
 
ΛΙΓΕΣ   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής καταχώρησης των οργάνων και αντιδρα-

στηρίων του Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών, έγινε για την δική σας 
διευκόλυνση την σχετική με την διακίνηση των οργάνων ή των αντιδραστηρίων. 
Εξυπηρετεί επίσης στην καταγραφή όλων των ποσοτήτων που βρίσκονται στο ερ-
γαστήριο των Φ.Ε η οποία γίνεται για πρώτη φορά με τρόπο αναλυτικό. Οι δυνα-
τότητες του προγράμματος ασφαλώς και δεν είναι απεριόριστες, αποτελεί όμως 
μια επαρκώς ικανοποιητική βάση καταγραφής των υλικών του ΣΕΦΕ.  

Η βάση αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος (1), αφορά τα όργανα 
και τα αντιδραστήρια της Φυσικής, της Χημείας, και της Βιολογίας. Το δεύτερο μέ-
ρος (2) αφορά τους Χάρτες τα Μοντέλα και τα Οπτικοακουστικά Συστήματα του 
ΣΕΦΕ.  

Και οι δύο βάσεις είναι πανομοιότυπες όσον αφορά τη λειτουργία τους. Ε-
πομένως οι παρακάτω συμβουλές εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο και στις δύο.  

 
Ας δούμε λοιπόν τι πρέπει κυρίως να προσέξετε 
 
Φύλλο "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ" 
 
Ανοίγουμε το πρόγραμμα και ξεκινάμε από το φύλλο 
"ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ".  Μπορούμε να επιλέξουμε από τα κελιά της στήλης 
C όπου εμφανίζονται οι ονομασίες των οργάνων. Με μονό αριστερό 
‘κλικ’ στο όργανο που μας ενδιαφέρει, οδηγούμαστε στη καρτέλα δια-
κίνησης του οργάνου αυτού.  
 
< Για διευκόλυνση στην εύρεση του οργάνου που μας ενδιαφέρει, μπορούμε 
να πιέσουμε την  "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ" (κελί D4)  και να επιλέξουμε την 
αντίστοιχη κατηγορία. Αυτόματα, η αναζήτηση θα περιοριστεί μόνο μεταξύ 
των οργάνων της συγκεκριμένης κατηγορίας. >  
 
Από το φύλλο "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ", και πιέζοντας στο "Απόθεμα" (κελί 
Β3) μπορούμε να μετακινηθούμε στην αντίστοιχη καρτέλα, όπου υ-
πάρχει συνοπτική παρουσίαση όλων των πραγματικών αποθεμάτων 
του ΣΕΦΕ. [ Η καρτέλα αυτή ελπίζουμε ως το τέλος της χρονιάς να έχει συ-
μπληρωθεί επαρκώς για να μπει στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ, ούτως ώστε όλα 
τα σχολεία του νομού να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στην πληροφο-
ρία των αποθεματικών των υπολοίπων σχολείων. Έτσι θα μπορούν αμέσως 



να απευθύνονται στο σχολείο που τους εξυπηρετεί καλύτερα για να αναζη-
τήσουν κάποιο όργανο ή κάποιο αντιδραστήριο ]  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω του ότι υπάρχουν κελιά ‘κλειδωμένα’, αν κατά λά-
θος πατηθεί κάποιο από αυτά, θα ενεργοποιηθεί το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (προ-
ηγούμενο ΜΗ κλειδωμένο) κελί που χρησιμοποιήσαμε.  
[ μην τρομάξετε !! ]  
 
Φύλλο "ΟΡΓΑΝΟ (Χ)" 
 
