
 1 

 

 

Θέμα: Προδιαγραθές εργαζηηρίοσ Βιολογίας 

 

 

Τν Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ γηα αλαβάζκηζε 

ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ, απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία ζύγρξνλσλ εξγαζηεξίσλ Βηνινγίαο 

ζηα Γπκλάζηα θαη ζηα Λύθεηα ή ηελ αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ. Υπνβάιιεηαη ζρέδην 

πξνδηαγξαθώλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΜΔ.  

 

Γεληθό ζρέδην δηακόξθσζεο ηεο αίζνπζαο εξγαζηεξίνπ Βηνινγίαο θαίλεηαη ζηε ζειίδα 5. 

 

 

1. Φώξνη Δξγαζηεξίνπ  

1.1 Αίζνπζα Δξγαζηεξίνπ. Η γεληθή δηακόξθσζε ηεο αίζνπζαο εξγαζηεξίνπ θαίλεηαη     

        ζην επηζπλαπηόκελν ζρέδην ζει. 5. 

 

     1.1.1   Γηαζηάζεηο αίζνπζαο:   

                Οη δηαζηάζεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα είλαη ην ιηγόηεξν 12mΦ8m          

(96 m
2
). Σύκθσλα κε ηα εθπαηδεπηηθά πξόηππα, πξέπεη λα αλαινγεί ην 

ιηγόηεξν 3,5m
2
 γηα θάζε καζεηή. Άξα εάλ ην εξγαζηήξην ζα εμππεξεηεί 

κέρξη θαη 30 καζεηέο, ην εκβαδόλ ηνπ δελ πξέπεη λα είλαη  κηθξόηεξν από 

100 m
2
 πεξίπνπ. 

 

      1.1.2     Πξνζαλαηνιηζκόο αίζνπζαο:  

                   Ο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο αίζνπζαο είλαη αξθεηά ζεκαληηθόο αθνύ θαζνξίδεη                      

θαη ηνλ θσηηζκό πνπ δέρεηαη κηα αίζνπζα. Δηδηθά ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο                  

όπνπ γίλνληαη παξαηεξήζεηο θαη δηεξεπλήζεηο κέζα από πεηξάκαηα, ν                   

θαηάιιεινο θπζηθόο θσηηζκόο είλαη αξθεηά ζεκαληηθόο αθνύ όρη κόλνλ                  

βνεζά αξθεηά ζηηο πην πάλσ δηαδηθαζίεο αιιά θαη δεκηνπξγεί ηέηνην                  

πεξηβάιινλ ην νπνίν εληζρύεη ηελ επηζπκία γηα κάζεζε. Τα παξάζπξα είλαη 

θαιύηεξα λα βξίζθνληαη ζηε λόηηα πιεπξά έηζη ώζηε λα γίλεηαη ν 

θαηαιιειόηεξνο θσηηζκόο  ηνπ εξγαζηεξίνπ. Δάλ ηα παξάζπξα βξίζθνληαη 

βόξεηα ηόηε ην εξγαζηήξην θσηίδεηαη έκκεζα από δάρπην ειηαθό θσο. Τν πην 

επηζπκεηό είλαη ε αίζνπζα λα θσηίδεηαη θαη από λόηηα θαη βόξεηα. Τν 

ιηγόηεξν επηζπκεηό είλαη λα βξίζθνληαη ηα παξάζπξα πξνο αλαηνιηθά ή 

δπηηθά, αθνύ ην θσο ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη δηαπεξαζηηθό. Οη 

αλαηνιηθέο θαη δπηηθέο πιεπξέο ηνπ εξγαζηεξίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύληαη  

γηα ηελ ηνπνζέηεζε εξκαξηώλ θαη πηλαθίδσλ.  

 

      1.1.3    Ύπαξμε ηθαλνπνηεηηθήο ζέαο: 

                  Δίλαη θαιύηεξα λα ππάξρνπλ αξθεηά παξάζπξα ζε δύν πιεπξέο ηεο αίζνπζαο, 

θαηά πξνηίκεζε ζηε λόηηα θαη βόξεηα πιεπξά, δηόηη ε ζέα πξνο ηα έμσ 

δεκηνπξγεί ηέηνην καζεζηαθό πεξηβάιινλ πνπ εληζρύεη ηελ επηζπκία γηα 

κάζεζε. 
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1.1.4 Πάγθνη Δξγαζίαο: 

    1.1.4.α  Ο πάγθνο εξγαζίαο ηνπ θαζεγεηή πξέπεη λα δηαζέηεη βξύζε θαξκαθείνπ 

κε παξνρή λεξνύ, παξνρή ξεύκαηνο (ηέζζεξηο ξεπκαηνδόηεο), παξνρή 

πγξαεξίνπ, παξνρή ηειεθσληθήο γξακκήο γηα ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν, 

θαισδίσζε γηα ζύλδεζε κε ηελ ηειεόξαζε,  θαισδίσζε γηα ζύλδεζε κε 

ην video projector.  

