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Δπηζηήκεο-αρηαξκάο;
Από ηα πξώηα πξάγκαηα πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά, πξνηνύ αθόκε κηιήζνπλ
ή πεξπαηήζνπλ, είλαη πσο όηαλ αθήλνπλ έλα αληηθείκελν από ηα ρέξηα ηνπο
απηό ζα πέζεη θάησ. Καη ην επαλαιακβάλνπλ απηό ηα κόιηο 7-8 κελώλ
παηδηά θαη κηα θαη δπν θαη εθαηό θνξέο θαη πάληα ην παηρλίδη ηνπο ή ε
πηπίια ηνπο πέθηεη θάησ. Πνηέ δελ αιιάδεη πνξεία, πνηέ δελ πάεη πξνο ηα
πάλσ. Χξόληα αξγόηεξα, ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο, ηα παηδηά καζαίλνπλ όηη
ε θαζνδηθή πνξεία ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη λνκνηειεηαθή. Μαζαίλνπλ επίζεο
όηη ε νκνξθηά ηεο Φπζηθήο, αιιά θαη ηεο Χεκείαο, έγθεηηαη αθξηβώο ζε
απηνύο ηνπο λόκνπο, νη νπνίνη, όηαλ ηνπο αλαθαιύπηεηο, ζνπ επηηξέπνπλ λα
πξνβιέςεηο αθόκε θαη ηελ ύπαξμε θαηλνκέλσλ πνιύ πξνηνύ λα είζαη ζε
ζέζε λα ηα αληρλεύζεηο.
Η Βηνινγία, αληηζέησο, ρξσζηά ηελ νκνξθηά ηεο αθξηβώο ζην όηη δελ έρεη
λνκνηέιεηεο, δελ έρεη θαηλόκελα κε θαζνιηθή ηζρύ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα,
δελ ζα ήκαζηαλ θαλ εδώ, δελ ζα είραλ δεκηνπξγεζεί έκβηα όληα αλ απηά
έπξεπε λα αθνινπζνύλ απζηεξά πξνδηαγεγξακκέλε πνξεία. Η δσή ππάξρεη
ράξε ζην ηπραίν, ζην απξόβιεπην, θαη εμειίζζεηαη ράξε ζηελ πνιπκνξθία.
Σθεθηείηε ην: αλ ήκαζηαλ όινη ίδηνη, κε ίδηεο επαηζζεζίεο, κηα επηδεκία ζα
καο εμαθάληδε όινπο! Οζνη είκαζηε ζήκεξα εδώ απνηεινύκε πξντόληα κηαο
καθξάο πνξείαο βγαικέλεο κέζα από ην θόζθηλν ηεο θπζηθήο επηινγήο. Καη
γηα απηόλ αθξηβώο ηνλ ιόγν δελ κπνξνύκε γηα ηα έκβηα όληα λα θάλνπκε
πξνγλώζεηο κε ηελ αθξίβεηα ηεο Φπζηθήο. Γελ ππάξρεη θάξκαθν πνπ λα
είλαη απνηειεζκαηηθό 100%, δελ ππάξρεη ηόο πνπ κπνξεί λα ζθνηώζεη ην
100% ηνπ πιεζπζκνύ.
Δίλαη ινηπόλ πξνθαλέο όηη ε δηαθνξεηηθή θηινζνθία πνπ δηέπεη ηε Βηνινγία
απαηηεί θαη δηαθνξεηηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε εθείλε ηεο
Φπζηθήο θαη ηεο Χεκείαο. Η πξνζθάησο αλαθνηλσζείζα πξόζεζε ηνπ
ππνπξγείνπ Παηδείαο λα εηζαγάγεη ζηε Β΄ Λπθείνπ ην κάζεκα «Δξεπλεηηθά
Παξαδείγκαηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ», ε ηεηξάσξε αλά εβδνκάδα
δηδαζθαιία ηνπ νπνίνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηηο ππάξρνπζεο έμη ώξεο (δύν
Φπζηθήο, δύν Χεκείαο, δύν Βηνινγίαο), βξήθε πιήξσο αληίζεηεο ηηο
αληίζηνηρεο Δπηζηεκνληθέο Δλώζεηο. Καηαλνεηό! Η κείσζε ησλ σξώλ απηή
θαζαπηή απνηειεί νπηζζνδξόκεζε, εηδηθά όηαλ ζηηο ππόινηπεο επξσπατθέο
ρώξεο ζπκβαίλεη αθξηβώο ην αληίζεην. Απηό όκσο πνπ πξνθαιεί κεγαιύηεξε
αλεζπρία (θαη ελώ δελ έρεη δηεπθξηληζηεί ην πεξηερόκελν ηεο ύιεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο) είλαη ε πξόζεζε λα εμεηάδεηαη εληαία ε Χεκεία
κε ηε Βηνινγία, πξάγκα πνπ δείρλεη απνιύησο κε απνδεθηή γηα ηνπο
ηζύλνληεο ηνπ ππνπξγείνπ έιιεηςε θαηαλόεζεο ησλ βαζηθώλ δηαθνξώλ ησλ
δύν επηζηεκώλ. Πνιύ ζα ζέιακε λα καο απνδείμνπλ όηη γλσξίδνπλ ηη
θάλνπλ!

