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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΟΤ ΙΕΠ
Η Πανελλινια Ένωςθ Βιοεπιςτθμόνων αιςκάνεται τθν ανάγκθ και τθν υποχρζωςθ
απζναντι ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα να τοποκετθκεί ςχετικά με τθν πρόταςθ του ΙΕΠ για τα
Προγράμματα Σπουδών για τθ Γ΄Λυκείου ΓΕΛ. Πιο ςυγκεκριμζνα, εςτιάηουμε τθν προςοχι μασ
ςτα παρακάτω ςθμεία, τα οποία προκφπτουν από τθν ανάγνωςθ των προτεινόμενων
“προγραμμάτων” ςε ςχζςθ με αυτά που ιςχφουν ςιμερα:
1. Είμαςτε αντίκετοι με τθν διαφαινόμενθ μετατροπι τθσ Γ΄Λυκείου ςε κακαρά
προπαραςκευαςτικι τάξθ προετοιμαςίασ των Πανελλθνίων Εξετάςεων και με τθν
κατάργθςθ του βαςικοφ χαρακτιρα του Λυκείου, ςφμφωνα με τον οποίο πρζπει να
παρζχει Γενικι Παιδεία.
2. Η φροντιςτθριοποίθςθ τθσ Γ΄Λυκείου με τθν αφξθςθ των ωρών διδαςκαλίασ των
μακθμάτων Προςανατολιςμοφ κεωροφμε ότι δεν κα περιορίςει τθν ανάγκθ προςφυγισ
ςε εξωςχολικι βοικεια, αντίκετα κα τθν αυξιςει. Από τθν πρόταςθ του ΙΕΠ προκφπτει
ςυνολικι επιβάρυνςθ των μακθτών ςτθν ποςότθτα τθσ φλθσ που καλοφνται να
εξεταςτοφν ςτθ Γ΄Λυκείου. Επιπλζον, θ κατάργθςθ του μακιματοσ τθσ Βιολογίασ
Γενικισ Παιδείασ, που ζπαιηε το ρόλο του μακιματοσ-“γζφυρασ” μεταξφ διαφορετικών
Πεδίων, και ο πικανόσ περιοριςμόσ ςε 4 των πανελλαδικώσ εξεταηόμενων μακθμάτων
κα περιορίςει αςφυκτικά τισ επιλογζσ των μακθτών και κα εμποδίηει οποιαδιποτε
κινθτικότθτα μεταξφ των διαφορετικών Κατευκφνςεων. Οι προτεινόμενεσ αλλαγζσ
ουςιαςτικά επαναφζρουν το ςφςτημα που είχε νομοθετηθεί με το νόμο 4186/2013
(νόμοσ «Αρβανιτόπουλου») και είχε αντικαταςταθεί (ωσ “ςκληρό και ταξικό”) από το
νόμο 4327/2015 (νόμοσ «Κουράκη-Μπαλτά») από την πρώτη κυβζρνηςη ΤΡΙΖΑ.
3. Οι αλλαγζσ προκαλοφν ςφγχυςθ ςτουσ μακθτζσ που ςε 3 μινεσ ολοκλθρώνουν τθ
φετινι Β΄Λυκείου, οι οποίοι δεν γνωρίηουν βαςικζσ παραμζτρουσ του νζου
ςυςτιματοσ. Τα νζα προγράμματα ςπουδών επιβάλλονται εςπευςμζνα και οι μακθτζσ
τθσ ςθμερινισ Β΄Λυκείου κινδυνεφουν να μθ διδαχκοφν κακόλου ςθμαντικι φλθ των
υπό κατάργθςθ μακθμάτων, όπωσ θ Στατιςτικι ςτα Μακθματικά ι θ Εξζλιξθ ςτθ
Βιολογία.
