
Εναρμόνιση της  επιστημονικής πραγματικότητας 

και  της πολιτικής ΠΡΑΞΗΣ ή η θέση της 

διδασκαλίας της Βιολογίας στο «Νέο Λύκειο» 

ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ 

 

Έχει σημασία για τα εκπαιδευτικά δρώμενα να μελετήσει κανείς την  συγκεκριμένη 

πρωτότυπη ερευνητική εργασία των Κ. Δημόπουλου και Β. Κουλαϊδή  από το 2002, 

δημοσιευμένη σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό.  Παρακάτω παρατίθενται τόσο η 

εισαγωγή της εργασίας, όσο και δύο πίνακες που θεωρούμε ότι  βοηθά στην 

παρακολούθηση του  μεταφρασμένου αποσπάσματος.  Η εργασία αυτή αποτελεί δείγμα 

των πλούσιων ερευνητικών εργασιών των συγγραφέων  που τελικά διαμορφώνουν μια 

άποψη-  επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση - ΚΑΙ για τις ανάγκες αναδιάρθρωσης των 

εκπαιδευτικών πραγμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η  

επεξεργασία του σχετικού εδαφίου έγινε από συνάδελφο μέλος της ΠΕΒ, από τους τόσους 

Βιοεπιστήμονες που τα τελευταία χρόνια αξιοποιούν ερευνητικά ή και επαγγελματικά τα 

πορίσματα της έρευνας  αυτών των πανεπιστημιακών δασκάλων. Ως γνωστόν οι κ. κ. Β. 

Κουλαϊδής και Κ. Δημόπουλος είναι καθηγητές στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τον τελευταίο χρόνο ο κ. Β. Κουλαϊδής είναι 

και Γ.Γ. του ΥπΠΔΒΜκΘ και ο κ. Κ. Δημόπουλος σύμβουλος του Γ.Γ. του ΥπΠΔΒΜκΘ. Εύλογα, 

και εκ της επιστημονικής τους θέσης, είναι από τους βασικούς και αποφασιστικούς 

συντελεστές των προτάσεων για τις αλλαγές στο Λύκειο και γενικότερα το ελληνικό Σχολείο.  
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Πίνακας 3 

Οι  10 πιο συχνά  απαντώμενοι τεχνικοεπιστημονικοί όροι στον Ελληνικό τύπο: 

Όρος  Συχνότητα εμφάνισης 
(1867 άρθρα) 

Κύτταρο 70 

Γονίδιο 65 

CO2 52 

Βακτήρια  49 

Πρωτεΐνες  42 

DNA 41 

Μodem 32 

Όζον  29 

Κομήτες  27 

Microchip  26 

Το περιεχόμενο της επιστήμης και τεχνολογίας στον Τύπο 

Οι συχνότητες για τις διάφορες τεχνικές, επιστημονικές ειδικότητες που εμφανίζονται στον 

ελληνικό Τύπο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Ο πίνακας αυτός δείχνει ότι ο ελληνικός 

Τύπος φαίνεται να έχει επικεντρωθεί εξίσου στους τεχνολογικούς κλάδους όπως η 

Ηλεκτρονική (31,7%) και η Μηχανολογία (16,4%) και σε επιστημονικούς όπως η Βιολογία 

(18,0%) και η Οικολογία (12,0%). Αυτές οι δύο τελευταίες ειδικότητες μπορούν να ενωθούν 

σε μία ενιαία κατηγορία των Βιοεπιστημών, συγκεντρώνοντας έτσι το 40%  του συνολικού 

αριθμού και να καταστεί η πλέον εξέχουσα στον ελληνικό Τύπο. Η έμφαση του ελληνικού 

Τύπου σχετικά με τις επιστήμες της ζωής και των ηλεκτρονικών ενισχύεται επίσης από τη 

λίστα των 10 πιο συχνών εννοιών σε πράξεις τεχνο-επιστημονικούς όρους στον ελληνικό 

Τύπο (βλέπε πίνακα 3). 

Το περιεχόμενο των προσανατολισμών του ελληνικού τύπου είναι χαρακτηριστικό για την 

κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή Τύπου. Ένας μεγάλος αριθμός παρόμοιων μελετών 

(Bauer et al, 1995. Clayton, Hanckock- Beaulieu, & Meadows, 1993 Eisniedel, 1992 Evans et 

al, 1990. Hutton, 1996 Pellenchia, 1997) που διεξήχθη κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες 

έχουν επιβεβαιώσει την τάση του Τύπου στην παρουσίαση πιο έντονα των κλάδων των 

Βιοεπιστημών και της τεχνολογίας της πληροφορίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε 

θέματα όπως ο ανθρώπινος οργανισμό και η υγεία, οι μηχανισμοί  

της αναπαραγωγής και της κληρονομικότητας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

(φαινόμενο του θερμοκηπίου, στρώμα του όζοντος, οι κλιματικές αλλαγές, η ρύπανση 

κλπ.), καθώς και τις διαδικασίες της ψηφιακής επεξεργασίας δεδομένων και μετάδοσης, 

ενώ την ίδια στιγμή υποβαθμίζει τους άλλους κλάδους των Φυσικών Επιστημών 

(Φυσική, Χημεία, Αστρονομία, επιστήμες της Γης). 

(Σημείωση: Ο τονισμός-bold-είναι δικός μου) 
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ABSTRACT: This paper aims to explore the potential suitability of the press as a teaching 

resource for raising scientific literacy for citizenship within science education. Our 

methodology is based on a content analysis of a sample of 1867 articles about science and 

technology from four Greek newspapers. The analysis showed that the press is potentially 

a useful tool for teaching certain aspects of science and technology for citizenship since 

it (a) provides a constant flow of relevant articles on a regular basis, (b) gives prominence 

to techno-scientific issues that prevail in the public arena (digital technologies, advances 

in biotechnology and genetic engineering, environmental degradation), (c) identifies the 

various social actors and forces (mainly coming from the world of politics and the business 

world) that impinge on the collective decision-making procedures about these issues, 

(d) portrays the kind of the social impacts of science and technology in an optimistic way, 

albeit tempered by considerable levels of concern, and (e) presents all the relevant news 

in context, thereby adding relevance and meaningfulness to the techno-scientific concepts 

under discussion. In addition to strong points, the press has also weak points as a teaching 

resource in science classes. These weaknesses are mostly related to the underpresentation 

of techno-scientific subject matter and the internal mechanisms that lead to the production 

of the corresponding knowledge. Consequently, press material can be used in the science 

classes in a complementary way to the conventional material already used so as to illuminate 

crucial aspects of science and technology in the public that seem to be missing from 

the official pedagogic discourse of science education. C _ 2003 Wiley Periodicals, Inc. Sci 

Ed 87:241– 256, 2003; Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI 

10.1002/sce.10054 

INTRODUCTION 
Scientific literacy has become a desirable outcome of science education, especially during 

the last decade (AAAS, 1993; Aikenhead, 1990; Bybee, 1997; Fensham, 1997; Hurd, 

1998). A significant and recurring, though, dimension of scientific literacy refers to the issue 

of responsible citizenship (Bingle & Gaskell, 1994; Jenkins, 1992; Layton et al., 1993). 
Correspondence to: Prof. Vasilis Koulaidis. 
C _ 

2003 Wiley Periodicals, Inc. 

 
TABLE 1 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝ. ΤΥΠΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ                                                                                                31,7 % 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                                                          18,0 % 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ                                                                                                       16,4 % 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ                                                                                                       12,0 % 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ                                                  08,2 % 

ΦΥΣΙΚΗ- ΧΗΜΕΙΑ                                                                                             07,3 % 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ)  05,7 % 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ                                                        0,7  % 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                            100  (1867  ΑΡΘΡΑ) 



 

Και… το «δια ταύτα» ως πολιτική πράξη: 

Ανεξάρτητα από την όποια κριτική για την εν γένει λειτουργικότητα των ΜΜΕ, αναντίρρητα 

τα θέματα που αναδεικνύουν, σχετίζονται με τις σύγχρονες τάσεις και αναγκαιότητες. Αυτό 

είναι εξάλλου το νόημα και της εν λόγω ερευνητικής εργασίας. 

 Η πολιτική ΠΡΑΞΗ, όμως, βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με τα 

ερευνητικά- επιστημονικά δεδομένα…  Δεδομένα, όχι μόνο της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ερευνητικών 

πορισμάτων στη χώρα μας, όπως το προκείμενο. Είναι και κοινωνικά και επιστημονικά 

αναντίρρητο πως τα εκπαιδευτικά πράγματα ΟΦΕΙΛΟΥΝ να υπηρετούν τις ανάγκες του 

σήμερα-αύριο, επ’ ωφελεία του  κάθε αυριανού πολίτη της χώρας και -φυσικά- του 

κοινωνικού συνόλου.  

