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Τπόμνημα ςχετικό με την ζνταξη των εργαςτηριακών δραςτηριοτήτων 

ςτην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική 
 
Αγαπθτοί Κφριοι, 
το υπόμνθμα αυτό τθσ Πανελλινιασ  Ζνωςθσ Τπευκφνων Εργαςτθριακϊν Κζντρων Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε) ζχει ωσ ςτόχο τθν κατάκεςθ προτάςεων για τθν ενςωμάτωςθ των 
εργαςτθριακϊν δραςτθριοτιτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτα ςχολεία τθσ Πρωτοβάκμιασ 
και τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι πρακτικι. Ενζργεια 
απαραίτθτθ για τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ  παιδείασ ςε μία εποχι που θ 
επιςτθμονικι και τεχνολογικι πρόοδοσ τθσ χϊρασ μασ είναι ο βαςικόσ μοχλόσ ανάπτυξθσ 
και προόδου. 
 
1. Ποια είναι η ςημερινή κατάςταςη όςον αφορά τισ εργαςτηριακζσ υποδομζσ  
ε 1104 Λφκεια τθσ χϊρασ υπάρχουν ςιμερα ιςάρικμα υπερςφγχρονα εργαςτιρια Φ.Ε. που 
δθμιουργικθκαν με χρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε μία από τισ μεγαλφτερεσ 
επενδφςεισ που ζγιναν τα τελευταία χρόνια ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ.  
τα υπόλοιπα Λφκεια και ςτα Γυμνάςια ζχουν αναπτυχκεί εργαςτιρια Φ.Ε. ςε αρκετά 
μεγάλο ποςοςτό. Λίγα ςχολεία ςτθ χϊρα ςτεροφνται παντελϊσ εργαςτθρίου Φ.Ε. Σο 
ςωματείο μασ ζχει κατακζςει οικονομοτεχνικι μελζτθ που με ελάχιςτο κόςτοσ μπορεί να 
αναπτυχκεί εργαςτιριο Φ.Ε ςτα Γυμνάςια που ςτεροφνται εργαςτθρίου καλφπτοντασ 
πλιρωσ τισ αντίςτοιχεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.   
[http://dide.ker.sch.gr/ekfe/epiloges/6_artra/74_protash_ergastirio_gymn.pdf] 
 
2. Σι είναι τα Εργαςτηριακά Κζντρα Φυςικών Επιςτημών ( Ε.Κ.Φ.Ε) 
Για τθ ςτιριξθ και ανάπτυξθ αυτϊν των εργαςτθρίων δθμιουργικθκε εδϊ και 25 ζτθ ο 
κεςμόσ των Εργαςτθριακϊν Κζντρων Φυςικϊν Επιςτθμϊν. ιμερα υπάρχουν 78 Ε.Κ.Φ.Ε 
ςτθ χϊρα, τα οποία:  
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 Διοργανϊνουν ςυςτθματικά επιμορφωτικά ςεμινάρια για τουσ εκπαιδευτικοφσ 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και δειγματικζσ πειραματικζσ 
διδαςκαλίεσ ςε τμιματα μακθτϊν, με ςτόχο τθν οργανικι ζνταξθ του πειράματοσ ςτθ 
διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

 Αποτελοφν βαςικι υποςτθρικτικι υπθρεςία για τθν αποτελεςματικι και απρόςκοπτθ 
λειτουργία των εργαςτθρίων Φυςικϊν Επιςτθμϊν των ςχολικϊν μονάδων. 

 Οργανϊνουν και ςυμμετζχουν ςε τοπικοφσ, πανελλινιουσ και διεκνείσ διαγωνιςμοφσ 
πειραμάτων για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ (EUSO, Science on Stage, Cassini, Πείραμα 
Ερατοςκζνθ, Εκκζςεισ Φυςικϊν Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ, Πανελλινιοι Αγϊνεσ 
Καταςκευϊν και Πειραμάτων Φυςικϊν Επιςτθμϊν κ.ά.). Προετοιμάηουν ομάδεσ 
μακθτϊν για ςυμμετοχι ςε πανελλινιουσ και πανευρωπαϊκοφσ διαγωνιςμοφσ 
πειραμάτων (EUSO). 

