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Εισαγωγή
Η εργασία αυτή υπήρξε το αποτέλεσμα των προσωπικών ενδιαφερόντων και προσπαθειών
μου σε συνδυασμό με την καθοδήγηση και τη στήριξη της επιβλέπουσας καθηγήτριας. Στην
επιλογή του θέματος λήφθηκε υπόψη και το σχετικό κενό, που υπάρχει αναφορικά με τη διδασκαλία
της ιστορίας στην Ιταλία στην ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, έτσι ώστε στο τέλος η
εργασία να αποκτήσει και μια κάποια πρωτοτυπία.
Βασική επιδίωξη και κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει το τοπίο της
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διδασκαλίας της ιστορίας στην Ιταλία της περιόδου αναφοράς στα πρωτοβάθμια και ειδικά στα
δευτεροβάθμια δημόσια σχολεία. Επιπλέον, η εργασία στοχεύει :
-

να εντοπίσει τις υποπεριόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων έλαβαν χώρα αλλαγές στα
ιταλικά σχολεία και κατά συνέπεια στη διδασκαλία της ιστορίας

-

να παρουσιάσει τα αναλυτικά προγράμματα αυτών των υποπεριόδων, τους στόχους, τα
περιεχόμενα, τις μεθοδολογικές υποδείξεις τους για τη διδασκαλία του αντικειμένου

-

να μιλήσει για τα προγράμματα της ιστορίας, δηλαδή να προσπαθήσει να εντοπίσει τόσο
τους κοινωνικο-πολιτικούς λόγους, που οδήγησαν κάθε φορά στην έκδοση νέων
προγραμμάτων, όσο και τις θεωρητικές-επιστημονικές κατευθύνσεις, τις εξελίξεις στις
επιστήμες αναφοράς της διδακτικής της ιστορίας (ιστοριογραφία, παιδαγωγική, κτλ), στις
οποίες βασίστηκε η σύνταξή τους

-

να παρουσιάσει τις συζητήσεις γύρω από τα προγράμματα ιστορίας της κάθε περιόδου, αλλά
και το διάλογο στο χώρο της ιστοριογραφίας και της παιδαγωγικής, αναδεικνύοντας κάθε
φορά τα αντικείμενα, που προκάλεσαν τις συζητήσεις, τα ενδιαφέροντα, την κριτική και τις
θέσεις των συμμετεχόντων, κυρίως, όμως, τις εναλλακτικές, που προτάθηκαν στην κάθε
περίοδο σαν λύσεις στα προβλήματα του σχολείου και ειδικότερα της διδασκαλίας της
ιστορίας και επιχειρούσαν να ξεφύγουν από παραδοσιακές διατυπώσεις του αναλυτικού
προγράμματος

-

να παρουσιάσει συνοπτικά τις αντίστοιχες εξελίξεις στο επίπεδο της έκδοσης των
εγχειριδίων ιστορίας: τα σημαντικότερα εγχειρίδια ιστορίας, τον τρόπο παραγωγής και
διανομής τους, την απεικόνιση σ’ αυτά των στόχων και των περιεχομένων των αναλυτικών
προγραμμάτων
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-

να εκθέσει τις θέσεις και κυρίως τις καινοτόμες πρωτοβουλίες των βασικών εμπλεκόμενων,
δηλαδή των διδασκόντων την ιστορία, απέναντι στην έκδοση των προγραμμάτων,
αντιλαμβανόμενη αυτή τόσο σαν πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων, όσο και σαν
αποτέλεσμα επιστημονικών διεργασιών, που αφορούν στο χώρο τους.
Δεν πρόκειται, λοιπόν, για μια μονογραφική διπλωματική, που θα επικεντρώσει σε ένα μόνο

ζήτημα ή σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά για μια μελέτη της μακράς ιστορικής
εξέλιξης του αντικειμένου της διδασκαλίας της ιστορίας στα ιταλικά σχολεία. Η μελέτη ξεκινά από
τη δεκαετία του 1960, όταν και πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταπολεμική μεταρρύθμιση στην
ιταλική εκπαίδευση, και ολοκληρώνεται με τις πρώτες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, που
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ακολούθησαν τις σημαντικές για τη χώρα πολιτικές εξελίξεις από το 1992 κι έπειτα και σφράγισαν
το μεταίχμιο της χιλιετίας. Επιδίωξη, λοιπόν, είναι η παρουσίαση των σχετικών γεγονότων όχι μόνο
στη βάση ενός χρονολογικού πλάνου, αλλά και μέσα σε ένα πλαίσιο αιτίου-αιτιατού, ώστε να δοθεί
στον αναγνώστη μια σφαιρική εικόνα των ζητημάτων και να επιτευχθεί η βαθύτερη δυνατή
κατανόηση των ζητημάτων και των εξελίξεων.

Για να απαντηθούν τα ερωτήματα συγκεντρώθηκε πρωτογενές υλικό, που αποτελείται από
τα αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της ιστορίας στις δύο πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες
από το 1960 κι εξής, τις οδηγίες που συνόδευαν αυτά τα προγράμματα και τα
αντιπροσωπευτικότερα εγχειρίδια της περιόδου. Για την ανάλυσή τους ορίστηκαν συγκεκριμένα
κριτήρια: δομή των εγχειριδίων (ενότητες- κεφάλαια), μελέτη των πηγών (είδος, μορφή και ρόλος
τους στο μάθημα), ο τύπος ιστορίας που αντιπροσωπεύεται στο εγχειρίδιο, η μέθοδος διδασκαλίας
και η αποτύπωση του προγράμματος ιστορίας σε κάθε εγχειρίδιο). Συγκεντρώθηκε, επίσης,
δευτερογενές υλικό, το οποίο αποτελείται από τα σημαντικότερα συγγράμματα γύρω από ζητήματα
της διδακτικής της ιστορίας, της ιστοριογραφίας και των άλλων επιστημών αναφοράς και την
αρθρογραφία, μέσα από την οποία παρουσιάζονται λεπτομερώς οι συζητήσεις, που μας αφορούν.
Από τη μελέτη όλου αυτού του υλικού προέκυψε η ακόλουθη εργασία, που χωρίζεται σε
τρεις ενότητες. Στην πρώτη περιγράφονται οι αλλαγές, που επέφερε η μεταρρύθμιση των αρχών της
δεκαετίας του 1960 και η δημιουργία για πρώτη φορά της ενιαίας κατώτερης πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Τα νέα προγράμματα της ιστορίας για τους διαφορετικούς τύπους σχολείων της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλάζουν τα περιεχόμενά τους και προσπαθούν να καινοτομήσουν
στο επίπεδο των μεθοδολογικών υποδείξεων για τη διδασκαλία του αντικειμένου. Το ίδιο διάστημα
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λίγες είναι οι εξελίξεις στο χώρο της έκδοσης των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας. Με τη σκιά της
προβληματικής προσπάθειας αποφασιστικοποίησης των εγχειριδίων να πλανάται ακόμα πάνω από
το χώρο αυτό, τα εγχειρίδια που κυκλοφορούν αδυνατούν να καινοτομήσουν σημαντικά και
περιορίζονται στο να συμπεριλάβουν κάποια από τα νέα περιεχόμενα, κυρίως κομμάτια της
σύγχρονης ιστορίας, χωρίς κι αυτό να αλλάζει κάτι δραματικά. Οι συζητήσεις αυτά τα χρόνια
στρέφονται κυριώς γύρω από το ζήτημα της εισαγωγής της σύγχρονης, ιδιαίτερα της πρόσφατης
ιστορίας, για πρώτη φορά στα προγράμματα και δευτερευόντως γύρω από την ανανέωση και του
υπόλοιπου κομματιού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει μαζί τις εξελίξεις των δύο επόμενων δεκαετιών για δύο
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λόγους. Καταρχήν, επειδή ο διάλογος, που εκτυλίχτηκε και αφορούσε σε ζητήματα γύρω από την
ιστορία και τη διδασκαλία της στα σχολεία, αλλά και γύρω από τα εγχειρίδια, ήταν ενιαίος, κι
έπειτα επειδή πολλά από τα αιτήματα της πρώτης δεκαετίας βρήκαν τελικά ανταπόκριση στην
επόμενη. Η οικονομική κρίση και η πολιτική στασιμότητα στο ξεκίνημα αυτής της περιόδου
καθυστερεί τις μεταρρυθμίσεις και στο χώρο της παιδείας. Σε ότι αφορά στην ιστορία και τη
διδασκαλίας της, εξελίσσεται ένας σημαντικός διάλογος στη δεκαετία του 1970, σε επίπεδο
ιστοριογραφικό αλλά και ψυχοπαιδαγωγικό, επηρεασμένος από τις αντίστοιχες διεθνείς συζητήσεις.
Η οικονομική κρίση και η πολιτική στασιμότητα αυτών των ετών καθυστερούν και τις
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Στα νέα προγράμματα για την κατώτερη δευτεροβάθμια του 1979 η
ιστορία υποδέχεται πολλές από τις καινοτομίες και τις ανανεωτικές προτάσεις, που προέκυψαν από
τις συζητήσεις των περασμένων ετών, που έρχονται να βελτιώσουν τα προηγούμενα προγράμματα.
Το μακροχρόνιο αίτημα για μεταρρύθμιση και της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκει,
τελικά, ανταπόκριση στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ο έντονος διάλογος, που συνόδευσε τις
προτάσεις της υπουργού για την ανανέωση της ιστορίας, έφερε το σχολικό αντικείμενο σε ρόλο
πρωταγωνιστικό ακόμα κι έξω από τα στενά όρια της εκπαιδευτικής κι επιστημονικής κοινότητας.
Στο μεταξύ, το 1985 εκδίδονται μετά από τριάντα και πλέον χρόνια, νέα προγράμματα για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μ’ αυτό της ιστορίας να είναι ιδιαίτερα καινοτόμο, ειδικά στο κομμάτι
των διδακτικών υποδείξεων. Στις συζητήσεις των δύο αυτών δεκαετιών τα θέματα που κυριαρχούν
έχουν να κάνουν με την ανανέωση των περιεχομένων του μαθήματος, την εφαρμογή της
διερευνητικής μάθησης στην ιστορία, την εισαγωγή των κοινωνικών επιστημών στο δευτεροβάθμιο
σχολείο και τη σχέση της ιστορίας μαζί τους, τη διεπιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας του
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μαθήματος και συνεπώς την προσοχή στα πορίσματα και τα εργαλεία δουλειάς των επιστημών
αναφοράς της διδακτικής του μαθήματος, τη θέση της ιστορίας στα πρώτα έτη του ανώτερου
δευτεροβάθμιου σχολείου. Ταυτόχρονα με την έκδοση νέων προγραμμάτων για όλες τις βαθμίδες, ο
διάλογος για την ανανέωση των εγχειριδίων ιστορίας, που ξεκινά με μεγάλη ένταση κι ενδιαφέρον
στις αρχές της δεκαετίας του 1970, θα συνδεθεί με τη θεματολογία των συζητήσεων σε επίπεδο
προγραμμάτων και θα παρουσιάσει καινοτόμα αιτήματα, που θα βρουν την απάντησή τους
ουσιαστικά τη δεκαετία του 1980 σε εγχειρίδια, τα οποία εκτός από τα περιεχόμενα έρχονται να
ανανεώσουν και τη διδακτική τους πρόταση, καθιστώντας πλέον το εγχειρίδιο βασικό εργαλείο για
ένα σχολικό μάθημα, που προσομοιάζει το εργαστήρι του ιστορικού.
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Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στο τέλος της δεκαετίας του 1990 και το μεταίχμιο μεταξύ των
δύο αιώνων. Στο διάστημα αυτό, έπειτα από τη στασιμότητα σε διάφορα επίπεδα, στην οποία
οδηγήθηκε η χώρα μετά την επιχείρηση «καθαρά χέρια», έρχονται δύο μεταρρυθμίσεις από δύο
σημαντικούς υπουργούς. Για πρώτη φορά μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις των αρχών της δεκαετίας
του 1960 αλλάζει η δομή του ιταλικού σχολείου κι επεκτείνεται ακόμα περισσότερο η διάρκεια της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η διδασκαλία της ιστορίας ανανεώνεται σημαντικά και το σχολικό
αντικείμενο τοποθετείται πλέον μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, με σκοπούς και
περιεχόμενα, που ανταποκρίνονται στο πνεύμα της εποχής. Οι συζητήσεις γύρω απ’ το πρόγραμμα
της ιστορίας είναι και πάλι πολύ έντονες, αποκτούν μεγάλη δημοσιότητα και προσελκύουν το
ενδιαφέρον πολλών ιστορικών και διδακτικολόγων, που τοποθετούνται υπέρ ή κατά της υπουργικής
οπτικής με θέρμη. Η αλλαγή του αιώνα και η επανεκλογή των συντηρητικών δυνάμεων στην
κυβέρνηση φέρνουν τα εκπαιδευτικά πράγματα και μαζί τη διδασκαλία της ιστορίας στο σχολείο
αρκετά πίσω, σε θέσεις και αντιλήψεις ενός σχετικά μακρινού παρελθόντος.
Κλείνοντας αυτή την εισαγωγή, θα ήθελα να αναφέρω ότι η συλλογή του πρωτογενούς και
δευτερογενούς υλικού έγινε στην Ιταλία, μετά από την επίσκεψή μου εκεί στα πλαίσια του
προγράμματος Erasmus- Socrates. Η εργασία μου οργανώθηκε και καθοδηγήθηκε από τον
καθηγητή της Διδακτικής της Ιστορίας κ. Αντόνιο Μπρούσα (Antonio Brusa) στο Τμήμα Ιστορικών
και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μπάρι. Σε συνεργασία μαζί του έγινε η επιλογή
των εγχειριδίων, που παρουσιάζονται αναλυτικά στις δύο πρώτες ενότητες σαν αντιπροσωπευτικά
δείγματα εγχειριδίων της κάθε περιόδου. Στην εργασία μου προσπάθησα να αποτυπώσω μέρος
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τουλάχιστον της εξαιρετικής εμπειρίας, που ήταν για μένα η έρευνα στην Ιταλία και η δουλειά με
τον καθηγητή Μπρούσα και τους συνεργάτες του.
Δε θα μπορούσα, φυσικά, να παραλείψω την καθηγήτριά μου, κ. Μαρία Ρεπούση, την οποία
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ευχαριστώ για τις ευκαιρίες που μου δίνει, για την αμέριστη υποστήριξη και την υπομονή της.
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Ενότητα 1η
Η μεταρρύθμιση των αρχών της δεκαετίας του 1960
Εισαγωγή
Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στο χώρο της εκπαίδευσης στο διάστημα από τα πρώτα
μεταπολεμικά χρόνια έως και τις αρχές της δεκαετίας του 1960 ήταν συνυφασμένες με τις εξελίξεις
στο κοινωνικό και ιδιαίτερα στο πολιτικό επίπεδο ίσως περισσότερο από ποτέ. Η προσπάθεια
«κάθαρσης» της ιταλικής κοινωνίας από τα φασιστικά στοιχεία εκφράστηκε στην εκπαίδευση με τη
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διαδικασία της «αποφασιστικοποίησης» των προγραμμάτων και των εγχειριδίων. Η απουσία
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στην ιταλική κοινωνία οφειλόταν αρχικά στην ατολμία και το
συντηρητικό πνεύμα των πρώτων μεταπολεμικών κυβερνήσεων και στη συνέχεια στην έλλειψη
ισχυρών κυβερνητικών σχημάτων. Το αποτέλεσμα στο χώρο της εκπαίδευσης ήταν η σημαντική
καθυστέρηση

της πρώτης μεταρρύθμισης. Όταν αυτή ολοκληρώθηκε αφορούσε κυρίως στην

ενοποίηση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην αύξηση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης στην ηλικία των 14 ετών.

