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8 ΜΑΙΟΥ 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα Χημικής
Εκπαίδευσης, διαπιστώνει ότι ο Επιστημονικός εγγραμματισμός των μαθητών της χώρας
δέχεται ένα ακόμη πλήγμα μέσω της τροπολογίας που κατέθεσε το ΥΠΠΕΘ στο Σ/Ν για το
Ασφαλιστικό-Φορολογικό σύστημα.
Πιο συγκεκριμένα, με μια αιφνιδιαστική τροπολογία σε άσχετο Σ/Ν, το ΥΠΠΕΘ καταργεί επί
της ουσίας το θεσμό του υπευθύνου του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών στερώντας του
τη δυνατότητα να προετοιμάζει σωστά και ουσιαστικά την εργαστηριακή δραστηριότητα.
Η ενέργεια του ΥΠΠΕΘ, η οποία έχει ως στόχο να καλύψει με κάποιο τρόπο τις κενές θέσεις
των εκπαιδευτικών , θα έχει ως αποτέλεσμα την απαξίωση του εργαστηριακού χαρακτήρα
της Χημείας, αλλά και του συνόλου των Φυσικών Επιστημών και θα υποβαθμίσει σοβαρά
την ποιότητα της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
Η ΕΕΧ εκτιμά πως η απαξίωση του εργαστηριακού χαρακτήρα των ΦΕ, μέσω της
κατάργησης του μειωμένου ωραρίου για τον υπεύθυνο εργαστηρίου καθηγητή, είναι
ιδιαίτερης σημασίας για τα εκπαιδευτικά δεδομένα, και αποτελεί σοβαρή οπισθοδρόμηση
για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών εκτιμά ότι η Ελληνική Εκπαίδευση δεν μπορεί να εκσυγχρονιστεί
όσο η ηγεσία του ΥΠΠΕΘ:
1.

Νομοθετεί με πρόχειρες και αιφνιδιαστικές ενέργειες, χωρίς να έχει προηγηθεί
διάλογος με την επιστημονική κοινότητα.
2.
Δεν αντιλαμβάνεται ότι το όχημα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σήμερα
είναι οι Φυσικές Επιστήμες.
3.
Εξακολουθεί να αγνοεί το θεσμοθετημένο ρόλο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών ως
συμβούλου του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης,
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών πιστεύει πως το θέμα αυτό αφορά και οφείλει να απασχολεί
όλο τον κλάδο ΠΕ04, εκτιμά πως απαιτείται συσπείρωση προς όφελος της ουσιαστικής
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και καλεί τους εκπροσώπους όλων των
Επιστημονικών Ενώσεων σε συνεργασία, ώστε να συμβάλουμε με κοινές θέσεις και
προτάσεις.

