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ΘΔΜΑ: Λεηηνπξγία Δξγαζηεξίωλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζηα Γπκλάζηα θαη ηα Δληαία
Λύθεηα
ΥΔΣ:
1. Σα εξγαζηήξηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα Δληαία Λχθεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα
έρνπλ ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ηηο πην εμειηγκέλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, νπιίδνληαη κε κνληέξλν,
αθξηβφ θαη αμηφπηζην επνπηηθφ πιηθφ θαη αλακέλεηαη φηη ζα ζπκβάιινπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο
δηδαζθαιίαο ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ.
2. Η εξγαζηεξηαθή εμάζθεζε ησλ καζεηψλ πξνβιέπεηαη απφ ηα ηζρχνληα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη
απνηειεί νξγαληθφ ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αληηζηνίρσλ καζεκάησλ
3. Η ιεηηνπξγία απηψλ ησλ εξγαζηεξίσλ ζα αξρίζεη ζηαδηαθά απφ ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο 2000-2001.
4. Καηά ην πξψην έηνο (2000-2001) ηεο γεληθεπκέλεο εθαξκνγήο ηεο Δξγαζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο ησλ
Φπζηθψλ Μαζεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε φια ηα Δληαία Λχθεηα θαη ηηο Λπθεηαθέο ηάμεηο ηεο
ρψξαο, ιίγα θαη απιά πεηξάκαηα επηδείμεσο κεηαμχ απηψλ πνπ πξνηείλνληαη ζηα εγθεθξηκέλα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ.
5. Η Γ/λζε πνπδψλ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ζα θαζνξίζεη έγθαηξα, ζχκθσλα κε ην δηαζέζηκν εμνπιηζκφ, ηηο
παξαπάλσ εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.
6. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2001-2002 ζα επεθηαζεί ζηαδηαθά ε εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία ησλ αληίζηνηρσλ
καζεκάησλ (Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο) ζε κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο δηδαθηέαο χιεο.
7. Σελ ηερληθή θαη νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ αλαιάβεη ηα θαηά
ηφπνπο Δξγαζηεξηαθά Κέληξα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Δ.Κ.Φ.Δ.) ζηα νπνία ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη
νη ρνιηθέο Μνλάδεο γηα ηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε ζρεηηθνχ πξνβιήκαηνο.
8. Σν θφζηνο ησλ κηθξνεμαξηεκάησλ ησλ πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ αλαισζίκσλ ζα θαιπθζεί
απφ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ρνιείσλ.
9. Σν ΤΠΔΠΘ κε αλεζπρία δηαπηζηψλεη φηη παξαηεξνχληαη θζνξέο θαη θαηαζηξνθέο ζηνπο
λένπο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζε ζπρλφηεηα πνπ δελ είλαη απνδεθηή.
Δπίζεο νη ρψξνη απηνί ζπρλά θαζίζηαληαη αλελεξγνί δηφηη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηέγαζε ηκεκάησλ
θαηεπζχλζεσλ ή καζεκάησλ επηινγήο.

10. Σν κέγεζνο ηεο αλζξψπηλεο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη θαηαβιεζεί απφ ηηο εθαηνληάδεο ησλ εζεινληψλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε φιε ηελ ρψξα, ηα νηθνλνκηθά θαη ηερληθά κέζα πνπ έρνπλ δηαηεζεί κέρξη ζήκεξα θαη
απηά πνπ ζα δηαηεζνχλ ζην άκεζν κέιινλ θαη θπξίσο νη εθπαηδεπηηθέο ειπίδεο πνπ έρνπλ επελδπζεί
ζ' απηφ ην ηεξάζηην γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα έξγν επηβάιινπλ ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ
λέσλ Δξγαζηεξίσλ.
11. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο νη αίζνπζεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε εξγαζηήξηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ.
12. Γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ επηηξέπεηαη ε ζηέγαζε ηκήκαηνο καζεηψλ (Γεληθήο Παηδείαο,
Καηεχζπλζεο ή Δπηινγήο) ζε αίζνπζα εξγαζηεξίνπ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ αλεμάξηεηα απφ
ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθνληαη νη δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο (Α' ή Β' ηνπ έξγνπ).
13. Οη πξντζηάκελνη ησλ θαηά ηφπνπο Γ/λζεσλ θαη Γξαθείσλ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο παξαθαινχληαη θαηά ηελ
θαηαλνκή ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ζηα Δληαία Λχθεηα λα ιάβνπλ ηδηαίηεξε πξφλνηα γηα ηελ πηζηή
εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ παξαγξάθσλ «11» θαη «12».
14. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδεηαη δηαπηζησκέλε ζηελφηεηα ρψξσλ ε νπνία δελ κπνξεί λα
αληηκεησπηζηεί κε θαηάιιειε θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζηα γεηηνληθά Δληαία Λχθεηα, κε ηελ θαζνδήγεζε
ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Γξαθείσλ θαη ησλ Γ/λζεσλ ζα εθαξκφδεηαη αλαδηάηαμε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ
ζε αίζνπζεο καζεκάησλ ή έλα κέξνο ηνπ ζρνιείνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε δηπιή βάξδηα.
15. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα πξνθξηζεί ε ιχζε ηεο αλαδηάηαμεο ζε αίζνπζεο καζεκάησλ, ζηα εξγαζηήξηα
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζα εγθαηαζηαζνχλ απνθιεηζηηθά θαζεγεηέο ηνπ θιάδνπ ΠΔ4.
16. Η πηζηή εθαξκνγή ηεο παξνχζεο (ηεο νπνίαο ζα ιάβνπλ γλψζε ελππφγξαθα φινη νη
θαζεγεηέο ηνπ θιάδνπ ΠΔ 4) αλαηίζεηαη ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ Γ/λζεσλ θαη ησλ Γξαθείσλ
Β/ζκηαο Δθπ/ζεο.
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