Πεξηθνπέο ζηε δηδαθηέα ύιε ηεο Ιζηνξίαο
Από ηηο λέεο δηαθεξύμεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ
Εθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο πιεξνθνξνύκαζηε όηη ζα αιιάμνπλ ηα Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Σην πιαίζην απηό επηλνείηαη κηα αιιαγή πνπ νλνκάδεηαη
‘εμνξζνινγηζκόο’ ηεο ύιεο, όξνο αληηεπηζηεκνληθόο θαη αληηπαηδαγσγηθόο, ν νπνίνο
ζπλίζηαηαη ζηελ νπζηαζηηθή θαη ηππηθή αθαίξεζε ηκεκάησλ ηεο δηδαθηέαο ύιεο,
ρσξίο επηζηεκνληθά θξηηήξηα.
Σπγθεθξηκέλα, ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο, αθαηξνύληαη ζεκαληηθά θεθάιαηα
θαη κάιηζηα πνιιά από ηελ Ειιεληθή Ιζηνξία, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε
κάζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηελ θαηαλόεζε θαη εμήγεζε ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ.
Ελδεηθηηθά, ζηελ Α΄ Λπθείνπ δηδάζθνληαη, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην,
πεξηιεπηηθά, νη Αλαηνιηθνί ιανί, ν κηλσηθόο θαη κπθελατθόο πνιηηηζκόο, ελώ
αθαηξνύληαη: ν Β΄ απνηθηζκόο θαη νη πεξζηθνί πόιεκνη, ησλ νπνίσλ δηδάζθνληαη κόλν
ηα απνηειέζκαηα, θαζώο θαη ν πεινπνλλεζηαθόο πόιεκνο . Παξαιείπεηαη ε πνξεία
ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ ζηε Μ. Αζία θαη Πεξζία θαη ζπλεπώο ε ζύλδεζε κε ην
πεξηερόκελν ηεο ηζηνξηθήο γεσγξαθίαο. Επνκέλσο, ν καζεηήο δελ κπνξεί λα
θαηαλνήζεη ηε γέλεζε θαη ηα αίηηα ησλ γεγνλόησλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ θελά ζηε
δηαδνρή κε ηελ απνζπαζκαηηθόηεηα, κε απνηέιεζκα λα κε γίλεηαη ζύλδεζε ζηε
κλήκε ηνπ καζεηή ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο.
Σηε Β΄ Λπθείνπ δηδάζθνληαη ζπλνπηηθά ην Ιζιάκ, νη Σιάβνη θαη νη Βνύιγαξνη
θαη παξαιείπνληαη βαζηθά γεγνλόηα από ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ιαώλ απηώλ ζηε
Βαιθαληθή, ηε Μ. Αλαηνιή, ηελ Αθξηθή θαη ηελ επίδξαζε ζηε ζεκεξηλή παγθόζκηα
ηζηνξία. Μηα βαζηθή έιιεηςε είλαη όηη δελ δηδάζθεηαη ε ζπγθξόηεζε ησλ ειιεληθώλ
θξαηώλ ζηε Φξαγθνθξαηία, πνπ είλαη ζεκέιην ηνπ Νένπ Ειιεληζκνύ.
Παξαιείπεηαη ε Αγγιηθή επαλάζηαζε θαη δηδάζθεηαη πεξηιεπηηθά ε
Ακεξηθαληθή.
Σπκπεξαζκαηηθά, ε ΠΕΦ δηακαξηύξεηαη, γηαηί κε απηέο ηηο αθαηξέζεηο
ράλεηαη ε ζπλέρεηα ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ, δελ γίλεηαη θαηαλνεηή ε κεηάβαζε από
ηε κηα ηζηνξηθή πεξίνδν ζηελ επόκελε θαη δελ ζπλδένληαη ηα αίηηα κε ηα
απνηειέζκαηα. Η αθαίξεζε ησλ ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
ηζηνξηθή πνξεία ηνπ Ειιεληζκνύ, δελ ζπληειεί ζηε δηακόξθσζε ηζηνξηθήο θαη
εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηώλ.
Από ηελ Παλειιήληα Έλσζε Φηινιόγσλ

