Ομάδα αναπληρωτών Βιολόγων απαντά ςτο υπ. Παιδείασ
για το μάθημα τησ Βιολογίασ ςτο Νζο Λφκειο
Καζώο καζαίλνπκε πεξηζζόηεξα γηα ηα ζρέδηα ηεο δεκηνπξγηθήο/θαηαζηξνθηθήο νκάδαο ζην Υπνπξγείν
Παηδείαο ζρεηηθά κε ην λέν Λύθεην θαη επεηδή κάιινλ δεκνζηεύνπλ πξνζρέδηα γηα λα κεηξήζνπλ
αληηδξάζεηο, νθείινπκε λα δώζνπκε απαληήζεηο.
Αλ ην ζρέδην πνπ θπθινθόξεζε είλαη πξόηαζε, ηόηε εκείο ην απνξξίπηνπκε.
Δληνπίδνπκε αληηθάζεηο όπσο γηα παξάδεηγκα




ηηο εμαγγειίεο γηα έλα Λύθεην Γεληθήο Παηδείαο πνπ είλαη αλεμάξηεην από Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη
ηειηθά πξνθύπηεη έλα ιύθεην κε ηελ Γ Λπθείνπ θξνληηζηεξηαθή ηάμε αθηεξσκέλε ζηηο Παλειιαδηθέο, κε
δηπιέο εμεηάζεηο, επηβάξπλζε θαη άγρνο γηα ηνπο καζεηέο.
Κάπνηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαηαξγνύληαη θαη θάπνηα όρη. Με πνην θξηηήξην γίλεηαη ε επηινγή;
Γεκηνπξγνύληαη λέα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο βηαζηηθά θαη θαηλνκεληθά ρσξίο θάπνηα πξνεξγαζία
πνπ πάιη κπνξεί λα απαμησζνύλ θαζώο ην λέν ζρέδην είλαη εμεηαζηνθεληξηθό θαη ζπξώρλεη ηνπο
καζεηέο ζηα καζήκαηα ησλ εμεηάζεσλ από ηελ Β ιπθείνπ.
Ψο πξνο ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ην ζρέδην θαίλεηαη λα έρεη θαζαξά θξηηήξηα δηαρείξηζεο πξνζσπηθνύ
θαη δελ αθνινπζεί θάπνηα παηδαγσγηθή ινγηθή. Σίγνπξα δελ πξόθεηηαη γηα αλαβάζκηζε Φπζηθώλ
Δπηζηεκώλ θαη απνξνύκε πσο γξάθεη θάηη ηέηνην ην ΙΔΠ ζηελ αλαθνίλσζή ηνπ. Σε πξνεγνύκελε
αλάξηεζε έρνπκε ήδε δείμεη όηη ππάξρεη ζπλνιηθή ππνβάζκηζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζηελ Διιεληθή
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Σηελ Δπξσπατθή ήπεηξν, νη ρώξεο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη ελνπνηεκέλν κάζεκα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ
ππνρξεσηηθό Γεληθήο Παηδείαο ζε κεγάιεο ηάμεηο είλαη ζηελ Αιβαλία ζηελ Γ Λπθείνπ, ζηελ Φιακαλδηθή
Πεξηνρή ηνπ Βειγίνπ ζηελ Β θαη Γ, ελώ ζηηο πξνεγνύκελεο ηάμεηο ηα καζήκαηα ήηαλ ρσξηζηά, θαη ζηελ
Γαιιία ζηελ Γ ελώ πξηλ ηα καζήκαηα ήηαλ νκαδνπνηεκέλα ΦπζηθνΦεκεία θαη Βηνινγία-Γεσινγία. Σε
θάπνηεο ρώξεο ην ελνπνηεκέλν δηαζεκαηηθό κάζεκα είλαη κόλν επηινγήο ζηηο κεγάιεο ηάμεηο θαη
ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Ληζνπαλία ζηελ Β θαη Γ θαη ζηελ Διβεηία ζηα πεξηζζόηεξα θαληόληα ζηελ Γ, ελώ
ζηηο πξνεγνύκελεο ηάμεηο ηα καζήκαηα είλαη ρσξηζηά. Από ηελ ζηηγκή πνπ απηό πνπ πξνηείλνπλ
εθαξκόδεηαη ζε άιιεο ρώξεο, έζησ θαη αλ δελ ζέινπλ λα θάλνπλ αληηγξαθή, δελ ζα έπξεπε πξώηα λα
κειεηήζεη ην ΙΔΠ, ηνπιάρηζηνλ, πσο αμηνινγείηαη απηό ην κάζεκα ζε εθείλεο ηηο ρώξεο; Πνηά
πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ή πνηά νθέιε πξνθύπηνπλ γηα ηνπο καζεηέο; Πνπ είλαη ε ηεθκεξίσζε πνπ
ρξεηάδνληαη απηέο νη πξνηάζεηο; Πάιη ζα αλαγθαζηνύκε ηελ έξεπλα λα ηελ θάλνπκε εκείο;
Η ελνπνίεζε Βηνινγίαο-Φεκείαο ζε κάζεκα εκβάζπλζεο (πσο γίλεηαη εκβάζπλζε ρσξίο κάζεκα γεληθήο
Παηδείαο;) έρνπκε πεη όηη δελ ππάξρεη πνπζελά ζην θόζκν (blogs.sch.gr/anaplirotesbio/ ). Πξνθάιεζε
γέιην ε αηηηνιόγεζε ηνπ ΙΔΠ γηα αδπλακία δεκηνπξγίαο ηκεκάησλ, θαζώο ζε όζεο ρώξεο ππάξρεη
ειεύζεξε επηινγή “εκβαζύλζεσλ”, όπσο ζηελ Αγγιία, ζηελ Ακεξηθή θαη ην Καλαδά, ζηελ Απζηξαιία θαη
αιινύ θαη ΟΦΙ παθέηα θαηεπζύλζεσλ, ε Βηνινγία είλαη κεηαμύ ησλ πξώησλ επηινγώλ κε ηελ Φεκεία λα
αθνινπζεί πνιύ θνληά θαη ηελ Φπζηθή λα είλαη ζην ηέινο. Γηα παξάδεηγκα πέξζη ζηελ Αγγιία πξώηα ζε
επηινγή ήηαλ ηα Μαζεκαηηθά, 2ε ε Βηνινγία, 4ε ε Φεκεία θαη 9ε ε Φπζηθή (independent.co.uk/).
