεηο ησλ παξαπάλσ αξρώλ νδεγνύλ
ζπληνκόηαηα ην εξγαζηήξην ζε αρξεζηία.
Ζ πξνθαλήο δηαηύπσζε «ην θάζε ηη πξέπεη λα κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ κεηά ηε
ρξήζε» παξακέλεη θελή πεξηερνκέλνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πνιπάξηζκνη ρξήζηεο ηνπ
εξγαζηεξίνπ δελ έρνπλ όιεο ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο γηα λα ηελ πινπνηήζνπλ
άκεζα θαη αμηόπηζηα.
Ζ ιεπηνκεξεηαθή ζήκαλζε ησλ ρώξσλ θαη ησλ νξγαλνζεθώλ κε πνιππιεζείο
πηλαθίδεο είλαη απαξαίηεηε ,πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ηάμε ζηνλ εμνπιηζκό.
Οη πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα είλαη πιαζηηθνπνηεκέλεο ώζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη
θαη λα ζηεξεώλνληαη ζηαζεξά.
Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη επηκέξνπο ζεκάλζεηο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν
εξγαζηεξηαθόο ρώξνο.
ΗΜΑΝΗ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΑΘΔ ΟΜΑΓΑ ΜΑΘΗΣΧΝ
Πξνηείλεηαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο γηα θάζε νκάδα καζεηώλ. Θα πξέπεη
λα ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο κε ηνλ αξηζκό ή ηελ νλνκαζία ηεο νκάδαο ζηηο επόκελεο
ζέζεηο:
 ην επάλσ κέξνο ηνπ κεηαιιηθνύ πνδηνύ ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο αθξηβώο θάησ
από ην μύιηλν ζώκα πξνο ηε κεξηά ηεο έδξαο, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ν
θαζεγεηήο.
 Πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πάγθνπ γηα ηνπο καζεηέο.
 ηελ νξγαλνζήθε ηεο νκάδαο.
 ην λεξνρύηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ε νκάδα.
 ηελ πξίδα από ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη ν πάγθνο ηεο νκάδαο.
 ην ζεκείν όπνπ αθήλεη ε νκάδα ηηο βάζεηο κε ηνπο πιπκέλνπο δνθηκαζηηθνύο
ζσιήλεο γηα λα ζηεγλώζνπλ.
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ηελ θξίζε ηνπ Τπεπζύλνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ αθήλεηαη ε ηνπνζέηεζε κηθξήο
δηαθξηηηθήο πηλαθίδαο ζε θάζε πάγθν κε κηα νδεγία ζαλ ηελ παξαθάησ.
«ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΦΡΟΝΣΗΣΔ ΩΣΔ ΟΗ ΚΑΡΔΚΛΔ Α ΝΑ ΜΖ ΥΣΤΠΟΤΝ ΣΗ
ΠΡΗΕΔ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΤ».
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ

Η ΟΡΓΑΝΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΣΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ

Η ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΣΗ ΟΡΓΑΝΟΘΗΚΗ
ηηο νξγαλνζήθεο ησλ καζεηώλ ηνπνζεηνύκε κόλνλ θάπνηα από ηα όξγαλα θαη
κηθξέο πνζόηεηεο αλαισζίκσλ. Σα όξγαλα πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα ζηνπο καζεηέο θαη νη
κεγάιεο πνζόηεηεο ησλ αλαισζίκσλ απνζεθεύνληαη ζε ρσξηζηό κέξνο ζην νπνίν έρεη
πξόζβαζε κόλν ν θαζεγεηήο.
Πάλσ ζε θάζε όξγαλν πξέπεη λα ππάξρεη κηθξή εηηθέηα κε ηελ νλνκαζία ηνπ θαη κε
ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ κέξνπο ηεο νξγαλνζήθεο ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη, έηζη ώζηε νη
καζεηέο κεηά ηε ρξήζε λα ην αθήλνπλ ζηε ζσζηή ζέζε.
ε θάζε ζέζε ηεο νξγαλνζήθεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη επηθνιιεκέλε κηθξή
πηλαθίδα, θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλε γηα λα κε θζείξεηαη, κε ηελ νλνκαζία θαη ην ζρήκα
ηνπ νξγάλνπ πνπ ηνπνζεηείηαη εθεί, έηζη ώζηε όηαλ απνκαθξύλεηαη ην όξγαλν, λα
παξακέλεη ε ζήκαλζε θαη λα κελ ηνπνζεηείηαη άιιν όξγαλν ζηε ζέζε απηή.
Πξνηείλεηαη ν ραξαθηεξηζκόο ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ ηεο νξγαλνζήθεο κε
θαζεκεξηλήο ρξήζεσο ηνπηθνύο πνζνηηθνύο θαη άιινπο πξνζδηνξηζκνύο, ώζηε λα
αθνκνηώλνληαη εύθνια θαη γξήγνξα από ηνπο καζεηέο.
Οη πξνζδηνξηζκνί απηνί, θσδηθνπνηεκέλνη κε απιό ηξόπν, ζα πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηεο νξγαλνζήθεο.
ηα επόκελα ζθαξηθήκαηα πεξηέρνληαη νη ραξαθηεξηζκνί κε ηνπο νπνίνπο
πξνζδηνξίδνληαη ηα δηάθνξα ηκήκαηα θαη ηα ξάθηα ηεο νξγαλνζήθεο.
Γηα ηα ηκήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμήο θσδηθνπνίεζε: Πάλσ (Π), Κάησ(Κ),
Γεμηά(Γ), Αξηζηεξά (Α), κηθξό (κ), Μεγάιν (Μ), πξηάξη (), Δληαίν (Δ). Γελ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί νη ραξαθηεξηζκνί εκπξόο θαη πίζσ.
Ο πξνζδηνξηζκόο Δληαίν (Δ) αλαθέξεηαη ζην κεγάιν κπξνζηηλό ρώξν ηνπ κηζνύ
επάλσ κέξνπο ηεο νξγαλνζήθεο, πίζσ από ηνλ νπνίν ππάξρνπλ πνιιά κηθξά

(κ)

θαη

Μεγάια (Μ) ξαθάθηα. Ο ρώξνο απηόο ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνύλ νγθώδε αληηθείκελα
έρεη ζρεδηαζηεί δίπια ζην ηκήκα κε ηα ξαθάθηα πνπ θαλνληθά βξίζθνληαη πίζσ ηνπ.
Οη παξαπάλσ ρώξνη ππάξρνπλ ζηηο νξγαλνζήθεο όισλ ησλ εξγαζηεξίσλ, αιιά
εκθαλίδνληαη κηθξέο αιιαγέο ζηε ζέζε ηνπο. Ζ παξαπάλσ θσδηθνπνίεζε κπνξεί επέιηθηα λα
πξνζαξκνζηεί θαηά πεξίπησζε.
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ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΙ ΣΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΣΗ ΟΡΓΑΝΟΘΗΚΗ

ΠΓΔ

ΠΑ

Π

Γ

(Πάλω Αξηζηεξό (Πάλ Γεμηό
ω ηκήκα)
ηκήκα)

(Πάλω Γεμηό
Δληαίν ηκήκα)
Βξίζθεηαη
κπξνζηά από ηα
ξαθάθηα ηνπ

Πάλω Γεμηνύ
ηκήκαηνο

Α

Γ

(Αξηζηεξό πξηάξη)

(Γεμηό πξηάξη)

ΚΑ

ΚΓ
(Κάηω Γεμηό

(Κάηω Αξηζηεξό
ηκήκα)
ηκήκα)
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ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΙ ΣΧΝ ΡΑΦΙΧΝ ΣΗ ΟΡΓΑΝΟΘΗΚΗ

ΠΑ1
1ο ξάθη
ΠΑ2
2ο ξάθη
ΠΑ3
3ο ξάθη
ΠΑ4
4ο ξάθη

ΠΓ1μ

1μικπό
πάθι

ΠΓ2μ

2μικπό
πάθι

ΠΓ3μ

3μικπό
πάθι

ΠΓ4μ

4μικπό
πάθι

ΠΓ1Μ
1ο Μεγάλο
πάθι

ΠΓ2Μ
2ο Μεγάλο
πάθι

ΠΓ3Μ
3ο Μεγάλο

ΠΓΔ

πάθι

ΠΓ4Μ
4ο Μεγάλο
πάθι

Α

Γ

ΚΑ1
1ο ξάθη
ΚΑ2
2ο ξάθη
ΚΑ3
3ο ξάθη

ΚΓ1
1ο ξάθη
ΚΓ2
2ο ξάθη
ΚΓ3
3ο ξάθη

ΟΙ ΘΔΔΙ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΟΘΗΚΗ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ
Σν ζύλνιν ησλ νξγάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε νκάδα καζεηώλ ζα ηνπνζεηεζεί κέζα
ζηελ νξγαλνζήθε.
Γε ζα παξακείλνπλ θάπνηα όξγαλα κόληκα ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ
πάγθσλ ή ζην ξαθάθη θάησ από απηόλ. Οη καζεηέο κε ηε θπζηνινγηθή ηνπο πεξηέξγεηα
ζύληνκα ζα ηνπο πξνθαιέζνπλ θζνξέο.
Δπηπιένλ ηα όξγαλα δελ είλαη ζπκβαηά κε όιεο ηηο ρξήζεηο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ
ρώξνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη θαηά θαλόλα δελ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ ζηνλ πάγθν
ηξνθνδνηηθά, όηαλ γίλνληαη πεηξάκαηα ρεκείαο.
Όξγαλα όπσο ην ηξνθνδνηηθό ή ηα κηθξνζθόπηα δε ζα εγθαηαζηαζνύλ ζε θάπνηα
κόληκε ζέζε έμσ από ηελ νξγαλνζήθε.
Μέζα ζηελ νξγαλνζήθε ζα ηνπνζεηνύληαη θαη νη νξζνζηάηεο, ζπλαξκνινγεκέλνη,
έηνηκνη γηα ρξήζε.
Οη πάγθνη εξγαζίαο ησλ καζεηώλ ζα παξακέλνπλ εληειώο άδεηνη, όηαλ ην
εξγαζηήξην δε ρξεζηκνπνηείηαη.
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ην επόκελν ζρήκα θαίλεηαη ε πξνηεηλόκελε θαηαλνκή ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ
νξγάλσλ ζηα ηκήκαηα ηεο νξγαλνζήθεο.
ηα πςειόηεξα ηκήκαηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηα ιηγόηεξν ρξεζηκνπνηνύκελα όξγαλα.
ην ύςνο ηνπ πξνζώπνπ ή ιίγν ρακειόηεξα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηα επαίζζεηα
γπάιηλα όξγαλα ηεο ρεκείαο.
Σα κεηαιιηθά όξγαλα θαη εμαξηήκαηα έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζην ίδην ηκήκα θαη ζηηο
ρακειόηεξεο ζέζεηο ηα βαξύηεξα από απηά.
Σα όξγαλα πνπ απνηεινύλ ιεηηνπξγηθά ζύλνια είλαη ζπγθεληξσκέλα ζην ίδην κέξνο
θαη εθόζνλ ππάξρεη εξγνλνκηθή ζήθε (βαιηηζάθη), θπιάζζνληαη κέζα ζε απηή .
Σα κηθξνζθόπηα ζα κπαίλνπλ ζηελ νξγαλνζήθε πξνζηαηεπκέλα κέζα ζην θηβώηηό
ηνπο.
Γελ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί νη ζέζεηο γηα ηα όξγαλα ησλ νπνίσλ ε πξνκήζεηα
εθθξεκεί. Έηζη, έλα κεγάιν κέξνο ηεο νξγαλνζήθεο παξακέλεη θελό πξνο ην παξόλ.

ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΑ
ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ και
ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

ΓΔΝΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ
και
ΟΡΓΑΝΑ
ΜΗΥΑΝΙΚ
Η

ΟΡΓΑΝΑ
ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ

ΓΔΝΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ
και
ΟΡΓΑΝΑ
ΜΗΥΑΝΙΚ
Η

ΟΡΓΑΝΑ ΥΗΜΔΙΑ

ΓΔΝΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ
και
ΟΡΓΑΝΑ
ΜΗΥΑΝΙΚ
Η

ΟΡΓΑΝΑ ΥΗΜΔΙΑ

ΟΓΚΩΓΗ ΟΡΓΑΝΑ
και
ΟΡΘΟΣΑΣΔ

ΓΔΝΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ
και
ΟΡΓΑΝΑ
ΜΗΥΑΝΙΚΗ

ΥΗΜΙΚΑ
ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΑ
ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ

ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΑ
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ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΟΘΗΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ
ΣΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΔΣ ΤΟΥΣ ΠΓ1μ
Κνλζόια ινγηθώλ
1μικπό
θπθιωκάηωλ
πάθι
ειπά ηλεκηπικών και
Κελό
ηλεκηπονικών
πξνο ην
εξαπηημάηυν
παξόλ
Σύλνιν γηα ηε ζύλζεζε
ινγηθώλ θπθιωκάηωλ
ζπλδπαζηηθήο ινγηθήο.
ΠΓ2μ
ςζκεςή θεπμικήρ
2μικπό
αγυγιμόηηηαρ.
πάθι
Γύν Πνιύκεηξα κε ηα
θαιώδηά ηνπο.
Σποθοδοηικό σαμηλών
και ςτηλών ηάζευν

(ην ππόινηπν ξάθη
κέλεη θελό πξνο ην
παξόλ)

ΠΓ3μ

3μικπό
πάθι

Κελό πξνο
ην παξόλ

Κελό πξνο
ην παξόλ

Κελό πξνο
ην παξόλ

Σξεηο έηνηκνη γηα
ρξήζε νξζνζηάηεο
(θάζε νξζνζηάηεο
απνηειείηαη από Μηα βάζε
ηύπνπ Β΄, Μία ξάβδν
80cm, δύν ζπλδέζκνπο -ν
δεύηεξνο ζύλδεζκνο ζα
βξίζθεηαη πάλω ζηνλ
νξζνζηάηε γηα λα κε
ράλεηαη- Μία ξάβδν 30cm.
Η νξηδόληηα ξάβδνο ίζωο
ζα κπνξνύζε λα εηζρωξεί
ζε έλα από ηα ξάθηα)

Η ηέηαξηε ξάβδνο
κήθνπο 80 cm.

Γύν μύιηλα
επηηξαπέδηα
ΠΓ4μ Γύν ακαμίδηα
ΟΡΓΑΝΑ ΥΗΜΔΙΑ
εκπόδηα
(από ην ΦΔ 9 θαη ην 4μικπό
(ην ππόινηπν κέλεη θελό)
Πέληε κάδεο
ΦΔ 10)
πάθι
ΟΡΓΑΝΑ ΥΗΜΔΙΑ
(από ην ΦΔ 9 θαη ην ΦΔ
10)

εηξά πελίωλ,
ππξήλωλ θαη
καγλεηώλ
ην ππόινηπν κέλεη θελό

ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ
ΥΗΜΔΙΑ
(ζε ζηαγνλνκεηξηθά
θηαιίδηα από ην ΦΔ 10)

Κελό πξνο ην παξόλ

Κελό πξνο ην παξόλ

Γύν Μηθξνζθόπηα

Κελό πξνο ην παξόλ
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ΜΙΚΡΑ ΡΑΦΑΚΙΑ ΠΙΧ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΝΙΑΙΟ ΥΧΡΟ ΣΟ ΠΑΝΧ ΜΙΟ ΜΔΡΟ ΣΗ
ΟΡΓΑΝΟΘΗΚΗ

ΚΩΓΙΚΟ
ΡΑΦΙΟΤ
ΠΓ1μ

1μικπό πάθι

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ
Κελό πξνο ην παξόλ
Ηλεκηπικόρ σπονομεηπηηήρ,

ΠΓ2μ

2μικπό πάθι

Σποθοδοηικό ηος σπονομεηπηηή,
Κςλινδπικό κοςηί με ηιρ σαπηοηαινίερ
Σπία δςναμόμεηπα και δύο βάζειρ μικπέρ ηύπος Δ