Οι ίδιες εξελίξεις έχουν τον αντίκτυπό τους το ίδιο διάστημα και στη διδασκαλία της
ιστορίας. Τα πρώτα μεταπολεμικά προγράμματα ιστορίας υιοθετούν ουσιαστικά τους στόχους και
τα περιεχόμενα της τελευταίας προ-φασιστικής μεταρρύθμισης κι έτσι καθίστανται αναχρονιστικά
και μη λειτουργικά. Στα επόμενα χρόνια κι ως τη μεταρρύθμιση του ’60 οι συζητήσεις είναι έντονες
γύρω από διάφορα ζήτηματα, που αφορούν κυρίως στα περιεχόμενα των νέων προγραμμάτων. Η
μεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αρχές του ’60 φέρνει και νέα προγράμματα
ιστορίας για όλους τους τύπους δευτεροβάθμιων σχολείων της Ιταλίας, προγράμματα που
ανανεώνουν τα περιεχόμενα και περιλαμβάνουν αρκετές καινοτομίες τόσο στο κομμάτι της
διδακτικής μεθοδολογίας όσο και στους σκοπούς της διδασκαλίας του μαθήματος.
Το χρονικό διάστημα αμέσως μετά τη μεταρρύθμιση κι ως τα τέλη της ίδιας δεκαετίας η
ιταλική εκπαιδευτική πολιτική αδυνατεί να διαχειριστεί κατάλληλα τις συνέπειες των αλλαγών στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ και στο χώρο της διδασκαλίας της ιστορίας οι νέες οδηγίες
εφαρμόζονται μόνο από τη μειοψηφία των διδασκόντων. Η έντονη κριτική απέναντι στα
εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας μετά το 1963, με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της διδασκαλίας
της ιστορίας, αποτέλεσε σημαντικό πυλώνα για τις εξεγέρσεις του φοιτητικού κινήματος στα τέλη
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της δεκαετίας. Τα κυβερνητικά μέτρα των επόμενων ετών, προσπάθησαν να ικανοποιήσουν τα
αιτήματα της εξεγερμένης ιταλικής κοινωνίας, δεν ήταν, όμως, τίποτα άλλο παρά άλλη μια
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προσπάθεια κατευνασμού του κινήματος και επαναφοράς της συντηρητικής πολιτικής.
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Το μεταπολεμικό εκπαιδευτικό τοπίο και η διδασκαλία της ιστορίας
Μετά την ολοκήρωση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και κατά τη διάρκεια των πρώτων
κυβερνήσεων συνασπισμού των Φερούτσιο Πάρι (Ferruccio Pari) και Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι
(Alcide de Gasperi)1 η παραδοσιακή δομή του κράτους και της διοίκησης, όπως είχε κληρονομηθεί
από το φασισμό, όχι μόνο διατηρούνταν αλλά και καθιερωνόταν σιωπηλά. Η διαδικασία της
«κάθαρσης» (epurazione) της ιταλικής κοινωνίας από τα φασιστικά στοιχεία είχε τα προβλήματά
της. Η αρμόδια επιτροπή, αν και είχε τη θέληση για ουσιαστική δράση, δεν κατάφερε και πολλά.
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Παρά τις αντιδράσεις από μεγάλο μέρος της κοινωνίας και των κομμάτων, ο ίδιος ο ηγέτης του
Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας (ΚΚΙ, PCI), Παλμίρο Τολιάτι (Palmiro Togliati),
ακολουθώντας μια μετριοπαθή πολιτική μη-σύγκρουσης που εξασφάλιζε στο ΚΚΙ τη συμμετοχή
στις κυβερνήσεις, ήταν εκείνος που έκλεισε το ζήτημα και απέδωσε αμνηστία (Ιούνιος 1946). Έτσι,
οι φασιστικοί θεσμοί και οι υπάλληλοί τους διατηρούνταν σε καίριες θέσεις της δημόσιας ζωής,
επηρεάζοντας τομείς όπως την οικονομία, την εσωτερική οργάνωση του κράτους, την εκπαίδευση.
H οργανωτική και θεσμική δομή του δευτεροβάθμιου ιταλικού σχολείου είχε παραμείνει
αμετάβλητη έτσι όπως είχε οριστεί από την τελευταία μεταρρύθμιση του 1940, η οποία με τη σειρά
της διατηρούσε ουσιαστικά το πλαίσιο της μεταρρύθμισης Τζεντίλε (Giovanni Gentile) του 19232!
Τα προγράμματα Τζεντίλε πέρασαν στη συνέχεια μια φάση έντονης φασιστικοποίησης από τους
υπουργούς του φασιστικού καθεστώτος με αποκορύφωση την περίοδο της θητείας του υπουργού
Τζιουζέπε Μποτάι (Giuseppe Bottai, 1936-1943)3. Μεταπολεμικά διατηρήθηκαν τα δομικά
1

Αρχηγοί του Κόμματος της Δράσης (Partito d’ Azione) και του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (Democrati
Cristiani) αντίστοιχα.
2
Επαναβεβαίωση του μοντέλου οργάνωσης της εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίστηκε με την ίδρυση του ιταλικού
κράτους (1859, υπουργός ο Γκάμπριο Κασάτι - Gabrio Casati) τόσο στον οργανωτικό τομέα (ακόμα μεγαλύτερη
έμφαση στις διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφορετικών σχολικών καναλιών της κατώτερης και ανώτερης
δευτεροβάθμιας, ενίσχυση της ιεραρχικής δομής και του συγκεντρωτισμού του εκπαιδευτικού συστήματος, περιορισμός
της διδακτικής ελευθερίας για τους δασκάλους) όσο και στο περιεχόμενό του με την επιβεβαίωση της ανωτερότητας της
φιλοσοφίας και με ένα πρόγραμμα σπουδών με ανάλογο συνδυασμό μαθημάτων στα σχολεία, που στόχευε «να μας
κάνει όλους φιλοσόφους» (Ragioneri Ernesto, I manuali di storia nelle scuole italiane, in Societa, a VIII, n. 2, 1952, p.
9): φιλοσοφία για τα κλασικά λύκεια (τα σχολεία εκπαίδευσης των ελίτ) και τα επιστημονικά λύκεια, ιταλικά και
λατινικές σπουδές για τα παιδαγωγικά ινστιτούτα, ιταλικές σπουδές για τα κατώτερα τεχνικά ινστιτούτα, γεωγραφία και
ιταλικά για τα συμπληρωματικά της πρωτοβάθμιας σχολεία (scuole complementari). Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο
ενισχυόταν ο κατώτερος ρόλος του μαθήματος της ιστορίας.
3
Το σχολείο λειτουργούσε πια σαν εργαλείο ιδεολογικού ελέγχου και σαν κανάλι κατήχησης της μάζας, είχε χαρακτήρα
έντονα ιταλοκεντρικό, με μια οπτική συρρίκνωσης κάθε διδακτικής ελευθερίας στα προγράμματα. Ιδιαίτερα τα
προγράμματα της ιστορίας, με ύλη ευθυγραμμισμένη στους πολιτικούς και ιδεολογικούς προσανατολισμούς του
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χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήματος όπως ίσχυαν στο φασιστικό καθεστώς, καθώς και οι
συνδυασμοί μαθημάτων που καθιερώθηκαν από τον Τζεντίλε.
Μ’ αυτό το χώρο συνδέθηκε η διαδικασία της κάθαρσης της ιταλικής κοινωνίας, η οποία
καλούνταν να εξυγιάνει ένα πεδίο, όπου τα κατάλοιπα της φασιστικής περιόδου ήταν εμφανή και
μάλιστα έντονα σε ότι αφορά στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, στα περιεχόμενα των
αναλυτικών προγραμμάτων και των εγχειριδίων και στους στόχους και στις μεθόδους διδασκαλίας.
Πρόκειται, κατά τον Ντι Πιέτρο, για μια απολύτως αρνητική εξέλιξη της προσπάθειας
αποφασιστικοποίησης, όχι μόνο επειδή αυτή επικεντρώθηκε αποκλειστικά και μόνο στην
κατάργηση των στοιχείων εκείνων που συνδέονταν πιο ξεκάθαρα με την ιδεολογία του φασιστικού
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καθεστώτος, αλλά κι επειδή παρά τις προσπάθειες και κάποιες αλλαγές, παρέμεναν ζωντανές
μερικές διατυπώσεις που είχε εισάγει ή είχε ενισχύσει η φασιστική δικτατορία και διατηρούνταν
επομένως βαθιά ίχνη της φασιστικής ιδεολογίας τόσο στη γενικότερη οπτική όσο και στις αξίες4 (Di
Pietro, 1991, σελ. 97 ). Η διαδικασία αυτή καθοδηγούνταν από μετριοπαθείς υπουργούς της
περιόδου και υπαλλήλους των Υπουργείων (ανήκαν συχνά στην παλιά γραφειοκρατία) και
επιβλεπόταν από τη Συμμαχική Επιτροπή για την Εκπαίδευση, αποκλείοντας έτσι τις δυνάμεις που
είχαν επωμιστεί τη διαδικασία της απελευθέρωσης κι ήταν φορείς ενός καθαρά αντιφασιστικού
ιδεολογικού προσανατολισμού.

Σε ότι αφορά στη διδασκαλία της ιστορίας, η διατήρηση αυτών των συνδυασμών
μαθημάτων επιβεβαίωνε τον κατώτερο ρόλο της ιστορίας μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, ενώ
συνεχιζόταν η διάσταση ανάμεσα στα προγράμματα για τις εξετάσεις κι αυτά για τη διδασκαλία.
Δυστυχώς η υιοθέτηση των προγραμμάτων της φασιστικής περιόδου και της μεταρρύθμισης
Τζεντίλε, άφηνε έξω οποιοδήποτε στοιχείο της προηγούμενης ελπιδοφόρας προσπάθειας, η οποία
εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’20 από τον υπουργό της κυβέρνησης Τζιοβάνι Τζιολίτι
(Giovanni Giolitti), Μπενεντέτο Κρότσε (Benedetto Croce)5.
καθεστώτος, με τη δραστική μείωση της παρουσίας των μερών που αφορούσαν τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την
επιβεβαίωση μιας οπτικής της ιστορίας που ευνοούσε το ηρωικό και τη λατρεία του, στόχευε να αναδείξει τη φασιστική
περίοδο στην κορυφή μιας ιστορικής συνέχειας, που ξεκινούσε από την περίοδο της δημιουργίας του ιταλικού κράτους.
4
Di Pietro Gianni, Da strumento ideologico a disciplina formativa. I programmi di storia nell’ Italia contemporanea,
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano 1991, p. 97
5
Ο Κρότσε πρότεινε ένα πρόγραμμα για την ιστορία όπου γινόταν λόγος για συμμετοχή στη διδασκαλία της και άλλων
επιστημών (πολιτική οικονομία, δημογραφία, κτλ), για την αναγκαιότητα να προσαρμοστεί η διδασκαλία στην ηλικία,
την ωριμότητα και τη διανοητική ικανότητα των μαθητών, για την κατάργηση της «αντικειμενικής και ουδέτερης»
εικόνας της ιστορίας.
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Τα προγράμματα για την ιστορία της περιόδου 1943-1946 δημοσιεύτηκαν ως προσωρινά σε
αναμονή μιας γενικότερης μεταρρύθμισης, ωστόσο διατηρήθηκαν μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας
του 1960 ακολουθώντας την πολιτική παγώματος οποιασδήποτε ουσιαστικής μεταρρυθμιστικής
προσπάθειας που επέλεξαν οι κυβερνήσεις εκείνων των ετών και παραβλέποντας τη διάταξη του
Συντάγματος, που προέβλεπε, από τότε κιόλας, την αύξηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέχρι
την ηλικία των 14 ετών. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων άφηνε έξω την ιστορία του
Μεσοπολέμου, ενώ για τις παλαιότερες εποχές περιοριζόταν στην εξάλειψη των στοιχείων που
είχαν αποτελέσει σημεία προπαγάνδας και κατήχησης του φασιστικού καθεστώτος. Συνεπώς
καταργούνταν από όλα τα δευτεροβάθμια σχολεία εκείνες οι παράγραφοι που αναφέρονταν στην
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περίοδο μεταξύ του τέλους του Α΄ Παγκοσμίου και τις αρχές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα
προγράμματα της ιστορίας για τις εξετάσεις, παρόμοια με αυτά της περιόδου του υπουργού Μποτάι
συνέχιζαν να επιβεβαιώνουν στο επίπεδο των περιεχομένων την κεντρική θέση της εθνικής
ιστορίας. Για την αρχαία ιστορία διατηρούνταν μια μεσογειοκεντρική οπτική, ενώ η ελληνική και
ρωμαϊκή ιστορία αντιμετωπίζονταν σαν ιμπεριαλιστικές ιστορίες. Η τελική άρνηση να περιληφθεί η
διδασκαλία της σύγχρονης ιστορίας (από το 1919 κι έπειτα) προσέδιδε την αίσθηση μιας
συντηρητικότητας στα προγράμματα και ερχόταν σε αντίθεση με το ότι συνέβαινε στις μεγάλες
ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες η σύγχρονη ιστορία διδασκόταν κατά κανόνα στα δευτεροβάθμια
σχολεία μεταπολεμικά, σύμφωνα με έρευνα της UNESCO.

Εκτός από τα ζητήματα που αφορούσαν στα αναλυτικά προγράμματα και στα εγχειρίδια της
ιστορίας (βλ. σελ. 20), μεγάλα προβλήματα παρουσίαζε και η εκπαίδευση των διδασκόντων. Οι
προοδευτικές δυνάμεις της ιταλικής κοινωνίας, εξαντλώντας την αποφασιστικοποίηση στην
προσπάθεια εξάλειψης των φασιστικών στοιχείων από την εκπαίδευση και αποκατάστασης των
ακαδημαϊκών ελευθεριών, πλήρωνε τη στενότητα των απόψεών της και την αδυναμία σύνδεσης του
ζητήματος της ιστορικής διδασκαλίας με γενικότερα μεταρρυθμιστικά προβλήματα, ιδιαίτερα στο
επίπεδο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Στα πανεπιστημιακά τμήματα που προετοίμαζαν τους
αυριανούς δασκάλους της ιστορίας, η εκπαίδευση στη διδακτική απουσίαζε, το πρόγραμμα ήταν
αυστηρά δομημένο γύρω από τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία, η ιστορία κατείχε κατώτερο ρόλο. Σε
ότι αφορά στην ύλη των πανεπιστημιακών μαθημάτων ιστορίας, αυτή, σύμφωνα με τα
προγράμματα των εξετάσεων, έφτανε μέχρι το κατώφλι της σύγχρονης εποχής. Ακόμα και οι
εξετάσεις για την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος αλλά και αυτές για την κατάληψη των ανοιχτών
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θέσεων διδασκαλίας σε σχολεία ενίσχυαν αυτή την κατάσταση, επέβαλλαν μια αντικειμενική και
εγκυκλοπαιδική εξέταση των ιστορικών γνώσεων, απαιτούσαν με λίγα λόγια ένα διδάσκοντα
«καλουπωμένο» στο εγχειρίδιο, έναν καλό αναμεταδότη του ίδιου του εγχειριδίου.
Είναι προφανές πως τα προβλήματα που σχετίζονταν με την ιστορία και τη διδασκαλία της
ήταν όχι μόνο σοβαρά αλλά και πολυπαραγοντικά. Όντας τέτοια, ήταν φυσικό να απασχολήσουν
κάποια στιγμή όλους όσους ενδιαφέρονταν για το χώρο της εκπαίδευσης και για την ιστορία
ειδικότερα. Στις σχετικές συζητήσεις και τους διαλόγους, που φιλοξενήθηκαν σε συνέδρια πολιτικά
και επιστημονικά καθώς και σε περιοδικά της εποχής, ακούστηκαν φωνές διαφορετικής προέλευσης
και κατεύθυνσης, που έμελλε να παίξουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις της επόμενης δεκαετίας.
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Οι συζητήσεις στη δεκαετία του 1950 – Το ζήτημα της σύγχρονης ιστορίας
Με τη σαρωτική νίκη των Χριστιανοδημοκρατών στις εκλογές του 1948 και την απόφαση
να επιβραδυνθεί κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια για τουλάχιστον μία δεκαετία, τα ζητήματα της
εκπαίδευσης γενικότερα δεν αντιμετωπίστηκαν παρά μόνο μερικώς. Ωστόσο, οι εξελίξεις στο
διεθνές και εγχώριο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο οδήγησαν σε αλλαγή της στάσης απέναντι σ’
αυτά τα ζητήματα και σε σειρά συζητήσεων, που είχαν σαν αποτέλεσμα τη μεταρρύθμιση των
αρχών της δεκαετίας του 1960.

Στην Ιταλία η κρίση των κεντρώων πολιτικών (centrismo), η αλλαγή στάσης της Αριστεράς
και η προώθησή της, η αναζήτηση μιας πρωτόγνωρης για τα ιταλικά δεδομένα σχέσης ανάμεσα
στους Καθολικούς και τους Σοσιαλιστές, το τέρμα του Ψυχρού Πολέμου, το ξεκίνημα μιας
περιόδου ύφεσης, ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ήταν παράγοντες που
επηρέασαν και την εκπαιδευτική πολιτική και οδήγησαν στη σύνταξη νέων αναλυτικών
προγραμμάτων. Αυτό που μεταβλήθηκε ήταν κυρίως η στάση των δύο κύριων πολιτικών δυνάμεων
απέναντι στους σχολικούς θεσμούς και έμμεσα απέναντι στο πρόβλημα της διδασκαλίας της
ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Από τη μεριά του ΚΚΙ εγκαταλείπεται σταδιακά η παθητική στάση της μη-σύγκρουσης, που
τόσο είχε συμβάλλει στις καθυστερήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, και προωθείται η ανάληψη
μεγαλύτερων και σημαντικότερων πρωτοβουλιών στο χώρο του σχολείου. Οι προτάσεις του
κόμματος διατυπώθηκαν στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής το Νοέμβριο του 1955. Η πρόταση
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για μια ενιαία κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (media unica inferiore) χωρίς λατινικά6 έδινε
στην όλη συζήτηση το σημείο αναφοράς μιας μεταρρύθμισης, στο εσωτερικό της οποίας θα
τοποθετούνταν και το ζήτημα της ιστορικής διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτής της πρότασης,
επαναπροσδιοριζόταν η σημασία της ιστορίας στο δευτεροβάθμιο σχολείο και της αποδιδόταν ένας
ρόλος πρώτου επιπέδου. Στις συζητήσεις, τις οποίες με περιεκτικό τρόπο παρουσίασε το περιοδικό
Μεταρρύθμιση του σχολείου (Riforma della Scuola)7 το 1958 (βλ. σελ. 6 ), την προσοχή επικέντρωσε
το πρόβλημα της διδασκαλίας της σύγχρονης ιστορίας, ενώ αφήνονταν πρακτικά χωρίς αντίκτυπο
στον όλο διάλογο τα πιο ριζοσπαστικά αιτήματα, που προωθούνταν από διανοούμενους του
σοσιαλιστικού χώρου, αφορούσαν στη διδασκαλία της ιστορίας σαν έρευνα επικεντρωμένη στο
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ντοκουμέντο και ζητούσαν ρήξη με το παραδοσιακό εγκυκλοπαιδικό μοντέλο, το οποίο βασιζόταν
στο αδιάκοπο continuum.

