7-9-2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Παλειιήληα Έλσζε Βηνεπηζηεκφλσλ αθνχ κειέηεζε κε ςπρξαηκία ηηο πξφζθαηεο
εμαγγειίεο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο ζρεηηθά κε ηελ Γ΄ Λπθείνπ θαη ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα
εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε, ληψζεη ηελ αλάγθε θαη ηελ ππνρξέσζε λα
ηνπνζεηεζεί επί ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ.
Απνηειεί πάγηα ζέζε καο φηη κηα επηηπρεκέλε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε απαηηεί σο
ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ηελ πνιηηηθή ζπλαίλεζε, ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, ηνλ
καθξνπξφζεζκν νξίδνληα ησλ αιιαγψλ θαη κηα ζρεδηαδφκελε αλακφξθσζε πνπ λα κελ είλαη
απνζπαζκαηηθή, αιιά λα ιακβάλεη ππφςε νιφθιεξν ην θάζκα ηεο ζρνιηθήο δσήο απφ ηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέρξη ην ηέινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη λα ηθαλνπνηεί ηνλ βαζηθφ
ζηφρν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη «...λα ζπκβάιεη ζηελ νιόπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζόξξνπε
αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθώλ θαη ςπρνζσκαηηθώλ δπλάκεσλ ησλ καζεηώλ, ώζηε, αλεμάξηεηα από
θύιν θαη θαηαγσγή, λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εμειηρζνύλ ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο θαη
λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά» (Ν.1566/85).
Οη πξφζθαηεο εμαγγειίεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Γ Λπθείνπ, αληί λα ηθαλνπνηνχλ ηηο
πξνζδνθίεο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ γηα νπζηαζηηθέο αιιαγέο δεκηνπξγνχλ
θξίζηκα εξσηήκαηα θαη ζνβαξέο αληηδξάζεηο θαζψο:
 απνπζηάδεη ε αλαγθαία επηζηεκνληθή κειέηε θαη ηεθκεξίσζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ θαη επηινγψλ
 είλαη απνζπαζκαηηθή θαη επηθεληξσκέλε ζε κηα ηάμε ρσξίο ζρέδην (αλαθνηλσκέλν
ηνπιάρηζηνλ) γηα ηηο ππφινηπεο ηάμεηο. Απηφ πξνθαιεί εχινγε αλεζπρία γηα ην
ελδερφκελν λα ζρεδηαζηεί ην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ησλ άιισλ δχν ηάμεσλ, ζην
“πλεύκα” ηεο Γ Λπθείνπ
 αιινηψλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο γεληθήο παηδείαο ηνπ Λπθείνπ κεηαηξέπνληαο ηελ Γ ηάμε
ζε πξνπαξαζθεπαζηηθφ έηνο γηα ηα Παλεπηζηήκηα. Πνηά άξαγε ήηαλ ηα θξηηήξηα
επηινγήο ησλ καζεκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνπο καζεηέο; ....ε ρξεζηηθφηεηα
ηνπο; ...ε ρξεζηκφηεηα ηνπο; ….ν αξηζκφο ησλ ππαξρφλησλ εθπαηδεπηηθψλ; ....ή θάηη
άιιν;
 απηνχ ηνπ ηχπνπ “δηνηθεηηθέο” δηεπζεηήζεηο απμάλνπλ ηελ επηζθάιεηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ππνλνκεχνπλ ηηο ζπλέξγεηεο θαη επηηξέπνπλ λα εθηπιίζζεηαη κηα
θνηλσληθή ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ επηζηεκψλ, φηαλ φινη ζπκθσλνχκε θαη
ππεξαζπηδφκαζηε ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, κε άμνλεο ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη
ηελ δηεπηζηεκνληθφηεηα!
 πεξηνξίδεη αζθπθηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ επηινγψλ, δεηψληαο απφ εθήβνπο, ζε θαζεζηψο
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο “θηλνχκελεο άκκνπ” λα επηιέμνπλ ην κέιινλ ηνπο κε
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εμαηξεηηθά αζθπθηηθφ ηξφπν. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαινχληαη λα ζπλεξγήζνπλ
θαη νη εθπαηδεπηηθνί, κέζσ ηεο θαζνδήγεζεο ησλ καζεηψλ
 ηα γλσζηηθά ζηεγαλά πνπ δηακνξθψλνληαη ζην Λχθεην ζα απνηππσζνχλ κνηξαία θαη
ζην κειινληηθφ αθαδεκατθφ ηνπίν, απνδπλακψλνληαο ηελ ηζρχ θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ
Παλεπηζηεκηαθψλ πνπδψλ, ζελάξην πνπ καο απνκαθξχλεη απφ ηε ζρεηηθή δηεζλή
αλαδήηεζε.
Οη αιιαγέο πνπ πξνηείλεη ην Τπνπξγείν νπζηαζηηθά επαλαθέξνπλ ην ζχζηεκα πνπ είρε
λνκνζεηεζεί κε ην λφκν 4186/2013 (λφκνο «Αξβαληηφπνπινπ») θαη είρε αληηθαηαζηαζεί απφ ην
λφκν 4327/2015 (λφκνο «Κνπξάθε-Μπαιηά») απφ ηελ πξψηε θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ. Θπκίδνπκε
φηη ε Παλειιήληα Έλσζε Βηνεπηζηεκφλσλ επηθξφηεζε ηελ αληηθαηάζηαζε απηή θαη ην φηη ε
ηφηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο έθαλε ιφγν γηα «...Λύκειο ως ασηόνομη
βαθμίδα και ότι μεηαηροπή ηοσ ζε θρονηιζηήριο».
