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Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Ομάδα Ιστορίας της Π.Ε.Φ. παρακολουθεί με ανησυχία και αγανάκτηση
τις ενέργειες παραγόντων του Υπουργείου Παιδείας που έχουν ως στόχο το μάθημα
της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι διαρροές μάς λένε ότι υπάρχει
πρόθεση να δοθεί το μάθημα ως πρώτη ανάθεση και σε άλλες ειδικότητες, με
αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στους εκπαιδευτικούς και ειδικά στον κλάδο
των Φιλολόγων (ΠΕ2).
Η υποβάθμιση του μαθήματος της Ιστορίας ήταν πολύ έντονη την περσινή
χρονιά, αφού ανατέθηκε σε ειδικότητες με δεύτερη ανάθεση με μοναδικό κριτήριο
την κάλυψη ωραρίου έγιναν μάλιστα και αναθέσεις που παραβίαζαν το νόμο και
προκάλεσαν σύγχυση για την προτεραιότητα της διδασκαλίας από τους φιλολόγους.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο υποβάθμισης έως και ακύρωσης της
ιστορικής μάθησης και γνώσης , έτσι ώστε ο μαθητής να αδυνατεί να διαμορφώσει
ιστορική συνείδηση. Παράλληλα υπάρχει διαρροή πληροφοριών για ομάδες
συγγραφής νέων βιβλίων, οι οποίες φαίνεται να μην ολοκληρώνουν το έργο τους ή να
απορρίπτονται με κυβερνητική εντολή. Όμως η πληθώρα των πληροφοριών που
υπάρχουν στο internet, απλώς αναπαράγονται στο πλαίσιο του project (ερευνητική
εργασία) και δεν οδηγούν σε μια συνθετική διαδικασία που να αναβαθμίζει τη
διδασκαλία από τις πηγές. Αυτή η διαδικασία γίνεται με σκοπό να επικρατήσει η
θεματική ιστορία και διαθεματική με τη βοήθεια διαφορετικών ειδικοτήτων. Με την
είσοδο των άλλων ειδικοτήτων, οι οποίες έχουν στις αποσκευές τους αποσπασματικές
γνώσεις Ιστορίας, προχωράει, εκ των πραγμάτων, ο κατακερματισμός της γνώσης.
Οι φιλόλογοι που έχουν σπουδάσει σε Φιλοσοφικές Σχολές και Τμήματα
αντίστοιχα έχουν αποκτήσει γνώσεις της γενικής Ιστορίας και μπορούν να το
διδάξουν ως μάθημα Γενικής Παιδείας. Επιπλέον, η γενική γνώσης της Ιστορίας έχει
σχέση και με το προαπαιτούμενο στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ που είναι η Ιστορία.
Η επίθεση στο μάθημα της Ιστορίας μπορεί να αποτελέσει την αρχή της διάλυσης
της ειδικότητας και σε άλλα μαθήματα.
Υπερασπιζόμαστε την επιστήμη της Ιστορίας και δεχόμαστε ότι έχει
αυτοτέλεια στο αντικείμενο και τη μέθοδο. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί ή να
αφομοιωθεί από την Ανθρωπολογία, την Κοινωνιολογία, τις Ξένες Γλώσσες και τη
Λογοτεχνία, αντικείμενα που έχουν τη δική τους αυτοτέλεια πράγμα που δεν
αμφισβητεί κανένας.
Απαιτούμε να κατοχυρωθεί η Ιστορία ως αντικείμενο διδασκαλίας των
Φιλολόγων και να αναγνωριστεί η πολυπλοκότητα του διδακτικού αντικειμένου και η
ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας.
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