ΠΓ3μ

Βαπάκια 2Υ50γπ. 100γπ, 150γπ, 200γπ. και νήμα ηηρ
ζηάθμηρ

3μικπό πάθι

Καζεηίνα με ηο διαζηημόμεηπο
Καζεηίνα με ηην ςζκεςή διαηήπηζηρ μησανικήρ
ενέπγειαρ
Σπειρ λαβίδερ με ζηέλεσορ

ΠΓ4μ

Γύο δακηύλιοι με ζηέλεσορ

4μικπό πάθι

Σέζζεπιρ μικποί ζθικηήπερ
Σέζζεπιρ μεγάλοι ζθικηήπερ

ΥΟΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ
Σν ειαηήξην ζηε ζπζθεπή δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα παξακέλεη
κέζα ζην πιαζηηθό ζαθνπιάθη ηνπ, γηα λα κελ νμεηδώλεηαη.
Ζ ζπζθεπή δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο λα κείλεη κέζα ζηελ πιαζηηθή ζήθε
ηεο. Δίλαη ρξήζηκν λα επηθνιιεζεί πάλσ ζηε ζήθε κηα κηθξή πηλαθίδα πνπ λα πξνηξέπεη
ηνπο καζεηέο:
 Να εθηεινύλ ιεπηνύο ρεηξηζκνύο θαη
 Να ηνπνζεηνύλ ην ειαηήξην ζην πιαζηηθό ζαθνπιάθη.
Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζπλνδεύνπλ ην ρξνλνκεηξεηή πξέπεη λα θπιάζζνληαη καθξηά
από ηνπο καζεηέο. Σα αληαιιαθηηθά απηά είλαη ηα εμήο γηα θάζε ρξνλνκεηξεηή:
 Σξεηο εθεδξηθέο αθίδεο
 Σξία παμηκάδηα γηα ηελ αθίδα
 Μηθξό Έιαζκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο γαιιηθό θαηζαβίδη θαηάιιειν γηα ηε βίδα ηεο
αθίδαο.
 Έλα κηθξό θαηζαβίδη ηύπνπ άιελ γηα ηε ξύζκηζε ηεο αθίδαο θαη
 Έλα δνθηκαζηηθό έιαζκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξύζκηζεο ηεο αθίδαο.
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ΥΟΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ
Γηα ηα ρεκηθά όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε νκάδα ζα δηαηεζνύλ έλα ζπξηάξη θαη
ην θάησ ηκήκα (ην δάπεδν, όρη θάπνην ξάθη) ηνπ πάλσ κηζνύ κέξνπο ηεο νξγαλνζήθεο.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα όξγαλα θαη ηα αλαιώζηκα πνπ ζα
ηνπνζεηεζνύλ ζηελ νξγαλνζήθε θαζώο θαη απηά πνπ ζα απνζεθεπηνύλ ζε ρώξν όπνπ ζα
έρεη πξόζβαζε κόλν ν θαζεγεηήο.
Μηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δηαζηάζεηο ησλ νξγαλνζεθώλ δελ επηηξέπνπλ ηνλ
αθξηβή θαζνξηζκό ηεο ζέζεο θάζε ρεκηθνύ νξγάλνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ε γπάιηλε
ιεθάλε ηεο ζπζθεπήο ζπιινγήο αεξίσλ δε ρσξάεη ζηα ζπξηάξηα θάπνησλ εξγαζηεξίσλ.
Γεληθέο εξγνλνκηθέο αξρέο είλαη νη παξαθάησ:
 ην βάζνο ηνπ ληνπιαπηνύ ή ηνπ ξαθηνύ ηνπνζεηνύληαη ηα ζπάληα
ρξεζηκνπνηνύκελα όξγαλα.
 Σα όκνηα όξγαλα ηνπνζεηνύληαη ην έλα πίζσ από ην άιιν θαη από ην βάζνο
ηνπ ληνπιαπηνύ πξνο ηα έμσ.
 Σα κηθξόηεξα όξγαλα ηνπνζεηνύληαη κπξνζηά από ηα νγθσδέζηεξα θαη ζε
ζέζεηο πνπ δελ ελνρινύλ ηελ πξόζβαζε ζηα πίζσ αληηθείκελα.
 Όια ηα εμαξηήκαηα ηεο ζπζθεπήο ζπιινγήο αεξίσλ ηνπνζεηνύληαη κέζα ζηε
γπάιηλε ιεθάλε.
Κάλνληαο νηθνλνκία ρώξνπ θαη εθαξκόδνληαο απηέο ηηο αξρέο, είλαη βέβαην όηη ν
ππεύζπλνο ηνπ ρνιηθνύ Δξγαζηεξίνπ ζα ηαθηνπνηήζεη όια ηα όξγαλα ζην δηαζέζηκν
ρώξν.
ΔΗΡΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΚΖΖ ΣΩΝ
ΜΑΘΖΣΩΝ
ηελ
Γηα
Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
νξγαλνζ
απνζήθεπζε
ήθε
Περακεηξηθό
ραξηί
1
θιίκαθαο από 0-14 ηύπνπ (α)
(α)
ζηίθ
2-3
Μέζα
ζε
Γεζκίδα
δηεζεηηθνύ θύιια
πιαζηηθή
2
ραξηηνύ
δηπιωκέ πδαηνζηεγή
λα
ζπζθεπαζία
3
ηθώληα εθξνήο ηωλ 10ml
(β)
(β)
Πξνρνίδεο αξηζκεκέλεο κε
4
(β)
(β)
ζηξόθηγγα ηωλ 50ml
Ογθνκεηξηθόο
θύιηλδξόο
5
1
ηωλ 10ml
Ογθνκεηξηθόο
θύιηλδξόο
6
1
ηωλ 100ml
Πνηήξηα δέζεωο κε ρείινο
7
εθξνήο αξηζκεκέλα ηωλ 3
1
250 ml ζεξκάληνρν
Ογθνκεηξηθή θηάιε ηωλ
8
1
100ml κε ραξαγή
2-3
Σα ππόινηπα
Γπάιηλνη ξάβδνη αλάδεπζεο κήθνπο
ζα
9
δηαιπκάηωλ
πεξίπνπ απνζεθεπηνύ
20 cm
λ (β)
18