Είναι περιττό να επιχειρηματολογήσει κανείς για να αποδείξει το προφανές, ότι δηλαδή η 

πρόταση των ιθυνόντων του ΥπΠΔΒΜκΘ για τη διδασκαλία των βιολογικών αντικειμένων 

σηματοδοτεί ΕΝΤΟΝΗ υποβάθμιση για τα σημερινά δεδομένα (με σαφείς αρνητικές 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ συνέπειες, φυσικά). Αυτό αφορά το ΝΕΟ Γενικό Λύκειο, γιατί σ το ΝΕΟ 

Τεχνολογικό Λύκειο δεν προβλέπεται καθόλου  διδασκαλία του όποιου βιολογικού 

αντικειμένου ως μάθημα Γ.Π. (στον 21ο αιώνα, οπότε οι εφαρμογές των βιοεπιστημών 

αποτελούν βασικό μοχλό μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης τεχνολογίας)!!! Επίσης, όσο  και 

αν ψάξαμε δεν βρέθηκε ΚΑΜΙΑ αναφορά- στήριξη αυτών των οπισθοδρομικών θέσεων  για 

τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Σχολείο  στην όποια εισήγηση του Π.Ι. ή του ΕΣΥΠ ή του 

Εθνικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως  δηλώνεται 

στο εισαγωγικό κείμενο-αιτιολόγηση  των προτάσεων του Υπουργείου. Επιπλέον, στη 

«δημοσκόπηση» που παρήγγειλε το ΥπΠΔΒΜκΘ η Βιολογία αναφέρεται ως μάθημα που 

προκρίνεται ως απαραίτητο ή ίσως απαραίτητο από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων. 

Η κραυγαλέα αντίφαση ανάμεσα στην επιστημονικά τεκμηριωμένη πραγματικότητα και την 

πολιτική πράξη, «το δια ταύτα» δηλαδή, μπορεί να εξηγηθεί μόνο υποθέτοντας 

αντιεπιστημονικές, συναισθηματικού τύπου, εμμονές ή λόγω συντεχνιακών πιέσεων. 

Επειδή το πρώτο είναι παντελώς αταίριαστο σε υψηλού επιπέδου επιστήμονες- του ειδικού 

τομέα μάλιστα- θα πρέπει να καταφύγουμε στο δεύτερο.  

Η χώρα έχει βρεθεί στη σημερινή δυσμενέστατη θέση, εν πολλοίς ακριβώς λόγω της 

επικράτησης  συντεχνιακών συμφερόντων ενάντια στις ανάγκες της κοινωνίας. Η πολιτική 

ηγεσία της χώρας έχει διακηρύξει εξ’ αρχής πως η απεμπλοκή από αυτή τη στάση αποτελεί 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ και  αδιαπραγμάτευτα επιδιωκόμενο στοιχείο της όποιας ελπιδοφόρου  

πράξης της. Εύλογα αναμένουμε συνεπώς, από τους λαμβάνοντες τις αποφάσεις να 

επιδείξουν την πολιτική τους πυγμή- στηριζόμενοι και στην επιστημονική τους  γνώση, 

αλλά και την ηθική του επιστήμονα- ακόμα και σε θέματα που για τους πολλούς 

(ανενημέρωτους) είναι ήσσονος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  σημασίας, αλλά για τους γνώστες ιδιαίτερα 

μεγάλης. Ορθώνοντας το ανάστημα τους απέναντι στις  οπισθοδρομικές συντεχνιακές 

πιέσεις θα προσφέρουν έργο ουσίας, ποικιλότροπα, στις επόμενες γενιές και τη χώρα. 



 Για να προλάβω τέλος τις όποιες, περί των κινήτρων μας ρήσεις, να αναφέρω ξανά: Οι 

Έλληνες Βιοεπιστήμονες έχουμε την σπάνια τύχη τα συντεχνιακά μας θέλω να 

εναρμονίζονται με τα κοινωνικά πρέπει! Παράλληλα, η ΠΕΒ εκ του ρόλου της και  επί 

σειρά ετών δεν έχει διστάσει να απονευρώσει συντεχνιακά συμφέροντα συναδέλφων μας, 

τα οποία, προδήλως  από τα επιστημονικά δεδομένα, αντιβαίνουν το επιβαλλόμενο από 

την κοινωνική αναγκαιότητα, γιατί  ολοφάνερα ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ  κάτι θα μας πάει μπροστά ως 

κοινωνία. Μόνο για παράδειγμα: Επιμονή για την αναγκαιότητα ενίσχυσης της διδασκαλίας 

ΟΛΩΝ των τομέων των «Φυσικών Επιστημών» στο Σχολείο (Γεωλογίας, Φυσικής, Χημείας). 

Τράπεζες εμβριοπλακουντικού αίματος. Εξωσωματική γονιμοποίηση. Γενετικά τεστ και 

πολλά άλλα. 
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