 Οργανϊνουν διαδραςτικζσ εκκζςεισ πειραματικϊν δραςτθριοτιτων και νζων 
τεχνολογιϊν ςτο χϊρο του εκάςτοτε Ε.Κ.Φ.Ε. 

 Αποτελοφν πιςτοποιθμζνουσ φορείσ υποδοχισ για τθν πρακτικι άςκθςθ φοιτθτϊν ΑΕΙ 
(ςφςτθμα Atlas), που πραγματοποιείται ςτισ εγκαταςτάςεισ τουσ. 

 υμμετζχουν ενεργά ςε πανευρωπαϊκά δίκτυα STEM. 
 Διοργανϊνουν επιμορφωτικά ςεμινάρια ςε ςυνεργαςία με ερευνθτικά κζντρα, όπωσ το 

CERN, θ ESA, το EMBL κ.ά. 
 Αποτελοφν τόπο ςυνάντθςθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όπου τουσ παρζχεται θ δυνατότθτα ανταλλαγισ 
απόψεων και διδακτικϊν προςεγγίςεων ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, τθ διακεματικότθτα 
και τα εκπαιδευτικά προγράμματα STEM. 

 
3. Σι είναι η Πανελλήνια Ζνωςη Τπευθφνων Εργαςτηριακών Κζντρων (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) 
Η Πανελλινια Ζνωςθ Τπευκφνων Εργαςτθριακϊν Κζντρων Φυςικϊν  Επιςτθμϊν  
(ΠΑΝ.ΕΚΦΕ) είναι ζνα επιςτθμονικό ςωματείο που ιδρφκθκε το 2004 και ζχει ςκοπό: 
 Σθν υποςτιριξθ, προβολι και προϊκθςθ των αιτθμάτων των Τπευκφνων Ε.Κ.Φ.Ε. για 

τθν αναβάκμιςθ και ςωςτι λειτουργία των Ε.Κ.Φ.Ε.  
 Σθ διάδοςθ και προβολι του ζργου των Ε.Κ.Φ.Ε. 
 Σθν προϊκθςθ δράςεων με ςκοπό τθν ζνταξθ τθσ πειραματικισ πρακτικισ ςτθ 

διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθ Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ. 

Πλθροφορίεσ για το ςωματείο ςτθ διεφκυνςθ https://panekfe.gr 

 
4. Ο θεςμόσ των Τπευθφνων των Εργαςτηρίων Φυςικών Επιςτημών (ΤΕΦΕ) 
Για τθν ςτιριξθ των εργαςτθρίων των Φ.Ε. μετά από πρόταςθ των Ε.Κ.Φ.Ε., το 2004, επί 
Τπουργίασ κ. Γιαννάκου, δθμιουργικθκε ο κεςμόσ των Τπευκφνων Εργαςτθρίων Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν (ΤΕΦΕ). ε κάκε ςχολείο ζνασ κακθγθτισ ΠΕ04 αναλαμβάνει μία ςειρά 
υποχρεϊςεων με ςτόχο να αποτελεί το ςφνδεςμο του ςχολείου με το αντίςτοιχο Ε.Κ.Φ.Ε. 
και  να φροντίηει για τθν οργάνωςθ, τθ ςυντιρθςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία του 
εργαςτθρίου Φ.Ε. Με τθ δθμιουργία αυτοφ του κεςμοφ και προκειμζνου να μεριμνεί για 
όλα τα ανωτζρω, ο ΤΕΦΕ είχε απαλλαγι από τα διδακτικά του κακικοντα για ζνα τρίωρο 
εβδομαδιαίωσ, το οποίο αναγραφόταν ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα του ςχολείου. Σο τρίωρο 
αυτό καταργικθκε το 2017 επί Τπουργίασ κ. Φίλθ. 
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ΟΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΜΑ: 