10
11

12

13

14
15
16
17

18
19
20
21

22

23
24
24
α
24
β
24
γ
25

Υωληά
δηήζεζεο
απιά
δηακέηξνπ 10cm
Γνθηκαζηηθνί
ζωιήλεο
Φ15-16mm θαη κήθνπο 150160mm
Γνθηκαζηηθνί
ζωιήλεο
Φ28-30mm
θαη
κήθνπο
200mm
Γνθηκαζηηθνί
ζωιήλεο
Φ15-16mm θαη κήθνπο 150160mm ζεξκάληνρνη.
Γνθηκαζηηθνί
ζωιήλεο
Φ28-30mm
θαη
κήθνπο
200mm ζεξκάληνρνη
ηήξηγκα
δνθηκαζηηθώλ
ζωιήλωλ (ζηαηώ)
Λαβίδεο
δνθηκαζηηθώλ
ζωιήλωλ
Φύθηξεο
θαζαξηζκνύ
κηθξώλ
δνθηκαζηηθώλ
ζωιήλωλ
Φύθηξεο
θαζαξηζκνύ
κεγάιωλ
δνθηκαζηηθώλ
ζωιήλωλ
Πιαζηηθνί πδξνβνιείο 250
cm πεξίπνπ
Ύαινη ωξνινγίνπ 6cm
πεξίπνπ
Δξγαζηεξηαθά
πιαζηηθά
πξνζηαηεπηηθά γπαιηά.
50 ηαγνλνκεηξηθά θηαιίδηα
πιαζηηθά ηωλ 200ml θαη
150 εηηθέηεο επηκήθεηο νη
νπνίεο ζα επηθνιιώληαη
ζηα θηαιίδηα.
Δηηθέηεο
γηα
ηνπο
δνθηκαζηηθνύο
ζωιήλεο
επηκήθεηο
Λύρλνο
πγξαεξίνπ
κε
ζύζηεκα Bunsen
Φηαιίδηα βνπηαλίνπ

1

1

5

25

5

25

3

17

3

7

2
2

2

1

1

1

1

2
2
4

1
ηελ
αξρή
όια
γηα
απνζήθεπζε
(γ)