Το ίδιο διάστημα οι νέες ισορροπίες στο κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών οδηγούν και σε
εγκατάλειψη της στάσης άρνησης της εισαγωγής της σύγχρονης ιστορίας στα σχολεία. Οι Ντοροτέι
(Dorotei)8, δηλαδή η φράξια του κόμματος, η οποία θα έφερνε αργότερα το «άνοιγμα προς τα
αριστερά», κυρίως επηρεασμένοι από τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τη φτώχια και την
ανεργία στη χώρα, συμμερίζονταν τις ανησυχίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης κι έδειχαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανανέωση του σχολικού συστήματος. Στις συζητήσεις στο εσωτερικό
του κόμματος, κυρίως μετά το 1955, δεν έλειψαν οι φωνές εκείνες που μιλούσαν για ανανέωση της
διδασκαλίας της ιστορίας κι έθεταν υπό συζήτηση πολλούς τομείς αυτού του προβλήματος.
Όλη η ουσία της συζήτησης πάνω στο θέμα της πρόσφατης ιστορίας και της εισαγωγής της στα
σχολεία παρουσιάζεται με περιεκτικό τρόπο στο αφιέρωμα του περιοδικού παιδαγωγικής και
σχολικής πολιτικής του ΚΚΙ, Η μεταρρύθμιση του σχολείυ (Riforma della scuola). Ο διάλογος που
εκτυλίχθηκε στις σελίδες του περιοδικού ήταν έντονος, αντιπροσωπευτικός και άγγιζε το πρόβλημα
σε όλες τις πλευρές του. Αρχικά, στις αιτιάσεις διδασκόντων ότι η πρόσφατη ιστορία απουσιάζει
από τα τρέχοντα αναλυτικά προγράμματα του υπουργού Τζιουζέπε Έρμινι (Giuseppe Ermini, 19541955), η συντακτική ομάδα του περιοδικού απαντά: «Αν τα διδακτικά προγράμματα δεν ορίζουν

6

Τελικά, το μάθημα των λατινικών διατηρήθηκε για τα επόμενα 15 περίπου χρόνια, αποτελώντας, μάλιστα, βασικό
αντικείμενο εξέτασης για την εισαγωγή στα σχολεία της επόμενης βαθμίδας.
7
Το περιοδικό παιδαγωγικής και σχολικής πολιτικής που ιδρύθηκε από το ΚΚΙ το Νοέμβριο του 1955.
8
Από το όνομα του μονοαστηριού όπου πρωτοσυγκεντρώθηκαν τα μέλη της, μοναστήρι της S. Dorotea
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ξεκάθαρα τη διδασκαλία της σύγχρονης ιστορίας, δε μας το απαγορεύουν ρητά9». «Η ιστορία αυτής
της περιόδου, νόμιμα ή όχι, βρίσκεται στα σχολεία είτε σαν παράρτημα σε κάποια εγχειρίδια είτε
μέσα σε απορίες των μαθητών και σε αναφορές διδασκόντων», σύμφωνα με τον επιφανή παιδαγωγό
Ρομπέρτο Μπατάλια (Roberto Battaglia)10. Φυσικά, τα περιεχόμενα της ιταλικής ιστορίας από το
1918 κι έπειτα πρέπει να αποτελέσουν βασικό κομμάτι των επίσημων αναλυτικών προγραμμάτων.
Για να επιτευχθεί αυτό δεν είναι απαραίτητη η ανανέωση του πολιτικού κλίματος που υπάρχει,
αφού κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε χάσιμο πολύτιμου χρόνου. Η λύση πρέπει να είναι οι ατομικές ή
ομαδικές πρωτοβουλίες, που θα μπορέσουν να σπάσουν το διεφθαρμένο κύκλο που δημιουργήθηκε
στην ιταλική κοινωνία από τα κατάλοιπα του φασιστικού καθεστώτος και την αποτυχημένη
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διαδικασία της «κάθαρσης».

Αναπόφευκτα η συζήτηση επικεντρώθηκε στα θέματα που αφορούν στον τρόπο παρουσίασης
και στη μέθοδο διδασκαλίας της σύγχρονης ιταλικής ιστορίας. Σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης
υπήρχαν προτάσεις αντίθετες. Η μία υποστηρίζει ότι είναι καλύτερα να μπει στο κείμενο μια
ειλικρινής και νηφάλια αφήγηση της ιστορίας του φασισμού. Απ’ την άλλη υποστηρίζεται ότι είναι
καλύτερη ίσως η παρουσίαση στα παιδιά της φασιστικής περιόδου με έμφαση σ’ όλα τα άσχημα
που διαπράχθηκαν τότε και κυρίως στον τυχοδιώκτη ιδρυτή του φασισμού. Η απάντηση των
συντακτών σε τέτοιες ακραίες θέσεις είναι να επικεντρωθεί η διδασκαλία της ιστορίας της περιόδου
όχι μόνο στο φασισμό αλλά και στον αντιφασισμό, στους δικούς του ήρωες, στα δικά του θύματα,
στους αγωνιστές του. «Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να οδηγήσουμε το μυαλό των παιδιών,
επειδή ακόμα και από μια τόσο θλιμμένη περίοδο της ιστορίας της Ιταλίας μπορεί κανείς να
αποκομίσει θετικά μαθήματα, δραστικά προς την κατεύθυνση μιας εθνικής και δημοκρατικής
συνείδησης»11.
Πολλές είναι οι απόψεις που εκφράζουν φόβο για τον κίνδυνο να καταντήσει η διδασκαλία της
ιστορίας ένα μάθημα πολιτικής κατήχησης12 από τη μεριά των διδασκόντων. Αυτοί που
συντάσσονται με τέτοιες απόψεις μιλούν για δασκάλους, που δε σκοπεύουν να κάνουν τους μαθητές
δημιουργούς των δικών τους ιδεών, που αντιλαμβάνονται ότι αποστολή τους είναι να αποτελούν
κηδεμόνες μιας δεδομένης αλήθειας, υπερασπιστές συγκεκριμένων θεσμών και ιδεολογιών. Οι ίδιοι
9

La storia del ventennio fascista e della Resistenza, in Riforma della scuola, anno IV, n. 2, febbraio, 1958, pp. 7-8
Contro la pedagogia del nascondere, in Riforma della Scuola, anno IV, n.6-7, giugno-luglio, 1958, pp. 23
11
La storia del ventennio fascista e della Resistenza, in Riforma della scuola, anno IV, n. 2, febbraio, 1958, pp. 7-8
12
La storia del ventennio fascista e della Resistenza, in Riforma della scuola, anno IV, n. 2, febbraio, 1958, p. 7
10
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δηλώνουν ότι οπουδήποτε μπορεί να φωλιάζει ο κίνδυνος του δογματισμού. Ο Ραφαέλε Λαπόρτα
(Raffaele Laporta) απαντά σφαιρικά. Από ηθική-παιδαγωγική άποψη, δεν είναι δυνατό ο
διδάσκοντας να εκπληρώσει το έργο του σαν εκπαιδευτικός όταν παρουσιάζει στους μαθητές μόνο
μία πεποίθηση, τη δική του, από τη στιγμή που ο ίδιος δεν αποτελεί έναν απλό πολίτη με τις δικές
του ιδέες, αλλά τη γέφυρα ανάμεσα στους μαθητές του και το χρόνο τους με όλες τις ιδέες που
εμπεριέχονται. Από διδακτική και ψυχολογική άποψη, για να εκπαιδεύσει κάποιος χρειάζεται να
διατηρήσει μια διδακτική σχέση με το μαθητή. Αυτή βασίζεται στην εμπιστοσύνη και το σεβασμό
από την πλευρά του δασκάλου προς το μαθητή. Αν ο δάσκαλος, σε αντίθεση με την
πραγματικότητα του μαθητή, που διαμορφώθηκε μέσα από διάφορες επιρροές του περιβάλλοντός
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του, παρουσιάσει σ’ αυτόν μόνο μία άποψη της πραγματικότητας, μόνο μια ερμηνεία της, αν δεν
του επιτρέψει να αποκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάκτηση αυτής της
πραγματικότητας, τότε σπάζει τη διδακτική σχέση και οτιδήποτε λέει ή κάνει ο δάσκαλος από
εκείνη τη στιγμή δεν έχει σημασία για το μαθητή13. Στην ίδια κατεύθυνση και ο Τζιοβάνι Πετζόλι
(Giovanni Pezzoli)14 αλλά και ο Νικόλα Μπανταλόνι (Nicola Badaloni), ο οποίος δηλώνει: «Για
μένα η δημιουργία ενός ευρύτερου κινήματος της κοινής γνώμης γύρω από την ανάγκη διδασκαλίας
της ιστορίας του φασισμού και της αντίστασης, είναι αναγκαίο κομμάτι μιας μάχης για την αλήθεια,
όχι ένα πρόσχημα για την επιβολή μιας ερμηνείας»15.

Εκτός από τις επισημάνσεις του Λαπόρτα παραπάνω, άλλες σημαντικές και καινοτόμες απόψεις
από τον επιστημονικό χώρο της παιδαγωγικής και της διδακτικής έρχονται να δώσουν απαντήσεις
σε ότι αφορά στον τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας. Ο Λαμπέρτο Μπόργκι (Lamberto Borghi)
συνοψίζει τις σημαντικότερες:
-

Μπορεί κανείς να ενεργεί συνειδητά μέσα στον κόσμο στον οποίο ζει μόνο όταν σκέφτεται
καθαρά σχετικά με το παρόν, γνωρίζει τους χαρακτήρες της εποχής του, τις ρίζες τους
(μακρινές αλλά και κοντινές). Συνεπώς είναι απαραίτητη για τους σημερινούς νέους η
διδασκαλία αυτή της περιόδου.

-

Οι μαθητές πρέπει να δομήσουν το δικό τους ιστορικό κείμενο και συνεπώς τη δική τους
άποψη για την ιστορία. Πρέπει να συμβουλεύονται τις διαφορετικές μαρτυρίες, να
διαβάζουν έργα αντιμαχόμενων πλευρών, να αναφέρονται σ’ αυτά και να τα συζητούν, να

13

La Resistenza nella scuola, in Riforma della Scuola, anno IV, n. 4, aprile, 1958, pp. 8-9
La Resistenza nella scuola, in Riforma della Scuola, anno IV, n. 4, aprile, 1958, pp. 9-10
15
Contro la pedagogia del nascondere, in Riforma della Scuola, anno IV, n.6-7, giugno-luglio, 1958, pp. 22
14
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αξιολογούν τη σπουδαιότητα των παρελθόντων συμβάντων στο φως των πιο πρόσφατων
συνεπειών τους, να κινούνται διαρκώς από το μοναδικό γεγονός στα άλλα που συνδέονται
μαζί του, να το μεταβάλλουν σε στοιχείο ευρύτερης κριτικής.
-

Ο δάσκαλος δεν πρέπει να παραδίδει στους μαθητές του βεβαιότητες, αλλά να τους
καθοδηγεί ειλικρινά προς την έρευνα, να τους παρουσιάζει την οπτική, τις ιδέες και τα
συναισθήματα και των «άλλων», εξαλείφοντας έτσι κάθε κίνδυνο κατήχησης (πολιτικής ή
άλλης). Οποιοδήποτε περιεχόμενο, επιβαλλόμενο και παθητικά αποδεκτό, αποτελεί
αρνητικό στοιχείο, εμπόδιο στην ελεύθερη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή.

-

Συνοπτικά, δύο σημεία προκύπτουν. Πρώτο, ότι η αληθινή δημοκρατική διάπλαση του
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μαθητή έγκειται όχι στο κατά πόσο γνωρίζει μια δεδομένη περίοδο της ιστορίας, αλλά στο
γεγονός ότι οι γνώσεις του πηγάζουν από το δικό του στοχασμό πάνω σε προβλήματα
επίκαιρα και σημαντικά για τον κόσμο στον οποίο ζει. Απαραίτητη εδώ η ιστορική εκτίμηση
και μελέτη τόσο του παρελθόντος όσο και του ίδιου του παρόντος. Δεύτερο, ότι η
δημοκρατικότητα της διδασκαλίας έγκειται, όχι στο αγκάλιασμα της μιας ή της άλλης
εκδοχής των γεγονότων, στην υποστήριξη των φασιστών ή των αντιπάλων τους, στην
ταύτιση της μιας ή της άλλης πλευράς με τη δημοκρατία, αλλά στη διαλεκτική, κριτική και
στοχαστική πραγματικότητα της διδασκαλίας και της μάθησης, στη συμμετοχή των μαθητών
μαζί με το δάσκαλο στην έρευνα, στη μετάδοση και στην κοινή εξέταση των συλλεγόμενων
δεδομένων, στο άνοιγμα της πρόσβασης στις πηγές διαφορετικού είδους και στη
στοχαστική, διαλογική επεξεργασία τους16.

Στο υπόλοιπο αφιέρωμα κατατίθενται άλλες, λιγότερο διαδεδομένες απόψεις για τη
διδασκαλία της συγκεκριμένης περιόδου. Μία απ’ αυτές παρουσιάζει την προσέγγιση της
περιόδου μέσα από την ιστορία των εργατών και τους δημοκρατικούς αγώνες, παρένθεση στους
οποίους αποτέλεσε η φασιστική κυριαρχία. Άλλη προτείνει σαν μέσο για τον ενστερνισμό των
δημοκρατικών, πανανθρώπινων αξιών το ίδιο το νέο δημοκρατικό Σύνταγμα της χώρας, με τη
χρήση μάλιστα στα εγχειρίδια άρθρων του Συντάγματος, το οποίο απαρνιέται τις δικτατορικές
μεθόδους και τον πόλεμο και εμπεριέχει όλες τις αξίες και τα ιδεώδη της περιόδου της
αντιφασιστικής αντίστασης. Ο Ρομπέρτο Μπατάλια κάνει συγκεκριμένες αναφορές στο
περιεχόμενο εγχειριδίων ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καταδεικνύοντας τα
16

Consapevolezza della realta attuale, in Riforma della Scuola, anno IV, n. 8-9, agosto-settembre, 1958, pp.11-12
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υπολείμματα σ’ αυτά της φασιστικής νοοτροπίας και του αντίστοιχου τρόπου διδασκαλίας:
απουσιάζει η σφαγή των Εβραίων, τα εγκλήματα των Μελανοχιτώνων, το δράμα που έζησε η
ανθρωπότητα γενικότερα αλλά και τα ιδεώδη που ενέπνευσαν την Αντίσταση στην Ιταλία και σε
όλη την Ευρώπη17.
Το αφιέρωμα κλείνει με την έρευνα της Τ. Α. Λέβι (Giorgian Arian Levi), η οποία διεξήχθη
μεταξύ παιδιών λυκείου, ηλικίας 15-19 ετών. Τα αποτελέσματά της, που είναι πράγματι
αντιπροσωπευτικά και δίνουν από μόνα τους απαντήσεις σε πολλά από τα ζητήματα που τέθηκαν
παραπάνω, κατέδειξαν τα εξής:
όλοι επιθυμούν ειλικρινά να μπει στα σχολεία η διδασκαλία της σύγχρονης ιστορίας

-

όλοι δήλωσαν ότι ούτε από το οικογενειακό περιβάλλον, ούτε από τις νύξεις των δασκάλων,
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-

ούτε από περιοδικά, ούτε από συζητήσεις των ενηλίκων δεν κατάφεραν να αποκτήσουν μια
ακριβή αντίληψη για την παρουσία του φασισμού στη χώρα, τα αίτιά του, τη δράση και την
εξέλιξη του αντιφασισμού, τις δυνάμεις και τα ενδιαφέροντα που εξυπηρετούσαν τα
πολιτικά κόμματα πριν από το φασισμό αλλά και τα σημερινά
-

οφείλει το σχολείο να μιλήσει γι’ αυτά τα θέματα, ώστε να μην καταλήξουν οι μαθητές
θύματα της προπαγάνδας των νεοφασιστών

-

κάποια παιδιά δήλωσαν ότι το πρόβλημα της γνώσης της φασιστικής ιστορίας δεν τα έχει
απασχολήσει μέχρι τώρα

-

όλοι συνειδητοποιούν το γεγονός ότι πολλοί από τους δασκάλους τους ήταν και είναι ενεργά
μέλη της πολιτικής διαμάχης και γι’ αυτό είναι δύσκολο να είναι αντικειμενικοί-όπως
ακριβώς συνειδητοποιούν και τον κίνδυνο κατήχησης των μαθητών στο σχολείο- δε
θεωρούν, όμως, κάτι τέτοιο απαραίτητα επικίνδυνο για τη διδασκαλία στο σχολείο, αντίθετα
πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει το νέο να αξιολογεί και να προσανατολίζεται με
μεγαλύτερη κριτική σοβαρότητα18.

