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 Α.Π.: Β1380 

  

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΣ ΠΕΒ ΠΡΟΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

Το ΔΣ της ΠΕΒ έχει την χαρά να σας καλωσορίσει στη Δ/θμια Εκπαίδευση και να σας ευχηθεί 

δύναμη, επιτυχία και κοινωνική ευαισθησία στο έργο σας. 

Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για μας το γεγονός ότι οι διορισμοί των δύο 

τελευταίων ετών στο χώρο της εκπαίδευσης, αφενός ικανοποιούν το πάγιο αίτημα όλων των 

κλάδων για διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών, αφετέρου δικαιώνονται σε μεγάλο βαθμό οι 

παρεμβάσεις μας για την κάλυψη κενών Βιολόγων. 

Έχουμε επανειλημμένα  τονίσει πως τα κενά σε ώρες Βιολογίας ήταν τα περισσότερα συγκριτικά 

με τα κενά άλλων ειδικοτήτων και αυτό ήταν το σωρευτικό αποτέλεσμα παθογενειών στο 

σύστημα υπολογισμού των κενών διαχρονικά, της αύξησης των ωρών Βιολογίας στο πλαίσιο του 

εκσυγχρονισμού των Προγραμμάτων Σπουδών αλλά –φυσικά- και της πρωτοφανούς έλλειψης 

διορισμών τα τελευταία 12  χρόνια. 

Η ανάγκη για βιολογικό εγγραμματισμό είναι μεγαλύτερη από ποτέ όπως καθημερινά 

αναδεικνύεται από την πραγματικότητα που βιώνουμε ως πολίτες: πανδημίες με ζοφερό 

κοινωνικό αποτύπωμα, απειλητικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής, αλόγιστη χρήση των 

φυσικών πόρων, εξάντληση της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων κλπ. 

Πολλοί από σας έχουν ήδη υπηρετήσει στα δημόσια σχολεία ως αναπληρωτές επί σειρά ετών 

και γνωρίζετε τις δυσκολίες και τις προκλήσεις. Για κάποιους ίσως είναι η πρώτη σας επαφή με 

την εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο. Σε κάθε περίπτωση σας ευχόμαστε να τα καταφέρετε, 

όχι μόνο να είστε καλοί Βιολόγοι στα σχολεία αλλά και καλοί δάσκαλοι. Να συνθέσετε τη 
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βιολογική γνώση με τις κοινωνικές ανησυχίες και ανάγκες των μαθητών, των γονέων και των 

συναδέλφων σας. 

Στο έργο σας θα σταθούμε αρωγοί. Η ΠΕΒ έχει διαρκή παρουσία στα εκπαιδευτικά δρώμενα 

μέσω ποικιλίας δράσεων όπως π.χ. το Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση» που 

διοργανώνεται ανά διετία (το επόμενο το 2023) αλλά και διάφορων επιμορφωτικών ημερίδων. 

Ειδικότερα φέτος προγραμματίζεται να υλοποιηθεί από την ΠΕΒ σειρά διαδικτυακών 

επιμορφωτικών συναντήσεων για την υποστήριξη όλων όσων καλούνται να διδάξουν Βιολογία 

(πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Β.: http://pev.gr/).  

Σας ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία στο έργο σας και σας καλούμε να πλαισιώσετε με την 

ενεργό σας συμμετοχή, τις προτάσεις σας και την εγγραφή σας το έργο της ΠΕΒ. 

Με εκτίμηση,  

 

Για το ΔΣ της ΠΕΒ 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας 

                                      

Απόστολος Βανταράκης          Γεώργιος Βέρροιος 

      Καθηγητής                                                                                                                 Εκπαιδευτικός  

Τμ. Ιατρικής Παν. Πατρών                      Β/μιας Εκπαίδευσης 
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