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    ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  

ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ, ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΩΝ 

     ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ 
   ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ & ΔΚΠ/ΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
                           ΣΜΗΜΑ Σ΄ ΜΔΛΔΣΩΝ 
     ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ 

 
Δξκνύ  15 
101 85  Αζήλα 
Σειέθωλν :  210 32 43 872 

FAX   :  210 32 31 883           ΠΡΟ: 
e. mail  :  t05sde42@ypepth.gr    
Πιεξνθνξίεο  : Διέλε Σζνπξάθε            
 

 
 

 
  

   ΚΟΙΝ:     - ρνιηθνύο πκβνύινπο θι. ΠΔ04 όιεο ηεο  
                      ρώξαο. 
        - ΔΚΦΔ όιεο ηεο ρώξαο  
                      (δηα ηωλ Γ/λζεωλ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο)                     

   

 

ΘΔΜΑ:  «Μη αλλαγή σπήζηρ ηων επγαζηηπίων Φςζικών Δπιζηημών ηων ζσολείων». 
 
 
 ηα ζρνιεία ηεο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο  έρνπλ αλαπηπρζεί εξγαζηήξηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. 

Σα εξγαζηήξηα απηά έρνπλ πξνθαλή ζθνπό ρξήζεο ηελ εξγαζηεξηαθή εμάζθεζε ηωλ 

καζεηώλ ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηωλ Φπζηθώλ καζεκάηωλ. Η εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία 

πξνβιέπεηαη ζηα ηζρύνληα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη θαζνξίδεηαη εηδηθόηεξα  κε Τπνπξγηθή 

Απόθαζε. 

Διδικόηεπα για ηα επγαζηήπια Φ. Δ. πος έσοςν δημιοςπγηθεί ζηα Δνιαία Λύκεια 

μέζω ηος ΔΠΔΑΔΚ, η ςποσπέωζη αποκλειζηικήρ σπήζηρ αςηών για ηον ανωηέπω 

ζκοπό, επιβάλλεηαι και αποππέει από ηο θεζμικό και κανονιζηικό πλαίζιο πος διέπει 

ηο «Κοινοηικό Πλαίζιο ηήπιξηρ». 

Γηα ηνπο παξαπάλω ιόγνπο νη αίζνπζεο πνπ δηακνξθώλνληαη ζε επγαζηήπια Φ. Δ. θα 

ππέπει να σπηζιμοποιούνηαι αποκλειζηικά για ηον ζκοπό αςηό. Γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν 

δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ρξήζεο ηνπο ή ε ζηέγαζε ηκήκαηνο καζεηώλ ζε αίζνπζα 

εξγαζηεξίωλ Φ. Δ.. 

Nα δηαηεξεζεί κέρξη ........................ 

Βαζκόο Αζθαιείαο .......................... 
Αζήλα    22-11-2005   
 Αξηζ. Πξωη.  131773 / Γ7   
Βαζ. Πξνηεξ....................................... 

 

- Γ/νζειρ & Γπαθεία Β/θμιαρ 

Δκπ/ζηρ όληρ ηηρ σώπαρ      

- σολικέρ Μονάδερ Β/θμιαρ 

Δκπ/ζηρ όληρ ηηρ σώπαρ 
(δηα ηωλ Γ/λζεωλ Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο όιεο ηεο ρώξαο) 
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ηηο πεξηπηώζεηο πνπ εκθαλίδεηαη δηαπηζηωκέλε ζηελόηεηα ρώξνπ θαη κέρξη νξηζηηθήο 

ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, επηηξέπεηαη ε ρξήζε απηώλ ηωλ αηζνπζώλ κόλν γηα ηε δηδαζθαιία 

ηωλ Φπζηθώλ καζεκάηωλ.  

Η πηζηή εθαξκνγή ηεο παξνύζεο αλαηίζεηαη ζηνπο πξνϊζηακέλνπο ηωλ Γ/λζεωλ θαη 

ηωλ Γξαθείωλ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο. 

   Με επζύλε ηωλ Γ/ληώλ ηωλ ζρνιείωλ λα ιάβνπλ γλώζε ελππόγξαθα όινη νη 

θαζεγεηέο θιάδνπ ΠΔ04. 

 
 
 

                      Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                   ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟ 

 

 

 

 

Δζωη. Γιανομή                              

 Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

 Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα                                              

 Γ/λζε ΔΠΔΓ/Σκήκα Μειεηώλ/                                        
      Γξαθείν Δξγαζηεξίωλ Φ. Δ. 

 
 
 

           


