
Αγαπητοί ςυνάδελφοι, φυςικοί, 

κατά το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ θ επιςτιμθ τθσ φυςικισ και θ διδαςκαλία τθσ, δζχτθκαν 

απρόςμενα και αιφνιδιαςτικά ςθμαντικό πλιγμα από τισ αποφάςεισ του Υπουργείου 

Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων που είναι ςε όλουσ μασ γνωςτζσ. Η πρόςφατθ 

αυτι υποβάκμιςθ ζρχεται να προςτεκεί ςε ελλείψεισ  και δυςλειτουργίεσ χρόνων που με 

τθν ανοχι όλων μασ τείνουν να εδραιωκοφν ωσ κακεςτϊσ ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ. 

Ωσ λειτουργοί μιασ από τισ ωραιότερεσ επιςτιμεσ που ζχει ρίηεσ, ιςτορία, παρόν και που ςε 

εμάσ εναπόκειται να ζχει και μζλλον ςε αυτόν τον τόπο αλλά και ωσ πολίτεσ που εφλογα 

ανθςυχοφμε για τισ εξελίξεισ ςτθν πατρίδα οφείλουμε να παρζμβουμε, να εντοπίςουμε τα 

λάκθ, τισ παραλείψεισ και τισ δυςλειτουργίεσ και να προτείνουμε ςτθν πολιτεία εκείνεσ τισ 

αλλαγζσ που κα εξαςφαλίςουν το μζλλον των φυςικϊν επιςτθμϊν και ιδιαίτερα τθσ 

φυςικισ ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ με όλα τα οφζλθ που αυτό ςυνεπάγεται. 

Η παρζμβαςθ μασ αυτι δεν πρζπει να αποςκοπεί ςτο κακϊσ εννοοφμενο ςυντεχνιακό 

όφελοσ αλλά ςτο μακροπρόκεςμο καλό του τόπου και των ανκρϊπων του, κάτι που 

προφανϊσ εξαςφαλίηει, με τον πιο υγιι τρόπο και το καλό του κλάδου. Επίςθσ, ο πιο 

ζγκυροσ και αξιόπιςτοσ τρόποσ παρζμβαςθσ είναι ο ςυλλογικόσ μζςω του επιςτθμονικοφ 

μασ ςωματείου τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Φυςικϊν. 

Γι αυτό διοργανϊνουμε ςυηιτθςθ με κζμα «Η πρόςφατη  υποβάθμιςη ςτη διδαςκαλία τησ 

Φυςικήσ και τα διαχρονικά προβλήματά τησ – προτεινόμενεσ λφςεισ». Η ςυηιτθςθ κα 

γίνει τθν Κυριακή 27-9-2015 ςτισ 11:00 π.μ.ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων του4ου 

Γυμναςίου Λαμίασ.  

Η ςυμμετοχι ςασ είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να ζχουν κφροσ και 

αντιπροςωπευτικότθτα τα ςυμπεράςματα μασ. Επικοινωνιςτε με τον γραμματζα του 

τοπικοφ παραρτιματοσ κο Σμάνθ Θεοφάνθ (τθλ. 6977625675) ϊςτε να προεγγραφείτε για 

ειςιγθςθ ι τοποκζτθςθ πριν τθ ςυηιτθςθ. 

Τα κζματα που προτείνουμε να τεκοφν είναι: 

1. Διαχρονικά προβλιματα κατά τθ διδαςκαλία τθσ Φυςικισ ςτο Γυμνάςιο και το 

Λφκειο.  

 Η ανάγκθ ανακαλυπτικισ προςζγγιςθσ και κατά ςυνζπεια θ αφξθςθ των 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

 Αναδιάρκρωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ κυρίωσ ςτθν Β’ και Γ’  Λυκείου. 

2. Οι ςυνζπειεσ τθσ πρόςφατθσ υποβάκμιςθσ τθσ Φυςικισ ςτο Λφκειο (κατάργθςθ τθσ 

Φυςικισ Γενικισ Παιδείασ) και ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ των ΑΕΙ και ΤΕΙ 

3. Το μάκθμα τθσ Αςτρονομίασ ςτα Σχολεία. 

 

Με τιμι για το Δ.Σ. 

 

    Ο πρόεδροσ        Ο γραμματζασ 

 

 Πανταηισ Γιϊργοσ                   Θεοφάνθσ Σμάνθσ 