Αληίζηνηρεο είλαη θαη νη δηεζλείο πξνηηκεζεηο ζην International Baccalaureate γηα ηνλ Μάτν ηνπ 2016
(Πίλαθαο 1, Πεγή:ibo.org/contentassets/)
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Αλ απαληήζεη ην ππνπξγείν όηη ζηελ Διιάδα έρνπκε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, ζα απαληήζνπκε όηη
κάιινλ δελ ζα έπξεπε λα ζέινπλ λα εθαξκόδνπλ ηα ίδηα ζπζηήκαηα ηόηε! Πηζαλόηαηα ην ΙΔΠ δελ
αλαθέξεηαη ζηηο επηινγέο ησλ καζεηώλ αιιά ζηελ έιιεηςε θαζεγεηώλ Βηνινγίαο γηα λα δηδάμνπλ ηα
ηκήκαηα, θαη είλαη γλσζηό όηη αθόκα θαη αλ είλαη δπν 2σξα καζήκαηα ή δύν 3σξα ζηελ Γ ιπθείνπ,
ζθνπόο είλαη λα ηα θάλεη έλαο θαζεγεηήο. Διπίδνπκε νη ζπλάδειθνη λα κελ ην δνπλ απηό θαηξνζθνπηθά,
όπσο δπζηπρώο ζπκβαίλεη ήδε ζε πνιιά ζρνιεία κε ηηο Β αλαζέζεηο. Αληηζέησο δεκηνπξγείηαη ηδηαίηεξν
πξόβιεκα κε ηνπο καζεηέο πνπ ζα επηβαξύλνληαη κε πεξηζζόηεξα καζήκαηα γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπο από
ηνπο ζπκκαζεηέο πνπ ζα θάλνπλ άιιεο επηινγέο θαη δελ απνθιείεηαη λα αληαγσλίδνληαη γηα ηα ίδηα
ηκήκαηα. Δπηπιένλ ε αδπλακία δεκηνπξγίαο ηκεκάησλ κπνξεί λα είλαη κηα απηνεθπιεξνύκελε
πξνθεηεία, δειαδή λα επηδηώθνπλ λα θάλνπλ ην κάζεκα κε επηιέμηκν.
Γεληθώο ε εληύπσζε πνπ παίξλνπκε είλαη όηη όιν ην ζρέδην γπξίδεη γύξσ από ηελ έιιεηςε Καζεγεηώλ.
Γηα απηό ην ιόγν δεκνζηεύνπκε ηηο ειιείςεηο θαη ηα πιενλάζκαηα ΠΔ04 παλειιαδηθά θαζώο θαη ηηο
ώξεο θάζε καζήκαηνο ΠΔ04 έηζη όπσο ηα δήισζαλ νη δηεπζύλζεηο εθπαίδεπζεο ζηνπο πίλαθεο ησλ
κεηαζέζεσλ 2017 (γηα λα θαλεί όηη θάπνηεο πεξηνρέο δειώλνπλ ΧΔΥΓΗ ΣΤΟΙΦΔΙΑ κε ηελ θάιπςε ηνπ
Υπνπξγείνπ) αιιά θαη ηηο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ γεληθήο παηδείαο κέρξη ηώξα (γηα λα θαλεί ζε
πνηεο πεξηνρέο έρεη μεθύγεη ε Β αλάζεζε Βηνινγίαο).
