
Αθήνα, 11/03/2010

ΠΡΟΣ :  κ. Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :
 - κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας δια Βίου
    Μάθησης και Θρησκευμάτων.
- κ. Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας δια Βίου Μάθησης και
   Θρησκευμάτων.
- κ. Βασίλειο Κουλαϊδή, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας δια Βίου
   Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ΘΕΜΑ : Για τη Διδασκαλία της Βιολογίας στο «Νέο σχολείο»

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Θέλουμε αρχικά να σας συγχαρούμε για τη βούλησή σας για ουσιαστικές

αλλαγές στα  προγράμματα της Β’θμιας εκπαίδευσης.
Επιθυμώντας να συμβάλουμε σε αυτή την προοπτική σας καταθέτουμε

μερικές επισημάνσεις μας, που αφορούν το όραμά μας για το νέο ελληνικό
σχολείο στον τομέα των βιολογικών επιστημών,  ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.

Η συνεχιζόμενη ραγδαία ανέλιξη των Βιολογικών Επιστημών δεν έχει ως
μοναδική συνέπεια την κατανόηση των φαινομένων της ζωής και τη βασική
συμβολή της στον επιστημονικό εγγραμματισμό των νέων. Αφορά και ένα
πλήθος εφαρμογών, στους τομείς της διατροφής, του περιβάλλοντος, της
υγείας, της αγροτικής και  κτηνοτροφικής παραγωγής, της οικονομίας που
επηρεάζουν σημαντικά την προσωπική, αλλά και την κοινωνική ζωή.

Έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια περίοδο του πολιτισμού μας που η
επίδραση των βιοεπιστημών στα γνωστικά πεδία του συνόλου σχεδόν των
επιστημών είναι διακριτή, επηρεάζοντας όχι μόνο τα όριά τους αλλά και το
περιεχόμενο και τον προσανατολισμό τους. Ενδεικτικά και χαρακτηριστικά
αναφέρουμε την επίδραση των νευροεπιστημών στο σχεδιασμό των
υπολογιστών, της οικολογίας στα Πολυτεχνικά τμήματα, την επίδραση της
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής όχι μόνο στην Υγεία αλλά και στη Νομική
(δεν είναι τυχαίες οι αναφορές στη Βιονομία), ακόμη και στη φιλοσοφία, με
χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη Βιοηθική αλλά και την Εξελικτική
λογική.

Εκτός από το γενικό πληθυσμό, οι συνέπειες αφορούν και τους φοιτητές
όχι μόνο των σχετικών Σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και των
τεχνολογικών Ιδρυμάτων.

Προβλήματα στο σχολείο όσο αφορά στη διδασκαλία της βιολογίας:
· Τα σχολεία μας δεν στελεχώνονται από τον απαραίτητο για τις
διδακτικές ανάγκες αριθμό Βιολόγων- Βιοεπιστημόνων. Ως αποτέλεσμα
πεπαλαιωμένων αντιλήψεων και συντεχνιακών πιέσεων, σε πλήθος



σχολικών μονάδων η διδασκαλία των συνεχώς εξελισσόμενων βιολογικών
αντικειμένων ανατίθεται σε διδάσκοντες που διαθέτουν αναντίρρητα
μειωμένα προσόντα σε σχέση με τους Βιοεπιστήμονες.
· Καταγράφονται επίσης ελλείψεις σχετικών συναδέλφων στο Διδακτικό
προσωπικό των Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας μας, παρότι
υπάρχουν τμήματα «Φυσικών επιστημών».
· -Η διδασκαλία της Βιολογίας χαρακτηρίζεται από ασυνέχεια. Δεν
υπάρχει κανένα σχετικό διδακτικό αντικείμενο στη Β’ Γυμνασίου και στην
Α’ Λυκείου. Οι επιπτώσεις στη μαθησιακή διαδικασία είναι προφανείς. Να
σημειώσουμε ότι το γεγονός αυτό αφορά μόνο τη Βιολογία  στο σύνολό
των «Φυσικών Επιστημών».
· Τα βιολογικά αντικείμενα έχουν την πρωτοκαθεδρία στα μαθήματα
που διδάσκονται μια μόνο ώρα εβδομαδιαίως στο Γενικό Λύκειο. Είναι
αποδεδειγμένο ότι τα «μονόωρα» μαθήματα και αναποτελεσματικά είναι
και απαξιωμένα.
· Στο πρόγραμμα σπουδών των μαθητών της Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) – τα οποία αποτελούν
σχεδόν το 20% των μαθητών των Λυκείων- δεν περιλαμβάνεται κανένα
μάθημα Βιολογικών Επιστημών, ως υποχρεωτικό μάθημα Γενικής
Παιδείας. Οι απόφοιτοι αυτών των Λυκείων καλούνται να συνεισφέρουν
ως ειδικοί πτυχιούχοι στον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος όλο και
περισσότερο σχετίζεται με εφαρμογές της βιολογικής έρευνας, χωρίς
κανένα σχετικό εφόδιο. Εγείρεται, παράλληλα, θέμα ισοτιμίας των
σχετικών πτυχίων με αυτά της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκαλεί,
επίσης, τουλάχιστον ερωτήματα για τα κριτήρια τέτοιων επιλογών, το
γεγονός ότι στα ΕΠΑΛ οι Βιολόγοι - Βιοεπιστήμονες δεν έχουν καθόλου τη
δυνατότητα ανάθεσης διδασκαλίας, είτε έχουν 2η ανάθεση διδασκαλίας σε
θεματικά αντικείμενα που αποτελούν τον ΠΥΡΗΝΑ των σπουδών τους
(για τα οποία ακριβώς τους εκπαιδεύει η Πολιτεία), ενώ 1η ανάθεση
διδασκαλίας σε αυτά τα αντικείμενα έχουν πτυχιούχοι άλλων σχολών ΑΕΙ
ή ΤΕΙ με προσόντα αναντίρρητα μειωμένα σε σχέση με τους
Βιοεπιστήμονες. Η νομιμότητα του γεγονότος ελέγχεται επιπλέον, αφού
αντιβαίνει τα Π.Δ. περί των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
Βιοεπιστημόνων.

Αυτά συμβαίνουν στον «Αιώνα της Βιολογίας»!

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Η αναμόρφωση των ως άνω επιστημονικά/εκπαιδευτικά και κοινωνικά

επιζήμιων στρεβλώσεων προβάλλει ως επιτακτική και θα την υπερασπιστούμε
με κάθε νόμιμο τρόπο Εκ του ρόλου μας είμαστε διαθέσιμοι να σας
παράσχουμε την όποια εύλογη συνδρομή προς αυτή την κατεύθυνση και
παρακαλούμε να ορίσετε, το συντομότερο, μια συνάντηση μας για τα
ζητήματα που καταγράφονται στο παρόν έγγραφό μας.



 Με τιμή,

Καθ. Κος Ιατρού, Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας Παν/μίου Πάτρας

Καθ. Κος Φραγκούλης, Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας Παν/μίου Αθήνας

Καθ. Κος Αρσενάκης, Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας Παν/μίου
Θεσσαλονίκης

Καθ. Κος Λούης, Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας Παν/μίου Κρήτης

Καθ. Κος Θυφρονίτης, Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών Παν/μίου Ιωαννίνων

Καθ. Κος Μαμούρης, Πρόεδρος του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Παν/μίου  Θεσσαλίας

Καθ. Κος Κορτσάρης, Πρόεδρος του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής Παν/μίου Θράκης

Παπαδάκης Μάνος
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων


