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ΠΡΟΣ : 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις

Εκπαίδευσης όλης της χώρας
2) Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης όλης της χώρας
3) Σχολικές Μονάδες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
όλης της χώρας (δια των ΔΔΕ)
ΚΟΙΝ:

1) ΕΚΦΕ όλης της χώρας
(δια των Δ.Δ.Ε)
2) Σχολικοί σύμβουλοι κλάδου
ΠΕ04 όλης της χώρας (δια των
Περιφερειακών Δ/νσεων)

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)»
Διαδικασία Επιλογής του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών.
Η επιλογή του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών γίνεται στην αρχή
κάθε σχολικού έτους, κατά τη συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων του σχολείου για
την κατανομή των εξωδιδακτικών εργασιών.
Μετά από εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος, ο σύλλογος προτείνει έναν καθηγητή
κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10 ως Υπεύθυνο για τα Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών που χρησιμοποιεί το σχολείο και το οποίο καλύπτει τη δυνατότητα πραγματοποίησης
εργαστηριακών δραστηριοτήτων στη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία.
Η πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων για τον ΥΣΕΦΕ διαβιβάζεται στη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο.
Ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης με απόφασή του ορίζει τον ΥΣΕΦΕ, η θητεία του οποίου
διαρκεί ένα διδακτικό έτος.
Η απόφαση κοινοποιείται στο Σχολείο και στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ’ Μελετών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε κάθε σχολείο ορίζεται ένας ΥΣΕΦΕ.

Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη θέση του ΥΣΕΦΕ, γίνεται υποχρεωτική ανάθεση σε καθηγητή του κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.08 ή ΠΕ12.10 που ανήκει ή υπηρετεί
στο σχολείο, μετά από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων στην οικεία Διεύθυνση
Β/θμιας Εκπ/σης.

1. Κριτήρια επιλογής.
Κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγεται ο ΥΣΕΦΕ είναι τα ακόλουθα:
α) Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο που δεν είναι
αναγκαίο προσόν για το διορισμό

4

β) Δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα

2

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Master ή
μετεκπαίδευση δύο ετών (ΜΔΕ ή αντίστοιχη) σε συναφές
αντικείμενο που δεν είναι αναγκαίο προσόν για το διορισμό

2

δ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

1

ε) Θητεία του υποψηφίου ΥΣΕΦΕ ως Υπευθύνου ΕΚΦΕ.

4

στ) Απόσπαση ως συνεργάτης σε ΕΚΦΕ

2

η) Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επιπέδου Α

2

θ) Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου Β

3

ι) Εξωσχολική εργαστηριακή εμπειρία.

2

ια) Άριστη γνώση ξένης γλώσσας

2

ιβ) Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

1,5

ιγ) Καλή γνώση ξένης γλώσσας

1

ιδ) Αποτελεσματική θητεία του ως ΥΣΕΦΕ, όπως προκύπτει από την
έκθεση του Διευθυντή του σχολείου .

2

ιε) Οργανική θέση στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει το
εργαστήριο.

2

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τις μονάδες για το υψηλότερο επίπεδο γνώσης που αποδεικνύουν. Από τα κριτήρια η) και θ) μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο.
Για τη θέση του ΥΣΕΦΕ δεν προτείνεται ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του σχολείου εκτός αν δεν υπάρχει άλλος καθηγητής κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.08 ή ΠΕ12.10.

2. Καθήκοντα του Υπευθύνου ΣΕΦΕ
Ο ΥΣΕΦΕ είναι υπόλογος έναντι του Διευθυντή του σχολείου για κάθε θέμα που σχετίζεται με το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών.
Φροντίζει για την καλή λειτουργική και οργανωτική κατάσταση του χώρου και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου και παρακολουθεί την καθημερινή λειτουργία του.
Στα πλαίσια των καθηκόντων του:
 Τηρεί βιβλίο υλικού του Εργαστηρίου.
 Τηρεί αρχείο με τα τεχνικά εγχειρίδια των οργάνων του εργαστηρίου, τους εργαστηριακούς οδηγούς, τις ασκήσεις και οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό συμβάλλει στην αρτιότερη εκπαιδευτική αξιοποίηση του Εργαστηρίου.
 Τηρεί και παρακολουθεί την ενημέρωση του ημερολογίου του εργαστηρίου (βιβλίου
συμβάντων), σε συνεργασία με τους καθηγητές που κάνουν χρήση του εργαστηρίου.
 Συντάσσει, σε συνεργασία με τους άλλους καθηγητές του κλάδου ΠΕ04, πρόγραμμα
λειτουργίας του εργαστηρίου και συντονίζει την εφαρμογή του. Το πρόγραμμα το καταθέτει στο Διευθυντή του σχολείου, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της εφαρμογής του.
 Συνεργάζεται σε τακτική βάση με τον Υπεύθυνο ΕΚΦΕ και φροντίζει για τη διευθέτηση
κάθε οργανωτικού, τεχνικού ή άλλου προβλήματος, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου του οποίου έχει αναλάβει την ευθύνη.
 Προσφέρει κάθε δυνατή αρωγή στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04,
ΠΕ12.08 και ΠΕ12.10 που χρησιμοποιούν το εργαστήριο (ενδεικτικά, επικουρεί στην
προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων και παρίσταται ως δεύτερος καθηγητής,
όπου είναι απαραίτητο και εφόσον είναι εφικτό).
 Επιμελείται τη συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
 Ενημερώνει έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου για τις απαιτούμενες δαπάνες και την
προμήθεια των αναγκαίων αναλώσιμων ειδών.
 Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του εργαστηρίου.
 Στο τέλος του διδακτικού έτους συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία συμπεριλαμβάνει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία από τη λειτουργία του εργαστηρίου, τις προτάσεις
του και οτιδήποτε θεωρεί χρήσιμο για τη βελτίωση της λειτουργικής του κατάστασης. Η
έκθεση υποβάλλεται στο Διευθυντή του Σχολείου και κοινοποιείται στο οικείο ΕΚΦΕ.
Για την αποτελεσματική κάλυψη των παραπάνω υποχρεώσεων, οι οποίες εντάσσονται στα
διδακτικά του καθήκοντα, ο ΥΣΕΦΕ θα διαθέτει 3 ώρες από το υποχρεωτικό του ωράριο. Οι
τρεις αυτές ώρες θα καταγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και τουλάχι-

στον 2 από αυτές θα συμπίπτουν εφόσον είναι εφικτό με ώρες διδασκαλίες μαθημάτων
Φυσικών Επιστημών άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου.
Ο Υπεύθυνος ΣΕΦΕ δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες.
Με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι καθηγητές
κλάδων ΠΕ04, ΠΕ12.08 και ΠΕ12.10.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

ΣΥΝ/ΤΗΣ

ΤΜ/ΡΧΗΣ

Δ/ΝΤΗΣ

ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εσωτ. Διανομή
- Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Κεδίκογλου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Α. Κυριαζή
- Δ/νση ΣΕΠΕΔ / Τμήμα Στ΄ Μελετών
- ΔΣΔΕ / Τμήμα Α΄
- Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
- Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
- Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.
- Δ/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
- Δ/νση Ειδικής Αγωγής

