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ΘΕΜΑ: ΣΡΙΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΕΩΝ
ΣΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΕ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ

Σθν Σρίτθ 15 Μαϊου πραγματοποιικθκε θ τρίτθ κατά ςειρά
προγραμματιςμζνθ ςυνάντθςθ εργαςίασ των Επιςτθμονικών Ενώςεων
των Φυςικών Επιςτθμών με τον Τπουργό Παιδείασ.
τθ ςυνάντθςθ, ςτθν οποία διατθρικθκε το πολφ καλό κλίμα των
προθγοφμενων ςυναντιςεων, ςυνεχίςτθκε θ ςυηιτθςθ επί των
προβλθμάτων του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτθ Δευτεροβάκμια
Εκπαίδευςθ με ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία των Φυςικών Επιςτθμών.
Οι Επιςτθμονικζσ Ενώςεισ:
 Θεωροφν ότι θ επίλυςθ του προβλιματοσ του ςυςτιματοσ
πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ μζςα από τθν
αναβάκμιςθ του ςχολείου, ο περιοριςμόσ των πανελλθνίων
εξετάςεων και ό,τι κετικό ςυνεπάγεται αυτό για τουσ μακθτζσ και
τθν ελλθνικι κοινωνία μπορεί να επιτευχκεί αποτελεςματικά μόνο
μζςα από τθν ουςιαςτικι αναβάκμιςθ και τθν κζςπιςθ ενόσ
αξιόπιςτου εκνικοφ απολυτθρίου. Αυτά τα δφο ςε τροχιά ςφγκλιςθσ
μποροφν να οδθγιςουν, τόςο ςε ζναν ουςιαςτικό εγγραμματιςμό
των νζων πολιτών, όςο και ςε μια ςυντεταγμζνθ πορεία προσ τθν
Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ.
Σο ςφςτθμα πρόςβαςθσ μπορεί να ςυηθτθκεί ςτο πλαίςιο μίασ
ςυνολικισ αναβάκμιςθσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,

ξεκινώντασ από τθν επίλυςθ των προβλθμάτων του Γυμναςίου και
προχωρώντασ ςτθν ςυνζχεια ςτο Λφκειο του οποίου κα είναι
γνωςτι θ δομι.
 υμφωνοφν ςτθ κζςπιςθ ενόσ αξιόπιςτου Εκνικοφ Απολυτθρίου,
ςτθν απόκτθςθ του οποίου οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ, ώσ ζνασ από τουσ
τρεισ πυλώνεσ του εγγραμματιςμοφ, όπωσ αυτόσ ορίηεται διεκνώσ,
κα πρζπει να ζχουν κακοριςτικό και πρωτεφοντα ρόλο. Η απόκτθςθ
του Εκνικοφ Απολυτθρίου, ανεξάρτθτα αν αυτό οδθγεί ςε ειςαγωγι
ςε ΑΕΙ ι όχι, πρζπει να διαςφαλίηεται από αδιάβλθτεσ, διαυγείσ,
αξιόπιςτεσ και κοινζσ για όλουσ τουσ μακθτζσ διαδικαςίεσ, όπωσ
άλλωςτε επιτάςςει το ςφνταγμα για παροχι ίςων ευκαιριών ςτθν
εκπαίδευςθ.
 Θεωροφν κετικι
τθν απάντθςθ του Τπουργοφ ότι δεν κα
προχωριςει το ςχζδιο του ΙΕΠ για τθ διδαςκαλία των Φυςικών
Επιςτθμών ςτθ Β΄ Λυκείου, θ οποία κα παραμείνει ωσ ζχει τθν
επόμενθ ςχολικι χρονιά.
 Προτείνουν τθν άμεςθ κατάκεςθ τθσ δομισ, των ςτόχων και των
ωρολογίων προγραμμάτων τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ώςτε
να προχωριςουμε ςε αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδών, θ
οποία κρίνεται αναγκαία. Οι Επιςτθμονικζσ Ενώςεισ ηιτθςαν τθν
εκπροςώπθςι τουσ ςτισ επιτροπζσ που κα καταρτιςτοφν για το
ςκοπό αυτό, αίτθμα που ζγινε δεκτό από τον Τπουργό. Αναμζνουμε,
ςχετικζσ ρυκμίςεισ επί αυτοφ του επείγοντοσ κζματοσ.
 Αναμζνουν απαντιςεισ ςτα ηθτιματα που τζκθκαν ςχετικά με τα
προβλιματα των μακθμάτων Φυςικισ, Χθμείασ, Βιολογίασ
Γεωλογίασ-Γεωγραφίασ (μονόωρα μακιματα, εργαςτθριακι άςκθςθ
μακθτών, ςυνζχεια διδακτζασ φλθσ κλπ.). Ο Τπουργόσ διαβεβαίωςε
ότι κα αποτελζςουν αντικείμενο ςυηιτθςθσ ςε επόμενεσ
ςυναντιςεισ.
 Θεωροφν κετικι και ενδιαφζρουςα τθν πρόταςθ για εμπλοκι των
Επιςτθμονικών Ενώςεων ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών,
πρόταςθ που απαντά ςε ζνα μόνιμο αίτθμα των ΕΕ.

Ο Τπουργόσ και οι Επιςτθμονικζσ Ενώςεισ εξζφραςαν τθ βοφλθςι τουσ
να ςυνεχιςτεί ο διάλογοσ από τον οποίο οι Επιςτθμονικζσ Ενώςεισ
προςβλζπουν ςε ςυγκεκριμενοποίθςθ του πλαιςίου ςυνεργαςίασ,
βαςιςμζνο ςε οριοκετθμζνεσ κζςεισ για το Εκπαιδευτικό ςφςτθμα και
ορίςτθκε νζα ςυνάντθςθ για τθν Σετάρτθ 30-5-2018.
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