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Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016 και Βιολογία 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Τον Απρίλιο ανακοινώθηκαν από το ΥΠΟΠΑΙΘ αλλαγές που αφορούσαν το εξεταστικό σύστημα 
για τους μαθητές της Γ Λυκείου και το οποίο ως γνωστό ψηφίστηκε χθες. Εξ’ αρχής  είμαστε 
σύμφωνοι με τις θέσεις του Υπουργείου για την διεύρυνση των επιλογών των μαθητών και τη 
διατήρηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και στην Γ Λυκείου και γενικότερα για την 
προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που οφείλονταν σε διατάξεις του προηγούμενου 
νόμου.  
 
Πολλές από τις αποφάσεις ήταν θέσεις της ΠΕΒ που είχαν κατατεθεί στο ΥΠΟΠΑΙΘ αλλά και 
προ μηνών στις συναντήσεις με τις υπόλοιπες Επιστημονικές Ενώσεις. Οι προτάσεις μας 
στόχευαν τόσο στην αναβάθμιση της διδασκαλίας της Βιολογίας στο Λύκειο όσο και στη δίκαιη 
αντιμετώπιση των μαθητών όσον αφορά τη διεύρυνση των επιλογών τους για τις σχολές ΑΕΙ 
και ΑΤΕΙ. Συγκεκριμένα στη αρχική ανακοίνωση του ΥΠΟΠΑΙΘ συμπεριλαμβάνονταν τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
 
1.  Καταργήθηκαν οι διαζεύξεις μαθημάτων που περιορίζουν τις επιλογές των μαθητών. 
(πρόταση της ΠΕΒ). Έτσι μεταξύ των άλλων, η Βιολογία θα διδάσκεται σε όλους τους μαθητές 
της Θετικής κατεύθυνσης και όχι μόνο στους υποψήφιους του τομέα «Υγείας». 
 
2. Διευρύνθηκαν οι επιλογές των μαθητών που μπορούν να δηλώσουν δύο επιστημονικά 
πεδία αντί ένα που προβλέπονταν (πρόταση της ΠΕΒ).  
 
3. Μετονομάστηκε το επιστημονικό πεδίο «Υγείας» σε «Επιστήμες Υγείας & Ζωής», όπως 
ακολουθείται σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα των προηγμένων χωρών. Η μετονομασία 
συνεπάγεται και την ένταξη σχολών όπως τμήματα Γεωπονικών Πανεπιστημίων, τα οποία 
εντάσσονται ξεκάθαρα στο κλάδο των Βιοεπιστημών.  (πρόταση της ΠΕΒ) 
 
4. Οι μαθητές θα εξετάζονται σε ορισμένα από τα μαθήματα που διδάσκονται ανάλογα με το 
πεδίο που στοχεύουν και θα μπορούν –αν το επιθυμούν- να εξεταστούν και σε ένα επί πλέον 
μάθημα αν στοχεύουν και σε σχολές άλλου πεδίου (πρόταση της ΠΕΒ). Έτσι οι μαθητές θα 
μπορούν να επιλέγουν σχολές περισσότερων πεδίων εξεταζόμενοι στα αντίστοιχα μαθήματα 
αφού θα τα έχουν διδαχθεί, ενώ με το παλιό νόμο δεν μπορούσαν. 
 
5. Διατηρήθηκε η Βιολογία Γενικής Παιδείας ως υποχρεωτικά διδασκόμενο μάθημα (πρόταση 
της ΠΕΒ), ενώ με τον παλιό νόμο είχε καταργηθεί. 
 
6. Καταργήθηκε η αυτονομία στο πεδίο των «Παιδαγωγικών» και οι υποψήφιοι μπορούν να 
εισάγονται στα Παιδαγωγικά τμήματα από όλα τα πεδία (πρόταση της ΠΕΒ).  

