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ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΝΕΑ ΚΡΟΤΜΑΣΑ ΤΠΟΒΑΘΜΙΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Η Επιςτθμονικι Επιτροπι του περιοδικοφ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ με ζκπλθξθ διαπίςτωςε
ότι, μετά τθν ανυπαρξία αλλαγϊν ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ ςτο «ΝΕΟ» ΛΥΚΕΙΟ,
παρατθρείται το τελευταίο διάςτθμα μια ςειρά ενεργειϊν του Υπουργείου
Παιδείασ, με τισ οποίεσ υποβακμίηεται ακόμα περιςςότερο το μάκθμα τθσ
Ιςτορίασ, πλζον και ςτο Γυμνάςιο.
Πιο ςυγκεκριμζνα διαπιςτϊνεται ότι:
1. Στθν πιλοτικι εφαρμογι των νζων προγραμμάτων ςπουδϊν του
Δθμοτικοφ και του Γυμναςίου δεν υπάρχει το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν
τησ Ιςτορίασ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. Το νζο πρόγραμμα
γνωρίηουμε ότι ςυντάχκθκε τον Απρίλιο του 2011 από επιςτθμονικι
ομάδα που ςυγκρότθςε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείασ, χωρίσ όμωσ να
δθμοςιοποιιςει ποτζ τα κριτιρια επιλογισ των προςϊπων που τθν
αποτζλεςαν.
2. Αντίκετα, εφαρμόηεται πιλοτικά ςε γυμνάςια τθσ χϊρασ ζνα πρόγραμμα
ςπουδϊν για τθν Τοπικι Ιςτορία αποςπαςμζνο εντελϊσ από τθ
διδαςκαλία του υπόλοιπου μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ (από το οποίο
αφαιρείται μία διδακτικι ϊρα ςτθ Γ’ Γυμναςίου) και ενταγμζνο ςε μια
νζα, πρωτοφανοφσ παιδαγωγικισ ςφλλθψθσ Ζϊνθ, τθ «Ζϊνθ Βιωματικϊν
Δράςεων», που, όπωσ δθλϊνει και θ ονομαςία τθσ, μόνο ωσ διδακτικι
μζκοδοσ μπορεί να κεωρθκεί και όχι ωσ αυτόνομο μάκθμα. Στο πλαίςιο
αυτό, μπορεί να διδάςκει την Σοπική Ιςτορία οποιοςδήποτε
εκπαιδευτικόσ, ανεξάρτητα από τισ ςπουδζσ του ςτην Ιςτορία!
Οι παραπάνω εξελίξεισ κζτουν μια ςειρά ερωτθμάτων, τα οποία απαιτοφν άμεςθ
απάντθςθ:
1. Ποιο θεςμικό όργανο του Υπουργείου Παιδείασ αποφάςιςε να
απορρίψει το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Ιςτορίασ για τθν υποχρεωτικι
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εκπαίδευςθ πριν τθν πιλοτικι του εφαρμογι και με ποια επιςτημονική
επιχειρηματολογία;
2. Ποιο επιςτημονικό όργανο του Υπουργείου Παιδείασ πρότεινε τθν
ζνταξθ τθσ Τοπικισ Ιςτορίασ ςτθ «Ζϊνθ Βιωματικϊν Δράςεων» και με
ποια επιχειρηματολογία ειςθγικθκε τθν ανάκεςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ
ςε όλεσ τισ ειδικότθτεσ;
Με βάςθ τα παραπάνω ερωτιματα καλοφμε:
1. Το Υπουργείο Παιδείασ να δθμοςιοποιιςει το απορριφθζν πρόγραμμα
ςπουδϊν τθσ Ιςτορίασ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ κακϊσ και τθν
ειςήγηςη του αρμόδιου κεςμικοφ οργάνου που πρότεινε τθν απόρριψι
του πριν τθν πιλοτικι εφαρμογι του ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ.
2. Τθν Επιςτθμονικι Ομάδα ςφνταξθσ του νζου προγράμματοσ ςπουδϊν τθσ
Ιςτορίασ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ να δθμοςιοποιιςει το ζργο τησ,
κακϊσ και τθν τοποθζτηςή τθσ για τθν αντιμετϊπιςι του μζχρι ςιμερα.
3. Τα Τμιματα Ιςτορίασ των ΑΕΙ, από τουσ προζδρουσ των οποίων ηθτικθκε
θ γνϊμθ για το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν Ιςτορίασ, και τισ επιςτθμονικζσ
ενϊςεισ των εκπαιδευτικϊν να διατυπϊςουν τη θζςη τουσ για τθ
ςυνεχιηόμενθ υποβάκμιςθ του μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ ςτθν
εκπαίδευςθ.
Συμπεραςματικά, θ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ωσ επιςτθμονικό περιοδικό κεωρεί το ηιτθμα
αυτό μείηον από επιςτθμονικι, παιδαγωγικι και κυρίωσ πολιτική άποψη, και γι’
αυτό κα το παρακολουκιςει ςυςτθματικά.
Σε περίπτωςθ ςυνζχιςθσ του κλίματοσ ςιωπισ και απόκρυψθσ,
δθμοςιοποιιςει τα ςχετικά κείμενα που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ.

κα

Για τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι τθσ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Κϊςτασ Αγγελάκοσ
Διευκυντισ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Επίκουροσ Κακθγθτισ
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