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Σύλλογος Φυσικών Κρήτης 

 www.sfkritis.gr     sfkritis@gmail.com  

 

Ηράκλειο, 21 Σεπτέμβρη 2017 

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

στα πλαίσια της σημερινής μας συνάντησης και θέλοντας να έχουμε μια 

αποτελεσματική συνεργασία, σας καταθέτουμε και γραπτά κάποιες σκέψεις μας. 

Εκτιμούμε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες να προχωρήσουμε ως εκπαιδευτική και 

επιστημονική κοινότητα, ως κοινωνία ευρύτερα σε έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο 

που θα βάλει τα θεμέλια για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα σέβεται τον μαθητή και θα 

λειτουργεί ως προωθητική δύναμη για την ανασυγκρότηση της πατρίδας μας σε επίπεδο 

θεσμικό, αναπτυξιακό και αξιακό.  

Το βασικό και στρατηγικής σημασίας ζήτημα για εμάς είναι «Τι κοινωνία θέλουμε 

να χτίσουμε, σε ποια Ελλάδα και ποια Ευρώπη θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας». Ο 

διάλογος για την παιδεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεκινά από το εξεταστικό, από τις 

ώρες κάθε μαθήματος και τις διευθετήσεις συντεχνιακών ζητημάτων. Το εκπαιδευτικό μας 

σύστημα πρέπει να υπηρετεί το συλλογικό «εμείς» και όχι το συντεχνιακό «εγώ». Η 

σημερινή κατάσταση είναι γνωστή σε όλους μας, κάθε κυβέρνηση οραματίζεται να αλλάξει 

το σύστημα και κάθε αντιπολίτευση να το ξανα-αλλάξει ή να το επαναφέρει στην πρότερη 

μορφή. Στα παραπάνω πλαίσια τα τελευταία 20 χρόνια πραγματοποιείται και ένας ακόμα 

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία και ξανά από την αρχή. Κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει 

να σταματήσει. Κάθε αλλαγή που έγινε τα τελευταία 10 χρόνια πρέπει να αξιολογηθεί για 

τα αποτελέσματα της και να γίνει καταγραφή των θετικών και αρνητικών της. Τα 

συμπεράσματα των διάφορων επιτροπών διαλόγου θα πρέπει να κωδικοποιηθούν και να 

έρθουν ξανά στην επιφάνεια. Τα διεθνή πετυχημένα συστήματα θα πρέπει να αξιοποιηθούν 

με βάση την πραγματικότητα της χώρας εφαρμογής τους. Οι αποσπασματικές αλλαγές 

χωρίς συνολικό σχεδιασμό πρέπει να σταματήσουν.  

Ερχόμαστε τώρα στις θετικές επιστήμες που αναμφίβολα αποτελούν σε παγκόσμιο 

επίπεδο την αιχμή της ανάπτυξης για τον σύγχρονο κόσμο τα τελευταία 100 χρόνια. 
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Μεγάλες και μικρές επιστημονικές «επαναστάσεις» συντελούνται καθημερινά σε 

Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα . Τα νέα διαδίδονται μέσω των ΜΜΕ και του 

διαδικτύου, όλοι μιλούν για το «σωματίδιο του Θεού», για τα βαρυτικά κύματα, για νέα 

επαναστατικά υλικά, για την πυρηνική ενέργεια, τους κβαντικούς υπολογιστές, όλοι 

μιλούν  εκτός από το ελληνικό σχολείο, που συνεχίζει να διδάσκει στους μαθητές μας την 

φυσική που τελείωσε περίπου στα 1890, αφού το Ελληνικό σχολείο δεν διδάσκει σε κανένα 

μάθημα του σύγχρονη Φυσική, δεν συνδέει την γνώση με τις σύγχρονες εξελίξεις και 

δημιουργεί την εντύπωση ότι η Φυσική είναι μια παλαιά ιστορία. Αυτό πρέπει να 

σταματήσει άμεσα, ένα νέο αφήγημα είναι αναγκαίο για τις θετικές επιστήμες και ιδιαίτερα 

την Φυσική.  

Από την άλλη μεριά ζούμε σε μια εποχή που τα αναλυτικά προγράμματα «κόβονται» 

και «ράβονται» χάνοντας στο τέλος την συνοχή τους. Κομμάτια ύλης μεταφέρονται από την 

μια τάξη στην άλλη δημιουργώντας μαθήματα που στο τέλος έχουν χάσει τον στόχο τους. 

