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Θέμα: Πξνηάζεηο πλδέζκνπ Φηινιόγσλ Αξγνιίδαο επί ηνπ πνξίζκαηνο ηεο 

Γπηηξνπήο «Σσέδιο Ππογπαμμάηων Σποςδών για ηο μάθημα ηηρ Ιζηοπίαρ ζηην 

Υποσπεωηική Εκπαίδεςζη». 

 

Ο ύλδεζκνο Φηινιόγσλ Αξγνιίδαο επηζπκεί λα εθθξάζεη ηηο επραξηζηίεο 

ηνπ πξνο ην Ιλζηηηνύην Γθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο γηα ην γεγνλόο πσο ην 

πξνηεηλόκελν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηίζεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ θξίζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, έηζη ώζηε λα ππάξμεη κηα κεγαιύηεξε δπλακηθή ζηελ 

δηακνξθνύκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρύνληνο πξνγξάκκαηνο. Έρνληαο δηνξγαλώζεη 

ηα ηειεπηαία ρξόληα πνιιέο εθδειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ ηζηνξία θαη παξάμεη 

πξσηόηππν ςεθηαθό πιηθό, αηζζαλόκαζηε πσο κε ηελ θιήζε απηή από κέξνπο ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ ηξόπνλ ηηλά θαηαμηώλεηαη ε πξνζπάζεηά καο.  

Ο ύλδεζκνο Φηινιόγσλ Αξγνιίδαο εθηηκά όηη ζην πόξηζκα ηεο Γπηηξνπήο 

ππάξρνπλ ζεηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά:  

o Ο εθπαηδεπηηθόο απνδεζκεύεηαη από ηνλ ζθηρηό ελαγθαιηζκό ηνπ 

αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, έρνληαο πιένλ ηε δπλαηόηεηα λα 

δεκηνπξγήζεη κε κεγαιύηεξε επειημία ην δηδαθηηθό πιηθό.  

o ηελ αλσηέξσ πξνζπάζεηα εληζρύεηαη θαη ν ξόινο ηνπ καζεηή, γηα 

ηνλ νπνίν πηζηεύνπκε όηη ε απειεπζέξσζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηάο ηνπ 

είλαη ρξήζηκε.  

o Τπάξρεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ζπζρέηηζε ηεο εζληθήο ηζηνξίαο κε ηελ 

επξύηεξε ηζηνξία ηόζν ηεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ όζν θαη ηελ 

επξσπατθή θαη παγθόζκηα. Σαπηόρξνλα ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε 

είλαη ζαθώο κηα ζεηηθή εμέιημε.  

Από ηελ άιιε, θαηά ηελ άπνςή καο ππάξρνπλ θάπνηα ζεκεία πνπ καο 
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o Γίλαη αλαγθαίν λα ππάξμεη παξαγσγή λένπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ, ην 

νπνίν ζα ζπλάδεη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ, γηα λα κπνξεί ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα λα ηνπνζεηεζεί 

ζπλνιηθόηεξα (θαη νπζηαζηηθόηεξα, ίζσο). 

o Δηαθξίλνπκε κηα κάιινλ ππέξκεηξε αύμεζε ηεο ύιεο πνπ αθνξά ζηε 

ζύγρξνλε επνρή. Γίλαη θαιύηεξν λα ππάξμνπλ εγρεηξίδηα ζεκαηηθήο 

ηζηνξίαο ζηηο δύν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ, πνπ λα επηηξέπνπλ 

ζηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ δεηήκαηα πνπ λα ηνπο βνεζνύλ λα 

αλάγνληαη ζην παξόλ κέζσ ηνπ παξειζόληνο. 

o Γηα λα θαηαζηεί εθηθηό ην πξνεγνύκελν ζεκείν, είλαη αλαγθαίν λα 

έρνπλ απνθηήζεη νη καζεηέο επαξθή γλώζε ησλ γεγνλόησλ, γηαηί ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα θαηαζηεί ην κάζεκα «κηζεηό» από κηα 

άιιε αηξαπό. 

o ηνπο γεληθνύο ζθνπνύο ηεο Ιζηνξίαο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

ηθαλόηεηεο θαη ηηο θαηεγνξίεο ηνπο (αξίερ, ζηάζειρ, δεξιόηηηερ, γνώζη 

και κπιηική ικανόηηηα), όπσο νξίδνληαη από ην Γπξσπατθό πκβνύιην 

(ζει. 8). Η δηαηύπσζε ησλ εηδηθώλ ζηόρσλ αλά ελόηεηα ή ζρνιηθή 

ηάμε δελ παξαπέκπεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ απηώλ παξά 

κόλν ζηε γλσζηηθή δηάζηαζε. Απαηηείηαη πην εμεηδηθεπκέλε 

ζηνρνζεζία πξνζαξκνζκέλε ζηηο πξναλαθεξζείζεο ηθαλόηεηεο, ώζηε 

λα πξνζαξκνζηνύλ αληίζηνηρα κεζνδνινγία, δηδαθηηθή, αμηνιόγεζε.  

o ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ε ιεθηηθή δηαηύπσζε ησλ ηίηισλ ζηνπο 

ζεκαηηθνύο θαθέινπο κπνξεί λα θαίλεηαη νηθεία ζηα παηδηά, όκσο 

πξνθύπηνπλ θαη άιιεο παξεμεγήζηκεο εξκελείεο. Γηα παξάδεηγκα ν 

ζεκαηηθόο θάθεινο Β1 (Θεοί, σπηζμοί, αγώνερ και ζαλιζμένερ ιέπειερ) 

γηα ηελ Α΄ Γπκλαζίνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο.  

o Δελ ππάξρεη έλδεημε ρξνληθνύ θαηακεξηζκνύ κεηαμύ ηεο αμηνπνίεζεο 

ησλ εγρεηξηδίσλ (δειαδή ηεο αθεγεκαηηθήο - ηππηθήο δηδαζθαιίαο) 

θαη ησλ ζεκαηηθώλ θαθέισλ (καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο).  

o Σν ελ ιόγσ πόξηζκα νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζηελ απνδνρή ηνπ 

πνιιαπινύ εγρεηξηδίνπ. Απηό ζπληζηά κηα πξαγκαηηθή ηνκή, γηαηί 

εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηελ έλλνηα ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ θαηαλόεζε ηεο δηάζηαζεο κεηαμύ αληηθεηκεληθόηεηαο θαη 

ακεξνιεςίαο.  

 

Γπειπηζηνύκε πσο αζθνύκε κέζσ ησλ παξαηεξήζεώλ καο επνηθνδνκεηηθή 

θξηηηθή. Θεσξνύκε πσο έλα λέν θαη ηνικεξό εξκελεπηηθό ζρήκα πνπ δελ ζα 

καο παξεγνξεί γηα ηα εζληθά καο ειαηηώκαηα αιιά ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

εζληθή απηνγλσζία θαη ζα εληάζζεη νξγαληθά ηελ ειιεληθή ηζηνξία ζε 

επξύηεξα πιαίζηα είλαη πνιιαπιά αλαγθαίν.  
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Γηα ην Δ.. 

Ο Πξόεδξνο                                                               Η Γεληθή Γξακκαηέαο 

 

Νηθόιανο Μπνπκπάξεο                                         Κσλζηαληίλα Παηνύξα 

 

 


