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Αθήνα, 16/4/08
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έγινε τελευταία αποδέκτης δικαιολογηµένων διαµαρτυριών
από συναδέλφους φιλολόγους, που δηλώνουν αδυναµία να καλύψουν την προβλεπόµενη
διδακτέα ύλη στο µάθηµα «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσµου» της Γ'
τάξης Λυκείου, που για πολλούς µαθητές και µαθήτριες συµπίπτει και µε την
εξεταστέα ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις πρόσβασης στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση. Το άγχος των εκπαιδευτικών, κυρίως όµως των τελειόφοιτων του Λυκείου
που προετοιµάζονται για τις εξετάσεις, εντείνεται, όχι µόνο λόγω του ανταγωνιστικού
χαρακτήρα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, γεγονός που του προσδίδει έντονα ταξικά
χαρακτηριστικά, αλλά και λόγω των πιέσεων που ασκούνται από αρµόδια στελέχη της
εκπαίδευσης, να καλυφθεί όπως-όπως ύλη δεκάδων σελίδων στις ελάχιστες διδακτικές
ώρες που αποµένουν µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, έστω και «εικονικά»! Με
τέτοιους όρους όµως µόνο για καλλιέργεια της ιστορικής παιδείας δεν µπορεί να γίνει
λόγος!
Υπενθυµίζουµε ότι σε ανάλογες καταστάσεις στο παρελθόν, στις οποίες
εφαρµόστηκαν εµβαλωµατικά µέτρα, προέκυψαν πρόσθετα προβλήµατα, όπως, λ.χ.,
αυθαίρετες, αποσπασµατικές και απρογραµµάτιστες περικοπές στο µάθηµα της
ιστορίας ενόψει των εξετάσεων. Με τέτοιες πρακτικές, όµως, η παρεχόµενη ιστορική ύλη
καθίσταται ασυνεχής και ακατανόητη, µε αποτέλεσµα να επέρχεται πλήρης σύγχυση
στους µαθητές και µαθήτριες, το µάθηµα να απαξιώνεται στη συνείδηση τους και οι
φιλόλογοι να µετατρέπονται σε φορείς µιας άγονης και ατελέσφορης γνώσης που ούτε
καν τις εξεταστικές επιδιώξεις δεν µπορεί να υπηρετήσει, πόσο µάλλον την αδήριτη
ανάγκη για καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης των νέων.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση είµαστε υποχρεωµένοι να διαµαρτυρηθούµε
για την προχειρότητα µε την οποία οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας σχεδιάζουν
τα προγράµµατα σπουδών και εκπονούν τα αντίστοιχα βιβλία, χωρίς να συνεκτιµούν τις
αρνητικές επιπτώσεις αυτής της πρακτικής. Επισηµαίνουµε, ιδιαίτερα, την
αντιπαιδαγωγική πρακτική της συνεχούς αύξησης της διδακτέας και εξεταστέας ύλης
χωρίς ορθολογικό σχεδιασµό και χωρίς διάλογο µε την εκπαιδευτική κοινότητα και τους
αρµόδιους επιστηµονικούς φορείς.
Αρνητικές εντυπώσεις προκαλεί και το γεγονός ότι, ενώ το πρόβληµα δεν
εµφανίζεται ξαφνικά σήµερα, δεν υπήρξε πρόνοια από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπ.
Παιδείας για την έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση του.
Έτσι όπως έχει εξελιχθεί σήµερα η κατάσταση, αναγκαία λύση, δυστυχώς,
είναι η περικοπή των τελευταίων κεφαλαίων της ύλης, που θα αποβεί για ακόµη µια
φορά σε βάρος της διδασκαλίας της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας.