Όπσο θαη κε ην λφκν 4186/2013 έηζη θαη ζήκεξα ε Παλειιήληα Έλσζε Βηνεπηζηεκφλσλ
δηαθσλεί κε ηελ κεηαηξνπή ηεο Γ΄ Λπθείνπ ζε θαζαξά πξνπαξαζθεπαζηηθή ηάμε πξνεηνηκαζίαο
ησλ Παλειιελίσλ Εμεηάζεσλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ βαζηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Λπθείνπ πνπ
πξέπεη λα είλαη ε παξνρή Γεληθήο Παηδείαο. Θεσξεί δε ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα πην ζθιεξφ θαη
ηαμηθφ γηα ηνπο καζεηέο, αθνχ πεξηνξίδεη δξακαηηθά ηηο επηινγέο ηνπο ζην δξφκν γηα ηελ
Σξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε.
Επηπιένλ, ζεσξνχκε φηη ε θαηάξγεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο ηεο
Γ΄ Λπθείνπ ζίγεη ζνβαξά ην αγαζφ ηνπ «βηνινγηθνχ γξακκαηηζκνχ» ησλ καζεηψλ ηνπ
Ειιεληθνχ ρνιείνπ. ην κάζεκα απηφ θαη ζε κηα επνρή πνπ αλζίδνπλ αληηεπηζηεκνληθά
θηλήκαηα (π.ρ. αληηεκβνιηαζκνχ) νη καζεηέο δηδάζθνληαη άθξσο ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ Αλζξψπηλε Τγεία (αληηβηνηηθά, εκβφιηα, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα,
AIDS, εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο), ηελ Οηθνινγία (ιεηηνπξγία νηθνζπζηεκάησλ, ξνή ελέξγεηαο θαη
χιεο, κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα θαη ππξθαγηέο, ξχπαλζε, πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα) θαη
ηελ Εμέιημε. Σα ζέκαηα απηά είλαη απαξαίηεην λα δηδάζθνληαη απφ Βηνεπηζηήκνλεο θαη δε
κπνξεί λα θαιπθζνχλ ζην πιαίζην άιισλ καζεκάησλ, νχηε απφ «ζεκαηηθέο εβδνκάδεο» νχηε
απφ «δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο».
Η δε θαηάξγεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ κεηψλεη
ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηε δηδαζθαιία ηεο Εμέιημεο απφ ην Ειιεληθφ ρνιείν, θαζηζηψληαο καο
καδί κε ηελ Σνπξθία ηηο κνλαδηθέο επξσπατθέο ρψξεο πνπ ζπκβαίλεη απηφ. Είλαη πξαγκαηηθά
ιππεξφ ελ έηεη 2018 ζηνπο καζεηέο ηνπ Ειιεληθνχ ρνιείνπ ε επηζηήκε πνπ γεθπξψλεη ην
ράζκα κεηαμχ Θεηηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Επηζηεκψλ, λα αθξσηεξηάδεηαη δηαξθψο θαη λα
αλαγθαδφκαζηε λα ππελζπκίδνπκε ηα απηνλφεηα.
ηελ παξνπζίαζε ηεο «λέαο» Γ΄ Λπθείνπ ν Τπνπξγφο Παηδείαο αλαθέξζεθε ζηελ
αδπλακία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο λα παίμεη ηνλ παηδαγσγηθφ θαη (επη)κνξθσηηθφ ηεο ξφιν. Σν
ΘΕΠ, άξαγε, δελ ηνλ έρεη ελεκεξψζεη γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην Γπκλάζην, φπνπ ην
70% ησλ καζεκάησλ ησλ Φπζηθψλ Επηζηεκψλ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κνλφσξα, κε πιείζηεο
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Μηα ζπλεπήο εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε
ίζσο ζα έπξεπε λα αξρίζεη απφ εθεί.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Έβροσ 94-96, Αμπελόκηποι 115 27 / ΤΗΛ.&FAX:210 5224632
URL:http://www.pev.gr, e-mail: grammateia@gmail.com,
Ωράριο λειτοσργίας: Δεστέρα έως και Πέμπτη 17:00-20:00

Η Παλειιήληα Έλσζε Βηνεπηζηεκφλσλ ζπκκεηείρε αδηαιείπησο ζηνλ δηάινγν πνπ είρε
μεθηλήζεη κε πξσηνβνπιία ηνπ ίδηνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηφζν θαηαζέηνληαο αλαιπηηθφ
ππφκλεκα κε ηηο ζέζεηο ηεο ζηελ Επηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο φζν θαη
ζπκκεηέρνληαο ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Τπνπξγνχ κε ηηο Επηζηεκνληθέο Ελψζεηο ησλ Φπζηθψλ
Επηζηεκψλ πνπ αθνινχζεζαλ. Η Παλειιήληα Έλσζε Βηνεπηζηεκφλσλ επηδηψθεη νη
ηνπνζεηήζεηο ηεο λα αλαδεηνχλ ην παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά νξζφ θαη φρη λα είλαη ζηελά
ζπληερληαθέο. ην πιαίζην απηφ, ζχληνκα ζα αθνινπζήζεη εθηεηακέλε αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε
ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζην Λχθεην ελψ ζα δεηήζνπκε ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο
γηα λα ηνπ εθζέζνπκε αλαιπηηθά ηηο απφςεηο καο.
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