 

    1.1.4.β  Οθηώ θηλεηνί πάγθνη εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο. Ο ζθειεηόο ησλ πάγθσλ 

απηώλ λα έρεη ηξνρνύο ζην θάησ κέξνο κε εηδηθό αθηλεηνπνηεηή. Οη 

δηαζηάζεηο ησλ πάγθσλ λα είλαη 75cm Φ180 cm. 

                   

          1.1.4.γ   Πεξηθεξεηαθνί πάγθνη εξγαζίαο ζηηο πιεπξέο Β θαη Γ ηεο αίζνπζαο όπσο 

θαίλνληαη ζην ζρεδηάγξακκα ηεο ηάμεο, ζρέδην 1 ζει. 5. Τν πιάηνο ησλ 

πάγθσλ λα είλαη 80cm. Σε θάζε ζεκείν εξγαζίαο λα ππάξρεη βξύζε 

θαξκαθείνπ κε παξνρή λεξνύ,  παξνρή ξεύκαηνο, παξνρή πγξαεξίνπ, 

ηέζζεξηο  ξεπκαηνδόηεο, παξνρή ηειεθσληθήο γξακκήο γηα ζύλδεζε κε ην 

ηνπηθό δίθηπν. Κάζε πάγθνο λα δηαζέηεη ζπξηάξηα θαη ληνπιάπηα κε 

ξάθηα. Τν πιάηνο ησλ ληoπιαπηώλ λα είλαη 40cm. Τα ληνπιάπηα λα έρνπλ 

πόξηεο. Σην πάλσ κέξνο θάζε πάγθνπ, εθεί πνπ δελ ζα ππάξρνπλ 

παξάζπξα,  λα ππάξρεη ληνπιάπη.  

                        

           1.1.4.δ   Σηελ πιεπξά Γ ηεο αίζνπζαο λα ππάξρεη ζην πίζσ κέξνο πάγθνο κε   

                        ζπξηάξηα θαη ληνπιάπηα ηα νπνία λα δηαζέηνπλ  ξάθηα.                      

 

 

          1.1.5  Καξέθιεο 

             1.1.5.α        Καξέθιεο καζεηώλ κε μύιηλν θάζηζκα, κε κεηαιιηθό 

                                ζθειεηό θαη ξάρε ζην ύςνο ηεο κέζεο.  

  

           1.1.6  Άιιε Δπίπισζε 

   1.1.6.α  Βάζε ηνίρνπ γηα ηειεόξαζε θαη video. 

   1.1.6.β  Έπηπιν βηβιηνζήθεο γηα βηβιία ζει. 8. 

   1.1.6.γ  Μεηαιιηθόο Φσξηακόο ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζει.6. 

   1.1.6.δ  Έπηπιν αλαθιαζηηθνύ δηαζθνπίνπ. 

               1.1.6.ε   Έπηπιν γηα BOX FILES ζύκθσλα κε ην ζρέδην αξ. Δ06/2002, ζει. 7. 

               1.1.6.ζη Σηαηήξαο γηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζύκθσλα κε ην ζρέδην αξ.      

                             Δ010/2002, ζειίδα 6. 
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 1.1.7   Ηιεθηξηθόο / Ηιεθηξνληθόο Δμνπιηζκόο:  

 

Α/Α Δμνπιηζκόο  Αξηζκόο 

1 Μηθξνζθόπηα 8 

2 Μηθξνζθόπην κε Flexi cam γηα θαζεγεηή 1 

3 Ηιεθηξνληθνί Υπνινγηζηέο 8 

4 Δθηππσηήο  1 

5 Τειεόξαζε 28" 1 

6 Video 1 

7 Αλαθιαζηηθό δηαζθόπην 1 

8 Slide Projector 1 

9 DLP-Video Projector 1 

10 Μεραλή πιαζηηθνπνίεζεο  1 

11 Χεθηαθή Φσηνγξαθηθή 1 

12 Γηαθείκελα -Interface  8 

13 Σαξσηέο - Scanner 1 

 

     

1.1.8 Άιινο Δμνπιηζκόο 

    1.1.8.α Λεπθνπίλαθαο.  

    1.1.8.β Γύν πηλαθίδεο δηαζηάζεσλ 250cm Φ 150cm, νη νπνίεο λα είλαη  

                ζηεξεσκέλεο  ζηνλ ηνίρν ζηελ πιεπξά Γ.             

                1.1.8.γ  Οζόλε Πξνβνιώλ. 

                1.1.8.δ  Σπλεζηζκέλεο θνπξηίλεο θαη θνπξηίλεο ζπζθόηηζεο.  

                 1.1.8.ε Τνπνζέηεζε εμαεξηζηήξσλ. 