4. Η πρόταςθ του ΙΕΠ για το Πρόγραμμα Σπουδών τθσ Βιολογίασ παρά τισ ςφντομεσ
αναφορζσ ςε ςτόχουσ, μεκοδολογία και προςδοκώμενα μακθςιακά αποτελζςματα,
απζχει πολφ από το να κεωρθκεί “πρόγραμμα ςπουδών”. Αντίκετα, παραπζμπει
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περιςςότερο ςε οδθγίεσ διδαςκαλίασ ενόσ "διπλοφ" εγχειριδίου, το οποίο προκφπτει
από τθ ςυνζνωςθ των δφο υφιςτάμενων εγχειριδίων Βιολογίασ τθσ Γ΄Λυκείου: αυτοφ
τθσ Βιολογίασ Γενικισ Παιδείασ και αυτοφ τθσ Βιολογίασ Προςανατολιςμοφ. Η
προτεινόμενθ ςυρραφι από το ΙΕΠ ακόμθ και αν προτείνεται να εφαρμοςτεί ςε
περιοριςμζνο εκπαιδευτικό χρόνο, επιχειρεί ζνα πρωτοφανζσ πείραμα! Τα παραπάνω
εγχειρίδια ζχουν ςυγγραφεί με ςυγκεκριμζνο Πρόγραμμα Σπουδών και κυρίωσ με
ςυγκεκριμζνο και απολφτωσ διακριτό εκπαιδευτικό ςτόχο: θ Βιολογία Γενικισ Παιδείασ
απευκφνεται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ Γ΄τάξθσ και περιλαμβάνει γενικζσ γνώςεισ
περί Υγείασ, Οικολογίασ και Εξζλιξθσ. Από τθν άλλθ, θ Βιολογία Προςανατολιςμοφ ζχει
τθ δομι και το φφοσ ενόσ πανελλαδικά εξεταηόμενου αντικειμζνου, το οποίο
απευκφνεται ςε όςουσ κα ακολουκιςουν ςπουδζσ ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Ζωισ.
Η απλι ςυρραφι τουσ είναι πρόχειρθ, λανκαςμζνθ παιδαγωγικά και δεν κεωροφμε
ορκι τθν αποςπαςματικι εφαρμογι τθσ ςε ζνα “νζο’’ ςφςτθμα πανελλαδικών
εξετάςεων.
5. Η Βιολογία Γενικισ Παιδείασ απευκφνεται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ Γ΄Τάξθσ και
ςυμβάλλει -παρά τισ δυςχζρειεσ- ςτο αγακό του «βιολογικοφ γραμματιςμοφ» των
μακθτών του Ελλθνικοφ Σχολείου. Είναι, ουςιαςτικά, θ μοναδικι φορά ςτθ διάρκεια
τθσ ςχολικισ τουσ ηωισ που οι μακθτζσ μποροφν:





να ζρκουν ςε επαφι με τθ Θεωρία τθσ Εξζλιξθσ,
να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία τθσ βιοποικιλότθτασ και τα μείηονα περιβαλλοντικά
προβλιματα που απορρζουν από τθν κυριαρχία του ανκρώπου ςτα
οικοςυςτιματα,
να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν επιςτθμονικι γνώςθ που ςχετίηεται με τα αντιβιοτικά,
τα εμβόλια, τα ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςιματα και τισ εξαρτθςιογόνεσ
ουςίεσ.

Η κατάργθςθ του μακιματοσ τθσ Βιολογίασ Γενικισ Παιδείασ τθσ Γ΄ Λυκείου και θ διδαςκαλία
τθσ αντίςτοιχθσ φλθσ μόνο ςε ζνα μικρό κλάςμα μακθτών, μασ βρίςκει απολφτωσ αντίκετουσ.
Θεωροφμε ότι αποδυναμώνει ςοβαρά το «βιολογικό γραμματιςμό» των μακθτών και επιπλζον
εξαλείφει ςε μεγάλο βακμό τθ διδαςκαλία τθσ Θεωρίασ τθσ Εξζλιξθσ από το Ελλθνικό Σχολείο,
κακιςτώντασ μασ μαηί με τθν Τουρκία τισ μοναδικζσ Ευρωπαϊκζσ χώρεσ όπου ςυμβαίνει αυτό.
Με βάςθ τα παραπάνω καλοφμε το ΤΠΠΕΘ να μην κάνει αποδεκτή την ειςήγηςη του ΙΕΠ.
Σφντομα κα ακολουκιςει εκτεταμζνθ ανακοίνωςθ ςχετικά με τισ προτεινόμενεσ αλλαγζσ ςτο
Λφκειο από τθν Επιτροπι Παιδείασ τθσ Πανελλινιασ Ένωςθσ Βιοεπιςτθμόνων.
Σο Διοικητικό υμβοφλιο
τησ Π.Ε.Β.
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