Δεν συζητάμε βέβαια για κομμάτια ύλης (Ηλεκτρομαγνητισμός) ή και ολόκληρα μαθήματα 

(φυσική Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου) που κόπηκαν και χάθηκαν για πάντα, αφήνοντας 

ένα κενό στις αναγκαίες γνώσεις των μαθητών για το μέλλον. 

Το νέο σχολείο πρέπει να διαμορφώνει αποφοίτους που θα έχουν τόσο την 

απαραίτητη Γενική Παιδεία για την ζωή τους, όσο και την εμβάθυνση σε συγκεκριμένα 

γνωστικά αντικείμενα που θα τους παρέχουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κοινωνία μας έχει ανάγκη από νέους ανθρώπους με ικανότητες, 

κριτική σκέψη και μεθοδικότητα που θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις για την ζωή τους, 

δεν έχει ανάγκη από νέους εθισμένους στην παπαγαλία, νέους κουρασμένους από την 

ηλικία των 16 που βλέπουν την μάθηση σαν καταναγκαστικό έργο.  

Βέβαια το νέο σχολείο απαιτεί ανανέωση του έμψυχου δυναμικού του, νέους 

επιστήμονες που σήμερα είναι εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και προσπαθούν να 

επιβιώσουν είτε φεύγοντας στο εξωτερικό, είτε δουλεύοντας σε Φροντιστήρια. Απαιτεί τον 

βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης των υποδομών του μέσα σε εξοπλισμένα εργαστήρια με το 

απαραίτητο προσωπικό, είναι αδιανόητο τα μαθήματα των Φυσικών επιστημών να μην 

διδάσκονται στο εργαστήριο. Τέλος απαιτεί νέα ολοκληρωμένα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών και σχολικά εγχειρίδια που γίνονται πηγή έμπνευσης για τα παιδιά μας. 
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Εν κατακλείδι, η επιλογή της επένδυσης στην έρευνα και την τεχνολογία, πρέπει 

να συνδεθεί με ένα νέο σχολείο που παρέχει ισορροπημένη γενική παιδεία και την 

απαραίτητη εμβάθυνση σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Θέλουμε ένα σχολείο που θα στέλνει 

μαθητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τα απαραίτητα εφόδια, πράγμα που δεν 

συμβαίνει σήμερα. Οι στρεβλώσεις του παρελθόντος πρέπει να ξεπεραστούν, αν θέλουμε τα 

Πανεπιστήμια μας να παράγουν επιστήμονες πολίτες με ολοκληρωμένες σπουδές επιπέδου. 

Το ζητούμενο δεν είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα εισαγωγής με λίγα μαθήματα και 

τεράστια ύλη, ενοποιώντας ακόμα και αντικείμενα χωρίς συνεκτικά στοιχεία 

(Χημεία/Βιολογία), το ζητούμενο είναι να έχουμε έναν απόφοιτο που θα μπορεί να 

αποφοιτήσει και από την σχολή εισαγωγής του. 

Ως πανεπιστημιακός και φυσικός, γνωρίζεται καλά την σημερινή κατάσταση, ως 

Υπουργός είμαστε σίγουροι ότι έχετε να αντιμετωπίσετε και άλλες παραμέτρους. Είναι 

όμως γνωστό ότι εμείς οι Φυσικοί και γενικότερα οι Θετικοί επιστήμονες έχουμε μέσα μας 

την «μέθοδο», έχουμε την ικανότητα να κάνουμε τα σύνθετα προβλήματα εύκολα στην 

κατανόηση τους και τελικά επιλύσιμα ως ένα βαθμό. Σας καλούμε λοιπόν να μην βιαστείτε 

να ψηφίσετε έναν νόμο που κάποιος θα έρθει να καταργήσει ή να τροποποιήσει. 

Αξιοποιήστε τις προτάσεις που σας καταθέτουν οι σχετιζόμενοι με την εκπαίδευση και 

επιστήμη φορείς, οργανώστε κύκλους διαβούλευσης μαζί τους.  

Μπροστά μας έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε ένα σχολείο που θα βοηθά τον 

νέο στην κατανόηση του κόσμου, ένα σχολείο που θα προάγει τον ανθρώπινο πολιτισμό και 

θα δημιουργεί σκεπτόμενους και ολοκληρωμένους ανθρώπους. Την ευθύνη για αυτό το νέο 

σχολείο την έχουμε όλοι μας, μαχόμενοι εκπαιδευτικοί, επιστημονικές ενώσεις, γονείς, 

πανεπιστήμια, πολιτική ηγεσία. Μην χάσουμε πάλι την ευκαιρία. 

 

Με εκτίμηση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Φυσικών Κρήτης 