                 1.1.8.ε  Κηλεηό Terrarium. Τν Terrarium είλαη έλα κηθξό ηερλεηό πεξηβάιινλ 

                             ζην νπνίν δηαηεξνύληαη ρεξζαία δώα ή θπηά. Η θαηαζθεπή ηνπ  

                             Tarrarium είλαη όπσο ελόο ελπδξείνπ, δειαδή θαηαζθεπαζκέλν από   

                             γπαιί ή δηαθαλέο πιαζηηθό, αιιά λα δηαζέηεη ζπξόκελε πόξηα ζηε κηα 

                             πιεπξά (θαηαζθεπαζκέλε από ην ίδην δηαθαλέο πιηθό) θαη ζην πάλσ 

                             κέξνο λα έρεη άλνηγκα γηα λα κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζσιήλαο 

                             εμαεξηζηήξαο. 

 

              1.1.9  Παξνρέο 

                 1.1.9.α  Παξνρή θαηάιιειεο ηειεθσληθήο γξακκήο DSL γηα ζύλδεζε κε ην  

                              δηαδίθηπν.  

                 1.1.9.β  Παξνρή γηα θεξαία ηειεόξαζεο 

                 1.1.9.γ  Να ππάξρεη ηνπηθή δηθηύσζε ησλ Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ.  

                 1.1.9.δ  Να ππάξρεη ε θαισδίσζε έηζη ώζηε ν Ηιεθηξνληθόο Υπνινγηζηήο θαη 

                              ην κηθξνζθόπην ηνπ θαζεγεηή λα κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε ηελ   

                              ηειεόξαζε θαη ην DLP. 

 

 

                 1.1.9.ε  Να ππάξρεη θεληξηθή δηαθιάδσζε πγξαεξίνπ κε παξνρέο γηα ιύρλνπο   



 4 

                              Bunsen. Οη θηάιεο ηνπ πγξαεξίνπ λα  θπιάγνληαη ζε ρώξν εθηόο ηνπ   

εξγαζηεξίνπ θαη ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ, ζε εζνρή ηνπ ηνίρνπ θαη λα 

είλαη πεξηθξαγκέλεο κε θάγθεια κε θιεηδαξηά 

 

 1.1.10  Αζθάιεηα ζην εξγαζηήξην    

     1.1.10.α   Τν εξγαζηήξην λα έρεη πόξηα δηαθπγήο ε νπνία λα είλαη ζην βάζνο ηεο    

                     αίζνπζαο θαη όπνπ είλαη δπλαηό ζηνλ απέλαληη ηνίρν εθείλνπ ηεο θπξίαο 

                     εηζόδνπ.  

      1.1.10.β  Τνπνζέηεζε ππξνζβεζηήξσλ 

 

1.2  Αίζνπζα Παξαζθεπαζηεξίνπ   

1.2.1  Γηαζηάζεηο αίζνπζαο:   

          Οη δηαζηάζεηο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ πξέπεη λα είλαη 8m Φ 4m (32 m
2
)    

          Τν εκβαδόλ ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα  είλαη πεξίπνπ ην 30% ηνπ εκβαδνύ ηεο 

          αίζνπζαο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 

1.2.2 Δμνπιηζκόο παξαζθεπαζηεξίνπ 

         Τν παξαζθεπαζηήξην πξέπεη λα έρεη πάγθν ν νπνίνο λα   έρεη ζηε κηα άθξε  βξύζε 

θαξκαθείνπ κε παξνρή λεξνύ, παξνρή πγξαεξίνπ, 4 ξεπκαηνδόηεο ζην πάλσ κέξνο, 

ζπξηάξηα θαη  ληνπιάπηα κε πόξηεο ζε όιν ην θάησ κέξνο. 

Να ππάξρνπλ πξνζήθεο–νξγαλνζήθεο, ληνπιάπηα θύιαμεο εξγαζηεξηαθνύ 

εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ κέρξη ην ύςνο ησλ θεγγηηώλ πνπ λα δηαζέηνπλ ξάθηα. Οη 

πόξηεο λα είλαη από ηδάκη. 

Να ππάξρεη εμαεξηζηήξαο κεγάιεο απόδνζεο.              

Να ππάξρεη θαη εμσηεξηθή πόξηα πέξαλ από εθείλε πνπ νδεγεί ζηελ αίζνπζα 

εξγαζηεξίνπ. 

Να ππάξρεη ζεκείν πξόζβαζεο κε ην δηαδίθηπν. 

         Να ππάξρεη θηλεηό γξαθείν κε Ηιεθηξνληθό Υπνινγηζηή θαη εθηππσηή. 

 

 

 

 

 

 

          

Βηβιηνγξαθία: 

 

Science Facilities Standards, A guide for Designing Indoor Facilities and Outdoor 

Learning Areas for Texas Schools, Charles Dana Center, January 2002. 

 

MCPS Science-Lab Specifications    

Htpp://www.mcps.k12.md.us/curriculum/science/rts/labspecs.htm  

 

School Improvement in Maryland 

Htpp://www.mdk12.org/practices/support_success/has/science_facility 


