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Θέμα: Πλήρωση θέσεων υπ.ΕΚΦΕ - υποστήριξη λειτουργίας ΕΚΦΕ

Αξιότιμοι,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκθέσουμε ορισμένα από τα ζητήματα

που έχουν ανακύψει αναφορικά με τη λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων

Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) και να σας υποβάλουμε τα αιτήματά μας σχετικά με τις

ενέργειες που, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να γίνουν προκειμένου αυτά να επιλυθούν.

Όπως γνωρίζετε, οι εργαστηριακές δραστηριότητες αποτελούν (ή θα έπρεπε να

αποτελούν) αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.

Ειδικότερα, η αξιοποίηση του εργαστηριακού εξοπλισμού, ο οποίος ήδη υπάρχει στα

περισσότερα σχολεία της χώρας, αλλά και η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και

διαδικασιών STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά

στην αναβάθμιση της διδασκαλίας των μαθημάτων των φυσικών επιστημών και,

δεδομένου ότι οι τελευταίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης, στη
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συνολική βελτίωση του επιπέδου του ελληνικού σχολείου. Πρέπει να σημειωθεί

περαιτέρω ότι η εργαστηριακή διαδικασία, η διερεύνηση και η επιστημονική μέθοδος

αποτελούν βασικά συστατικά των νέων προγραμμάτων σπουδών που πρόκειται να

εφαρμοστούν, ενώ θέματα με εργαστηριακό υπόβαθρο έχουν ήδη ενσωματωθεί στην

Τράπεζα Θεμάτων. Επισημαίνεται ότι με το έγγραφο με αρ. πρωτ.

109555/Δ2/09-09-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ζητείται η

διευθέτηση των ωραρίων καθηγητών Φ.Ε. ώστε να παρακολουθούν τις ημερίδες που

διοργανώνουν τα κατά τόπους ΕΚΦΕ, την απαραίτητη δε επιμόρφωση των ημερίδων

αυτών στερείται μεγάλος αριθμός συναδέλφων που ανήκουν σε ΔΔΕ με μη

στελεχωμένο ΕΚΦΕ με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα της εκπαίδευσης των

σχολείων τους.

Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών αποτελούν δομές με κεντρικό στόχο

την υποστήριξη όλων των προηγούμενων δραστηριοτήτων. Η πλούσια δράση τους

αναδεικνύεται και μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΑΝΕΚΦΕ και τις ιστοσελίδες των

κατά τόπους ΕΚΦΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, οι

επισκέψεις σχολικών μονάδων στα ΕΚΦΕ, η διοργάνωση ημερίδων, η δημιουργία

υποστηρικτικού υλικού (περιλαμβάνεται στις οδηγίες διδασκαλίας του Ινστιτούτου

Εκπαιδευτικής Πολιτικής), η διοργάνωση εκδηλώσεων, διαγωνισμών και δράσεων σε

Πανελλήνιο και ΠανευρωπαΪκό επίπεδο κ.α. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή από τα συνολικά

78 ΕΚΦΕ τα 15 δεν λειτουργούν λόγω της μη στελέχωσης τους με υπεύθυνο

εκπαιδευτικό, ενώ κάποια άλλα λειτουργούν με περιορισμένες δυνατότητες λόγω

έλλειψης προσωπικού και υποδομών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα σε εμάς στοιχεία, τα ΕΚΦΕ που δεν είναι

στελεχωμένα και, ως εκ τούτου δεν λειτουργούν, είναι τα εξής:

● Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Ορεστιάδας (Έβρου) και
Καβάλας

● Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Κέντρου (Ανατολικής Θεσσαλονίκης),

Νεάπολης (Δυτικής Θεσσαλονίκης) και Βέροιας (Ημαθίας)

● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Καστοριάς
● Περιφέρεια Θεσσαλίας: Βόλου (Μαγνησίας)

● Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Ζακύνθου
● Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Μεσολογγίου (Αιτωλοακαρνανίας)

● Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Άμφισσας (Φωκίδας) και Λιβαδειάς (Βοιωτίας)

● Περιφέρεια Αττικής: Ομόνοιας (Αθήνας Α΄), Νέας Φιλαδέλφειας (Αθήνας Α΄) και
Δυτικής Αττικής

● Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Μήλου (Κυκλάδων)
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Λαμβάνοντας υπόψη όσα εκθέτουμε ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε:

α. να προκηρυχθούν εκ νέου οι θέσεις των υπευθύνων ΕΚΦΕ. Υπενθυμίζουμε ότι η

θητεία των περισσότερων υπευθύνων ΕΚΦΕ έχει λήξει την 31
η

Ιουλίου 2022 και

βρίσκονται σε καθεστώς παράτασης.

β. να στελεχωθούν τα ΕΚΦΕ που δεν έχουν υπεύθυνο με προσωρινές τοποθετήσεις

εκπαιδευτικών, έως ότου προκηρυχθούν οι νέες θέσεις.

γ. να υποστηριχθεί η λειτουργία των ΕΚΦΕ (ενδεικτικά με τη διάθεση εκπαιδευτικών/

συνεργατών, υλικοτεχνικής υποδομής, αναλωσίμων κλπ).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας και παρακαλούμε για τις ενέργειές

σας.

Για το Δ.Σ. της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Χ. Γεωργόπουλος
Φυσικός, MSc

Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Αγ. Αναργύρων

Ο Γενικός Γραμματέας

Ν. Αναστασάκης
Φυσικός, Msc

Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων


