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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Το Δ.Σ. της Π.Ε.Φ. εκφράζει, ακόμη μια φορά, την έντονη διαμαρτυρία του, για
την υποβάθμιση του μαθήματος της Ιστορίας, τόσο από επιστημονικής όσο και από
διδακτικής άποψης, με τη διδασκαλία, ως μαθήματος δεύτερης ανάθεσης, από αποφοίτους άλλων σχολών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής Φιλολογίας, Θεολογίας,
Κοινωνιολογίας, Νομικών Επιστημών). Η διοικητική πρακτική της ανάθεσης της διδασκαλίας των μαθημάτων με κριτήριο όχι την επιστημονική ειδίκευση των εκπαιδευτικών, αλλά τη διαθεσιμότητα και κάλυψη του ωραρίου τους, είναι πρωτοφανής
και παράδοξη, όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά, αλλά και τα παγκόσμια εκπαιδευτικά
δεδομένα.
Ειδικά, την τρέχουσα σχολική χρονιά, το φαινόμενο αυτό έλαβε τεράστιες διαστάσεις και, όπως καταγγέλλεται, μολονότι τα σχολεία είχαν δηλώσει ελλείψεις φιλολόγων και έγινε πρόσληψη αναπληρωτών, έσπευσαν να αναλάβουν το μάθημα
της Ιστορίας οι άλλες ειδικότητες που πλεόναζαν, με αποτέλεσμα να μείνουν αδιάθετοι και πλεονάζοντες οι φιλόλογοι (!). Διευθυντές μάλιστα σχολικών μονάδων,
ανά την Ελλάδα, για να μη μετακινηθούν σε άλλα σχολεία οι απόφοιτοι των παραπάνω σχολών, τους ανέθεσαν το μάθημα της ειδικότητάς μας, υπερβαίνοντας και
καταστρατηγώντας ακόμη και το όριο των εφτά (7) ωρών, κατά παρέκκλιση της σχετικής υπουργικής απόφασης (81504/Δ2/17-7-2011,ΦΕΚ 1811, τ.Β΄, 11-8-2011), καθώς και της διευκρινιστικής εγκυκλίου (111528/Δ2/11-8-2011).
Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι η ανάθεση της Ιστορίας σε άλλες ειδικότητες
υποβαθμίζει και υποτιμά και το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, όπου οι φιλόλογοι διαγωνίζονται στην Ιστορία με υπέρογκη ύλη.
Επειδή θεωρούμε ότι με τέτοιες τακτικές υποβαθμίζεται η επιστημονικότητα των
φιλολογικών μαθημάτων, ενώ, ταυτόχρονα παραβιάζονται και τα εργασιακά μας
δικαιώματα, και επειδή αγωνιούμε για το μέλλον των αποφοίτων των Φιλοσοφικών
Σχολών, απαιτούμε την άμεση προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων φιλολόγων καθώς και την πιστή τήρηση των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας.
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