1. Επαναςφνδεςη τησ επικοινωνίασ των Ε.Κ.Φ.Ε. με το Τπουργείο και το Ι.Ε.Π. 
Προτείνουμε τθν απόςπαςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ ΠΕ04 ςτο Τπουργείο και τριϊν 
εκπαιδευτικϊν ΠΕ4.01, ΠΕ4.02 και ΠΕ4.03 ςτο Ι.Ε.Π με εργαςτθριακι εμπειρία, όπωσ 
υπιρχαν παλαιότερα. Σα άτομα αυτά κα αποτελοφν το ςυνδετικό κρίκο μεταξφ Ι.Ε.Π., 
Τπουργείου και Ε.Κ.Φ.Ε.   
 
2. Εργαςτηριακζσ δραςτηριότητεσ ςτη Γ’ Λυκείου 
Από φζτοσ οι μακθτζσ τθσ Γ’ Λυκείου που κα ακολουκιςουν κλάδουσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν, 
κα κάνουν 21 ϊρεσ τθν εβδομάδα μακιματα Φυςικϊν Επιςτθμϊν χωρίσ όμωσ τθν 
απαραίτθτθ εργαςτθριακι υποςτιριξθ. Μετά από επικοινωνία του ςυλλόγου μασ με τθ 
ςυντονίςτρια του Ι.Ε.Π. και τθν ζκφραςθ τθσ απορίασ μασ για αυτι τθν κατάςταςθ, θ 
απάντθςθ ιταν ότι «Θζληςη του Υπουργείου είναι να υπάρχουν εργαςτηριακζσ 
δραςτηριότητεσ αλλά αυτό θα το δοφμε από του χρόνου!!». Θεωροφμε ότι είναι τραγικό να 
ειςάγεται επιτζλουσ ο Ηλεκτρομαγνθτιςμόσ ςτθ Γ’ Λυκείου μετά από 4 χρόνια 
αδικαιολόγθτθσ απουςίασ του από όλο το Λφκειο (παγκόςμια πρωτοτυπία) και να μθν 
υπάρχει μία δραςτθριότθτα με τθ χριςθ παλμογράφου, όταν τα εργαςτιρια των ςχολείων 
διακζτουν από 8 παλμογράφουσ ζκαςτο. Θεωροφμε ότι είναι επιεικϊσ απαράδεκτο να 
υπάρχουν οι δομζσ και τα μζςα για τθν προϊκθςθ τθσ εργαςτθριακισ υποςτιριξθσ ςτα 
ςχολεία μασ και να υλοποιείται για πρϊτθ φορά το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Γ’ 
Λυκείου με παντελι ςχεδόν απουςία εργαςτθριακισ υποςτιριξθσ. θμειωτζον ότι οι 
εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ είναι αυτζσ που αναδεικνφουν τθν ομορφιά των Φ.Ε. που 
ςυντελοφν ςτθν βακφτερθ εμπζδωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ, που ςυνδζουν τθν επιςτιμθ με 
τθν τεχνολογία και τζλοσ που αναβακμίηουν το ρόλο του χολείου. 

Σα μζλθ του ςυλλόγου μασ γνωρίηουν επακριβϊσ τθν υποδομι των ςχολείων τθσ περιοχισ 
τουσ και διακζτουν τθν τεχνογνωςία να υποςτθρίξουν εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ 
υψθλοφ επιπζδου ςε όλα τα ςχολεία τθσ χϊρασ μασ, εναρμονιςμζνεσ με το νζο πρόγραμμα 
ςπουδϊν τθσ Γϋ Λυκείου.   

