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Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ
Η ΔΕ της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) απευθύνεται σε εσάς εξαιρετικά θορυβημένη από
το έγγραφο του 1ου ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με ΑΠ: 2000.
Όπως συζητήσαμε και στην εξαιρετική συνάντηση που είχαμε στις 11-10-2019, τα θέματα
που αφορούν στις εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν μεγάλο
τμήμα της Ελληνικής κοινωνίας και κυρίως αφορούν στα όνειρα, στις αγωνίες και στις
επιδιώξεις του πιο ευαίσθητου τμήματός της, των μαθητών και γι΄ αυτό απαιτούν
υπεύθυνη και προσεκτική διαχείριση.
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΧ ανέλαβε να σας αποστείλει μία πρόταση διαχείρισης της ύλης, η
οποία και συνοδεύει την επιστολή.
Στις 17-10-2019 ενημερωθήκαμε από αναστατωμένους συναδέλφους ότι ένα από τα
δεκατρία ΠΕ.ΚΕ.Σ. έστειλε οδηγία διαχείρισης της ύλης, στα Λύκεια της Α΄ Αθήνας η οποία
έρχεται σε σαφή αντίθεση:
1. με τις τελευταίες και τις προηγούμενες οδηγίες διαχείρισης της ύλης που εστάλησαν σε
όλη την χώρα και δεν περιλαμβάνουν, ούτε την παράγραφο «ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» στο οποίο όπως φαίνεται στα περιεχόμενα του σχολικού βιβλίου σελ. 7
εντάσσονται οι «ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΓΡΩΝ», καθώς δεν προβλέπεται ξεχωριστή παράγραφος, ούτε
τις σχετικές ερωτήσεις 31-32-34 οι οποίες είναι ενταγμένες στην παράγραφο «ΝΟΜΟΣ
ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ», η οποία με σαφήνεια έχει εξαιρεθεί,
2. με τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Η επιστολή αυτή αναδεικνύει εξαιρετική προχειρότητα καθότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα
αναφέρεται σε προφορική επικοινωνία με το ΙΕΠ, χωρίς καμία αναφορά στο ποιος έχει την
ευθύνη αυτής της επιλογής που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις οδηγίες που το ΙΕΠ
συνέταξε.
Επιπρόσθετα δημιουργεί τεράστια αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς
μετά από 6 εβδομάδες μαθημάτων και 42 ώρες διδασκαλίας, με τις οποίες με βάση το
προτεινόμενο πρόγραμμα τα σχολεία θα βρίσκονται στο τέλος του 4ου κεφαλαίου της
ύλης, θα πρέπει να επιστρέψουν στο 1ο κεφάλαιο.
Παρακαλούμε θερμά να επιληφθείτε άμεσα του θέματος, ώστε να έχει τις μικρότερες
δυνατές επιπτώσεις και μακροπρόθεσμα να δείτε το θέμα στελέχωσης του ΙΕΠ, τα θέματα
της διαφάνειας και ανάληψης ευθύνης και την συνεισφορά που η ΕΕΧ μπορεί να έχει στα
θέματα της οργάνωσης και της διδασκαλίας της Χημείας.
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