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Οη θαζεγεηέρ Πιεποθοπηθήρ ηυν θιάδυν ΠΕ19-ΠΕ20, µε αθοπµή ηα δηα- 
θαηνόµενα γενηθά ζσέδηα ηος Υποςπγείος Παηδείαρ ζηεν εθπαίδεςζε, εθθπάδοςν ηε 
πηδηθή ανηίζεζή ηοςρ ζηηρ ζςγσυνεύζεηρ θαη θαηαπγήζεηρ ζσοιείυν θαζώρ θαη ζηα 

ζσέδηα πος έσοςν δηαππεύζεη γηα ηο νέο αναιςηηθό ππόγπαµµα. Εηδηθά γηα ηο Νέο 
Λύθεηο, ζευπούν όηη οη επηδηυθόµενερ πςζµίζεηρ, εθηόρ ηυν άιιυν, ζα οδεγήζοςν 
ζηεν πεπηζυπηοποίεζε θαη ζηεν ςποβάζµηζε ηερ δηδαζθαιίαρ ηερ Πιεποθοπηθήρ 
θαη ζηεν πποζαπµογή ηος ζσοιείος ζηε ιογηθή ηυν σπεζηηθών δεξηοηήηυν, ιογηθή 
πος ςπονοµεύεη ηο επγαζηαθό µέιιον ηυν νέυν µαζεηών µαρ, δειαδή ηο µέιιον 
ηερ παηπίδαρ µαρ, µεηαηπέπονηάρ ηοςρ ζε απιούρ σπήζηερ ανηί γηα δεµηοςπγούρ 
ηερ ηεσνοιογίαρ ηος αύπηο. 

 
Είναη αναµθηζβήηεηο όηη ζήµεπα ζςνηειείηαη µηα "επανάζηαζε" µε θένηπο 

ηεν Πιεποθοπηθή δηαµοπθώνονηαρ µηα νέα ππαγµαηηθόηεηα πος µεηαθπάδεηαη ζε 
αιιαγέρ ζηον ηπόπο δυήρ θαη επγαζίαρ  ηυν ανζπώπυν ζε όια ηα θπάηε ηος θό- 
ζµος. Η ηεπάζηηα αξία ηερ πιεποθοπίαρ ζηο ζύγσπονο θόζµο θαη ε επηζηήµε ηερ 
Πιεποθοπηθήρ, είναη άππεθηα ζςνδεδεµένερ ηόζο µε ηον ηοµέα ηυν ςποιογηζηών, 
ηερ ηεσνοιογίαρ επηθοηνυνηών, ηερ ποµποηηθήρ, θ.ιπ., όζο θαη µε άιιερ ζεηηθέρ 
επηζηήµερ ξεθηνώνηαρ από ηε θςζηθή θαη θηάνονηαρ µέσπη ηεν αζηπονοµία, ηεν 

ηαηπηθή θ.ά. 
 

Σε όιερ ηηρ βαζµίδερ ηερ εθπαίδεςζερ, ε επηζηήµε ηερ Πιεποθοπηθήρ θαιεί- 
ηαη να ανηηµεηυπίζεη µε αναιςηηθό θαη ζςνζεηηθό ηπόπο αςζενηηθά πποβιήµαηα ηερ 
ανζπώπηνερ δπαζηεπηόηεηαρ, εηζάγονηαρ ηοςρ µαζεηέρ ζηε "δοµεµένε ιογηθή αι- 
γοπηζµηθή ζθέτε", ζεµανηηθό εθόδηο πος αθοιοςζεί δηα βίος ηο µαζεηή θαη ζςµ- 
βάιεη ζηεν ανάπηςξε ηερ αναιςηηθήρ θαη θπηηηθήρ ηος ηθανόηεηαρ. Παπάιιεια, 
ε Πιεποθοπηθή ανηηµεηυπίδεηαη υρ ηο επγαιείο γηα ηεν θαιύηεπε επίηεςξε ηυν εθ- 
παηδεςηηθών ζηόσυν, θαζώρ θαη υρ ηο επγαιείο ηο οποίο, µέζυ ηυν Τεσνοιογηών 
Πιεποθοπηθήρ θαη Επηθοηνυνηών (ΤΠΕ), ζα βοεζήζεη ζηεν ένηαξε ηυν µαζεηών 
ζηηρ απαηηήζεηρ ηερ ζύγσπονερ θοηνυνίαρ. 

