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Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020 

 

 

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία για την κατάργηση του μαθήματος "Γεωλογία & Διαχείριση 

Φυσικών Πόρων" και την β΄ ανάθεση της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 

 

 

Όπως αναμενόταν, με την έκδοση του ΦΕΚ 2338/Β΄/15-05-2020 (Υ.Α. αριθμ. 

74181/Δ2/2020 με θέμα: Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του 

Γενικού Λυκείου και Υ.Α. αριθμ. 74182/Δ2/2020 με θέμα: Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων 

του Εσπερινού Γενικού Λυκείου) καταργείται το μάθημα επιλογής "ΓΕΩΛΟΓΙΑ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και γενικότερα τα 

μαθήματα επιλογής της Ά Λυκείου. 

Το ΙΕΠ και το Υπουργείο  Παιδείας, υιοθετώντας μία αδιάλλακτη στάση προχώρησαν 

στην κατάργηση του μαθήματος χωρίς να δώσουν τη δυνατότητα διαβούλευσης στους 

γεωλογικούς φορείς. Το αντικείμενο των Γεωεπιστημών διδάσκεται στη βαθμίδα του Λυκείου 

το 1930 και για δεύτερη φορά (πρώτη κατάργηση 1997 -2000), απουσιάζει από το Λύκειο, 

χωρίς όμως να τεκμηριώνεται παιδαγωγικά και επιστημονικά και παρά τις έντονες 

προσπάθειες όλων των γεωλογικών φορέων για ισχυροποίηση του.  

Οι τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄  Γυμνασίου και  Α΄ Λυκείου αποτελούν τάξεις Γενικής Παιδείας στις 

οποίες ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να δομήσει ολοκληρωμένη γνώση για τις Φυσικές 

Επιστήμες, πριν εισέλθει στις τάξεις Προσανατολισμού. Ωστόσο με το νέο Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα δεν δίνεται στους μαθητές πρόσβαση σε γνώσεις Φυσικών Πόρων, 

Περιβάλλοντος και εν γένει Γεωεπιστημών. Οι λόγοι για την συμπερίληψη του μαθήματος της 

"Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων" στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γενικού 

Λυκείου είναι προφανείς και τους έχουμε παρουσιάσει επανειλημμένα με σειρά εγγράφων μας 

προς το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αλλά και 

συναντήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για θέματα των Γεωεπιστημών τόσο στο Υπουργείο 

Παιδείας όσο και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 
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Η  Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την 

κατάργηση του μαθήματος και μέσω της Επιτροπής Διδακτικής έχει καταθέσει ήδη αίτημα στο 

ΙΕΠ και στο Υπ. Παιδείας (17.6.2020) ώστε να λάβει το πρακτικό απόφασης του ΔΣ του ΙΕΠ 

που τεκμηριώνει την αναγκαιότητα κατάργησης του μαθήματος επιλογής της Ά Λυκείου 

"Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων", καθώς και τη σχετική τεκμηρίωση για τη μη 

εφαρμογή της απόφασης 4799/24.6.2016 του ΔΣ του ΙΕΠ, για την επαναφορά των τεσσάρων 

διδακτικών ωρών του μαθήματος "Γεωλογία-Γεωγραφία" στο Γυμνάσιο, μετά τη μείωσή τους 

από 4 σε 3 διδακτικές ώρες από το σχολικό έτος 2015-2016. 

Παράλληλα με μία ακόμη κίνηση αδιαλλαξίας, το Υπ. Παιδείας με την Υ.Α Φ.7/79511/ΓΔ4 

(ΦΕΚ 253/24/6/2020) για την Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου για το Γυμνάσιο στις ειδικότητες που 

οργανώνουν, συντονίζουν, διδάσκουν με Α’ Ανάθεση τη δράση, δεν συμπεριλαμβάνει τους 

Γεωλόγους και γενικότερα τον κλάδο ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών. Η Ελληνική Γεωλογική 

Εταιρία, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για το εκτοπισμό των Γεωλόγων από την 

ευθύνη και την Α’ Ανάθεση της δράσης Εργαστήρια Δεξιοτήτων, καθώς η Ενότητα 2 

Φροντίζω το περιβάλλον Περιβάλλον (Άναψε πράσινο για τον πλανήτη - Κλιματική Αλλαγή - 

Οικολογική συνείδηση - Αειφόρος ανάπτυξη - Φυσικές καταστροφές - Παγκόσμια και τοπική 

κληρονομιά) και η Ενότητα 4 Δημιουργώ και Καινοτομώ, άπτονται του αντικειμένου τους. 

Επισημαίνεται ότι η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία έχει επανειλημμένα ζητήσει με σειρά 

εγγράφων προς το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την Α’ 

Ανάθεση της δράσης Εργαστήρια Δεξιοτήτων και στους Γεωλόγους. 

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 

 

Καθηγητής Σπύρος Παυλίδης 

 

 

 

 