Αφού από το φύλλο "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ" μετακινηθούμε σε κάποια καρ-
τέλα οργάνου (φύλλο: ΟΡΓΑΝΟ (Χ)), πρώτα θα πρέπει να κάνουμε την 
καταχώρηση της ποσότητας των οργάνων που έχουν χρεωθεί στο 
ΣΕΦΕ του σχολείου μας (ΧΡΕΩΜΕΝΑ - κελί Μ3). [ ΧΡΕΩΜΕΝΑ είναι τα 
δικά μας, αυτά που μας ανήκουν, όχι αυτά που έχουμε δανειστεί από άλλους. 
Αν για παράδειγμα έχω δύο διακόπτες που τους έχω δανειστεί, και αυτοί εί-
ναι όλοι κι όλοι τότε οι ΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ είναι ΜΗΔΕΝ ]  
 
Αφού γίνει αυτό, στη συνέχεια για να καταχωρήσουμε κάποια μετακί-
νηση οργάνου έχουμε τις ακόλουθες επιλογές : 
• Στα λευκά κελιά της στήλης Α ( ΠΡΟΣΟΧΗ: ξεκινώντας από 
το κελί Α7 ), επιλέγουμε τον φορέα συναλλαγής που θα είναι προφα-
νώς κάποιο σχολείο ή το ΕΚΦΕ. Αυτό γίνεται ανοίγοντας την μπάρα η 
οποία ενεργοποιείται κάθε φορά που επιλέγουμε ένα κελί της στήλης 
αυτής το οποίο αναφέρεται στον φορέα προς τον οποίο ή από τον ο-
ποίο έγινε η μετακίνηση του οργάνου (δώσαμε ή πήραμε). 
• Αν δανείσαμε όργανο ή όργανα στον παραπάνω επιλεγμένο 
φορέα [ σχολείο ή ΕΚΦΕ ] ενημερώνουμε για την ποσότητά τους το 
κόκκινο κελί της στήλης C. Αν δανειστήκαμε όργανο από το συγκε-
κριμένο φορέα, αναγράφουμε την ποσότητα στο πράσινο κελί της στή-
λης E .  
• Έχουμε τη δυνατότητα στα λευκά κελιά της στήλης G, να 
γράψουμε το όνομα του καθηγητή με την ευθύνη του οποίου έγινε η 
συναλλαγή. 
• Στα λευκά κελιά της στήλης Η, καταγράφουμε την ημερομη-
νία της συναλλαγής. Αν πληκτρολογήσουμε μόνο ημέρα και μήνα 
(χωρίς έτος), αυτόματα καταχωρείται και το τρέχον έτος. 
• Σε περίπτωση που επιστραφούν τα όργανα από τον φορέα          
[ σχολείο ή ΕΚΦΕ ] προς εμάς ή δοθούν από εμάς προς τον φορέα  και 
αφού αναζητήσουμε και βρούμε τη γραμμή με τη μετακίνηση του ορ-
γάνου που μας ενδιαφέρει, συμπληρώνουμε την ποσότητα των οργά-
νων:  



 
α) στο κόκκινο κελί της στήλης D, αν μας επιστράφηκε το αναφερόμε-
νο υλικό  
ή  
β) στο πράσινο κελί της στήλης F, αν επιστρέψαμε εμείς το αναφερό-
μενο υλικό στον φορέα από το οποίο το δανειστήκαμε.  
 
      Στη συνέχεια  αναγράφουμε  την ημερομηνία που έγινε η επιστρο-
φή του υλικού στο λευκό κελί της στήλης Ι.  
Σε περίπτωση που η επιστροφή γίνει τμηματικά ( π.χ. ενώ δανείσαμε 4 
όργανα μας επιστράφηκαν πρώτα τα 2 και αργότερα τα υπόλοιπα 2 ), 
η καταγραφή μπορεί στο συγκεκριμένο κελί να έχει την εξής μορφή: 
15/10/04(2) - 20/11/04(2).  
Είναι κατανοητό ότι μέσα στις παρενθέσεις καταγράφουμε τις ποσό-
τητες των επιστραφέντων υλικών τη συγκεκριμένη ημερομηνία.  
Σε αυτή τη περίπτωση, λόγω οικονομίας χώρου, για να φαίνονται όλες 
οι ημερομηνίες θα πρέπει να επιλέξετε το συγκεκριμένο κελί. Αν το 
επόμενο κελί (στήλη J - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) δεν έχει καμία καταγραφή, 
τότε όλες οι ημερομηνίες είναι εμφανείς και χωρίς την ενεργοποίηση 
του συγκεκριμένου κελιού.  
 
