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ΘΕΜΑ : «Επιςτολι τθσ Πανελλινιασ  Ζνωςθσ Βιοεπιςτθμόνων ςχετικά με τα τρζχοντα ηθτιματα τθσ 

Βιολογίασ ςτθν εκπαίδευςθ» 

 
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

ωσ Πανελλινια Ζνωςθ Βιοεπιςτθμόνων ζχουμε γίνει δζκτεσ πλθκϊρασ ερωτθμάτων ςυναδζλφων 

ςχετικά με τθ διαχείριςθ τθσ διδακτζασ φλθσ του μακιματοσ τθσ Βιολογίασ, όπωσ αυτι προζκυψε με 

βάςθ τισ αλλαγζσ των τελευταίων ετϊν. Απευκυνόμαςτε ςε ςασ αφενόσ για να κζςουμε υπόψθ ςασ τισ 

δυςκολίεσ που προκφπτουν ςτθ διδακτικι αλλθλουχία λόγω των προαναφερκζντων αλλαγϊν και 

αφετζρου για να επιςθμάνουμε τα ςθμαντικότερα προβλιματα που απαιτοφν λφςθ, προκειμζνου να τα 

λάβετε υπόψθ ςτα ςχεδιαηόμενα νζα Προγράμματα Σπουδϊν. 

Πάγιο αίτθμα τθσ ΠΕΒ, όπωσ εξάλλου και των υπολοίπων Επιςτθμονικϊν Ενϊςεων, είναι ο ςχεδιαςμόσ 

τθσ φλθσ του γνωςτικοφ μασ αντικειμζνου με τρόπο ενιαίο και ςυνεκτικό, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

ομαλι ροι τθσ πλθροφορίασ και θ οικοδόμθςθ των εννοιϊν, ςφμφωνα πάντα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά τθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ και του μακθςιακοφ προφίλ ςτο οποίο ςτοχεφει κακεμία 

εξ αυτϊν. 

Θ Βιολογία είναι επιςτιμθ πολυςχιδισ, με τεράςτια ομπρζλα γνωςτικϊν αντικειμζνων. Προςφζρεται 

ιδανικά ωσ μάκθμα γενικισ παιδείασ για τθ ςυγκρότθςθ πολιτϊν που κα μποροφν να διαχειρίηονται με 

γνϊςθ και ςφνεςθ κζματα υγείασ, από το ατομικό επίπεδο τθσ προςωπικισ τουσ υγείασ και των 

διατροφικϊν τουσ επιλογϊν ζωσ το ςυςτθμικό επίπεδο του Περιβάλλοντοσ δθλαδι τθσ προςταςίασ 

του, των ενεργειακϊν περιοριςμϊν και του ςεβαςμοφ ςτθ βιοποικιλότθτα. Προςφζρεται, φυςικά, και 

ωσ μάκθμα εμβάκυνςθσ, αφοφ  εξαςφαλίηει τον αναγκαίο εννοιολογικό εξοπλιςμό για όςουσ 

επικυμοφν να ςπουδάςουν Επιςτιμεσ Υγείασ, Ηωισ, Διατροφισ και Περιβάλλοντοσ. 

mailto:grammateia@gmail.com
http://www.pev.gr/


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

Θ διδαςκαλία τθσ Βιολογίασ ςτο ςχολείο πρζπει να εξαςφαλίηει ςτουσ μακθτζσ τθ γνϊςθ των 

απαραίτθτων εννοιϊν από τθ Βιολογία του κυττάρου, τθ Βιοχθμεία, τθ Γενετικι, τθ Μοριακι Βιολογία 

και τθν Οικολογία, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ ενοποιθτικισ τθσ κεωρίασ που είναι θ Εξζλιξθ των Ειδϊν. Αυτό 

προχποκζτει, βεβαίωσ, ανάλογα ςχεδιαςμζνα Προγράμματα Σπουδϊν που κα διατρζχουν τισ 

εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ από τθν Προνθπιακι ζωσ και τθ Λυκειακι αντίςτοιχα. 

Ζχει ςθμαςία να τονίςουμε πωσ, όταν θ διάρκρωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ ζχει ςυνοχι και ςυνζχεια, 

αναβακμίηεται θ ποιότθτα των τρόπων αξιολόγθςθσ και είναι μαχθτι θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ 

και θ απελευκζρωςθ των μακθτϊν μασ από μοντζλα εξαρτθμζνθσ μάκθςθσ και αφυδατωμζνθσ 

ςχολικισ εμπειρίασ. 