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Δίλαη όλησο πξόβιεκα ε έιιεηςε Βηνιόγσλ, αιιά δελ είλαη ζσζηό λα θηηάρλεη ην ππνπξγείν έλα ζρέδην
πνπ λα ζπκπαξαζύξεη ηα πάληα επεηδή δελ κπνξεί λα θάλεη Γηνξηζκνύο, θαη επεηδή ζε θάπνηεο
πεξηνρέο, όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2, δελ ζέβνληαη ηηο πξώηεο Αλαζέζεηο γηα λα επηηύρνπλ ην
κέγηζην αξηζκό πξνζσπηθώλ εμππεξεηήζεσλ ...
Ψο νκάδα Αλαπιεξσηώλ, πνπ δελ είκαζηε επηζηεκνληθόο θνξέαο, νθείινπκε λα δηεθδηθήζνπκε θαη ηα
εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα. Τν ζρέδην θαίλεηαη λα έρεη ζθνπό λα πεξηνξίζεη ηα 800 νξγαληθά θελά
Βηνινγίαο θαη ηηο αλάγθεο γηα δηνξηζκνύο Βηνιόγσλ, ζύκθσλα θαη κε ηηο παιηόηεξεο απεηιέο όηη αλ
ζπλερίζνπκε λα δηακαξηπξόκαζηε ζα καο θάλνπλ απηό πνπ ιέλε όηη ζα γίλεη ηώξα. Δκείο είκαζηε
ζπλεζηζκέλνη ζε απηέο ηηο απεηιέο, αιιά πξέπεη λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή θαη ζηνπο αλαπιεξσηέο
ζπλαδέιθνπο άιισλ εηδηθνηήησλ όηη δελ ζα κείλνπλ αλεπεξέαζηνη από απηέο ηηο αιιαγέο θαη ηηο
ππεξαξηζκίεο πνπ ζα πξνθύςνπλ.
Τν ελνπνηεκέλν κάζεκα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Γεληθήο Παηδείαο ζηελ Β Λπθείνπ, έρεη κόλν ζθνπό λα
κεηώζεη ηηο ώξεο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Φπζηθή, Φεκεία, Βηνινγία) από έμη ζε ηέζζεξηο. Δίρακε
πξνεηδνπνηήζεη έγθαηξα άιιεο ελώζεηο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ πνπ δεηνύζαλ ελνπνίεζε κε ζθνπό λα
πάξνπλ λόκηκα ηηο ώξεο Βηνινγίαο, παξνπζηάδνληαο ηόηε (θαη μαλά ηώξα) ηηο δηδαθηηθέο πεξηόδνπο ζε
όιεο ηηο ρώξεο ηνπ θόζκνπ πνπ έρνπλ ελνπνηεκέλν κάζεκα (Πίλαθαο 3). Γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο ην
δεηνύζαλ θπξίσο ζην Γπκλάζην όπνπ ζεσξνύλ πην “εύθνια” ηα καζήκαηα. Γελ απνθιείεηαη λα ην
θαηαθέξνπλ ζην κέιινλ θαη ζην Γπκλάζην αιιά θαη ζηελ Α Λπθείνπ, αιιά πξνο ην παξόλ άλνημαλ ην
δξόκν ζε θάηη κε ην νπνίν κπνξεί λα εμαθαλίζνπλ θαη ηελ δηθή ηνπο επηζηήκε από ηελ Γεληθή Παηδεία
ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, καδί κε ηηο νξγαληθέο ηνπο.
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Γηα λα ην πνύκε θαη αιιηώο, αθόκα θαη αλ δηώμνπλ όινπο ηνπο κόληκνπο Βηνιόγνπο από ηα Γπκλάζηα,
όπσο δπζηπρώο νκνιόγεζαλ πνιινί ζπλάδειθνη όηη ζέινπλ (αθόκε θαη κέιε ηεο ΟΛΜΔ), θαη λα ηνπο
πάλε ζηα Λύθεηα, νη κόληκνη Βηνιόγνη είλαη 1100 θαη ηα ιύθεηα 1677. Θα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ
Λύθεηα ρσξίο Βηνιόγν, πνπ ζα ρξεηάδνληαη πξνζσξηλά αλαπιεξσηή θαη θάπνηε κόληκν. Θα πξέπεη λα
ζθεθηνύλ νη αλαπιεξσηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηελ επαθόινπζε κείσζε ησλ σξώλ
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ αλ κπνξνύλ λα πνπλ ην ίδην γηα ηελ εηδηθόηεηά ηνπο.
Θεσξνύκε από όζα ζηνηρεία αλαθνηλώζεθαλ όηη ηα ζρέδηα ηνπ Υπνπξγείνπ είλαη πξόρεηξεο θαθέο
αληηγξαθέο από ην παξειζόλ (ζπκίδνπλ παιηόηεξεο εγεζίεο), πνπ ζπλνδεύνληαη από αζπλαξηεζίεο αληί
γηα παηδαγσγηθέο έξεπλεο, θαη επεηδή είκαζηε θαζεγεηέο, ζε απηό ην project δελ ζα δίλακε νύηε ηελ
βάζε.
Οκάδα Αλαπιεξσηώλ Βηνιόγσλ
Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα: http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/omada-anapliroton-viologon-apantasto-yp-paideias-gia-mathima-tis-viologias-sto#ixzz4wSoZHdqi
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