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ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

  ΣΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ  

  ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

ΧΟΛΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ: ΕΝΟΧΗ ΙΩΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΙΚΑ ΑΝΙΗ ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΗ  

 

Η Επιςτθμονικι Επιτροπι του περιοδικοφ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ με ζκπλθξθ διαπιςτϊνει ότι το 

Υπουργείο Παιδείασ ςυνεχίηει να αντιμετωπίηει με «δφο μζτρα και δφο ςτακμά» το 

μάθημα τησ Ιςτορίασ ςτθν εκπαίδευςθ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα διαπιςτϊνεται ότι: 

1. Υπογράφθκε, μετά από μινεσ ςιωπισ, απόφαςθ για τθν πιλοτικι εφαρμογι ςε 100 

δθμοτικά ςχολεία του νζου βιβλίου Ιςτορίασ τθσ ΣΤϋΔθμοτικοφ που ζχει ςυγγραφεί 

-ουςιαςτικά με ανάκεςθ- από ςυγγραφικι ομάδα με επικεφαλισ τον κακθγθτι κ. 

Κολιόπουλο. Πρόκειται για κακυςτερθμζνθ χρονικά απόφαςθ ενταγμζνθ ςτα 

πλαίςια τθσ περιβόθτθσ «πολιτικισ ςυναίνεςθσ», θ οποία ηθτεί να εφαρμοςτεί το 

αυτονόθτο, δθλαδι θ πιλοτικι αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ ενόσ ςχολικοφ 

εγχειριδίου πριν γενικευτεί θ χριςθ του. Και αναρωτιζται εφλογα θ επιςτθμονικι 

ομάδα τθσ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

 Ζπρεπε να ζλκει ο νζοσ αναπλθρωτισ υπουργόσ, με τισ κομματικζσ πιζςεισ να 

τον ςυνοδεφουν, για να υλοποιθκεί το αυτονόθτο;  

 Δεν ζπρεπε να ζχει ξεκινιςει από τθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ θ πιλοτικι 

εφαρμογι και αξιολόγθςθ του νζου βιβλίου ςτα ςχολεία;  

 Ποιο κεςμικό όργανο είχε αποκλείςει το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο από τθν 

πιλοτικι εφαρμογι και ποιο κεςμικό όργανο αποφάςιςε τθν ζνταξι του ς’ 

αυτιν; 

 Είναι αρκετόσ χρόνοσ το τελευταίο τρίμθνο του ςχολικοφ ζτουσ για να εξαχκοφν 

τα ςτοιχειϊδθ επιςτθμονικά ςυμπεράςματα για τθν παιδαγωγικι 

καταλλθλότθτα του βιβλίου; 

Πρόκειται, όπωσ είναι φανερό, για μια πολιτικι ςυμπεριφορά ςυνεχϊν 

ιςορροπιϊν, παλινωδιϊν και μεταλλάξεων. 
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2. Τθν ίδια ςτιγμι δεν υπογράφθκε καμιά απόφαςθ οφτε για τθν ζνταξθ ςτθν 

πιλοτικι εφαρμογι οφτε για τθν απόρριψθ του νζου  προγράμματοσ ςπουδϊν τησ 

Ιςτορίασ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. Το νζο πρόγραμμα ςυντάχκθκε τον 

Απρίλιο του 2011 από επιςτθμονικι ομάδα που ςυγκρότθςε το ίδιο το Υπουργείο 

Παιδείασ και εξακολουκεί να παραμζνει ςτα ςυρτάρια του Υπουργείου χωρίσ 

αιτιολόγθςθ παρότι κα δοκοφν χριματα για τθ ςφνταξι του.  

Η παραπάνω εξζλιξθ κζτει  μια ςειρά ερωτθμάτων, τα οποία απαιτοφν άμεςθ 

απάντθςθ: 

1. Ποιο θεςμικό όργανο του Υπουργείου Παιδείασ αποφάςιςε να απορρίψει το 

νζο πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Ιςτορίασ για τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ πριν 

τθν πιλοτικι του εφαρμογι και με ποια επιςτημονική επιχειρηματολογία; 

2. Με ποια δικαιολογία και ποιο θεςμικό ρόλο ετοιμάηεται δημόςιοσ διάλογοσ 

με τθ ςυμμετοχι των Ιςτορικϊν και Παιδαγωγικϊν Τμθμάτων των ΑΕΙ για το 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν; Γιατί μια ανάλογθ διαδικαςία δεν 

ακολουκικθκε με το πρόγραμμα ςπουδϊν των άλλων μακθμάτων; 

3. Γιατί θ επιςτθμονικι επιτροπι ςφνταξθσ του προγράμματοσ ςπουδϊν τθσ 

Ιςτορίασ δεν παρουςιάηει τθν πρόταςι τθσ και δεν υπεραςπίηεται δθμόςια το 

ζργο τθσ; Γιατί αυτή η ςτάςη ςιωπήσ από αξιόλογουσ επιςτιμονεσ, οι οποίοι 

ζχουν ςυντάξει, κατά τθ γνϊμθ τθσ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ζνα ςφγχρονο πρόγραμμα 

ςπουδϊν το οποίο αξίηει να εφαρμοςτεί πιλοτικά ςτθν εκπαίδευςθ; 

Με βάςη τα παραπάνω ερωτήματα καλοφμε: 

Το Υπουργείο Παιδείασ να δθμοςιοποιιςει το απορριφθζν πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ 

Ιςτορίασ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, κακϊσ και να δικαιολογιςει γιατί δεν 

προχωρά ςτθν πιλοτικι εφαρμογι του, ζςτω και το τελευταίο τρίμθνο του ςχολικοφ 

ζτουσ, όπωσ πράττει με το ςχολικό εγχειρίδιο τθσ Στ’ Δθμοτικοφ. 

Συμπεραςματικά, θ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ωσ επιςτθμονικό περιοδικό κεωρεί τθ τακτικι των 

«δφο μζτρων και δφο ςτακμϊν» απαράδεκτθ από επιςτθμονικι και κυρίωσ πολιτική 

άποψη ειδικά ςτθν κρίςιμθ περίοδο που διζρχεται ςιμερα θ χϊρα, γι’ αυτό τισ 

επόμενεσ μζρεσ κα δθμοςιοποιιςει τα ςχετικά κείμενα που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ, 

καλϊντασ τθν επιςτθμονικι και εκπαιδευτικι κοινότθτα αλλά και όλουσ τουσ 

ςκεπτόμενουσ πολίτεσ να λάβουν κζςθ. 

Για τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι τθσ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Κϊςτασ Αγγελάκοσ 

Επίκουροσ Κακθγθτισ, Διευκυντισ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  