 
3. Προτείνουμε την επαναφορά του τρίωρου των ΤΕΦΕ. 
Για τθν πιο αποτελεςματικι υποςτιριξθ των εργαςτθρίων Φ.Ε. κεωροφμε ότι κα πρζπει να 
επανζλκει το 3ωρο των ΤΕΦΕ. Η επαναφορά του 3ωρου κα πρζπει να γίνει με ανάκεςθ 
ςυγκεκριμζνου ζργου και ρόλου για τα οποία ο ςφλλογόσ μασ διακζτει εμπεριςτατωμζνεσ 
προτάςεισ.  
Η επαναφορά του 3ωρου μπορεί να γίνει με τθν εξοικονόμθςθ πόρων από άλλεσ 
μεταρρυκμίςεισ και με παράλλθλο εκπαιδευτικό όφελοσ. (Ζχουμε ςυγκεκριμζνεσ 
προτάςεισ) 
 
4. Προτείνουμε την αλλαγή υπαγωγήσ των Ε.Κ.Φ.Ε ςτη δομή του Τπουργείου  
Σα Ε.Κ.Φ.Ε. από φζτοσ, με τθν υλοποίθςθ των νζων δομϊν του Τπουργείου, υπάγονται ςτο 
τμιμα Γ’ καινοτομίασ. Αυτό όμωσ είναι λάκοσ αφοφ το αντικείμενο δράςθσ των Ε.Κ.Φ.Ε. 
είναι το γνωςτικό. Γι αυτό κεωροφμε ότι κα πρζπει τα Ε.Κ.Φ.Ε. να υπαχκοφν ςτθ Διεφκυνςθ 
πουδϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Τπουργείου, αφοφ θ δομι αυτι ςχετίηεται με 
το γνωςτικό αντικείμενο.  
 



    

Σα κζματα που απαςχολοφν το ςωματείο μασ είναι και άλλα πολλά, όπωσ πχ 
 Σο κζμα τθσ ςτελζχωςθσ των Ε.Κ.Φ.Ε. με ςυνεργάτεσ  
 Οι μετακινιςεισ των Τπευκφνων Ε.Κ.Φ.Ε. (πωσ μπορείσ να ςτθρίξεισ ζνα ςχολείο 

εργαςτθριακά αν δεν ζχεισ τθ δυνατότθτα να το επιςκεφτείσ) 
 Σα κίνθτρα για τθν κάλυψθ των κζςεων των υπευκφνων και τα κριτιρια επιλογισ τουσ  

(πχ ενϊ θ κθτεία των υπευκφνων αναγνωρίηεται ωσ διδακτικι, δεν προςμετροφνται τα 
αντίςτοιχα μόρια!)  

 Σα πλαίςια λειτουργίασ των Ε.Κ.Φ.Ε. (υποχρεϊςεισ, αξιολόγθςθ, ωράριο, ςχζςθ με τα 
ΠΕ.Κ.Ε.., το Ι.Ε.Π. κλπ) 

Για τα κζματα αυτά μποροφμε να κατακζςουμε τισ προτάςεισ μασ εφόςον αποκαταςτακεί  
το κατάλλθλο κλίμα επικοινωνίασ του Τπουργείου με το ςωματείο μασ.  

 

Κλείνουμε αυτό το υπόμνθμα με τισ καλφτερεσ ευχζσ μασ προσ τθ νζα θγεςία του 
Τπουργείου και  με τθν ελπίδα για μία πιο ουςιαςτικι και δθμιουργικι ςυνεργαςία με το 
ςωματείο μασ, για τθν επίτευξθ του κοινοφ ςτόχου που είναι θ παροχι καλφτερθσ 
ποιότθτασ παιδείασ ςτουσ μακθτζσ μασ.  
  
 
 
 

Με εκτίμθςθ  
Για το Δ.. τθσ ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. 

 
 

Ο Πρόεδροσ 

 
Π. Μουροφηθσ 
Φυςικόσ, MSc  

Τπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κζρκυρασ 

 

Η Γενικι Γραμματζασ 

 
Μαρία Σςακίρθ 

Φυςικόσ DEA 
Τπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κζντρου 

 
 

 

 

                                                                                     
 

 