100

900 (γ)

1
1(ζην
ιύρλν)

εμάξηεκα θαζαξηζκνύ ηνπ
ιύρλνπ
Αλαπηήξαο γηα ην ιύρλν
1
πγξαεξίνπ
Μεηαιιηθόο ηξίπνδαο γηα
1
ην Λύρλν Bunsen

4
1

19

26

27
27
α

28

29

30

(α)
(β)
(γ)

Πιέγκα
ζέξκαλζεο
θεξακηθνύ γηα ην κεηαιιηθό 1
ηξίπνδα.
Μεηαιιηθόο
ιύρλνο
νηλνπλεύκαηνο
πεξίπνπ 1
50ml κε εθεδξηθό θπηίιη.
Δθεδξηθό θπηίιη γηα ην
ιύρλν νηλνπλεύκαηνο.
Απνζηεηξωκέλα πιαζηηθά
ηξηβιία Petri Φ 8-10 cm
πζθεπή πιινγήο Αεξίωλ
(όια ηα εμαξηήκαηα κέζα 1
ζηε ιεθάλε)
πζθεπή
Ηιεθηξηθήο
Αγωγηκόηεηαο
(κε έλα δεύγνο ειεθηξνδίωλ 1
θαη ηα θαιώδηα κέζα ζην
πνηήξη)

1
Όια θαη ρωξίο
λα αλνηρηεί ε
απνζηεηξωκέλε
ζπζθεπαζία
ηνπο

Πεξηζζεύνπλ
ειεθηξόδηα
θαη θαιώδηα
γηα
απνζήθεπζε

Δθόζνλ ν θαζεγεηήο θξίλεη όηη ην περακεηξηθό ραξηί δελ θηλδπλεύεη από ηε θπζηθή
πεξηέξγεηα ησλ καζεηώλ, κπνξεί λα ην αθήζεη ζηηο νξγαλνζήθεο.
Σα γπάιηλα όξγαλα κεγάινπ κήθνπο δε ζα ηνπνζεηεζνύλ κέζα ζηηο νξγαλνζήθεο
ησλ καζεηώλ, αιιά, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνύλ, ζα θπιαρηνύλ ζε έλα από ηα
θξεκαζηά ληνπιάπηα πνπ βξίζθνληαη πάλσ από θάπνην λεξνρύηε.
Σα ζηαγνλνκεηξηθά θηαιίδηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηα κόληκα δηαιύκαηα ησλ
ρεκηθώλ αληηδξαζηεξίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ νη καζεηέο. Σα άδεηα ζα
θπιάζζνληαη από ηνλ θαζεγεηή θαη ζα
ηνπνζεηνύληαη πξννδεπηηθά ζηελ
νξγαλνζήθε θαζώο ζα γεκίδνπλ από ηα δηαιύκαηα. Σα δηαιύκαηα γηα ηα
πεξηζζόηεξα αληηδξαζηήξηα πνπ δελ αιινηώλνληαη κε ην ρξόλν, ζα πξέπεη λα είλαη
ζε πνζόηεηεο ηέηνηεο, ώζηε λα επαξθνύλ ηνπιάρηζηνλ γηα 1 ή 2 ρξόληα.

Πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε πνπ ζα απνζεθεπηνύλ παξέρνληαη ζην κέξνο πνπ
αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ.

