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Θέμα: Λήξη θητείας υπευθ. Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι
Όπως γνωρίζετε, τα Ε.Κ.Φ.Ε. (Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών), είναι δομές με
σημαντική συνεισφορά στην εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Διδακτικές
τους προτάσεις αποτελούν ήδη μέρος των οδηγιών διδασκαλίας του Ι.Ε.Π. για τα μαθήματα
των Φ.Ε., δραστηριότητες που διοργανώνουν τοπικά αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο
(διαγωνισμοί, ημερίδες, σεμινάρια κλπ) ενισχύουν και υποστηρίζουν την διάχυση της
επιστήμης, ενώ ένας πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών και εκπαιδευτικών τα επισκέπτονται
για να παρακολουθήσουν επιμορφώσεις, υποδειγματικες διδασκαλίες, να λύσουν απορίες
και να πειραματιστούν. Τις δράσεις των Ε.Κ.Φ.Ε. τις αναδεικνύει και η ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. μέσω
της ιστοσελίδας της.
Σας υπενθυμίζουμε πως τόσο το μεταβατικό πρόγραμμα σπουδών για τη Φυσική της Γ’
Λυκείου, όσο και τα νέα προγράμματα σπουδών για τις Φ.Ε. στη Β/θμια Εκπ/ση
αναδεικνύουν το πείραμα ως πυλώνα της εκπαίδευσης στις Φ.Ε.. Η εύρυθμη λειτουργία των
ΕΚΦΕ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή εφαρμογή αυτών των ιδεών στην
Πρωτοβάθμια και Β/θμια εκπαίδευση.
Σύντομα και συγκεκριμένα στις 31 Ιουλίου λήγει η θητεία των περισσότερων υπευθύνων
Ε.Κ.Φ.Ε. Με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου τους, θα σας παρακαλούσαμε για
την έγκαιρη προκήρυξη των νέων θέσεων ή την έγκαιρη παράταση της θητείας των
υπαρχόντων.

Παραθέτουμε και τη σχετική νομολογία:
α) Άρθρο 22 νόμου 4823/2021 “Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών”

β) Άρθρο 52 παρ. 9 του π.δ. 18/2018
γ) Άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24)
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειες σας

Για το Δ.Σ. της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.
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