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Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες σε θεσμικά ζητήματα

1. Η Επιτροπή διοργάνωσε ημερίδα στο ΠΙΟΠ (1/4/2017) με θέμα: «Όταν η Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση συναντά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: μία Ημερίδα συνεργασίας για την
Διδακτική των Γεωεπιστημών», στην οποία παρουσιάσθηκαν 11 εισηγήσεις και
πραγματοποιήθηκαν 4 βιωματικά εργαστήρια. Στην ημερίδα συμμετείχαν συνολικά 82
άτομα, κυρίως εκπαιδευτικοί. Βασικό συμπέρασμα της Ημερίδας αποτέλεσε η κοινή
παραδοχή της αναγκαιότητας ότι, τα Γεωλογικά Τμήματα που εκπαιδεύουν τους
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς Γεωλογίας θα πρέπει, μέσω των Προγραμμάτων Σπουδών
τους, να ενσωματώσουν ισότιμα το αντικείμενο της Διδακτικής των Γεωεπιστημών,
συμβάλλοντας έτσι στην ισχυροποίηση του και στην επιστημονική αρτιότητα των νέων
εκπαιδευτικών Γεωλογίας.
2. Η Επιτροπή παρέστη όπου επίσημα και θεσμικά προσεκλήθη και παράλληλα έθετε στη
διάρκεια της θητείας της το σύνθετο ζήτημα της παρουσίας της «Γεωλογίας» στην Α΄/θμια
και Β΄/θμια Εκπ/ση στους αρμόδιους φορείς (ΥΠΠΕΘ, ΙΕΠ).
-

Μεταξύ άλλων, συμμετείχε αυτόνομα στις 11/10/2017, μετά από επίσημη πρόσκληση
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σε συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ανταλλαγή
απόψεων σχετικά με την διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Α΄/θμια και Β΄/θμια
εκπαίδευση» (Στη συνάντηση είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν και οι υπόλοιπες
επιστημονικές ενώσεις των Φυσικών Επιστημών). Λόγω της βαρύτητας της
συγκεκριμένης συνάντησης, απεστάλη ενημερωτική επιστολή προς το ΔΣ της ΕΓΕ για
την επικείμενη συνάντηση καθώς και ενημέρωση για τα αποτελέσματα αυτής.

-

Σε συνέχεια της εν λόγω συνάντησης και για πλήρη διασαφήνιση των θέσεων της η
Επιτροπή απέστειλε επιστολή προς το ΙΕΠ καταθέτοντας εγγράφως τις τεκμηριωμένες
θέσεις της.

-

Επίσης, συμμετείχε μετά από πρόκληση μέχρι τις 09/10/2017 στη συζήτηση που
διεξήχθη μεταξύ των επιστημονικών ενώσεων των Φυσικών Επιστημών για τη
διαμόρφωση κοινών θέσεων σχετικά με τη θέση των Φυσικών Επιστημών στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Η εκπροσώπιση στις ανωτέρω συναντήσεις με τις επιστημονικές
ενώσεις πραγματοποιήθηκε επίσημα μέσω της Γραμματέως της Επιτροπής.



Οικονομικός Απολογισμός

Η Επιτροπή μετά από τη μείωση της ετήσιας Συνδρομής της ΕΓΕ στα 15 ευρώ, είχε λάβει
απόφαση για την προσωρινή κατάργηση της δική της ετήσιας συνδρομής των 5 ευρώ, ως εκ
τούτου κατά το διάστημα 2016-18 δεν είχε έσοδα από συνδρομές των μελών της.
Από το ποσό των 130 ευρώ που υπήρχε στο Ταμείο της Επιτροπής από παλαιότερα έτη
διατέθηκε μέρος του, για την αγορά αναλωσίμων (γραφική ύλη για στη διοργάνωση
ημερίδας και αγορά φακέλων - ψηφοδελτίων) και το νέο υπόλοιπο είναι 61 ευρώ. Στο
τελευταίο Συμβούλιο της Ε.Γ αποφασίσαμε να προτείνουμε στην επόμενη Ε.Γ. (χωρίς να
θέλουμε να τη δεσμεύσουμε) να επαναφέρει μια συμβολική συνδρομή π.χ. 5ευρώ/διετία.


Ολοκληρώνοντας.

Η Επιτροπή Διδακτικής των Γεωεπιστημών της ΕΓΕ στα δύο τελευταία έτη της δωδεκαετούς
παρουσίας της, με λύπη διαπίστωσε ότι το απερχόμενο ΔΣ της ΕΓΕ όρισε μέλος του, ως
εκπρόσωπο της ΕΓΕ σε θέματα που αφορούν το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της
Επιτροπής Διδακτικής των Γεωεπιστημών, με αποτέλεσμα κατά την άποψη της Επιτροπής,
τη σύγχιση εκπροσώπησης της ΕΓΕ, σε θέματα διδασκαλίας των γεωεπιστημών στην
Α΄/θμια και Β΄/θμια Εκπ/ση, προς τρίτους που δεν γνωρίζουν τη δομή και τις διαδικασίες
της ΕΓΕ. (σχ. ηλεκτρ. αλληλογραφία με ΔΣ)
Παρά το αντίξοο κλίμα που δημιουργήθηκε, την παραίτηση της Γραμματέως της επιτροπής
που ακολούθησε στις 09/10/2017 και η οποία έγινε αποδεκτή στις 25/10/2017 μετά την μη
αποδοχή της πρόσκλησης να παραστεί σε Συμβούλιο της Εκτελεστικής Γραμματείας για
αυτό το θέμα, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ολοκλήρωσαν τη θητεία τους, ως όφειλαν,
μετά την τιμητική εκλογή τους από τους/τις συναδέλφους μέλη της Επιτροπής τον Μάρτιο
του 2016. (σχ. ηλεκτρ. αλληλογραφία με ΔΣ)
Κλείνοντας τον απολογισμό της διετίας 2016-18 και έναν δωδεκαετή κύκλο επιστημονικών
διεκδικήσεων, για την ισότιμη τουλάχιστον παρουσία της Γεωλογίας μεταξύ των Φυσικών
Επιστημών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
θέλουμε να πιστεύουμε ότι το νέο ΔΣ θα έχει θεσμική και ισότιμη αντιμετώπιση
προς όλες τις Επιτροπές, σεβόμενο τις εκάστοτε δημοκρατικές εκλογικές
διαδικασίες της ΕΓΕ και καλούμε όλα τα μέλη που ενδιαφέρονται για τα θέματα της
Επιτροπής να συμμετέχουν μέσα από τις θεσμικές εκλογικές διαδικασίες.

Τέλος ευχόμαστε στη νέα Εκτελεστική Γραμματεία της Επιτροπής να εκπροσωπεί
θεσμικά την Επιτροπή, να λάβει υπόψη την εμπειρία και τα μέχρι σήμερα θετικά
αποτελέσματα της Επιτροπής και να χαράξει τη δικής της στρατηγική για το καλό
της επιστήμης της Γεωλογίας και προς όφελος των μαθητών και μαθητριών και εν
τέλει των πολιτών και της κοινωνίας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
της Επιτροπής Διδακτικής των Γεωεπιστημών της ΕΓΕ
η Πρόεδρος,

Δρ. Αναστασία Κουτσουβέλη