ΗΜΑΝΗ ΣΗ ΟΡΓΑΝΟΘΗΚΗ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ
Οη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα
θαηαβάιινπλ ζπλερή πξνζπάζεηα, ώζηε λα δηαηεξείηαη ε ηάμε θαη ε νξγάλσζε ηνπ
εμνπιηζκνύ. Μηθξέο επαλαιακβαλόκελεο παξαβηάζεηο απηώλ ησλ δύν ζηνηρείσλ ζύληνκα
δεκηνπξγνύλ θαηαζηάζεηο αζπκβίβαζηεο κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Οη πνιππιεζείο ρξήζηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ (νη θαζεγεηέο ηνπ θι. ΠΔ 4 θαη όινη νη
καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ) ζα πξέπεη λα έρνπλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη, ώζηε
λα κπνξνύλ εύθνια, άκεζα θαη αμηόπηζηα λα δηαηεξνύλ πςειό ην νξγαλσηηθό επίπεδν ηνπ
εξγαζηεξίνπ.
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Ζ ιεπηνκεξεηαθή ζήκαλζε κε θαηάιιειεο πηλαθίδεο όισλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ θαη
ρώξσλ ησλ νξγαλνζεθώλ, ζα βνεζήζεη καζεηέο θαη θαζεγεηέο λα δηαηεξήζνπλ ζε ηάμε
θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνλ ηεξάζηην αξηζκό ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θπιάζζνληαη ζε απηέο. Οη
πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα είλαη πιαζηηθνπνηεκέλεο, ώζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη θαη λα
ζηεξεώλνληαη ζηαζεξά. Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο γηα θάζε νκάδα ζα βνεζήζεη
ηνπο καζεηέο, ζπκβάιινληαο ηαπηόρξνλα θαη ζηελ αηζζεηηθή ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη επηκέξνπο πηλαθίδεο πνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ
ζην εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό ηεο νξγαλνζήθεο.
ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΣΗ ΟΡΓΑΝΟΘΗΚΗ
ην εμσηεξηθό ηεο νξγαλνζήθεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ νη επόκελεο πηλαθίδεο
νη νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ όιεο ην ρξώκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο:
 Ο αξηζκόο ή ε νλνκαζία ηεο νκάδαο.
 Οη πξνζδηνξηζκνί ησλ ηκεκάησλ ηεο νξγαλνζήθεο δειαδή: ΠΑ, ΠΓ,

ΠΓΔ, Α, Γ, ΚΑ, ΚΓ.


Καηά ηελ θξίζε ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ
εμσηεξηθά θαη νη πηλαθίδεο κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ νξγάλσλ πνπ ηνπνζεηνύληαη
ζε θάζε ηκήκα ηεο νξγαλνζήθεο, δειαδή: ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ

ΟΡΓΑΝΑ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ
ΥΗΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΥΗΜΙΚΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΑ
ΓΔΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ


ε πνιιά εξγαζηήξηα ε πνηόηεηα ησλ νξγαλνζεθώλ δελ είλαη ε επηζπκεηή, κε
απνηέιεζκα λα καγθώλνπλ ηα ζπξηάξηα ζηα ληνπιαπόθπιια ηνπ πάλσ θαη
ηνπ θάησ ηκήκαηνο ηεο νξγαλνζήθεο, όηαλ απηά είλαη αλνηθηά. Καιό ζα ήηαλ
λα ππάξρεη ζην εμσηεξηθό ησλ ζπξηαξηώλ κηα πηλαθίδα κε ηελ νδεγία:
«ΑΝΟΗΓΔΣΔ ΚΑΗ ΚΛΔΗΝΔΣΔ ΣΑ ΤΡΣΑΡΗΑ ΜΟΝΟΝ ΟΣΑΝ ΔΗΝΑΗ ΚΛΔΗΣΑ
ΣΑ ΠΟΡΣΑΚΗΑ ΣΖ ΟΡΓΑΝΟΘΖΚΖ»

ην εζσηεξηθό ηεο νξγαλνζήθεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο
ζεκάλζεηο κε ηα νλόκαηα ησλ νξγάλσλ, ώζηε λα πξνζδηνξίδνληαη κε αθξίβεηα θαη θαηά
κνλνζήκαλην ηξόπν νη ζέζεηο ηνπο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα ζρήκαηα ησλ νξγάλσλ πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε
θάζε ζέζε, ώζηε, όηαλ αθαηξνύληαη θαη κέλεη θελή ε ζέζε, λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο λα
ηνπνζεηεζεί θάπνην άιιν όξγαλν από ιάζνο.
ηνπο ρώξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα όξγαλα ρεκείαο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ
κηθξέο πηλαθίδεο κε ηελ νδεγία:
«ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΗ ΘΔΔΗ ΣΟΤ ΜΟΝΟΝ ΟΣΑΝ ΔΗΝΑΗ
ΠΛΤΜΔΝΑ ΚΑΗ ΣΔΓΝΑ»
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