17
18

Contro la pedagogia del nascondere, in Riforma della Scuola, anno IV, n.6-7, giugno-luglio, 1958, pp. 23
Consapevolezza della realta attuale, in Riforma della Scuola, anno IV, n. 8-9, agosto-settembre, 1958, pp.14-15
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Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση των αρχών της δεκαετίας του 1960
Οι αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελούσαν ένα από τα βασικά αιτήματα του
προοδευτικού κόσμου της χώρας μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Την πενταετία 19481953 η πολιτική του Ντε Γκάσπερι και των Χριστιανοδημοκρατών παραμέρισε αυτά τα αιτήματα
δίνοντας προτεραιότητα στον τομέα της οικονομίας και της αγροτικής πολιτικής. Στο αμέσως
επόμενο διάστημα η μείωση της δύναμης των Χριστιανοδημοκρατών και της επιρροής της
Καθολικής Εκκλησίας στην κοινωνία οδήγησαν σε κυβερνήσεις σύντομες κι αδύναμες, οι οποίες
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δεν είχαν τη δυνατότητα να προωθήσουν οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Το
αποτέλεσμα ήταν να διατηρηθεί μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’60 η δομή και η φιλοσοφία ενός
συστήματος εκπαίδευσης, το οποίο θεσμοθετήθηκε περίπου σαράντα χρόνια πριν (1923,
μεταρρύθμιση Τζεντίλε, βλ. σελ. 2) και ενισχύθηκε τη δεκαετία του ’30 για να εξυπηρετήσει
σκοπούς άλλους απ’ αυτούς της εκπαίδευσης και ανάγκες διαφορετικές από αυτές της σύγχρονης
δημοκρατικής Ιταλίας (φασιστικοποίηση της εκπαίδευσης, βλ. σελ. 2-3). Η υποχρεωτική
εκπαίδευση έφτανε μόνο μέχρι την ηλικία των 11 ετών, κάλυπτε δηλαδή μόνο την πενταετή
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι λίγοι μαθητές που συνέχιζαν στη δευτεροβάθμια το πετύχαιναν
περνώντας μέσα από μια μακρά διαδικασία επιλογής και καλούνταν να διαλέξουν ανάμεσα στους
διάφορους τύπους σχολείων, δηλαδή τα επιστημονικά λύκεια (licei scientifici), τα κλασικά λύκεια
(licei classici), τα τεχνικά ινστιτούτα (istituti tecnici), τα επαγγελματικά ινστιτούτα (istituti
professionali) και τα παιδαγωγικά ινστιτούτα (istituti magistrali). Πρόκειται για ένα ελιτίστικο
σύστημα, που καθόριζε από πολύ νωρίς όχι μόνο τη σχολική αλλά και τη μετέπειτα επαγγελματική
πορεία των μαθητών. Πέρα από τη δομή και το περιεχόμενο διατηρήθηκε και το πνεύμα του παλιού
συστήματος. Το μάθημα της φιλοσοφίας, στην οποία δινόταν η προτεραιότητα, λειτουργούσε μόνο
ή και σε συνδυασμό με άλλα μαθήματα, μειώνοντας τη σημασία και το ρόλο των άλλων επιστημών
και των άλλων αντικειμένων στο σχολείο. Είναι προφανές πως οι αλλαγές που απαιτούνταν έπρεπε
να είναι ριζικές και αφορούσαν στο σύνολο του σχολικού θεσμού, όπως λειτουργούσε ως τότε.
Στην πορεία προς τη μεταρρύθμιση άσκησαν επίδραση σημαντικοί κοινωνικοί και πολιτικοί
μετασχηματισμοί, που έλαβαν χώρα στην Ιταλία στο μεταίχμιο των δεκαετίων του 1950 και 1960. Η
ραγδαία εκβιομηχάνιση, που είχε ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, επεκτάθηκε και
σε άλλες περιοχές, η εσωτερική μετανάστευση, κυρίως από την ύπαιθρο προς τις μεγάλες πόλεις,
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αυξήθηκε. Η εμφάνιση νέων επαγγελμάτων έφερε την αλλαγή στη σύνθεση των κοινωνικών
τάξεων. Το «οικονομικό θαύμα» οδήγησε σε αλλαγή των συνηθειών στη ζωή των Ιταλών. Η πορεία
προς την ευμάρεια, πλήρως επικεντρωμένη στην ιδιωτική κατανάλωση, είχε σαν αποτέλεσμα να
μείνει πίσω η επένδυση σ’ εκείνους τους δημόσιους τομείς (σχολεία, νοσοκομεία, στέγαση,
μεταφορές), που ήταν ακόμα ανεπαρκείς. Στο πολιτικό επίπεδο, η προώθηση της Αριστεράς και η
ταυτόχρονη αποδυνάμωση του συντηρητικού χώρου έφερε τις πρώτες κεντροαριστερές
κυβερνήσεις. Οι Σοσιαλιστές, που δε συμμετείχαν στην κυβέρνηση παρά μόνο από το 1963 κι
έπειτα, υποσχέθηκαν στους Χριστιανοδημοκράτες μια χαλαρή αντιπολίτευση για την πενταετία
1958-1963, που πρακτικά ισοδυναμούσε με στήριξη των κυβερνήσεων, μόνο εφόσον μέχρι τις
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εκλογές του 1963 παρατηρούσαν ουσιαστικές μεταρρυθμισικές κινήσεις προς τρεις κατευθύνσεις:
κρατικοποίηση των ηλεκτροπαραγωγών βιομηχανιών της χώρας, καθιέρωση νομοθεσίας για το
σχηματισμό τοπικών κυβερνήσεων και καθιέρωση του θεσμού της μίας και ενιαίας μορφής
δευτεροβάθμιου σχολείου. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 πραγματοποιήθηκε η πρώτη
μεταπολεμική μεταρρύθμιση στο χώρο της ιταλικής εκπαίδευσης.

Το περιεχόμενο αυτής της μεταρρύθμισης είχε δύο άξονες: την αύξηση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης μέχρι την ηλικία των 14 ετών και τη δημιουργία της μίας και ενιαίας κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (media inferiore unica). Η επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
προβλεπόταν και από το νέο μεταπολεμικό δημοκρατικό Σύνταγμα της χώρας, ωστόσο έμενε στα
χαρτιά για λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω. Με το πρόγραμμα του νόμου 1859 (Δεκέμβριος
1962) ικανοποιήθηκε τελικά το αίτημα όλων των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας και
καθιερώθηκε η ενιαία κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (media unica inferiore). Η ενιαία
κατώτερη δευτεροβάθμια είχε διάρκεια τρία χρόνια και ακολουθούνταν από την ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (media superiore) με τους τύπους σχολείων, όπως υπήρχαν πριν, και με
διάρκεια πέντε ετών, διαιρεμένη στο διετές (biennio) και το τριετές (triennio) μέρος των σπουδών.
Η μεταρρύθμιση αυτή, που έμεινε γνωστή σαν το «άνοιγμα του σχολείου στις μάζες», έδωσε νέες
ευκαιρίες για συνέχιση των σπουδών σε περισσότερα παιδιά, αύξησε τις εγγραφές στα
δευτεροβάθμια σχολεία της χώρας και κατά συνέπεια και τους εισαχθέντες στην τριτοβάθμια και
καθόρισε τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της Ιταλίας στο εξής (βλ. και πίνακα 1).
Οι αλλαγές που προέκυψαν δεν ήταν χωρίς δυσκολίες ούτε χωρίς αντιδράσεις, ακόμα και
μέσα από το χώρο της εκπαίδευσης. Οι διδάσκοντες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοβούμενοι
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ότι οι αλλαγές στο χώρο τους θα απειλούσαν όχι μόνο τη θέση τους στο πλαίσιο του σχολικού
συστήματος αλλά και την κοινωνική τους εικόνα, προσπάθησαν να ενισχύσουν τις συντηρητικές
δομές και μεθόδους στο χώρο τους, κάνοντας έτσι δυσχερέστερη την αφομοίωση των νέων
πληθυσμών στα σχολεία. Απ’ την άλλη, και οι ίδιοι ήταν απροετοίμαστοι να χειριστούν τα νέα
ζητήματα και τα προβλήματα που έμπαιναν με το νέο πρόγραμμα και με τη μαζικοποίηση της
ανώτερης εκπαίδευσης. Φυσικά, υπήρχε πάντα και η μειοψηφία εκείνη, που ήταν ανοιχτή σε νέες
προτάσεις και επιδίωκε εδώ και καιρό αυτές τις αλλαγές. Οι διδάσκοντες αυτοί έγιναν οι αρωγοί
των νέων προσπαθειών μέσα στα σχολεία και ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση της εφαρμογής των
νέων προγραμμάτων, που συντάχθηκαν για όλα τα αντικείμενα της νέας δευτεροβάθμιας
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εκπαίδευσης.
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Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Νηπιαγωγείο
3 χρόνια (προαιρετική φοίτηση)
Δημοτικό σχολείο
5 χρόνια (υποχρεωτική φοίτηση)
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Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ενιαία κατώτερη δευτεροβάθμια
(media inferiore unica)

3 χρόνια (υποχρεωτική φοίτηση)

Ανώτερη δευτεροβάθμια
(media superiore)

(συνολικά 5 χρόνια,

χωρισμένα σε διετές και τριετές μέρος,
προαιρετική φοίτηση) 19

επιστημονικά

κλασικά

τεχνικά

επαγγελματικά

παιδαγωγικά

λύκεια

λύκεια

ινστιτούτα

ινστιτούτα

ινστιτούτα

(4ετή)

(5ετή)

(5ετή)

(3-4-5 έτη

(4ετή)

αναλόγως
κατεύθυνσης)
Πίνακας 1.

Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ιταλία μετά τη μεταρρύθμιση της δεκαετίας του 196020

19

Υπήρχαν επίσης και τα καλλιτεχνικά λύκεια (4ετή), οι τεχνικές σχολές (2ετείς), τα γυναικεία ινστιτούτα (5ετή) και τα
ινστιτούτα τέχνης (5ετή), όλα αυτά συγκέντρωναν γενικά τη μειοψηφία των εγγραφών.
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Τα προγράμματα ιστορίας στη μεταρρύθμιση των αρχών της δεκαετίας του 1960
Με τη νέα μεταρρύθμιση συντάχθηκαν, όπως ήταν φυσικό, και νέα προγράμματα για όλα τα
αντικείμενα του δευτεροβάθμιου σχολείου. Ανάμεσα στα νέα προγράμματα αυτό της ιστορίας
καλούνταν να ανανεώσει τη διδασκαλία του μαθήματος και να αφομοιώσει τα αιτήματα της εποχής
και τα αποτελέσματα των συζητήσεων που την αφορούσαν και έλαβαν χώρα στο τέλος της
προηγούμενης δεκαετίας.
Τα νέα αναλυτικά προγράμματα της ιστορίας δημοσιεύτηκαν σε ένα διάστημα τεσσάρων
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ετών, από το 1960 μέχρι και το 1963. Υπουργοί παιδείας αυτήν την περίοδο διετέλεσαν ο Τζιατσίνο
Μπόσκο (Giacino Bosco, 1960-1962) και Λουίτζι Γκούι (Luigi Gui, 1962-1968). Στις 6 Νοεμβρίου
1960 ο υπουργός Τ. Μπόσκο παρέδωσε για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τα
προγράμματα της ιστορίας για τα λύκεια και τα διδασκαλικά ινστιτούτα (δημοσιεύτηκαν στην
εφημερίδα της κυβέρνησης στις 10 Δεκεμβρίου 1960). Εγκαταλείποντας την ακινησία των
περασμένων ετών, ειδικά τώρα που το «άνοιγμα προς τα αριστερά» ήταν πια πραγματικότητα (δεν
είναι τυχαίο ότι τα νέα προγράμματα εκπονήθηκαν μεταξύ 1960 και 1963, κατά τη διάρκεια της
τρίτης και τέταρτης κυβέρνησης του Αμιντόρε Φανφάνι (Amintore Fanfani), στο διάστημα δηλαδή
που οι Σοσιαλιστές περνούσαν από την ανοιχτή αντιπαράθεση σε μια «υποστηρικτική» αποχή κατά
τη συζήτηση των σχετικών θεμάτων), ο Υπουργός Παιδείας δεν έπαψε να επιμένει στον
παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας του Υπουργείου. Η επιλογή των μελών της αρμόδιας για τα
προγράμματα επιτροπής ήταν δική του υπόθεση, ενώ και οι προτάσεις της περνούσαν πάντα από το
δικό του αυστηρό έλεγχο πριν γίνουν νόμοι, κάτι που του επέτρεπε ουσιαστικά όχι μόνο να ελέγχει
το περιεχόμενο των προγραμμάτων αλλά και να μπορεί να ασκεί μια πολιτική «φρεναρίσματος»,
όποτε ο ίδιος έκρινε σκόπιμο. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1961 ο ίδιος παρουσίασε το πρόγραμμα για
τα τεχνικά ινστιτούτα, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1961. Μέρος αυτών των
προγραμμάτων είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή από το προηγούμενο έτος, αφού το είχε επεξεργαστεί
αρμόδια επιτροπή, η οποία δεν περιελάμβανε κανέναν ιστορικό, παρά μόνο τρεις διαπρεπείς
πανεπιστημιακούς από το χώρο της φιλολογίας, οι οποίοι συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1959
και παρέδωσαν τη δουλειά τους το 1960. Το 1962 ο νέος υπουργός Λ. Γκούι, εξέχων μέλος των
20

Το ιστορικό προφίλ του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να δει κανείς στο Semeraro Angelo, Il sistema
scolastico italiano. Profilo storico, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1996
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Ντοροτέι, πρόσθεσε τη δική του εισαγωγή στον τόμο που περιείχε τα προγράμματα για τα
επαγγελματικά ινστιτούτα. Μετά την καθιέρωση της ενιαίας κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, τα προγράμματα της ιστορίας γι’ αυτή τη βαθμίδα (δημοσιευμένο στις 24 Απριλίου
1963), παρά την υιοθέτηση της ίδιας διαδικασίας, που επέτρεπε και πάλι στον υπουργό να δρα πέρα
κι έξω από τον έλεγχο της κοινής γνώμης και να αποφεύγει κάθε μορφή ευρείας συμμετοχής στην
προετοιμασία του υπουργικού κειμένου, σημάδευε την αποφασιστική υπέρβαση του μεταπολεμικού
προγράμματος σπουδών. Έτσι, μετά από μια δεκαπενταετή περίοδο αντιπαραθέσεων και σε
διάστημα λιγότερο των τριών χρόνων, όλα τα σχολεία της κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης είχαν αποκτήσει νέα προγράμματα ιστορίας.
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Όπως γινόταν και πριν από τη μεταρρύθμιση, τα προγράμματα που δημοσιεύονταν ήταν δύο
ειδών: αυτά που αφορούσαν στη διδασκαλία κι αυτά για τις εξετάσεις. Τα νέα προγράμματα
καθόριζαν τη θέση της ιστορίας σε κάθε τύπο δευτεροβάθμιου σχολείου, τους σκοπούς και τους
στόχους του μαθήματος, το περιεχόμενο και τη μέθοδο της διδασκαλίας. Η κατανομή των ωρών για
την ιστορία στα σχολεία της ανώτερης δευτεροβάθμιας δεν ήταν ουσιαστικά αντίστοιχη με τη
σημασία που αποδιδόταν σ’ αυτήν εκτός σχολείου (βλ. πίνακα 3). Όπως και να ‘χει, ο χρόνος που
αφιερωνόταν για την ιστορία δεν ήταν το μοναδικό στοιχείο που διαφοροποιούσε τη διδασκαλία της
στα διαφορετικά είδη σχολείων της ανώτερης δευτεροβάθμιας. Τόσο η περιοδολόγηση και τα
περιεχόμενα, όσο και οι οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος παρουσίαζαν, λιγότερο ή
περισσότερο, κάποιες διακριτές διαφοροποιήσεις.
Τάξη

Τύπος
σχολείου

1η
2α
3η
4η
5η
Ποσοστό επί του
συνόλου των ωρών
Πίνακας 2.

Κλασικά
λύκεια
3
3
3
2
2

Επιστημονικά
λύκεια
3
2
2
2
3

Διδασκαλικά
ινστιτούτα
4
4
4
3

Τεχνικά
ινστιτούτα
2
2
2
2
2

10,5%

8,9%

11,8%

4,9%

Επαγγελματικά
ινστιτούτα
6
6
4

Κατανομή των εβδομαδιαίων ωρών για την ιστορία στα σχολεία της ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης μετά τη μεταρρύθμιση (ΠΗΓΗ: Di Pietro, 1991)
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Στα πλαίσια της παραδοσιακής εγκυκλοπαιδικής συνέχειας, οι χρονολογικές τομές της ύλης
διαφοροποιούνταν ανά τύπο σχολείου. Ξεκινώντας από την Αρχαιότητα και φτάνοντας μέχρι τη
δεκαετία του 1950, η ύλη τεμνόταν σε διαφορετικά σημεία. Έτσι:
-

στα λύκεια (κλασικά και επιστημονικά) και στα παιδαγωγικά ινστιτούτα η παρουσίαση
έφτανε μέχρι την ελληνιστική εποχή, στην επόμενη τάξη μέχρι την κατάρρευση της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έπειτα μέχρι τις γεωγραφικές ανακαλύψεις του 15ου και 16ου
αιώνα κι από το συνέδριο της Βιέννης μέχρι τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας21

-

στα τεχνικά ινστιτούτα η οργάνωση πήγαινε ένα βήμα μπροστά και όριζε σαν χρονολογικές
τομές την κρίση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τις Σταυροφορίες και τον πολιτισμό του
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ύστερου Μεσαίωνα, το 17ο αιώνα, τις επαναστάσεις του 19ου αιώνα στην Ευρώπη και την
ιταλική Παλιγγενεσία22
-

στο διετές μέρος σπουδών των επαγγελματικών ινστιτούτων προβλεπόταν ολόκληρη η
περίοδος από την ιταλική Παλιγγενεσία μέχρι και το β΄ μισό του 20ου αιώνα, ενώ για το
τριετές μέρος αφηνόταν στην κρίση των διδασκόντων η επιλογή και πραγμάτευση
ζητημάτων από τις προηγούμενες ιστορικές περιόδους, τα οποία ήταν σημαντικά,
χαρακτήρισαν την εποχή τους και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου
πολιτισμού23.

