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Διαμαρτυρία των φιλολόγων τησ Π.Ε. Κοζάνησ για την υποβάθμιςη τησ
ανθρωπιςτικήσ παιδείασ ςτη δευτεροβάθμια εκπαίδευςη
Με αφορμό τισ πρόςφατεσ εξαγγελύεσ του Τπουργεύου Παιδεύασ για τισ αλλαγϋσ
ςτον τρόπο ειςαγωγόσ ςτα Ανώτατα Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα, ο ύνδεςμοσ Υιλολόγων
Κοζϊνησ ςυγκϊλεςε ϋκτακτη γενικό ςυνϋλευςη των μελών του, όπου κατατϋθηκαν
απόψεισ και ςυζητόθηκαν διϊφοροι προβληματιςμού για τα νϋα μϋτρα.
Αρχικϊ, πρϋπει να υπογραμμιςθεύ ότι οι προτεινόμενεσ αλλαγϋσ ανακοινώθηκαν
αιφνιδιαςτικϊ, χωρύσ να ϋχει προηγηθεύ ουςιαςτικόσ διϊλογοσ του Τπουργεύου με την
επιςτημονικό και εκπαιδευτικό κοινότητα για ϋνα τόςο ςοβαρό θϋμα ςτον ευαύςθητο
και πολύπαθο χώρο τησ παιδεύασ. Άλλωςτε, για την επιτυχύα κϊθε μεταρρύθμιςησ
απαιτεύται ϋγκαιρη ενημϋρωςη, επιμόρφωςη και επαρκόσ προετοιμαςύα των
εκπαιδευτικών που θα την πραγματώςουν, κϊτι το οπούο δε λόφθηκε υπόψη ςτη
ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη.
Με την προτεινόμενη κατϊργηςη των Λατινικών ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη
παραγνωρύζεται το γεγονόσ ότι τα Λατινικϊ μαζύ με τα Αρχαύα Ελληνικϊ αποτελούν
τουσ δύο βαςικούσ γλωςςικούσ πυλώνεσ του ευρωπαώκού πολιτιςμού, των
περιςςοτϋρων ευρωπαώκών γλωςςών και τησ ανθρωπιςτικόσ παιδεύασ, των οπούων
μετϋχουμε. Γι’ αυτό και τα Λατινικϊ διδϊςκονται ςτο επύπεδο τησ δευτεροβϊθμιασ
εκπαύδευςησ ςε αρκετϋσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ (Βϋλγιο, Ιςπανύα, Γαλλύα, Ρουμανύα,
Κροατύα). Όποιεσ ενςτϊςεισ διατυπώθηκαν για τη ςτεύρα αποςτόθιςό τουσ αφορούν
τον τρόπο διαμόρφωςησ τησ ύλησ του μαθόματοσ από το Τπουργεύο Παιδεύασ και τη
μεθοδολογύα τησ διδαςκαλύασ· ςε καμιϊ περύπτωςη δε δικαιολογούν την κατϊργηςό
τουσ.
Παρϊλληλα, με την προτεινόμενη κατϊργηςη τησ μετϊφραςησ του διδαγμϋνου
κειμϋνου και την υπομοριοδότηςη τησ μετϊφραςησ του αδύδακτου, το μϊθημα τησ
Αρχαύασ Ελληνικόσ Γλώςςασ και Γραμματεύασ υποβαθμύζεται περαιτϋρω. Σο επιχεύρημα
του Τπουργεύου εδρϊζεται ςτην ϋωλη θϋςη ότι η μετϊφραςη ενιςχύει τη μηχανικό
αποςτόθιςη εκ μϋρουσ των μαθητών. Ωςτόςο, οι εκπαιδευτικού τησ πρϊξησ γνωρύζουν
πωσ η μετϊφραςη –ακόμη και γνωςτού κειμϋνου- δεν εξαντλεύται ςτη ςτεύρα

απομνημόνευςη, αλλϊ οξύνει την κριτικό ςκϋψη και τισ γλωςςικϋσ ικανότητεσ των
μαθητών. Δυςτυχώσ, οι ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ του Τπουργεύου επιβεβαιώνουν τη
ςυνεχιζόμενη τϊςη απαξύωςησ των Αρχαύων Ελληνικών ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη
μετϊ τη μεύωςη των ωρών διδαςκαλύασ των Αρχαύων ςτο Γυμνϊςιο και τον εξοβελιςμό
τουσ από τισ εξετϊςεισ, καθώσ και μετϊ την κατϊργηςη τησ διδαςκαλύασ του
«Επιτϊφιου Λόγου του Περικλό» ωσ μεμονωμϋνου μαθόματοσ.
Η ύδια τϊςη υποβϊθμιςησ διαπιςτώνεται και ςτο μϊθημα τησ Ιςτορύασ. Μετϊ την
ανϊθεςη τησ διδαςκαλύασ τησ Ιςτορύασ ςε μη καταρτιςμϋνουσ εκπαιδευτικούσ ϊλλων
ειδικοτότων, ϋρχεται τώρα το Τπουργεύο Παιδεύασ να προτεύνει την κατϊργηςό τησ ωσ
μϊθημα Γενικόσ Παιδεύασ ςτη Γ΄ Λυκεύου. Η ιςτορικό παιδεύα ςτην Ελλϊδα υφύςταται
ακόμη ϋνα πλόγμα, καθώσ προκρύνεται αβύαςτα και πρόχειρα η αφαύρεςη του
μαθόματοσ τησ Ιςτορύασ από την τελευταύα τϊξη τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, αντύ
μιασ πρϊγματι αναγκαύασ αναμόρφωςησ του τρόπου διδαςκαλύασ του.
Πϊγιο αύτημα των διακοςύων δύο (202) φιλολόγων τησ Π.Ε. Κοζϊνησ, που
υπογρϊφουν αυτό το κεύμενο διαμαρτυρύασ, εύναι η βελτύωςη του τρόπου διδαςκαλύασ,
ώςτε να αλλϊξει η ςτϊςη των μαθητών απϋναντι ςτη γνώςη και το ςχολεύο. Προσ αυτό
την κατεύθυνςη εργαζόμαςτε καθημερινϊ, επιζητώντασ τη ςυνεργαςύα και τον διϊλογο
με το Τπουργεύο Παιδεύασ για την αναβϊθμιςη τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ.
Επομϋνωσ, καλούμε το Τπουργεύο Παιδεύασ να ανακαλϋςει τισ μονομερεύσ του
προτϊςεισ για μια λογιςτικό προςθαφαύρεςη μαθημϊτων, που ςε καμιϊ περύπτωςη δε
ςυνιςτϊ μακρόπνοη μεταρρύθμιςη.