 
Η Πιεποθοπηθή, υρ γνυζηηθό ανηηθείµενο, πποβάιιεη επηηαθηηθά θαη επε- 

πεάδεη ένηονα ηόζο ηο αηζζεηό όζο θαη ηο νοεηηθό µαζεζηαθό πεδίο ηυν µαζεηών. 
Το γεγονόρ αςηό αναδεηθνύεη ηεν ανάγθε δηαµόπθυζερ ζύγσπονυν δηδαθηηθών 

πποζεγγίζευν πος ζα ανηαποθπίνονηαη ζηα δεηούµενα ηος ζήµεπα θαη ηος αύπηο. 



Γηα αςηό ε δηδαζθαιία ηερ Πιεποθοπηθήρ οθείιεη να αποηειείηαη από δύο 
ζθέιε 

 ηεν Επηζηεµονηθή πιεςπά θαη 
 ηεν Τεσνοιογηθή ότε 

 

όπυρ αθπηβώρ ζςµβαίνεη θαη ζηηρ πεπηζζόηεπερ Εςπυπαφθέρ σώπερ, πος έσοςν επη- 
ιέξεη να δηδάζθεηαη ε Πιεποθοπηθή θαη υρ αςηόνοµο γνυζηηθό ανηηθείµενο, αιιά 
θαη να σπεζηµοποηείηαη υρ επγαιείο ζηα ςπόιοηπα γνυζηηθά ανηηθείµενα. 

 
Γηα όιοςρ αςηούρ ηοςρ ιόγοςρ, θαιούµε γηα άιιε µηα θοπά ηο Υποςπγείο 

Παηδείαρ να αποδεσζεί ηεν ππόηαζή µαρ γηα ηε δηδαζθαιία ηερ Πιεποθοπηθήρ 

(http://tinyurl.com/62ju6wd) ζε όιοςρ ηοςρ µαζεηέρ, ζε όιερ ηηρ ηάξεηρ ηος Λςθείος, 

όπυρ επίζερ θαη ενόρ µαζήµαηορ µε θαηεύζςνζε ηηρ Απσέρ ππογπαµµαηηζµού πος 
ζα αποζθοπεί ζηεν ανάπηςξε ηερ αιγοπηζµηθήρ ζθέτερ, ε οποία είναη απαπαίηεηε 
ζε όιερ ηηρ ζεηηθέρ επηζηήµερ. 

 

Για ηην ςποζηήπιξη ηων ζσολείων 
 

Οη θαζεγεηέρ Πιεποθοπηθήρ µε αθοπµή ηε ζςνάνηεζε ανηηπποζυπείαρ 

ηος ∆.Σ. ηερ Π.Ε.ΚΑ.Π. µε ηον Γ.Γ. ηος Υποςπγείος ζηηρ 11/3/2011 θαη ηο ζέµα 
πος ηέζεθε γηα ηεν ςποζηήπηξε ηυν ζσοιείυν ζε επίπεδο επγαζηών πος απαηηούν 
επηζηεµονηθέρ θαη ηεσνηθέρ γνώζεηρ πος έσοςν µόνο οη θαζεγεηέρ Πιεποθοπηθήρ, 
θαζώρ θαη γηα ηεν θαηάζεζε γενηθόηεπερ ππόηαζερ γηα ηεν αξηοποίεζε ηος επηζηε- 
µονηθού δςναµηθού ηος θιάδος µαρ, δειώνοςν όηη δεν  µποπεί να γίνεη θαµία ζς- 
δήηεζε γηα ηα παπαπάνυ ζέµαηα ππην ηεν αναθοίνυζε ηος ζσεδίος γηα ηο Νέο Λύ- 
θεηο από ηο Υποςπγείο, επιζηµαίνονηαρ όηι για να ςπάπξει οποιαδήποηε 

ζςζήηηζη θα ππέπει ππώηα απ’ όλα ο καθηγηηήρ Πληποθοπικήρ να είναι 
καθηγηηήρ µε εκπαιδεςηικό ανηικείµενο αςηόνοµο µάθηµα Πληποθοπικήρ. 
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