Σε ότι αφορά στην κατώτερη δευτεροβάθμια, εκεί η ύλη κατανεμόταν ως εξής: α) στην πρώτη
τάξη παρουσιάζονταν οι αρχαίοι πολιτισμοί, ο χριστιανισμός, η πτώση της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας και οι βαρβαρικές εισβολές, β) στη δεύτερη τάξη το διάστημα από την Αγία
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι και το τέλος της ναπολεόντειας περιόδου και γ) στην τρίτη τάξη η

21

Nuovi programmi per l’ insegnamento della storia nei licei classici, nei licei scientifici e ngli istituti magistrali, G.U.
del 10 dicembre 1960, in Di Pietro Gianni (1991), Da strumento ideologico a disciplina formativa. I programmi di
storia nell’ Italia contemporanea, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, pp. 401-403
22
Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli istituti tecnici, G.U. del 2 dicembre 1961, in Di Pietro
Gianni (1991), Da strumento ideologico a disciplina formativa. I programmi di storia nell’ Italia contemporanea,
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, pp. 403-405
23
Programmi per gli istituti professionali di Stato, Direzione generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Roma,
1961, in Di Pietro Gianni (1991), Da strumento ideologico a disciplina formativa. I programmi di storia nell’ Italia
contemporanea, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, pp. 405-406
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Ευρώπη και ο κόσμος το 19ο και τον 20ο αιώνα, με ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορία της Ιταλίας από
την έναρξη της μάχης για την ιταλική Παλιγγενεσία μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα24.
Στο πλαίσιο αυτό, και πάντα για τη βαθμίδα της κατώτερης δευτεροβάθμιας, η μελέτη του
παρελθόντος, μέσα από την παρουσία της ιστορίας στα προγράμματα είχε διττό σκοπό: να επιτρέψει
τη «γνωριμία με τους χαρακτηριστικούς τομείς της ζωής των άλλων λαών και τη συμβολή τους στη
δημιουργία του σημερινού πολιτισμού, αντιλαμβανόμενου σαν κοινή κληρονομιά του ανθρώπινου
γένους». Μια άλλη λειτουργία, κατευθυνόμενη προς το μέλλον, ήταν αυτή του μαθήματος της
ιστορίας «σαν εργαλείο για τον προσανατολισμό των μαθητών σε μια υπεύθυνη εισαγωγή στη ζωή
του πολίτη». Οι εμφανείς δεσμοί που υπήρχαν μεταξύ ιστορίας και αγωγής του πολίτη και ήρθαν
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στο φως ξεκάθαρα από τη στιγμή που αναγνωρίστηκε στην ιστορία μια παιδαγωγική λειτουργία και
σε ότι αφορούσε τη ζωή του πολίτη, αξίωναν εμφανώς την «κοινή πορεία και εξέλιξη των δύο
διδασκαλιών μέσα σε ένα πλαίσιο στενής συσχέτισης». Άλλωστε το κομμάτι των οδηγιών που
αφορούσαν στην ιστορία, όπως δημοσιεύτηκε το 1963, τιτλοφορούνταν «ιστορία και αγωγή του
πολίτη». Στα προγράμματα για τα τεχνικά ινστιτούτα, η διδασκαλία της ιστορίας έπρεπε «...να
οδηγεί τους μαθητές στη γνώση των απαραίτητων ιστορικών συμβάντων των εθνών και της
εξέλιξης του πολιτισμού [...] με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα τα προβλήματα του καιρού, στον
οποίο ζουν». Για τα επαγγελματικά ινστιτούτα «η διδασκαλία της γενικής κουλτούρας και της
αγωγής του πολίτη ενεργεί υπέρ της επαγγελματικής ανάτασης των νέων, προωθώντας την
ανθρωπιστική και κοινωνική τους διάπλαση». Και το πετυχαίνει αυτό «...υποκινώντας τα παιδιά να
κατανοήσουν τις εκδηλώσεις του παρελθοντικού και κυρίως του σύγχρονου πολιτισμού, μέσα από
την ενωτική σύνθεση των ποικίλων παραγόντων του (θρησκευτικών, πολιτισμικών, κοινωνικών,
οικονομικών, στρατιωτικών, εσωτερικών και διεθνών)...».
Ελάχιστες, αν και σημαντικές, ήταν οι οδηγίες, που αφορούσαν την οργάνωση της
διδακτικής πρακτικής. Η παραδοσιακά προτεινόμενη μέθοδος για την κατώτερη δευτεροβάθμια
τροποποιούνταν. Η απόλυτη ταύτιση της ιστορίας για τους προ-εφήβους με την ιστορία- αφήγηση
έπαψε και παρέμεινε μόνο ένα «απαραίτητο ίχνος αφήγησης» σαν θεμελιώδες στοιχείο, όπου θα
στηριζόταν η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης, έχοντας σαν λειτουργία να «ξεκαθαρίζει τη συνέχεια,
την εξέλιξη και τις χρονολογικές σχέσεις των διάφορων συμβάντων». Την κεντρική θέση των
24

Orari, programmi d’ insegnamento, prove d’ esame per la scuola media statale, G.U. del 11 maggio 1963, in Di Pietro
Gianni (1991), Da strumento ideologico a disciplina formativa. I programmi di storia nell’ Italia contemporanea,
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, pp.406-408
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σημαντικών προσωπικοτήτων και των μεγάλων πολιτικο-στρατιωτικών συμβάντων πήρε η
επαναφορά «κάποιων ουσιαστικών συστατικών της ιστορικής εξέλιξης», τα οποία αποτέλεσαν τον
άξονα για την περαιτέρω πραγμάτευση. Τέτοια είναι «...η παραγωγική δραστηριότητα, το εμπόριο,
τα μέσα μεταφοράς, η μετάδοση των ειδήσεων, η καλλιτεχνική και λογοτεχνική ζωή, η
επιστημονική δραστηριότητα, η εκπαίδευση, η θρησκευτική, ηθική και πολιτική αντίληψη της ζωής,
οι κοινωνικές σχέσεις και η συμμετοχή στις κρατικές εξουσίες...». Η καταγραφή αυτών των
θεμάτων «...είναι καθαρά ενδεικτική, μπορεί δε να αποτελέσει αντικείμενο ατομικής ή ομαδικής
μελέτης». Συστηνόταν ακόμα προς τους διδάσκοντες να ακολουθούν «τη σωστή ισορροπία
ανάμεσα στις δεδομένες δυσκολίες της προσέγγισης στην ιστορία και την αναπόφευκτη απλότητα
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στην παρουσίαση, απαραίτητη σε σχέση με την ηλικία των μαθητών», «να εφαρμόζουν τη
διδασκαλία με τη μεγαλύτερη απλότητα, περιλαμβάνοντας συμβάντα, προσωπικότητες, θεσμούς,
κτλ και να τα μεταδίδουν με τρόπο που να καθιστά κατανοητές τις σχέσεις και την εξέλιξή τους».
Από τα προγράμματα της ιστορίας της δεκαετίας του ’60 δεν έλειπαν οι αδυναμίες, οι οποίες
δεν ήταν χωρίς σημασία. Με δεδομένη την απουσία μιας διδακτικής της ιστορίας και μιας ιστορικής
παιδαγωγικής, ήταν εμφανής η έλλειψη σύνδεσης του μαθήματος με την επιστήμη αναφοράς αλλά
και με τα πορίσματα των άλλων σχολικών επιστημών. Διατηρήθηκε ο εγκυκλοπαιδικός χαρακτήρας
της ιστορίας με τις χρονολογικές τομές, διαφορετικές ανά τύπο σχολείου. Η σύλληψη των
προγραμμάτων ήταν ουσιαστικά εξελικτική, θεωρούσε την ιστορία σαν «συνέχεια» και «εξέλιξη»
ενώ και οι στόχοι ήταν κάπως παρωχημένοι. Προβληματική ήταν επίσης και η πρόσληψη της
έννοιας του «πολιτισμού», παρούσα στους στόχους και γενικότερα στο σύνολο των προγραμμάτων,
χωρίς μια προκαταρτική συζήτηση ή τουλάχιστον μια στοιχειώδη οριοθέτηση του νοήματός της.
Επιπλέον, στα πλαίσια της προσπάθειας να είναι αποκλειστικά ενδεικτικά και να αποτελέσουν μια
απλή καταγραφή, ένα είδος πίνακα περιεχομένων –θεμάτων, τα προγράμματα προσπαθούσαν να
εκφράσουν μια ουδετερότητα, μια απόλυτη αντικειμενικότητα στο ιδεολογικό επίπεδο. Αυτή η
επιλογή, που ωστόσο αποτελούσε το παράδοξο του χαρακτήρα αυτών των προγραμμάτων, συνέχιζε
να αναβιώνει με τρόπο δογματικό το μύθο της μίας και μοναδικής ιστορίας. Η μεγαλύτερη
αδυναμία, ωστόσο, προέκυψε στην εφαρμογή των προγραμμάτων από τη στάση των ίδιων των
διδασκόντων.
Με την άνοδο του ορίου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως την ηλικία των 14 ετών,
κοινωνικές τάξεις παραδοσιακά απομακρυσμένες από το σχολείο βίωναν συχνά με άσχημο τρόπο
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τη σύγκρουση με τα περιεχόμενα της σχολικής κουλτούρας και τις παραδοσιακές μεθόδους
διδασκαλίας. Στο πρόγραμμα γενικότερα, η ιστορία αποτελούσε ένα αντικείμενο πρώτης γραμμής
ανάμεσα σε εκείνα, που προκαλούσαν μια ενστικτώδη αρνητική στάση: με τους πολέμους της και
τα πολιτικά δρώμενα πρότεινε μια εικόνα του παρελθόντος, στην οποία δεν μπορούσε να
αυτοπροσδιοριστεί όποιος δεν ανήκε στις κυρίαρχες τάξεις. Μπροστά στο φαινόμενο της μαζικής
εισόδου αυτών των κοινωνικών τάξεων στα σχολεία της Ιταλίας οι διδάσκοντες της δευτεροβάθμιας
παρουσίασαν ένα δραματικό χάσμα μεταξύ τους. Υπήρχαν αυτοί, που αποτελούσαν τη μεγάλη
πλειοψηφία, οι οποίοι με βάση τη δική τους ερμηνεία για το έργο του διδάσκοντα σαν «προστάτη
της μεσαίας τάξης» και νιώθοντας να απειλείται και το δικό τους κοινωνικό στάτους, κατέφυγαν
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στην επιλογή παραδοσιακών τακτικών, εντείνοντας πιο πολύ την κατάσταση αποκλεισμού των
τάξεων, που μόλις είχαν αρχίσει να αποτελούν μέρος της διαδικασίας σχολειοποίησης. Βασικό
επιχείρημα για αυτή τους τη στάση η ανεπαρκής και ελλιπής εκπαιδευτικής τους προετοιμασία. Για
την πρόσληψή τους οι διδάσκοντες την ιστορία αλλά και τα υπόλοιπα σχολικά αντικείμενα, πρέπει
να επιτύχουν αρχικά στις εξετάσεις για την άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος (esame di
abilitazione). Ακολουθούν οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις για την κάλυψη των κενών θέσεων
στα σχολεία (concorso a cattedre). Βασισμένες σε ένα ιδεοληπτικό, εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα
πρόγραμμα, οι εξετάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από την απουσία κάθε τύπου εξέτασης για
παιδαγωγικές και διδακτικές ικανότητες. Έτσι, οι διδάσκοντες κατέληγαν γενικώς απροετοίμαστοι
να χειριστούν τα νέα ζητήματα και τα προβλήματα που έμπαιναν με το νέο πρόγραμμα και με τη
μαζικοποίηση της ανώτερης εκπαίδευσης. Υπήρχε, βέβαια, και η πλευρά εκείνη των διδασκόντων, η
μικρή μειοψηφία, η οποία τοποθετούνταν στο δύσκολο δρόμο μιας αναθεώρησης της ερμηνείας του
έργου του διδάσκοντα, των περιεχομένων της εκπαίδευσής του και των μεθόδων της διδακτικής
πρακτικής του. Την ίδια εποχή οι νέες επιρροές στον κόσμο της κουλτούρας και της έρευνας (η
ανάδυση του μαρξισμού, η επιρροή των Ανάλ (Annales), η διάδοση των αγγλοσαξονικών
παιδαγωγικών ρευμάτων με τη βοήθεια των περιοδικών Μεταρρύθμιση του σχολείου και Σχολείο και
πόλη - Scuola e citta) διεγείρουν σ’ αυτή την ομάδα διδασκόντων έναν προβληματισμό σχετικά με
το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, τα εργαλεία και τις μεθόδους μετάδοσης της γνώσης, την
ίδια τη γνώση και γενικότερα την εκπαίδευση.
Παρά τις αδυναμίες τους τα προγράμματα της δεκαετίας του ’60 περιείχαν σημαντικές
καινοτομίες, λιγότερο στο επίπεδο της διδακτικής πρακτικής απ’ ότι σ’ αυτό των περιεχομένων.
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Στην πραγματικότητα οι μοναδικές νύξεις για κάτι πιο καινοτόμο σε ότι αφορά στη μεθοδολογία
ήταν η αναφορά όχι μόνο στην ατομική μελέτη αλλά και στην εργασία σε ομάδες και η πρόταση
τόσο για χρήση διαφορετικων εποπτικών μέσων (ιστορικοί χάρτες, προβολές διαφανειών, μικρών
φιλμ, κτλ) όσο και για επισκέψεις σε χώρους εκτός του σχολικού (τοπικά μνημεία, σημαντικά
μουσεία). Απ’ την άλλη, εγκαταλείπεται ο εθνικιστικός χαρακτήρας τους για τη μελέτη και άλλων
πολιτισμών. Το μάθημα της ιστορίας γίνεται εργαλείο για την εκπαίδευση του αυριανού πολίτη και
τη συνειδητή εισαγωγή του στην κοινωνία. Εγκαταλείπεται, επίσης, το παλιό μοντέλο που
επικέντρωνε, μέσω της ιστορίας- αφήγησης, σε περιστατικά που αφορούσαν στις μεγάλες
προσωπικότητες και στα πολιτικο-στρατιωτικά συμβάντα για χάρη μιας αφήγησης, στην οποία
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ενσωματώνονται και άλλα τμήματα της ιστορικής εξέλιξης, η οποία ανοίγεται προς τομείς που στο
παρελθόν παρέμεναν στη σκιά (π.χ. δραστηριότητες παραγωγικές, εμπορικές, κτλ), επειδή δεν
κατείχαν υψηλή θέση στην ιεραρχία των πολιτιστικών αξιών των κυρίαρχων τάξεων. Νέο εργαλείο
για το μάθημα αποτελεί τώρα και το ίδιο το Σύνταγμα. Οι αναφορές και η σύνδεση μ’ αυτό φέρνει
κοντά τη διδασκαλία της ιστορίας με αξίες θεμελιωμένες στη δημοκρατία και στις αξίες του
σύγχρονου ιταλικού κράτους. Αναμφισβήτητα, πάντως, το πιο εντυπωσιακό και καινοτόμο στοιχείο
αυτών των προγραμμάτων ήταν η επέκταση των χρονικών ορίων της ύλης, που θα πραγματεύονταν
την περίοδο του 20ου αιώνα μέχρι και το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1950. Κοινή για τα
κλασικά και επιστημονικά λύκεια, για τα τεχνικά και τα επαγγελματικά ινστιτούτα, η καινοτομία
αυτή δομήθηκε στη βάση δύο σημείων. Το πρώτο, που περιλάμβανε τους παγκόσμιους πολέμους,
την Αντίσταση, τον αγώνα για απελευθέρωση και το Σύνταγμα της δημοκρατικής Ιταλίας, ήταν
στενά συνδεδεμένο με τη διαδικασία της συνταγματικής υλοποίησης και υπεύθυνο για την
καθιέρωση του στενού δεσμού της ιστορίας με την αγωγή του πολίτη. Το δεύτερο, που περιλάμβανε
τους θεσμούς και τους οργανισμούς για τη συνεργασία των λαών και την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν
αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής επιλογής και αντικατόπτριζε την αναγκαιότητα ομογενοποίησης των
πολιτιστικών περιεχομένων με τις αρχές που η Ιταλία μοιραζόταν με τα άλλα μέλη της Κοινότητας.
Απ’ αυτά, το πρώτο σημείο παρουσίαζε και τις περισσότερες αδυναμίες. Η προσπάθεια αναζήτησης
μιας αντικειμενικότητας (βλ. και παραπάνω) προκαλούσε πράγματι εμφανείς παραλείψεις: στην
υπουργική έκδοσης της σύγχρονης ιστορίας δεν είχαν θέση η Ρωσική Επανάσταση, τα περιστατικά
που αφορούσαν στα ιταλικά κόμματα, ο φασισμός και ο ναζισμός. Τελικά η σύγχρονη ιστορία
μπήκε μεν στα σχολεία της β΄θμιας αλλά, όπως σχολιάζει και ο ιστορικός της ιταλικής Αντίστασης
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Ρομπέρτο Μπατάλια (Roberto Battaglia)25, ατελής, με κενά και «σημαδεμένη» από την
«αντικειμενικότητα», χαρακτηριστικό της υπουργικής γραμμής, βιαστικά και χωρίς κάποια
πραγματική πρωτοβουλία που θα είχε προετοιμάσει από πριν τους διδάσκοντες πάνω στο νέο βαρύ
καθήκον, και κυρίως χωρίς μια αναδιοργάνωση της περιοδολόγησης, που θα ήταν τέτοια που θα
επέτρεπε μια πραγματική πραγμάτευση της τελευταίας περιόδου. Ωστόσο, είναι ανάγκη να
αναγνωρίσουμε ότι η προσπάθεια για καινοτομίες άγγιζε όλους τους τομείς της διδασκαλίας της
ιστορίας (στόχοι, περιεχόμενα, μέθοδοι) και ήταν η πρώτη παρεμβατική προσπάθεια μετά από
αρκετές δεκαετίες. Στους χώρους που άνοιξε αυτό το πρόγραμμα στο σχολείο θα έβρισκαν θέση
διδακτικές ελπίδες και θεωρήσεις, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα συνέβαλαν στην
1970.
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προετοιμασία των συζητήσεων που άνοιξαν τις νέες προοπτικές στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του
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Di Pietro Gianni, Da strumento ideologico a disciplina formativa. I programmi di storia nell’ Italia contemporanea,
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 1991, p. 110
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Τα εγχειρίδια της ιστορίας
Μετά την πτώση του φασισμού και το τέλος του πολέμου, επιτακτική και επείγουσα
παρουσιαζόταν η ανάγκη για αναθεώρηση των προγραμμάτων διδασκαλίας της ιστορίας και
δραστική εκκαθάριση των σχολικών εγχειριδίων. Σε μια δημοκρατική πια κοινωνία, με πολυάριθμες
και αρκετά συχνές αμφισβητήσεις, κυρίως από τους νέους, τα αιτήματα και οι προτάσεις για μια νέα
διατύπωση των προγραμμάτων και μια δραστική μεταμόρφωση του χαρακτήρα των εγχειριδίων
αυξάνονταν συνεχώς.
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Η διαδικασία της «αποφασιστικοποίησης» ήταν ακόμα δυσκολότερη στην περίπτωση των
εγχειριδίων της ιστορίας απ’ αυτή των αναλυτικών προγραμμάτων. Οι δυσκολίες για την
επαναχρησιμοποίηση των παλιών βιβλίων ή την εκτύπωση νέων ήταν απ’ τη μια τεχνικής φύσης
(Μπορούν να εκτυπωθούν τόσα νέα κείμενα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα; Αν όχι,
αποτελούσαν τα αποθέματα στις αποθήκες των εκδοτικών οίκων επαρκή υποθήκη;), αφορούσαν
όμως και τα εμπλεκόμενα εκδοτικά συμφέροντα. Έτσι, η κυβέρνηση αποφάσισε να ελεγχθούν τα
προπολεμικά εγχειρίδια για να ελεγχθεί η δυνατότητα διανομής τους στους μαθητές και τις
μαθήτριες ενός κράτους με δημοκρατικές πια αξίες και ιδανικά. Πολύ σημαντικό ήταν το
ντοκουμέντο που υπογράφτηκε από τον υπεύθυνο της Συμμαχικής Επιτροπής, Αμερικανό
παιδαγωγό Κ. Γουόσμπουρν (C. Washburne), ο οποίος μαζί με Ιταλούς ειδικούς εξέτασε τα βιβλία
που χρησιμοποιούνταν επί φασιστικού καθεστώτος και προχώρησε στην υιοθέτηση ή την απόρριψή
τους26. Από τον έλεγχο 185 τόμων για την ιστορία (συμπεριλαμβανομένων εγχειριδίων, ιστορικών
ατλάντων, ανθολογιών, ιστορικών αναγνωσμάτων, κτλ) η υπουργική επιτροπή για την
αποφασιστικοποίηση απαγόρευσε την πώληση και χρήση μόλις 21, επικύρωσε άλλα 51, εφόσον
αφαιρούσαν έναν αριθμό σελίδων (προφανώς εκείνες που αναφέρονταν στο διάστημα του
μεσοπολέμου) και ενέκρινε για πώληση και χρήση 113!27 Αργότερα, στις δεκαετίες τόσο του 1950
όσο και του 1960, πόλλές φωνές, συχνά διαφορετικής πολιτικής προέλευσης, τεκμηρίωσαν με
μεγάλη επιμονή την ευρεία επιβίωση ενός πνεύματος και κάποιων αξιών βαθύτατα
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Το σύνολο των εγχειριδίων αναφέρεται στο Associazione Romana Editori Libri e Riviste, Elenco ufficiale dei volumi
esaminati dalla Commissione per la defascistizzazione, Roma 1944
27
Di Pietro Gianni, Da strumento ideologico a disciplina formativa. I programmi di storia nell’ Italia contemporanea,
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 1991, p. 99