Θ κατάςταςθ που βιϊνουμε ςιμερα ςτο ςχολείο - και προζκυψε ςε μεγάλο βακμό όχι μόνο από τθν 

απουςία ςφγχρονων Προγραμμάτων Σπουδϊν αλλά και από τισ απανωτζσ αλλαγζσ των τελευταίων 

ετϊν - χαρακτθρίηεται από αποςπαςματικότθτα, ςθμαντικά και αγεφφρωτα γνωςτικά κενά, αςυνζχειεσ 

και πρωκφςτερα, που μόνο δυςκολίεσ και αποκάρρυνςθ προκαλοφν. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

- ο “εξορκολογιςμόσ τθσ φλθσ” ςτα μακιματα Μελζτθ Περιβάλλοντοσ και Φυςικά από το 2018 

ςτο Δθμοτικό (εγκφκλιοσ Φ.20/139453/Δ1/28-8-2018) ζχει οδθγιςει ςε ςθμαντικι περικοπι 

τθσ διδαςκαλίασ βιολογικϊν φαινομζνων ςτουσ μικροφσ μακθτζσ, με αποτζλεςμα αυτοί να 

ειςζρχονται ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ με ελλειπζςτατο βιολογικό εγγραμματιςμό. 

- θ κατάςταςθ που επικρατεί ςτο Γυμνάςιο είναι άκρωσ προβλθματικι. Θ διδαςκαλία τθσ 

Βιολογίασ ςε 3 μονόωρα μακιματα είναι μια αντιεκπαιδευτικι επιλογι που προςβάλλει, για 

όςα αντικείμενα επιλζγεται, μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ. Πρόκειται για το μόνο γραπτϊσ 

εξεταηόμενο μάκθμα που διδάςκεται μόνο για μία ϊρα τθν εβδομάδα, με αποτζλεςμα θ 

διδαςκαλία του να υςτερεί όχι μόνο ποςοτικά αλλά, κυρίωσ, ποιοτικά. 

- Στο Γενικό Λφκειο οι ςυνεχείσ αλλαγζσ των τελευταίων ετϊν ςτθ Βϋκαι ΓϋΛυκείου ζχουν 

διαμορφϊςει μια φλθ αςυνεχι και με ςθμαντικά γνωςτικά κενά. Θ φετινι πλιρθσ κατάργθςθ 

του εγχειριδίου τθσ ΒϋΛυκείου που εξαςφάλιηε κάποιεσ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ (βιολογικά 

μακρομόρια, οργάνωςθ κυττάρου κλπ.), ζχει δθμιουργιςει ζνα ςθμαντικό γνωςτικό κενό το 

οποίο (δυςτυχϊσ) καλφπτεται εξωςχολικϊσ από τουσ μακθτζσ που κα ακολουκιςουν τον 

Προςανατολιςμό Υγείασ. Το πρόβλθμα αυτό μπορεί να επιλυκεί με τθν αναδιάρκρωςθ τθσ 

φλθσ τθσ Βιολογίασ των τριϊν τάξεων του ΓΕΛ ι/και με τθν ειςαγωγι μακιματοσ Βιολογίασ 

Κατεφκυνςθσ ςτθ ΒϋΛυκείου. 

- Στα Επαγγελματικά Λφκεια, το μάκθμα τθσ Βιολογίασ είναι ουςιαςτικά ανφπαρκτο (μονόωρο 

ςτθν Ά τάξθ). Οι απόφοιτοι αυτοφ του τφπου ςχολείου είναι εξϋοριςμοφ καταδικαςμζνοι ςε 

ελλιπι βιολογικό εγγραμματιςμό. Επιπλζον, οι υποψιφιοι από τα ΕΠΑΛ που ειςάγονται ςε 

ςχολζσ Υγείασ και Ηωισ ζχουν ελλιπι υποδομι ςε βιολογικζσ γνϊςεισ με αποτζλεςμα να 

δυςκολεφονται πολφ να ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ. 

Θ Επιτροπι Παιδείασ τθσ ΠΕΒ, ζμπειροι εκπαιδευτικοί όλων των βακμίδων του ελλθνικοφ 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, είμαςτε πρόκυμοι να ςυμβάλλουμε με γόνιμεσ και πρακτικζσ ιδζεσ ςτθν 
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αντιμετϊπιςθ των ηθτθμάτων που ςυνοπτικά αναφζρκθκαν παραπάνω. Ελπίηουμε να μασ δοκεί θ 

ευκαιρία να τισ αναλφςουμε διεξοδικά ςε μια ενδεχόμενθ πρόςκλθςι ςασ ςε ςυνάντθςθ εργαςίασ, 

με κοινό γνώμονα τθν βελτιςτοποίθςθ των δεδομζνων τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ προσ όφελοσ των 

μακθτών. 

Με τιμι, 

Για το ΔΣ τθσ ΠΕΒ  

 

 
Ο Πρόεδροσ τθσ ΠΕΒ          Ο Γεν. Γραμματζασ τθσ ΠΕΒ  

 

 

 

                         

Βανταράκθσ Απόςτολοσ     Βζρροιοσ Γεϊργιοσ                             Βανταράκθσ Απόςτολοσ                                    Βζρροιοσ Γεϊργιοσ        
 
     Κακθγθτισ                                                          Εκπαιδευτικόσ  
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