
Αξιότιμη κυρία διευθύντρια..

Προσφάτως, ενημερωθήκαμε για το ζήτημα που έχει προκύψει, σχετικά με τους 
εργαστηριακούς χώρους του σχολείου σας και την μετατροπή αίθουσας εργαστηρίου 
Φυσικών Επιστημών σε αίθουσα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων.

Οι δραστηριότητες και τα πειράματα στα εργαστήρια, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης στα μαθήματα του κλάδου των Φ.Ε (ΠΣΔ Ι.Ε.Π. 
2021-2022 - Η χρήση των ΤΠΕ, όπου είναι αναγκαία, ας χρησιμοποιείται για την 
υποβοήθηση της διδασκαλίας. Η εργαστηριακή άσκηση όμως είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. ……….), περιλαμβάνοντας 
υποχρεωτικά πειράματα και εργαστηριακές δραστηριότητες, αναφέρονται στις οδηγίες 
των αντίστοιχων μαθημάτων. Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων, που πραγματοποιείται και 
συντηρείται σε συνθήκες δυσμενέστατης δημοσιονομικής κατάστασης, είναι μεγάλης 
χρηματικής αξίας και αποτελεί περιουσία του Δημοσίου, που πρέπει να φυλάσσεται από 
φθορές αλλά και να αξιοποιείται εκπαιδευτικά. Δεν έχει νόημα η απλή ύπαρξη των 
συσκευών, των αντιδραστηρίων, των οργάνων, των προπλασμάτων, στοιβαγμένων σε 
έναν αποθηκευτικό χώρο. Είναι απαραίτητη η παρουσία τους στον φυσικό τους χώρο, 
στην αίθουσα του εργαστηρίου, κατανεμημένα σύμφωνα με τις οδηγίες των εγχειριδίων, 
έτοιμα προς χρήση ανά πάσα στιγμή, από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους. 
Επιπροσθέτως, αυτό επιτάσσουν και τα στενά χρονικά περιθώρια των ωρολογίων 
προγραμμάτων σπουδών, που περιορίζουν δραματικά τα χρονικά περιθώρια της 
προετοιμασίας των εργαστηριακών δραστηριοτήτων, από τους εκπαιδευτικούς, πόσο 
μάλλον την μεταφορά και διάταξη συσκευών από μια αποθήκη στην αίθουσα του 
εργαστηρίου.

Τα εργαστήρια Φ.Ε., αποτελούν σημαντικό εργαλείο και τις εργαστηριακές δεξιότητες, 
που από εφέτος εντάχθηκαν στα προγράμματα σπουδών, καθώς και δράσεων που 
αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου των Φ.Ε. (CERN, αστεροσκοπεία κλπ), ώστε 
οι μαθητές σας να εντρυφήσουν στη σύγχρονη τεχνολογία, ανεβάζοντας το επίπεδο 
μόρφωσης και της καταξίωσης στην τοπική κοινωνία.

Επομένως, είναι σαφές  ότι οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Άλλωστε, η ισχύουσα 
νομοθεσία αποδεικνύει τη σημασία αυτής της αποκλειστικής χρήσης (επισυναπτόμενα 
αρχεία).

Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, λόγω της 
πανδημίας, σας παρακαλούμε να λάβετε όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα, για 
την διατήρηση και ασφαλή φύλαξη των υπαρχόντων εργαστηριακών χώρων, καθώς και 
την αποκατάσταση τυχόν φθορών. Επίσης, παρακαλούμε να εξετάσετε εναλλακτικές 
λύσεις του χωροταξικού προβλήματος, όπως τις προτάσεις που εισηγήθηκαν οι 
συνάδελφοι.
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