32

αντιδημοκρατικών στην πληρότητα σχεδόν των εγχειριδίων της ιστορίας στα δευτεροβάθμια
σχολεία.
Ο έλεγχος των προπολεμικών εγχεριδίων, όπως είχε διεξαχθεί στη δεκαετία του ’40 και στα
πλαίσια της προσπάθειας κάθαρσης, δεν ικανοποιούσε τα αιτήματα της εποχής. Η πρόταση του
ριζοσπαστικού Μετώπου της Νεολαίας (Fronte della Gioventu) το 1947, με τη συνεργασία πολλών
σημαντικών μελετητών και πανεπιστημιακών, για απόδοση μεγαλύτερης σημασίας στην ευρωπαϊκή
και παγκόσμια ιστορία την περίοδο μετά το 1848, δεν είχε αντίκτυπο, ειδικά στο επίπεδο της
έκδοσης των εγχειριδίων. Η εκδοτική αναγέννηση της δεκαετίας του ’50, με πολυάριθμα νέα
εγχειρίδια ιστορίας δεν ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Η έλλειψη μιας σωστής γραμμής
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ανανέωσης από την επίσημη πλευρά του Υπουργείου είχε σαν αποτέλεσμα να υποβάλλονται τα νέα
εγχειρίδια περισσότερο στην επιρροή των προσωπικών απόψεων των δημιουργών παρά να
κατευθύνουν προς τη μελέτη ενδιαφερόντων θεματικών ενοτήτων28.

Τη δεκαετία του 1950 μια από τις σημαντικότερες στιγμές στις συζητήσεις ήταν το
συνέδριο, που οργανώθηκε στην Περούτζια το 1952 από το Σωματείο για την Υπεράσπιση του
Εθνικού Σχολείου (Associazione per la Difesa della Scuola Nazionale) με τη συμμετοχή σπουδαίων
ονομάτων από το χώρο της ιστορικής και παιδαγωγικής επιστήμης, στο οποίο συζητήθηκε η
εισαγωγή στα αναλυτικά προγράμματα της ιστορίας του φασισμού και της Αντίστασης με στόχο να
εκπαιδευτεί η νεολαία στις νέες αξίες του δημοκρατικού κράτους. Όπως διαπιστώθηκε εκεί, και σε
ότι αφορά στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, αυτά:
-

κυριαρχούνταν ακόμη από το «πνεύμα και την ουσία της φασιστικής εκπαίδευσης»

-

ήταν διαφοροποιημένα ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα και τον τύπο του σχολείου

-

καθορίζονταν από τις απαιτήσεις της αφηγηματικής και περιγραφικής διδασκαλίας της
ιστορίας

-

ήταν συνταγμένα με βάση την πολιτικο-στρατιωτικο-διπλωματική οπτική της ιστορίας

-

ήταν απολύτως αποκομμένα από τα πορίσματα της ιστοριογραφικής έρευνας

-

επαναπρότειναν στοιχεία οικεία στη φασιστική ιδεολογία, όπως τον εθνικισμό, τον
ιταλοκεντρισμό, την επικέντρωση στα του οίκου της Σαβοΐας, την ανοιχτή εχθρότητα στις
δημοκρατικές αξίες, τη διαστρέβλωση σχετικά με το εργατικό κίνημα και τη συνέχειά του.

28

Ragioneri Ernesto, I manuali di storia nelle scuole italiane, in Societa, a VIII, n. 2, 1952, p. 325-332
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Στη δεκαετία του ’60, τα εγχειρίδια της ιστορίας δεν κατάφεραν να αφομοιώσουν με
επιτυχία τις καινοτομίες που παρουσίαζαν τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Εξακολουθούσαν να
χαρακτηρίζονται από παλιά ελαττώματα: υποτιθέμενη αντικειμενικότητα και ουδετερότητα,
οπισθοδρομικότητα μπροστά στην ιστορική έρευνα, ανάγκη ενημέρωσης, γενικότερη ηθικολογία,
καθαρά περιγραφικό ρυθμό, κεντρική θέση για τις μεγάλες προσωπικότητες, πολιτικο-στρατιωτικοδιπλωματική οπτική, επιφανειακή και σχηματική πραγμάτευση της σύγχρονης ιστορίας. Φυσικά
στην πλειοψηφία τους περιέλαβαν τώρα τη σύγχρονη ιστορία, η πραγμάτευσή της, όμως, δεν
ξέφευγε από τον παραδοσιακό τρόπο.
Χαρακτηριστική περίπτωση εγχειριδίου της εποχής των αρχών της δεκαετίας του ’60 είναι
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αυτό του Κάρλο Νέγκρο για την τρίτη τάξη της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Negro
Carlo, L’ umana conquista, v. 3, Nuova Italia, Milano, 1963). Ένα εγχειρίδιο 280 σελίδων,
εισάγεται με ένα ποίημα, που προϊδεάζει τον αναγνώστη γι’ αυτά που θα συναντήσει στις επόμενες
σελίδες. Δομημένο σε δώδεκα κεφάλαια χωρισμένα σε τέσσερις ενότητες, το βιβλίο σε όλη του την
έκταση έχει χωρισμένα τα μαθήματα σε δύο μέρη. Σε κάθε σελίδα το πρώτο κομμάτι (από τη μέση
και πάνω) περιέγραφε την ιστορία σε συνεχές κείμενο. Το δεύτερο κομμάτι (κάτω μισό της σελίδας)
ήταν ουσιαστικά συνοδευτικό και εμβάθυνε σε σημεία, που τονίζονταν στο πρώτο μέρος (με έντονα
ή πλάγια γράμματα, υπογραμμίσεις, κτλ) και τα οποία αφορούσαν κυρίως τις μεγάλες
προσωπικότητες της περιόδου πραγμάτευσης, μάχες, συνέδρια, κτλ. Όσες εικόνες υπήρχαν
(εφημερίδες, σχεδιαγράμματα, ζωγραφικοί πίνακες, φωτογραφίες, κτλ), ασπρόμαυρες ή έγχρωμες
(αν και τα χρώματα δεν ήταν πάντα ρεαλιστικά), συνοδευόμενες συνήθως αλλά όχι πάντα από
κάποια λεζάντα, απεικόνιζαν προσωπικότητες (πολιτικούς, στρατιωτικούς, διπλωμάτες αλλά και
επιστήμονες, καλλιτέχνες, κτλ), μάχες, μνημεία, σημαίες, όπλα, τόπους (γενικότερα τοπία αλλά και
τοποθεσίες σημαντικές για μεγάλες στιγμές της πολιτικής και της διπλωματίας), στιγμές της
κοινωνικής ζωής (ανακαλύψεις, εκδηλώσεις, ενδυμασίες, κτλ). Αυτά τα οπτικά ντοκουμέντα (είτε
στο πρώτο είτε στο δεύτερο κομμάτι της σελίδας) συνόδευαν το κυρίως κείμενο για να καταδείξουν
αυτό που το κείμενο περιέγραφε με λέξεις. Δεν έλειπαν και τα ντοκουμέντα, όπως τα πρωτογενή
επίσημα έγγραφα (νόμοι, διατάγματα), αποκόμματα εφημερίδων, χειρόγραφες μαρτυρίες, κτλ. Όλα
τα ντοκουμέντα αυτού του τύπου αναφέρονταν με τη σειρά τους σε κάποιο σημείο του κυρίως
κειμένου για να παρουσιάσουν με περισσότερες λεπτομέρειες το περιεχόμενο του κειμένου.
Πρόκειται γενικότερα για ένα εγχειρίδιο που δίνει έμφαση κυρίως στην πολιτική, πολεμική και
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διπλωματική ιστορία και κατά πολύ λιγότερο στην κοινωνική ιστορία. Η μέθοδος είναι καθαρά
αφηγηματική. Σε ότι αφορά στα νέα περιεχόμενα, όπως αυτά παρουσιάζονταν στα νέα αναλυτικά
προγράμματα, το εγχειρίδιο του Νέγκρο περιλάμβανε τη σύγχρονη ιστορία, αφιερώνοντας στο
συγκεκριμένο τόμο ένα κεφάλαιο στην Αντίσταση. Πολύ λιγότερο και σε σημεία διάσπαρτα στο
βιβλίο αναφέρονταν στους άλλους λαούς και στη συμβολή τους για τη δημιουργία του σύγχρονου
παγκόσμιου πολιτισμού.
Παρά την ευκαιρία που δόθηκε με τα νέα αναλυτικά προγράμματα για αντίστοιχη βελτίωση
και των εγχειριδίων της ιστορίας, η αγορά τους έμεινε μπλοκαρισμένη για διάφορους λόγους:
- το ειδικό βάρος που είχε ο διευθυντής κάθε σχολικού ιδρύματος και το οποίο περιόριζε την
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ελευθερία επιλογής του διδάσκοντα, στερώντας του τη δυνατότητα να υιοθετήσει το καταλληλότερο
εργαλείο για τις πολιτισμικές και διδακτικές ανάγκες, τις δικές του και της τάξης του
- η όχι αδιάφορη παρουσία των ιδιωτικών σχολείων (25% των σχολείων στη Ρώμη) αποτελούν
άλλον ένα λόγο αποκλεισμού για το μεγαλύτερο μέρος των εκδοτών. Κι εδώ οι λόγοι δεν είναι
αποκλειστικά οικονομικοί ή εμπορικοί αλλά και ιδεολογικοί ή ακόμα πολιτισμικής ή διδακτικής
φύσης: οι εκδόσεις S.E.I. και La Scuola της Μπρέσια επιλέγονται για το συντηρητικό σχεδιασμό
της παραγωγής τους. Αυτό εξηγεί την απόρριψη έργων που βρίσκονταν πιο κοντά στις μοντέρνες
παιδαγωγικο-διδακτικές κατευθύνσεις, ακόμα και σε αντικείμενα ιδεολογικά «ουδέτερα», όπως οι
ξένες γλώσσες ή τα μαθηματικά

- ακόμα οφείλουμε να λάβουμε υπόψη και το βλαπτικό έργο μικρών εκδοτικών οίκων με τοπική
κυρίως εμβέλεια σε κάποιες περιοχές της χώρας. Αυτοί οι εκδοτικοί οίκοι, ποντάροντας στις
περιοχές, αυτές παράγουν έργα χαμηλού ποιοτικού επιπέδου αλλά και διασκευές (με άλλους τίτλους
και καλύμματα) έργων παλιών αλλά πάντα επίκαιρων29.
Αν λάβει κανείς υπόψη του και τη δεδομένη αντίδραση των διδασκόντων και την αδυναμία
τους να ανταποκριθούν στα δεδομένα αυτής της νέας διδακτικής και πολιτιστικής πρότασης, εύκολα
καταλαβαίνει γιατί η βελτίωση της παραγωγής εγχειριδίων στη δεκαετία του ’60 παρέμεινε
στάσιμη. Στην Ιταλία η συζήτηση για τα εγχειρίδια ξεκίνησε στα χρόνια της αμφισβήτησης (τέλη
δεκαετίας ’60), όταν η αυστηρή κριτική για ολόκληρο το σχολικό σύστημα αποτελούσε μέρος όλων
των εκδηλώσεων της εποχής. Όλες οι κριτικές που ασκήθηκαν, οι απόψεις που εκφράστηκαν και οι

29

Note per un’ analisi del mercato, in Riforma della Scuola, n. 3, 1967, p. 27-28
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διαφωνίες ξεκίνησαν έναν διάλογο, ο οποίος έμελλε να επιφέρει την καιντομία, τη βελτίωση στο

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

χώρο των εγχειριδίων τις επόμενες δεκαετίες.
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Το υπόλοιπο της δεκαετίας: η πορεία της μεταρρύθμισης και τα χρόνια της αμφισβήτησης
Στα χρόνια που ακολούθησαν κι ως τα τέλη της δεκαετίας του ’60 οι καινοτομίες που
προσπάθησε να εισάγει η μεταρρύθμιση συνάντησαν, όπως είδαμε ήδη, διάφορες δυσκολίες και
αντιδράσεις. Σε ότι αφορά στα αναλυτικά προγράμματα της ιστορίας, μετά το β’ μισό της δεκαετίας
ασκήθηκε έντονη κριτική σε διάφορα σημεία τους αλλά και στον τρόπο λειτουργίας του μαθήματος
γενικότερα. Ωστόσο, δεν ήταν λίγες οι φωνές που θέλησαν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που
παρουσιαζόταν για να κάνουν νέες καινοτόμες προτάσεις και να προωθήσουν το διδακτικό
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αντικείμενο σε άλλο επίπεδο. Στα τέλη της δεκαετίας τα φοιτητικά και κοινωνικά κινήματα
ταρακούνησαν τις βάσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και απαίτησαν περισσότερες και
δικαιότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλους. Σε ότι αφορά στην ιστορία και στη διδασκαλία
της, «τα χρόνια της αμφισβήτησης» προκάλεσαν μικρές και μάλλον αρνητικές αλλαγές από την
πλευρά του επίσημου φορέα.

