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ΘΕΜΑ: Ορισμός Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου
Σχετ:

155869/19-09-2018/Δ2/ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αγαπητοί συνάδελφοι
σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!
Σχετικά με την λειτουργία του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του σχολείου σας,
υπενθυμίζουμε ότι για την επιλογή των Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ισχύει η 155869/19-09-2018/Δ2/ΥΠ.Π.Ε.Θ.
•

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 της προαναφερθείσας: ο Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. “...αναλαμβάνει την
ευθύνη του εργαστηρίου ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση...”.

•

Τονίζουμε ότι, στα καθήκοντα του Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., (παράγραφος 3...) πέραν της ευθύνης για
την

καλή

και

εύρυθμη

λειτουργία

του

εργαστηρίου,

περιλαμβάνεται

και

η

επικαιροποιημένη καταγραφή του υλικού του εργαστηρίου καθώς και η τήρηση
αρχείου δραστηριοτήτων του εργαστηρίου. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε τους
Διευθυντές των σχολικών μονάδων όπου δεν έχει γίνει ακόμα καταγραφή και τους
αντίστοιχους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.,

να μεριμνήσουν ώστε να μας αποσταλούν τα αρχεία

καταγραφής. Οι φόρμες μέσω των οποίων θα γίνει η καταγραφή βρίσκονται
αναρτημένες στην σελίδα του ΕΚΦΕ Χανίων, στην ενότητα έγγραφα/έντυπα.
Σχετικά με τις συναντήσεις των συναδέλφων ΠΕ04 στο ΕΚΦΕ, σε συνεννόηση και με τις ΣΕΕ
ΠΕ04 Κρήτης, προγραμματίζουμε αυτές να γίνονται ημέρα Παρασκευή και ώρα μετά τις 11.00 πμ.
Σας παρακαλούμε να το λάβετε υπόψιν στον καταρτισμό του ωρολόγιου προγράμματος του

“Εργαστηριακά όργανα μεταχειρίζομαι καθ' εκάστην εις τας παραδόσεις μου”
Κ.Μ.Κούμας (1777-1836)

σχολείου σας ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή των συναδέλφων ΠΕ04 (τουλάχιστον των
Υ.Σ.Ε.Φ.Ε).
Τέλος, σας παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε τα στοιχεία του εκπαιδευτικού που ορίζεται ως
ΥΣΕΦΕ, για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ μας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία.

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Χανίων

Νικόλαος Αναστασάκης
Φυσικός

Στυλιανός Ζερβάκης
Διοίκησης Επιχειρήσεων
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