
Καιεζπέξα, είδα όηη γίλεηαη κηα ζπδήηεζε γηα ην δηαγώληζκα πνπ επηκειήζεθα 

γηα ην ΙΤΥΕ θαη αθνύ βιέπω όηη αλαθέξεηαη άκεζα θαη έκκεζα ν δεκηνπξγόο 

ηνπ, αο πω ιίγα ιόγηα. Αξρηθά όηη είκαη θαζεγεηήο ζε Λύθεην θαη όηη βξίζθνκαη 

ζηνλ αγώλα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο 25 ρξόληα κε πνιιή αγάπε θαη 

αηειείωηεο πίθξεο γηα ηα δεηλά ηεο παηδείαο καο. Όκωο, όπωο θαη ζεηο ιαηξεύω 

ηελ δηδαζθαιία θαη ηε Φπζηθή. Γηα ηα δεθάδεο πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνύκε 

θαζεκεξηλά ζηε δηδαζθαιία δελ κέλω θη εγώ ακέηνρνο. Σηέιλω εξωηήκαηα ζην 

ππνπξγείν, ζηνπο Σπκβνύινπο, ζην Παηδαγωγηθό (ηα νλόκαηα αιιάδνπλ, αιιά ηη 

ζεκαζία έρεη;). Ωο βαζκνινγεηήο 20 ρξόληα θαη ωο επόπηεο έρω αηειείωηεο 

θνξέο βξεζεί ζε πξνβιεκαηηζκνύο, γηαηί ην ππνπξγείν δελ θάλεη ζωζηά ηε 

δνπιεηά ηνπ θαη ξίρλεη πάληα ην κπαιάθη ζηνπο θαζεγεηέο. 

Τώξα γηα ην ΙΤΥΕ. Είκαη εζεινληήο – νθηώ ρξόληα - θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν θαη 

ππεξβνιηθά πνιύ ρξόλν, πξνζπαζώ επίζεο λα βνεζήζω ηνπο καζεηέο καο. Αλ 

θάπνηνο έρεη εκπιαθεί, ζα μέξεη πόζν ρξόλν αθηεξώλνπκε γηα θάζε ζέκα, 

άζθεζε, θάζε ιέμε, ζα έιεγα, αθνύ ηειηθά έρεη κεγάιε ζεκαζία είηε 

εξκελεπηηθή, είηε παηδαγωγηθή. Καη θπζηθά όια απηά θάηω από ηηο ίδηεο απνξίεο 

γηα ην ηη πξέπεη λα βάινπκε κέζα εθεί, αθνύ πνηέ θαλείο δελ βγαίλεη  - είηε δελ 

είλαη ηθαλόο - λα καο πξνζδηνξίζεη. Τνλ θύξην βέβαηα ξόιν έρεη ν επηζηεκνληθόο 

επηκειεηήο, ν νπνίνο είλαη επίζεο εζεινληήο, αιιά επηπρώο άξηζηνο γλώζηεο ηεο 

Φπζηθήο, ηεο ζρεηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, θαζώο δηεηέιεζε θαζεγεηήο, 

βαζκνινγεηήο, επόπηεο, ζπγγξαθέαο θαη πνιιά άιια, πνπ θπζηθά δελ έρω 

θαλέλα ιόγν λα απαξηζκήζω. 

Καη ηώξα γηα ην δηαγώληζκα. Εδώ θαη έλα θαη κηζό κήλα ζην ζρνιείν κνπ, πνπ 

δίδαμα ην ζηεξεό, θάλω ζέκαηα πνπ ζεωξώ εληόο ύιεο – κηαο θαη θαλείο δελ 

βγήθε λα καο πεη, όπωο πάληα, ηη είλαη εληόο θαη ηη εθηόο – ζηελ θίλεζε ζηεξενύ 

θαη ζηελ ηζνξξνπία, κηαο θαη απηά κείλαλε ζηελ ύιε. Φπζηθά ζεωξώ ηνλ 2
ν
 λόκν 

ηνπ Νεύηωλα εληόο θαη ηελ ΑΔΕ (δεηώ ζηηο αζθήζεηο πνπ θάλω λα βξνπλ θαη 

ηελ ζηξνθηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ηξνραιίαο π.ρ. κε ΑΔΕ, θαζώο μέξνπλ νη 

καζεηέο από ην γπκλάζην όηη θάζε ζώκα πνπ θηλείηαη έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα!!). 

Έηζη, όπωο θαη πέξζη, είκαη ζηε δύζθνιε ζέζε λα ηξνπνπνηώ ηα ζέκαηα πνπ 

δηδάζθακε κέρξη πξόπεξζη. Δηδάζθω όια ηα παιηά ζέκαηα – ηξνραιίεο, θπιίζεηο, 

θηλήζεηο ζηνλ αέξα, νιηζζήζεηο θηι. – δίλνληαο πάληα έλα δεηνύκελν, γηα λα 

πξνεηνηκάζω ηνπο καζεηέο κνπ γηα παλ ελδερόκελν. Δελ ζα απαληήζω ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ ιέλε κε επηρεηξήκαηα όηη ζεωξνύλ ηελ δπλακηθή ζηεξενύ 

εθηόο ύιεο. Εγώ βαζαλίζηεθα θαη απνθάζηζα όηη είλαη εληόο θαη ηα ζέκαηα πνπ 

βάιακε ζην δηαγώληζκα ιύλνληαη κε ηηο γλωζηέο ζρέζεηο. Ο δηάινγνο θαη ε 

θξηηηθή είλαη πάληα ζεκηηή θαη δεκηνπξγηθή, κπαο θαη βειηηωζνύκε, αιιά 

θπξίωο λα βειηηώζνπκε ηελ παηδεία καο (ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα, ζηελ 

ζύγρξνλε θπζηθή – ζηελ αίζνπζα πνπ δηδάζθω ππάξρνπλ αθόκα θάηη αθίζεο 

ζηελ θαζαξεύνπζα κε επηηαρπληέο, ζράζε, ζύληεμε πνπ δηδάζθνληαλ ζην 

ζρνιείν πξηλ 50 ρξόληα – ζηελ πεηξακαηηθή δηδαζθαιία θαη ηόζα άιια).  

Σαο επηζπλάπηω έλα από ηα θείκελα πνπ έζηεηια πξόζθαηα ζην Παηδαγωγηθό, 

γηα λα ζαο δείμω όηη θη εγώ είκαη ζε κόληκν πξνβιεκαηηζκό, αιιά θαη 



πξνζπάζεηα βειηηώζεωλ θαη ληξέπνκαη λα ζαο θνηλνπνηήζω ηελ απάληεζε πνπ 

πήξα. Επραξηζηώ γηα ηελ θηινμελία ζηελ ηζηνζειίδα. 

 