Λίγα μόλις χρόνια μετά τη μεταρρύθμιση, που ολοκληρώθηκε το 1963, κάνουν ήδη την
εμφάνισή τους αναφορές σε κρίση της μεταρρύθμισης. Τα ερείσματα τέτοιων θέσεων, που αγγίζουν
φυσικά και το αντικείμενο της διδασκαλίας της ιστορίας, βρίσκονται στην κρίση των παιδαγωγικών
μεθόδων, οι οποίες, όπως υποστηρίζεται, έχουν υποταχθεί στις καθαρά οικονομικές αναγκαιότητες,
δίνοντας έμφαση στην «επαγγελματικότητα» σε βάρος της εκπαίδευσης και παρουσιάζοντας μια
τάση αφομοίωσης προς την παραγωγική και καταναλωτική ιδεολογία της κοινωνίας του «ευ ζειν».
Μεγάλο πρόβλημα για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης αποτελεί οπωσδήποτε και η ταχύτατα
αναπτυσσόμενη γραφειοκρατία, χαρακτηριστικό όχι μόνο του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και
της λειτουργίας του δημόσιου τομέα γενικότερα, ενώ τίθεται από νωρίς ένα ζήτημα που έμελλε να
απασχολήσει τον κόσμο της εκπαίδευσης στις επόμενες δεκαετίες: αυτό της αυτοδιοίκησης και της
δυνατότητας αυτόνομων πρωτοβουλιών του σχολείου. Άλλα ζητήματα, που αφορούσαν
περισσότερο και στη διδασκαλία της ιστορίας, ήταν η κρίση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών
προσανατολισμών και η αδυναμία να προσδιοριστούν με περισσότερη ακρίβεια και άλλα,
ειδικότερα προβλήματα, όπως η σχέση των διδασκόντων με τα περιεχόμενα της πρόσφατης
ιστορίας, που καλούνταν να διδάξουν, αλλά και η αδυναμία να διδαχτούν μέσα σε ένα μόνο έτος
της κατώτερης δευτεροβάθμιας τόσα σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης και ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσας για τα παιδιά ιστορικής περιόδου από την ιταλική Παλιγγενεσία κι έπειτα.
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Το σημαντικότερο επιχείρημα, ωστόσο, όσων μιλούσαν για μια πρόωρη κρίση, και το οποίο
αφορούσε σε όλα τα αντικείμενα, ήταν αυτό που αφορούσε στους διδάσκοντες. Η μεγάλη
πλειοψηφία τους παρέμενε σταθερά κατά οποιασδήποτε μεταρρυθμιστικής προσπάθειας,
συντηρώντας έτσι τις αδυναμίες του παραδοσιακού σχολείου: ιδεοληψία, επιπολαιότητα και
οπισθοδρομικότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, ψευτο-ανθρωπιστική ρητορεία, κτλ

30

.

Στα πλαίσια ανανέωσης των αναλυτικών προγραμμάτων και επίτευξης των μεθοδολογικών,
παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων, όπως είχαν τεθεί την τριετία 1961-1963, έντονη
παρουσιαζόταν η ανάγκη ανανέωσης και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Στο σχετικό διάλογο,
πέρα από το ίδιο το Υπουργείο και τον υπουργό Λουίτζι Γκούι, συμμετέχουν ενεργά με τις δικές
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τους τεκμηριωμένες προτάσεις και διάφορα σωματεία, όπως το Εθνικό Συνδικάτο Μέσης
Εκπαίδευσης (Sindacato Nazionale Scuola Media, S.A.S.M.I.) και κυρίως η Ιταλική Καθολική
Ένωση Διδασκόντων Δευτεροβάθμιας (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi, U.C.I.I.M.).
Εγκαινιάζεται έτσι η συμμετοχή στους σχετικούς διαλόγους των ενδιαφερόμενων και άμεσα
σχετιζόμενων με την εκπαίδευση σωματείων ή ενώσεων, που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις
μελλοντικές συζητήσεις γύρω από τα εκπαιδευτικά πράγματα. Το Υπουργείο, ακολουθώντας τον
εκπαιδευτικό και οικονομικό προγραμματισμό του, οργάνωσε σεμινάρια επιμόρφωσης, ώστε μέχρι
το 1969 να επιμορφωθούν οι 117.000 από τους 143.000 διδάσκοντες σε όλα τα αντικείμενα. Στο
πλαίσιο αυτής της επιμόρφωσης πολλοί εκπαιδευτικοί έμεναν απ’ έξω, η προσπάθεια, ωστόσο, ήταν
σίγουρα αξιέπαινη. Οι ενστάσεις τόσο της Καθολικής Ένωσης όσο και του περιοδικού
Μεταρρύθμιση του σχολείου αφορούσαν όχι τόσο στην ποσότητα της επιμόρφωσης, όσο στην
ποιότητά της. Ουσιαστικά επρόκειτο για μια διαμάχη όχι μόνο για τη μορφή και τη δομή της
διαδικασίας επιμόρφωσης, αλλά για τον ιδεολογικό της έλεγχο και τη χαλιναγώγηση του σχολείου,
μια διαμάχη που εξελισσόταν ανάμεσα στον Γκούι και τους καθολικούς του νέου Πάπα Τζιοβάνι31.
Από τις συζητήσεις και τους διαλόγους σχετικά με το σχολικό αντικείμενο της ιστορίας δεν
έλειψαν και οι νέες, καινοτόμες προτάσεις, τόσο σε ότι αφορά στη μεθοδολογία και στη διδακτική
πρακτική όσο και στην ανακατανομή των περιεχομένων. Ο Ρ. Μπεράρντι (R. Berardi) αναφέρεται
σε λάθος των υπουργικών κειμένων, όταν μιλούν για «...αδιαίρετη φύση της ύλης της ιστορίας...»
και προτείνει σαν όριο εκκίνησης για την τελευταία τάξη της κατώτερης δευτεροβάθμιας το 1870,
30
31

Marchese Angelo, Dal disimpegno al dialogo, in Riforma della Scuola, n. 5, 1966, p.3-4
Ronchi Carla, Crisi della riforma del 1962?, in Riforma della Scuola, n. 5, 1966, p.24-27
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«...ένα έτος κατάλληλο να συμβολίσει μια ευρωπαϊκή καμπή στην πολιτική, την οικονομία, τις
συνήθειες....μια νέα περίοδο της παγκόσμιας ιστορίας...». Αυτό θα προϋπόθετε ανακατανομή της
ύλης και στις άλλες τάξεις, για τις οποίες προτείνει για το δεύτερο χρόνο την πραγμάτευση της
περιόδου 1700-1870 και για τον πρώτο χρόνο τα περιστατικά από τον 8ο μέχρι το 17ο αιώνα32.
Ενδιαφέρουσες νεοτεριστικές απόψεις για τη διδασκαλία της ιστορίας εκφράζει ένα σημαντικό
σωματείο, το Κίνημα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας (Movimento di Cooperazione Educativa,
M.C.E.). Στο συνέδριό του το 1967 γίνεται αναφορά στην ανάγκη σταθεροποίησης μιας σχέσης με
τις άλλες επιστήμες, όπως η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η ανθρωπολογία. Ξεχωρίζει η εισήγηση
του καθηγητή Κουάτζα (Quazza) του Τορίνο, όπως μας τη μεταφέρει ο Αλμπέρτο Αλμπέρτι

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

(Alberto Alberti): «το να ορίζει κανείς γενικές έννοιες (κυρίαρχη ομάδα, τάξη, κτλ) από ιστορική
άποψη, να αναγνωρίζει ότι τα ιστορικά προβλήματα απαιτούν εκ των έσω μια «διάρκεια» και
συνεπάγονται την κριτική του μοντέλου εξέλιξης, να αναζητά νέες πηγές, διαφορετικές ως προς την
ποιότητά τους, είναι στο σύνολό του ένα άνοιγμα νέων προοπτικών, που σπάζουν τα παραδοσιακά
όρια της ύλης και κάνουν αυτομάτως τη μελέτη πιο πλούσια, δυναμική, ελκυστική»33. Στην ίδια
συνάντηση τονίζεται ο ρόλος που μπορεί να παίξει η ψυχολογία, ειδικά στην αιτιολόγηση νέων
ανοιγμάτων, με τον προσδιορισμό ψυχολογικών στόχων στη διδασκαλία της ιστορίας: ξεπέρασμα
του εγωκεντρισμού του παιδιού, ψυχολογική συνέχεια ανάμεσα σε σχολείο και κοινωνία, ανάπτυξη
όλων των επιπέδων του πραγματικού και του φανταστικού, κτλ.

Εξαιρετικής σημασίας για τις προοδευτικές απόψεις και κατευθύνσεις εκείνης της εποχής
είναι το βιβλίο του παιδαγωγού Φραντσέσκο ντε Μπαρτολομέις (Francesco de Bartolomeis) La
ricerca come antipedagogia (εκδόσεις Feltrinelli, Μιλάνο 1969)34. Στο 11ο κεφάλαιο αναφέρεται
στην ιστορική έρευνα. Υποστηρίζει ότι η αναδόμηση της ιστορίας πρέπει να γίνεται μέσα από
ντοκουμέντα και τεκμήρια διαφορετικής φύσης και επιχειρηματολογεί υπέρ της επιστημονικότητας
της ιστορικής μεθόδου και της σύνδεσής της με άλλες επιστήμες: «...(να επιδιώκεται) όλο και
μεγαλύτερο άνοιγμα προς την κοινωνιολογία, την πολιτισμική ανθρωπολογία, την τεχνολογία, την
32

Berardi R., Commentando i programmi di storia del Ministro Bosco, in Annali della Pubblica Istruzione della
Repubblica Italiana, anno VII, n. 3, Maggio-Giugno, 1961, pp. 329-336
33
Alberti Alberto, L’ insegnamento della storia, in Riforma della Scuola, n. 2, 1967, p.11
34
Στο πασίγνωστο αυτό έργο του, μέρος μιας σειράς βιβλίων, ο Ντε Μπαρτολομέις αντιπαραθέτει στην παιδαγωγική
και τη διδακτική, που επιβάλλονται από τις δυνάμεις εξουσίας, μια αντι-παιδαγωγική, μια αντι-διδακτική, ένα αντισχολείο, γενικότερα ένα εναλλακτικό μοντέλο, που θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο εφόσον οι λειτουργοί του
δημόσιου σχολείου αντιληφθούν τη σημασία του ρόλου τους κι αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αλλαγή και βελτίωσή
του.
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οικονομία, τη στατιστική [...] μερικές φορές προστρέχουν σε βοήθεια της ιστορικής έρευνας οι
κατάλληλες θετικές επιστήμες, βοηθώντας στην εξέταση της υλικής φύσης του ντοκουμέντου, στον
καθορισμό των χαρακτηριστικών συγκεκριμένων οργάνων και της σχέσης τους με την τεχνολογία
του καιρού, αλλά και στην παροχή στοιχείων επαλήθευσης της υπόθεσης [....] πρόκειται δηλαδή για
μια διεπιστημονική προσέγγιση [...] Στην ιστορική έρευνα εντοπίζει τα χαρακτηριστικά της
επιστημονικής έρευνας: καθορισμός και επιλογή προβλημάτων, σχηματισμός υποθέσεων, συλλογήοργάνωση-ερμηνεία των δεδομένων, επαλήθευση των υποθέσεων». Υιοθετεί τις απόψεις του Τζον
Ουέστ (John West) σχετικά με την ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών: «...(ο
ιστορικός οφείλει να εξετάζει) την αυθεντικότητα και τη γνησιότητα των δεδομένων [...] αν είναι
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συναφή με τα γεγονότα που μελετά [...] τα στοιχεία που αφορούν στο δημιουργό της πηγής [...] αν
ήταν αρμόδιος, αμερόληπτος ή προκατειλημμένος. Ο ιστορικός πρέπει να είναι σίγουρος ότι τα
δεδομένα του είναι αυθεντικά και ακριβή. Μόνο τότε μπορεί να τα λάβει σοβαρά υπόψη του σαν
μια αξιοπρεπή ιστορική μαρτυρία». Σε ότι αφορά στην ανάγκη γενικεύσεων στην ιστορία,
υποστηρίζει ότι «...είναι απαραίτητα γενικά επεξηγηματικά μοντέλα, ικανά να προσδιορίσουν όρους
μέσα στα πλαίσια αποδεχόμενων επιδράσεων και καθορισμένων συνεπειών». Οφείλουμε, ωστόσο,
να είμαστε προσεκτικοί αφού «τα βιβλία ιστορίας είναι γεμάτα μονοαιτιακές εξηγήσεις, οι οποίες
αποδίδουν σε έναν παράγοντα, που επιλέγεται στη βάση απλοποιητικών και συμβατικών
γενικεύσεων, μια σίγουρη αιτιολογική αξία». Πρόκειται για απόψεις με έντονο επιστημονικό
ενδιαφέρον, απ’ αυτές που αποτέλεσαν την αφετηρία για νέες συζητήσεις και κατευθύνσεις στη
διδασκαλία της ιστορίας.

Η δεκαετία κλείνει, όπως και σε άλλες χώρες της Δύσης, με τις έντονες κοινωνικές και
πολιτικές διαμαρτυρίες και την εξέγερση των φοιτητών και των εργαζομένων35. Οι υλικές και
ιδεολογικές βάσεις της φοιτητικής εξέγερσης, που εκδηλώθηκε στην Ιταλία λίγο νωρίτερα, από το
φθινόπωρο του ’67 μέχρι την άνοιξη του ’68, πρέπει να αναζητηθούν στο σύνολο της ιταλικής
κοινωνίας της εποχής. Απ’ τη μεριά της εκπαιδευτικής πολιτικής, η μεταρρύθμιση της δεκαετίας
του 1960 και η καθιέρωση της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης αύξησαν κατακόρυφα τον

35
Στη Γαλλία οι αντίστοιχες κινητοποιήσεις οδηγούν στη μεταρρύθμιση του Edgar Faure το 1969 και την τοποθέτηση
της ιστορίας στα λεγόμενα «μαθήματα αφύπνισης». Η επόμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη Γαλλία συμβαδίζει κι
αυτή με την αντίστοιχη ιταλική και θα συμβεί στο β΄ μισό της δεκαετίας του 1970 (μεταρρύθμιση Rene Haby), βλ. στο
Βεντούρα Λίνα, Κουλούρη Χριστίνα, Η διδασκαλία της εθνικής ιστορίας στη Δυτική Ευρώπη: αναζητήσεις και
προτάσεις, στο Π.Ε.Φ., Σεμινάριο 17, Εθνική συνείδηση και ιστορική παιδεία, Αθήνα 1994, σελ. 123
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αριθμό τόσο των εγγραφών στα δημόσια σχολεία όσο και των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας μέχρι
το 1969. Όσοι περνούσαν τα στάδια της δημόσιας εκπαίδευσης ήταν υποχρεωμένοι να
αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα και ελλείψεις: έλλειψη αιθουσών και συνωστισμένα σχολεία,
μέτριους και πλημμελώς προετοιμασμένους δασκάλους, συντηρητικά προγράμματα, έλλειψη
εγχειριδίων, κ.ά. Η κατάσταση δεν ήταν διαφορετική στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η
δυσλειτουργία αυτού του τομέα, η έλλειψη πρόβλεψης για τους εργαζόμενους φοιτητές, η απουσία
μεταρρυθμίσεων των πανεπιστημίων από το 1923, η απουσία οποιασδήποτε ηθικής στη λειτουργία
του πανεπιστημιακού θεσμού (στις σχέσεις διδασκόντων-φοιτητών, στη διαδικασία των μαθημάτων
και κυρίως των εξετάσεων) ήταν προβλήματα που επιδεινώθηκαν μετά το 1965 και την κατάργηση
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των εισαγωγικών εξετάσεων για τα πανεπιστήμια. Απ’ την άλλη μεριά, πολλοί μαθητές και φοιτητές
δεν πείθονταν από τις αξίες που επέβαλε το «οικονομικό θαύμα» (ατομικισμός, δύναμη της
τεχνοκρατίας, εξύμνηση της πυρηνικής-πατριαρχικής οικογένειας, καταναλωτισμός). Στα ζητήματα
που τους αφορούσαν βρήκαν συμπαράσταση τόσο από την καθολική Εκκλησία36 όσο και από τις
μαρξιστικές θεωρίες. Σημαντικό ρόλο στην εξέγερση των φοιτητών έπαιξαν και διεθνή γεγονότα,
όπως ο πόλεμος στο Βιετνάμ, οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις στην Αμερική, η καλιφορνέζικη
αντικουλτούρα με τα κοινόβιά της, το κίνημα των μαύρων, η πολιτιστική Επανάσταση στην Κίνα
(1966-1967), τα γεγονότα στη Λατινική Αμερική και ο θάνατος του Τσε Γκεβάρα37 (Ginsborg,
2003, σελ. 301-302). Οι κινητοποιήσεις φοιτητών και εργατών κατάφεραν να ωθήσουν τις τότε
κυβερνήσεις στην αύξηση της μεταρρυθμιστικής νομοθεσίας, η οποία ήρθε σαν απάντηση στα
αιτήματά τους. Πρόκειται, όμως, για μερική και όχι ολική, ανεπαρκή και χωρίς προγραμματισμό
μεταρρύθμιση σε διάφορους τομείς, που δεν έφερε ουσιαστικές αλλαγές.
Από τον κανόνα αυτό δεν εξαιρούνταν και ο χώρος της εκπαίδευσης. Η πρόωρη άρνηση των
μεταρρυθμίσεων από το β’ μισό της δεκαετίας του ’60 κι έπειτα, η αδυναμία της κεντροαριστεράς
να προωθήσει μέτρα μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα, η εξάντληση του «οικονομικού θαύματος», η
36

