Δελτίο Τύπου
Δεν μας είναι ευχάριστο, στις δύσκολες εποχές, όπου θα έπρεπε να
λαμβάνονται αποφάσεις για μια καλύτερη παιδεία στα ελληνικά σχολεία, ώστε να
νικήσουμε την πολυδιάστατη κρίση που ζούμε, εμείς να είμαστε υποχρεωμένοι να
αντιταχθούμε στις προθέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και
Θρησκευμάτων , όπως αυτές περιγράφονται στην τροπολογία που κατατέθηκε
στην Μόνιμη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στο νομοσχέδιο «Για
την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα» του Υφυπουργού Αθλητισμού στις 28-42015 και προωθείται προς ψήφιση.
Σύμφωνα με την τροπολογία αυτή είναι ολοφάνερη η υποβάθμιση του
μαθήματος της Φυσικής στο εκπαιδευτικό σύστημα και στον τρόπο εισαγωγής των
μαθητών στα τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πρώτα καταργείται το μάθημα
της Φυσικής Γενικής Παιδείας από τη Γ΄ Λυκείου. Έπειτα, περιορίζεται η Φυσική
κατεύθυνσης μόνο στην ομάδα προσανατολισμού Θετικών σπουδών, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται πληθώρα τμημάτων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ , που ενώ στο
πρόγραμμα σπουδών τους περιέχεται η Φυσική, οι υποψήφιοι θα εισάγονται σε
αυτά χωρίς να εξεταστούν στη Φυσική, άρα, χωρίς να την έχουν διδαχθεί.
Η υποβάθμιση αυτή έρχεται να προστεθεί στο ήδη ανεπαρκές πρόγραμμα
σπουδών, όπου η Φυσική διδάσκεται με ελλείψεις, χωρίς τον απαραίτητο χρόνο για
πειραματισμό και διερευνητική μάθηση στις μικρότερες τάξεις του Λυκείου και του
Γυμνασίου.
Η Φυσική , μια από τις αρχαιότερες επιστήμες με ρίζες στην αρχαία
ελληνική σκέψη, κρύβεται πίσω από κάθε εξέλιξη στην τεχνολογία, την ιατρική, τη
βιολογία και αλλού, επηρεάζει τη φιλοσοφική σκέψη, την τέχνη και τη συγκρότηση
της κοινωνίας. Πολύ περισσότερο διεγείρει το μυαλό και το πνεύμα με βασανιστικά
ερωτήματα για το μεγαλείο του σύμπαντος, τη μαγεία του μικρόκοσμου, το
μυστήριο της ύπαρξης και της ζωής. Βρίσκεται στον κορμό όλων των εκπαιδευτικών
συστημάτων ανεπτυγμένων και μη χωρών και είναι κοινά αποδεκτό πως αποτελεί
προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την καινοτομία σε κάθε τεχνολογικό,
επιχειρηματικό και θεωρητικό τομέα αλλά και βασικό εφόδιο κάθε πολίτη της
σύγχρονης εποχής.
Είναι απόλυτη ανάγκη λοιπόν η αναβάθμιση της στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα , ώστε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ενός καλύτερου μέλλοντος για τα
παιδιά μας και την πατρίδα.
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Γι’ αυτούς τους λόγους, εκφράζοντας τους συναδέλφους μας Φυσικούς και
Εκπαιδευτικούς , που καθημερινά υπηρετούν την ελληνική εκπαίδευση, νιώσαμε
την ανάγκη τη στιγμή αυτή, νηφάλια να δηλώσουμε την αντίρρηση μας στη
σχεδιαζόμενη επιπλέον υποβάθμιση της Φυσικής και την αγωνία μας για το που
αυτό θα οδηγήσει.
Παρακαλούμε κάθε αρμόδιο και ειδικότερα τον Υπουργό κο Αριστείδη
Μπαλτά να λάβει υπόψη του τις αντιρρήσεις μας και να επανεξετάσει την
κατάργηση της Φυσικής Γενικής Παιδείας από τη Γ’ Λυκείου και την αφαίρεση της
Φυσικής Κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου από τις σχολές Πληροφορικής και Οικονομίας.
Προτείνουμε να ενταχθεί ξανά στο πρόγραμμα των Πανελλαδικώς
εξεταζόμενων μαθημάτων το μάθημα «Φυσικές Επιστήμες», ως ανάγκη όλων
όσων προετοιμάζονται για τις επιστήμες της εκπαίδευσης σε πρωτοβάθμιο ή
δευτεροβάθμιο επίπεδο και όχι μόνον , ώστε να έχουν τις απαραίτητες ελάχιστες
γνώσεις ενός μεγαλύτερου εύρους αντικειμένων των Φυσικών Επιστήμων και
Tέλος επισημαίνουμε την ανάγκη αναβάθμισης της Φυσικής και σε μικρότερες
τάξεις προκειμένου να υποστηριχθεί επαρκώς και η τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Λαμία, 5-5-2015
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