Σημείωση : αν η επιστροφή γίνει τμηματικά θα πρέπει να μην ξεχάσε-
τε να διορθώσετε την ποσότητα των επιστραφέντων υλικών. 
 
Με κάθε ποσοτική καταχώρηση που κάνουμε, ενημερώνονται αυτόμα-
τα  η συνολική ποσότητα του συγκεκριμένου οργάνου: 
• Που έχουμε δανείσει σε άλλες εκπαιδευτικές μονάδες         
(Κόκκινο κελί L5), 
• Που έχουμε δανειστεί από άλλες εκπαιδευτικές μονάδες    
(Πράσινο κελί Μ5), 
• Που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή μέσα στο σχολείο μας 
(Γαλάζιο κελί L3) 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω του ότι όλα τα υπόλοιπα κελιά είναι κλειδωμένα, αν 
κατά λάθος πατηθεί κάποιο από αυτά τα ‘κλειδωμένα’ κελιά, θα ενερ-
γοποιηθεί το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (προηγούμενο ΜΗ κλειδωμένο) κελί που 
χρησιμοποιήσαμε. 
Επειδή τελειώνοντας μια καταγραφή σε κάποιο κελί και πιέζοντας 
"ENTER" αυτόματα μεταβαίνουμε στο επόμενο ΜΗ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ 
κελί, πρέπει να προσεχθεί το εξής: Όταν κάνουμε την καταχώρηση της 
ποσότητας των χρεωμένων οργάνων (ΧΡΕΩΜΕΝΑ-κελί Μ3) πιέζοντας 
"ENTER", μεταβαίνουμε στο κελί Μ77. Για το λόγο αυτό, ειδικά για την 



παραπάνω καταχώρηση, θα πρέπει να μετακινούμαστε με το ποντίκι 
σε κελί της στήλης Α (ξεκινώντας από το κελί Α7). 
 
Σε κάθε περίπτωση, επιλέγοντας ''Περιεχόμενα'' (κελί G1), μετακι-
νούμαστε στο αρχικό φύλλο ''Περιεχόμενα''. 
 
Φύλλο "Απόθεμα" 
 
      Από το φύλλο "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ" πιέζοντας "Απόθεμα" (κελί Β3), 
μετακινούμαστε στο αντίστοιχο φύλλο όπου οι στήλες Ε & F μας ενη-
μερώνουν για τα πραγματικά (διαθέσιμα) αποθέματα των οργάνων 
του ΣΕΦΕ. Με τον ίδιο τρόπο που ακολουθήσαμε στο φύλλο 
"ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ", για διευκόλυνση στην εύρεση του οργάνου που μας 
ενδιαφέρει, μπορούμε να πιέσουμε στο "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ"  (κε-
λί C4), να επιλέξουμε την αντίστοιχη κατηγορία και αυτόματα η ανα-
ζήτηση θα περιοριστεί μόνο ανάμεσα στα όργανα της συγκεκριμένης 
κατηγορίας. 
 
        Να σημειωθεί ότι αν και η ορολογία που χρησιμοποιήθηκε σε με-
ρικές περιπτώσεις δεν ήταν η δόκιμη, εντούτοις προτιμήθηκε για την 
καλύτερη κατανόηση της χρήσης του προγράμματος από όλους.   
 
Για κάθε απορία είμαστε στη διάθεσή σας….  
 
Δημήτρης Τσολακίδης   