 

 
 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ                                

   ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ                                                    
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Μετά την ανακοίνωση των αλλαγών αυτών, αντιπροσωπία του ΔΣ της ΠΕΒ είχε νέα συνάντηση 
με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΟΠΑΙΘ. Οι συνάδελφοι Παναγούλα Κόλλια πρόεδρος,  
Γιώργος Κατωπόδης Γεν. Γραμματέας και Ασημάκης Ταλαμάγκας, Μαρία Μαυραγάνη μέλη, 
συζήτησαν και κατέθεσαν και νέες προτάσεις:   

 
Τα θέματα που συζητήθηκαν: 
 

1. Ώρες διδασκαλίας σε Γυμνάσιο-Λύκειο: 

α) Στο Γυμνάσιο: Κατάργηση της μονόωρης διδασκαλίας της Βιολογίας σε Β και Γ Γυμνασίου:  

 
β) Στο Λύκειο: 

- Ζητήσαμε αύξηση των ωρών Βιολογίας ΓΠ στην Γ Λυκείου από μία σε δύο. Καταρχήν 
διότι θεωρούμε ότι η μονόωρη διδασκαλία οποιουδήποτε μαθήματος είναι 
αντιπαιδαγωγική, αλλά και για λόγους ισοτιμίας με τα άλλα μαθήματα ΓΠ που 
διδάσκονται 2 ώρες και μέσω αυτών μπορούν οι μαθητές να δηλώσουν και άλλα πεδία.  
Τελικά η συγκεκριμένη εισήγηση μας έγινε δεκτή και συμπεριλήφθηκε στην τελική 
εκδοχή του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε χθες! 
 
- Ζητήσαμε αύξηση των ωρών Βιολογίας Θετικής κατεύθυνσης στην Γ Λυκείου, αφού 
είναι το βασικό μάθημα στον τομέα Υγείας και για λόγους ισοτιμίας με τα άλλα μαθήματα 
κατεύθυνσης. 
 

- Εμβάθυνση: Προτείναμε οι μαθητές στην Γ Λυκείου να μπορούν να επιλέγουν είτε ένα 

μάθημα επιλογής όπως τώρα είτε 2 ώρες «εμβάθυνση» σε κάποιο από τα πανελλαδικά 

εξεταζόμενα μαθήματα.   

 

2.Διορισμοί καθηγητών και άλλα θέματα Β/μιας 

α) Ζητήσαμε δικαιοσύνη και ισοτιμία  στους διορισμούς -μονίμων και αναπληρωτών-, να 

σταματήσουν οι παρανομίες και οι παρατυπίες. 

 
β) Δηλώσαμε τη διάθεση μας για συνεργασία με το ΥΠΟΠΑΙΘ σε θέματα όπως σχολικά 
βιβλία, προγράμματα σπουδών κλπ και σε κάθε άλλο που αφορά την Β/μια.  

 

3. Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Βιολόγων.  

Ζητήσαμε αποδέσμευση από το ανύπαρκτο «Επιμελητήριο Υγείας». (Ο Δ/ντής του 

γραφείου του Υπουργού που μας δέχθηκε ζήτησε να στείλουμε όλο το υλικό για να 

ενημερωθεί για το θέμα.) 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Το ΔΣ της ΠΕΒ, για άλλη μια φορά αποδεικνύει πως παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στον χώρο 

τόσο της εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα των θεμάτων που απασχολούν τους 

Βιοεπιστήμονες και την κοινωνία. Παρά τα κατά καιρούς παράπονα, δρούμε, όπου ο διάλογος 
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με τους εμπλεκόμενους φορείς είναι εφικτός. Τα αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνουμε δεν 

χρωματίζονται ως συντεχνιακής λογικής, αλλά διασφαλίζουν την καταξίωση των συναδέλφων.  

Το όλο όμως εγχείρημα απαιτεί την συστράτευση όλων των συναδέλφων, ώστε να 

ισχυροποιηθεί η θέση της Π.Ε.Β., ενώ παράλληλα η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων θα 

εκφράζει κατά το δυνατόν την πλειοψηφία των Βιολόγων. Η συμμετοχή σας μπορεί να 

ξεκινήσει με την εγγραφή σας ως νέα μέλη ή με την ανανέωση της ιδιότητας του μέλους, για 

τους ήδη εγγεγραμμένους. Το μονοπάτι που διασχίζουμε έχει πολλά εμπόδια, τα οποία θα 

ξεπεράσουμε μαζί. Ας μην λησμονούμε πως η Π.Ε.Β. είναι τα μέλη της και όχι το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Σας καλούμε να συμμετάσχετε  ενεργά σε κάθε δραστηριότητα της ΠΕΒ. 

  
Το ΔΣ της ΠΕΒ 


