
 

       
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

                ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 
Ερµού  15  101 85  Αθήνα 
Τηλέφωνο  :  32 43 872 

FAX   :  32 24 249      ΠΡΟΣ    
Πληροφορίες       : Ανδρέας Κώττης      

                                                                      ΚΟΙΝ.        Γραφείο Υπουργού 
                                                                                                 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
                                                                                                 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας                      

     Σχολικούς Συµβούλους κλ. ΠΕ 4 
                                                                                                 ΕΚΦΕ όλης της χώρας    

  
ΘΕΜΑ: Λειτουργία Εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών στα Γυµνάσια και τα Ενιαία   

             Λύκεια  

ΣΧΕΤ:  

1. Τα εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών που αναπτύσσονται στα Ενιαία Λύκεια τα τελευταία 

χρόνια έχουν σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις πιο εξελιγµένες παιδαγωγικές αντιλήψεις,  

οπλίζονται µε µοντέρνο, ακριβό και αξιόπιστο εποπτικό υλικό και αναµένεται ότι θα 

συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό της διδασκαλίας των αντίστοιχων µαθηµάτων.  

2. Η εργαστηριακή εξάσκηση των µαθητών προβλέπεται από τα ισχύοντα προγράµµατα 

σπουδών και αποτελεί οργανικό τµήµα της διδασκαλίας των αντιστοίχων µαθηµάτων 

3. Η λειτουργία αυτών των εργαστηρίων θα αρχίσει σταδιακά από το επόµενο σχολικό έτος  

2000-2001. 

4. Κατά το πρώτο έτος (2000-2001) της γενικευµένης εφαρµογής της Εργαστηριακής  

διδασκαλίας των Φυσικών Μαθηµάτων θα πραγµατοποιηθούν σε όλα τα Ενιαία Λύκεια και        

τις Λυκειακές τάξεις της χώρας, λίγα και απλά πειράµατα επιδείξεως µεταξύ αυτών που 

προτείνονται στα εγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών των αντίστοιχων µαθηµάτων. 

5. Η ∆/νση Σπουδών Β/θµιας Εκπ/σης θα καθορίσει έγκαιρα, σύµφωνα µε το διαθέσιµο 

εξοπλισµό, τις παραπάνω εργαστηριακές δραστηριότητες. 

6. Από το σχολικό έτος 2001-2002 θα επεκταθεί σταδιακά η εργαστηριακή διδασκαλία των 

αντίστοιχων µαθηµάτων (Φυσικής, Χηµείας και Βιολογίας) σε µεγαλύτερο τµήµα της 

διδακτέας ύλης. 

7. Την τεχνική και οργανωτική υποστήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων έχουν αναλάβει τα 

κατά τόπους Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) στα οποία θα πρέπει           

να απευθύνονται οι Σχολικές Μονάδες για την επίλυση οποιουδήποτε σχετικού  

προβλήµατος. 

8. Το κόστος των µικροεξαρτηµάτων των πειραµατικών διατάξεων και των αναλωσίµων θα 

καλυφθεί από τα λειτουργικά έξοδα των Σχολείων. 

9. Το ΥΠΕΠΘ µε ανησυχία διαπιστώνει ότι παρατηρούνται φθορές και καταστροφές στους                

νέους εργαστηριακούς χώρους και τον εξοπλισµό σε συχνότητα που δεν είναι αποδεκτή.              

 

 

 

Βαθµός Ασφαλείας .......................... 
 
Αθήνα   23-6-2000 
Αριθ. Πρωτ.    Γ2/2388  
Βαθ. Προτερ....................................... 

Τις Σχολικές Μονάδες Β/θµιας 
Εκπ/σης όλης της χώρας 



Επίσης οι χώροι αυτοί συχνά καθίστανται ανενεργοί διότι χρησιµοποιούνται για τη στέγαση 

τµηµάτων κατευθύνσεων ή µαθηµάτων επιλογής. 

10. Το µέγεθος της ανθρώπινης προσπάθειας που έχει καταβληθεί από τις εκατοντάδες των 

εθελοντών εκπαιδευτικών σε όλη την χώρα, τα οικονοµικά και τεχνικά µέσα που έχουν                 

διατεθεί µέχρι σήµερα και αυτά που θα διατεθούν στο άµεσο µέλλον και κυρίως οι               

εκπαιδευτικές ελπίδες που έχουν επενδυθεί σ' αυτό το τεράστιο για τα Ελληνικά δεδοµένα               

έργο επιβάλλουν την αποτελεσµατική προστασία των νέων Εργαστηρίων. 

11. Για τους παραπάνω λόγους οι αίθουσες που διαµορφώνονται σε εργαστήρια Φυσικών 

Επιστηµών θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για την διδασκαλία των παραπάνω               

µαθηµάτων. 

12. Για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η στέγαση τµήµατος µαθητών 
(Γενικής Παιδείας, Κατεύθυνσης ή Επιλογής) σε αίθουσα εργαστηρίου 
Φυσικών Επιστηµών ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι 
διαδικασίες διαµόρφωσης (Α' ή Β' του έργου). 

13. Οι προϊστάµενοι των κατά τόπους ∆/νσεων και Γραφείων Β/θµιας Εκπ/σης παρακαλούνται 

κατά την κατανοµή του µαθητικού δυναµικού στα Ενιαία Λύκεια να λάβουν ιδιαίτερη               

πρόνοια για την πιστή εφαρµογή του παραπάνω παραγράφων «11» και «12». 

14. Στις περιπτώσεις που εµφανίζεται διαπιστωµένη στενότητα χώρων η οποία δεν µπορεί να 

αντιµετωπιστεί µε κατάλληλη κατανοµή των µαθητών στα γειτονικά Ενιαία Λύκεια, µε την 

καθοδήγηση των προϊσταµένων των Γραφείων και των ∆/νσεων θα εφαρµόζεται             

αναδιάταξη του σχολικού χώρου σε αίθουσες µαθηµάτων ή ένα µέρος του σχολείου θα  

λειτουργεί σε διπλή βάρδια. 

15. Στις περιπτώσεις που θα προκριθεί η λύση της αναδιάταξης σε αίθουσες 
µαθηµάτων, στα εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών θα εγκατασταθούν 
αποκλειστικά καθηγητές του κλάδου ΠΕ4. 

16. Η πιστή εφαρµογή της παρούσης (της οποίας θα λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι 

     καθηγητές του κλάδου ΠΕ 4) ανατίθεται στους προϊσταµένους των ∆/νσεων και των Γραφείων   

     Β/θµιας Εκπ/σης. 

   

                                                                                                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                                                                      

                                                                               ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ  

Εσωτ. ∆ιανοµή  

∆Σ∆ΕΙΓραφείο Εργαστηρίων  

 


