ΑΘΗΝΑ 04 ΜΑΙΟΤ 2018
ΘΕΜΑ: ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΕΝΩΕΩΝ ΣΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΕ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ
Οη Δπηζηεκνληθέο Δλώζεηο Βηνεπηζηεκόλωλ, Γεωιόγωλ, Φπζηθώλ
θαη Φεκηθώλ θαη ε Διιεληθή Δηαηξεία Φπζηθήο γηα ηελ Δπηζηήκκε
θαη ηελ Δθπαίδεπζε ζπλαληήζεθαλ εθ λένπ ηελ Πέκπηε 27
Απξηιίνπ 2018 κε ηνλ Υπνπξγό Παηδείαο, ζε πξνγξακκαηηζκέλε
ζπλάληεζε.
Η λέα ζπλάληεζε, δηάξθεηαο ζρεδόλ 2 ωξώλ, δηεμήρζε ζε πνιύ
θαιό θιίκα θαη αθνξνύζε ζηελ θαηαγξαθή ηωλ πξνβιεκάηωλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε
έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηωλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ.
Οη Δπηζηεκνληθέο Δλώζεηο αλαθέξζεθαλ από θνηλνύ ζηα
πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηόζν ζην Γπκλάζην όζν θαη ζην Λύθεην,
ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία κεηαξξπζκίζεωλ θαη αιιαγώλ πνπ ζα
δηαπεξλνύλ ζπλνιηθά ηνλ θνξκό ηεο Γεπηεξνβάζκηαο κε ζηόρν ηελ
αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηωλ Δπηζηεκώλ.
Οη Δλώζεηο αλαθέξζεθαλ κεηαμύ άιιωλ κε ζπγθεθξηκέλα
παξαδείγκαηα ζηελ αλάγθε θαηάξγεζεο ηωλ κνλόωξωλ
καζεκάηωλ, εθζπγρξνληζκνύ ηνπ γλωζηηθνύ πεξηερνκέλνπ,
ελίζρπζεο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ ραξαθηήξα ηωλ αληηθεηκέλωλ.
Δηδηθόηεξα επηζεκάλζεθαλ ηα παξαθάηω ζέκαηα:

 Πολφ μικρόσ χρόνοσ διδαςκαλίασ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςε
ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ (ςυνολικά 13,5% ζναντι 22% τθσ
ΕΕ)

 ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
 Μονόωρα μακιματα-περαιτζρω υποβάκμιςθ των ΦΕ με
επζκταςθ του αρικμοφ των μονόωρων μετά τθν περικοπι 1
ϊρασ Γεωγραφίασ και 1 ϊρασ Βιολογίασ
 Αναίρεςθ του εργαςτθριακοφ χαρακτιρα του μακιματοσ
 Αςυνζχεια ςτα γνωςτικά αντικείμενα
 Αλλθλεπικαλφψεισ, πρωκφςτερα και αςυμβατότθτεσ ςε
ζννοιεσ, ςυμβολιςμοφσ, προςεγγίςεισ φαινομζνων
 Διαχωριςμόσ των γνωςτικϊν αντικειμζνων ςε Α (εξεταηόμενα)
και Β κατθγορίασ
 Αυκαίρετεσ, χωρίσ ςχζδιο περικοπζσ τθσ φλθσ

 ΑΝΩΣΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
 Αυκαίρετεσ, χωρίσ ςχζδιο και διδακτικό ςτόχο περικοπζσ τθσ
φλθσ
 Αναίρεςθ του εργαςτθριακοφ χαρακτιρα του μακιματοσ
Μικρό εφροσ φλθσ με αποτζλεςμα :
 Σθν επεξεργαςία ςε μεγάλο βάκοσ που ευνοεί τθν
αςκθςιολογία, αλλά όχι τθν κατανόθςθ των φαινομζνων
 Σθν
αποςπαςματικι
προςζγγιςθ
τθσ
φυςικισ
πραγματικότθτασ
 Σθν εξαίρεςθ ςθμαντικϊν ςφγχρονων τομζων των φυςικϊν
επιςτθμϊν
 Ανάγκθ εξορκολογιςμοφ και ενίςχυςθσ του πλαιςίου τθσ
Επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, ϊςτε να καλφπτει πραγματικζσ
ανάγκεσ και κεςμοκζτθςθ κανόνων για τθν επιλογι μεταξφ
ΕΠΑΛ - ΓΕΛ

Σην πιαίζην ηνπ δηαιόγνπ ν Υπνπξγόο δήηεζε από ηηο Δλώζεηο λα
θαηαζέζνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη λα
εκπιαθνύλ ελεξγά ζε δηαδηθαζίεο επηκόξθωζεο ηωλ ζπλαδέιθωλ.
Με πξωηνβνπιία ηνπ Υπνπξγνύ έρεη νξηζηεί ηξίηε ζπλάληεζε ηελ
Τξίηε 15-5-18 γηα ζπδήηεζε επί ζπγθεθξηκέλωλ πξνηάζεωλ.
Οη ΔΔ επραξίζηεζαλ ηνλ Υπνπξγό γηα ηελ ζεζκηθή αληηκεηώπηζε
θαη ηελ δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη ηνλ δηαβεβαίωζαλ όηη ζα
ζπκβάινπλ ζηαζεξά ζε θάζε ζρεδηαζκό πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ
αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηωλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ.
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