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Σχετ:
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Αγαπητοί συνάδελφοι
ευχόμαστε υγιή και δημιουργική σχολική χρονιά!
Στην προσπάθεια μας να ενισχύσουμε τον εργαστηριακό χαρακτήρα της διδασκαλίας των
Φυσικών Επιστημών (παράμετρος που ελπίζουμε ότι θα εισαχθεί στα νέα αναλυτικά
προγράμματα), να αξιοποιήσουμε τον υπάρχοντα εξοπλισμό και να εκμεταλλευτούμε τις
δυνατότητες που μας δίνουν οι ΤΠΕ, σημειώνουμε τα ακόλουθα:
Σχετικά με την λειτουργία του Εργαστηρίου Φ.Ε. του σχολείου σας:
•

Σας παρακαλούμε για τον έγκαιρο ορισμό Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. σύμφωνα με την 113262/Δ2/13-092021/ΥΠΠΑΙΘ. Τα στοιχεία του/της συναδέλφου που θα αναλάβει υπεύθυνος/η θα
θέλαμε να τα κοινοποιήσετε και στο ΕΚΦΕ Χανίων μέσω e-mail, ώστε να έχουμε
αποδοτικότερη συνεργασία.

•

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
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η

επικαιροποιημένη καταγραφή του υλικού του εργαστηρίου καθώς και η τήρηση
“Εργαστηριακά όργανα μεταχειρίζομαι καθ' εκάστην εις τας παραδόσεις μου”
Κ.Μ.Κούμας (1777-1836)

αρχείου δραστηριοτήτων του εργαστηρίου. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε τους
Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους αντίστοιχους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., να μεριμνήσουν
ώστε να επικαιροποιηθεί η καταγραφή του υλικού και 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 ενημερωτικές / επιμορφωτικές συναντήσεις των συναδέλφων ΠΕ04
(113244/Δ2/13-09-2021):
•

Οι συναντήσεις προβλέπεται να είναι δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως, ανάλογα με το
αντικείμενο και τις επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες.

•

Σε συνεννόηση με τις ΣΕΕ Κρήτης για τις Φ.Ε., προγραμματίζουμε οι συναντήσεις να
γίνονται ημέρα Τετάρτη μετά τις 11.00 π.μ. και συχνότητα μία συνάντηση περίπου ανά
μήνα.

•

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν τα προηγούμενα και τον καταρτισμό του ωρολόγιου
προγράμματος του σχολείου σας ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή των συναδέλφων
ΠΕ04 (τουλάχιστον των Υ.Σ.Ε.Φ.Ε).

Είμαστε στην διάθεση σας για διευκρινήσεις και υποστήριξη σε ότι χρειαστείτε. Ευχαριστούμε εκ
των προτέρων για την συνεργασία.

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Χανίων

Νικόλαος Αναστασάκης
Φυσικός

Εμμανουήλ Τζανάκης
Φυσικής Αγωγής
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