Η θητεία του Πάπα Ιωάννη ΚΓ’ άνοιξε την ιταλική Εκκλησία σε νέες ιδέες και δραστηριότητες, με ιδιαίτερο βάρος σε
ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Το 1967 ο Λορέντζο Δον Μιλάνι (Lorenzo Don Milani), ένας καθολικός ιερέας,
εκδίδει ένα εξαιρετικό βιβλίο Lettere a una professoressa (Γράμματα σε μια καθηγήτρια). Σ’ αυτό το βιβλίο, που
αποτέλεσε μία από τις «Βίβλους» των εξεγερμένων φοιτητών, καταμαρτυρούνταν από τους μαθητές του σχολείου του
Δον Μιλάνι (σχολείο της Μπαρμπιάνα, νότια της Φλωρεντίας) η ταξική προκατάληψη του εκπαιδευτικού συστήματος
και ο θρίαμβος του ατομικισμού στη νέα Ιταλία (βλ. Scuola di Barbiana, Lettere a una professoressa, Libreria Editrice
Fiorentina, Firenze 1967)
37
Ginsborg Paul, A history of contemporary Italy. Society and politics 1943-1988, Palgrave Macmillan, New York,
2003, p. 301-302
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άφιξη της οικονομικής ύφεσης και η κρίση στο οικονομικό επίπεδο είχαν σαν αποτέλεσμα την
εγκατάλειψη κάθε επιθυμίας για αλλαγή στο δευτεροβάθμιο τομέα της εκπαίδευσης. Το 1966 η
έκδοση του κειμένου που αφορούσε στις εξετάσεις των εκπαιδευτικών για την απόκτηση της άδειας
εξάσκησης επαγγέλματος και για τις κενές θέσεις στα σχολεία, επιχειρούσε να απαντήσει στην
ανάγκη μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής διδακτικής και παιδαγωγικής προετοιμασίας, σε ότι
αφορά στην ιστορία, προτάσσοντας στον κατάλογο των απαιτούμενων προσόντων την κενή
ουσιαστικά φράση «διδακτικά προβλήματα της ιστορίας και της αγωγής του πολίτη». Μετά τις
φοιτητικές διαδηλώσεις, οι αποφάσεις που πάρθηκαν από την κυβέρνηση σαν απάντηση στις
διαμαρτυρίες και αμφισβητήσεις και παρουσιάζονταν σαν το ξεκίνημα μιας νέας μεταρρύθμισης
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(τέλη ’60- αρχές ‘70) παρενέβησαν για να αλλάξουν σημαντικούς τομείς του εκπαιδευτικού
συστήματος, παρέμειναν όμως νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες αδυνατούσαν να απαντήσουν
στα ζητήματα της ελευθερίας και της ισότητας, που είχε θέσει το φοιτητικό κίνημα, με αποτέλεσμα
να αποτελέσουν τη νιοστή ανεκπλήρωτη υπόσχεση. Μοναδική, μάλλον αρνητική για την ιστορία,
αλλαγή εκείνη την περίοδο ήταν αυτή που αφορούσε στις προαγωγικές εξετάσεις της
δευτεροβάθμιας. Η μείωση της ύλης στα άλλα αντικείμενα, τόσο στις γραπτές όσο και στις
προφορικές εξετάσεις, οδήγησε στο να μην περιλαμβάνεται σχεδόν ποτέ η ιστορία στα αντικείμενα
προς εξέταση. Για τη γραπτή εξέταση απαιτούνταν δύο αντικείμενα (το ένα ήταν πάντα τα ιταλικά
και το άλλο καθοριζόταν κάθε χρόνο από το υποργείο) και για την προφορική εξέταση επίσης δύο
(ένα επιλογής του μαθητή, συνήθως όχι η ιστορία, και το άλλο επιλογή επιτροπής ορισμένης από το
Υπουργείο κάθε χρόνο). Στη βάση αυτών των δεδομένων και για ένα μεγάλο διάστημα, ως τα τέλη
της δεκαετίας του ’70, η σπουδαιότητα της ιστορίας στο σχολικό περιβάλλον μειώθηκε ενώ η
έλλειψη επίσημων αλλαγών, κυρίως σε ότι αφορά στη διδακτική πρακτική και μεθοδολογία του
μαθήματος, μας βοηθούν να καταλάβουμε γιατί τα χρόνια που ακολούθησαν χαρακτηρίστηκαν σαν
μια περίοδος χαμένων ευκαιριών για τη διδασκαλία της ιστορίας.
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Ενότητα 2η
Οι δεκαετίες του 1970 και 1980: μεταρρυθμίσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
Εισαγωγή
Το κλίμα που δημιούργησε η μεταρρύθμιση των αρχών της δεκαετίας του 1960 έφερε
προσδοκίες για ανανέωση και των άλλων σχολικών βαθμίδων. Στις ερχόμενες δύο δεκαετίες
εκπονούνται νέα προγράμματα για την πρωτοβάθμια, την κατώτερη δευτεροβάθμια και την
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ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη δεκαετία του 1970 η οικονομική και πολιτική
στασιμότητα επηρέασε αρνητικά και το χώρο της εκπαίδευσης. Ωστόσο, οι συζητήσεις
συνεχίστηκαν και στα τέλη της δεκαετίς υλοποιήθηκε η ανανέωση των προγραμμάτων της
κατώτερης δευτεροβάθμιας. Μέσα σ’ αυτά, το πρόγραμμα της ιστορίας ανανεώνεται σημαντικά σε
σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, υποδεχόμενο την παιδαγωγική και ιστοριογραφική συζήτηση
της περιόδου, η οποία, όπως κι άλλού έτσι και στην Ιταλία, ήταν έντονη και εξαιρετικής σημασίας.
Η κυκλοφορία κριτικών εκδόσεων πάνω στα προγράμματα αλλά και η δραστηριοποίηση όλο και
μεγαλύτερου μέρους του επιστημονικού κόσμου ανεβάζουν το επίπεδο και ενίοτε και την ένταση
της συζήτησης, η οποία συνεχίζεται στο μεταίχμιο των δύο δεκαετιών και οδηγεί σε νομοθετικές
εξελίξεις από το 1985 κι έπειτα. Πράγματι, το 1985 εκπονούνται, για πρώτη φορά μετά από τριάντα
και πλέον χρόνια, νέα προγράμματα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ακολουθούν οι προσπάθειες
και η πρόταση της υπουργού Φαλκούτσι (Franca Falcucci) για την αλλαγή της ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το σχετικό αίτημα και η συζήτηση, που είχαν ξεκινήσει από την
προηγούμενη δεκαετία, μαζί με τις υπουργικές προτάσεις δεν κατάφεραν να κερδίσουν την έγκριση
των αρμόδιων φορέων. Στη διετία 1989-1990 κι έπειτα από αλλαγές και στην πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα νέα προγράμματα για την ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση όχι μόνο δεν αλλάζουν τη δομή της, αλλά συμπεριλαμβάνουν λίγα μόνο στοιχεία του
σχετικού διαλόγου. Πρωταγωνιστής στις συζητήσεις της περιόδου, η πρόταση της Φαλκούτσι για το
πρόγραμμα της ιστορίας ανεβάζει τους τόνους, γίνεται αντικείμενο δημόσιου διαλόγου, προσελκύει
το ενδιαφέρον ολόκληρης της ιταλικής κοινωνίας εκείνων των χρόνων και γίνεται αφορμή για μια
γόνιμη επιστημονική συζήτηση με ενδιαφέρουσες προτάσεις και σχόλια. Μέσα σε όλες αυτές τις
προσπάθειες πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνουν και οι διδάσκοντες, κυρίως μέσα από την
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οργάνωσή τους σε σωματεία και συλλόγους, που κατέχουν σημαντική θέση στις συζητήσεις,
ιδιαίτερα με τις δημοσιεύσεις θέσεων, τις προτάσεις και τις διεκδικήσεις τους και στη συνέχεια με
την οργάνωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε τοπικό επίπεδο.
Ταυτόχρονα με αυτές τις εξελίξεις, ξεκινά ουσιαστικά ο διάλογος για τα εγχειρίδια της
ιστορίας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, και παρά τις δυσχέρειες που προκαλεί στην
εκδοτική κίνηση η οικονομική κρίση της εποχής, το ενδιαφέρον για τη βελτίωση των εγχειριδίων
της ιστορίας εκφράζεται μέσα από δημοσιεύσεις σημαντικών άρθρων κι εκδόσεων. Η μεταρρύθμιση
του 1979 και το μεταίχμιο των δύο δεκαετιών βρίσκει στα σχολεία εγχειρίδια, τα οποία είναι μεν
επηρεασμένα από τις καινοτομίες των νέων προγραμμάτων και την επιστημονική συζήτηση της
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εποχής, λίγες, ωστόσο, καινοτομίες περιλαμβάνουν κι αυτές κυρίως στο επίπεδο της ανανέωσης των
περιεχομένων. Η δεκαετία του 1980 θα φέρει τις πρώτες πραγματικά καινοτόμες προτάσεις στο
χώρο, που παρουσιάζουν μια διαφορετική αντίληψη για το ρόλο του εγχειριδίου της ιστορίας στο
σχολικό μάθημα και προσπαθούν να προσφέρουν ένα διαφορετικό εργαλείο δουλειάς στους
διδάσκοντες, που ενδιαφέρονται για το χώρο κι επιζητούν την αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας του
μαθήματος.
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«Η εποχή των χαμένων μεταρρυθμίσεων»: συνθήκες και αίτια
Στα χρόνια που ακολούθησαν τις φοιτητικές και εργατικές κινητοποιήσεις η ζωή της
ιταλικής κοινωνίας χαρακτηρίστηκε από μια ύφεση σε όλους τους τομείς. Η οικονομική κρίση, που
στιγμάτισε τη χώρα και διάρκεσε για ολόκληρη τη δεκαετία (αύξηση του πληθωρισμού, ανεργία,
κλείσιμο επιχειρήσεων, κτλ), οδήγησε στη δραστική μείωση των δαπανών στους τομείς της υγείας
και της παιδείας. Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με την πολιτική της έντασης, που επιδίωξαν να
δημιουργήσουν διάφορες φράξιες με στόχο την αποσυντόνιση της πολιτικής ζωής της χώρας,
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ενίσχυσαν την πολιτική κρίση των προηγούμενων ετών με αποτέλεσμα τη συνέχιση των αδύναμων
και σύντομων κυβερνητικών σχημάτων, διάρκειας ακόμα και μερικών μηνών, και κατ’ επέκταση
την ανεπάρκεια στον τομέα των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων, παρά την απόπειρα για δομικές
αλλαγές στο κράτος και την κοινωνία, που έφερε η πρόταση του ΚΚΙ και του ηγέτη του Ενρίκο
Μπερλίνγκουερ (Enrico Berlinguer) για τον «ιστορικό συμβιβασμό»38. Γενικότερα, η απουσία
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων οφειλόταν στην αδυναμία της κρατικής μηχανής, στην αυξανόμενη
γραφειοκρατία ενός όλο και μεγαλύτερου κρατικού μηχανισμού, στη διαφθορά και στις
συγκρουόμενες εξουσίες στο χώρο της δημόσιας διοίκησης.

Στο χώρο της εκπαίδευσης, η απουσία ενός συνολικόυ μεταρρυθμιστικού σχεδίου, που θα
έδινε λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα που προϋπήρχαν της περιόδου των κινητοποιήσεων ή
προέκυψαν μετά από αυτές, έφερε περιστασιακές παρεμβάσεις και όχι ουσιαστικές αλλαγές. Γιατί,
όμως, απέτυχαν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες; Οι τροποποιήσεις που αφορούσαν στο χώρο των
πανεπιστημίων, όπως η άρση των δυσχερειών πρόσβασης στις πανεπιστημιακές σχολές, ήταν
αναποτελεσματικές, αφού δε συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες αλλαγές στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην κατάρτιση των
διδασκόντων την ιστορία, εκεί διατηρούνταν τα χαρακτηριστικά της ιδεοληψίας και του
εγκυκλοπαιδισμού, έλλειπε η εμπειρία άμεσης ιστορικής έρευνας και απουσίαζε από τις εξετάσεις
για την απόκτηση της άδειας εξάσκησης επαγγέλματος η εξέταση στην παιδαγωγική. Επιπλέον, σαν

38

Με την πρότασή του το 1973 για τον ιστορικό συμβιβασμό ανάμεσα στους Χριστιανοδημοκράτες, τους Σοσιαλιστές
και τους Κομμουνιστές ο νεοεκλεγέντας γενικός γραμματέας του ΚΚΙ επιδίωκε να επαναφέρει το κόμμα του σε
κυβερνητικό σχήμα μετά από τρεις και πλέον δεκαετίες και να επιτύχει αυτό που οι κεντροαριστερές κυβερνήσεις της
δεκαετίας του 1960 (Χριστιανοδημοκράτες- Σοσιαλιστές) απέτυχαν να κάνουν : να φέρουν δομικές αλλαγές σε όλους
τους νευραλγικούς τομείς της ιταλικής κοινωνίας.
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δάσκαλοι χρησιμοποιούνταν διδάσκοντες με τραγελαφικούς μισθούς, χωρίς μόνιμη απασχόληση, οι
οποίοι δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν ένα ακροατήριο μεγαλωμένο σε διαφορετικό
πολιτιστικό κλίμα, αφού τους έλειπε η κατάλληλη εκπαίδευση σε συναφή θέματα.
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εύκολα γίνεται κατανοητό το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις
της περιόδου επέλεξαν το δρόμο της πολιτικής αναμονής και απέφυγαν να λύσουν το γόρδιο δεσμό
των μεταρρυθμίσεων, εγκαταλείποντας στην αδράνεια το σχολικό σύστημα, που ζητούσε μια
δραστική και οργανική αλλαγή στη δομή, τους σκοπούς, τα περιεχόμενά του. Το θολό αυτό τοπίο
στην ιταλική εκπαίδευση και κοινωνία γενικότερα προσπάθησαν να περισώσουν οι επιμέρους
αλλαγές σε διαφορετικούς τομείς στα τέλη της δεκαετίας: η μεταφορά αρμοδιοτήτων από την
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κεντρική διοίκηση στην τοπική αυτοδιοίκηση, η ψήφιση του νέου νόμου για τις εκτρώσεις (1978), η
καθιέρωση του ενιαίου συστήματος υγείας και περίθαλψης (1978) και τέλος ο νέος νόμος για τη
λειτουργία της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1979).

46

Μεταρρύθμιση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα τέλη της δεκαετίας του ‘70
Παραδοσιακά οι πρώτες τροποποιήσεις που χαράσσονταν για μια εκ βαθέων μεταρρύθμιση
της σχολικής ζωής αφορούσαν στον υποχρεωτικό τομέα της εκπαίδευσης. Το 1977 εκδόθηκαν δύο
νόμοι, που επέφεραν σημαντικές αλλαγές στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με το νόμο
Ν. 348/16-06-1977 ο αντίστοιχος νόμος του 1962 μεταβάλλονταν σημαντικά: τα λατινικά
καταργούνταν, τα μαθήματα της μουσικής και των τεχνικών γίνονταν υποχρεωτικά, αναδομούνταν
τα ωράρια εργασίας των διδασκόντων. Ο επόμενος νόμος της ίδιας χρονιάς (Ν. 517/04-08-1977)
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καταργούσε τις εξετάσεις για τους μετεξεταστέους, σταθεροποιούσε τη μοναδική κι ενιαία
εξεταστική περίοδο, εισήγαγε νέα εργαλεία και νέους τρόπους αξιολόγησης, εδραίωνε την αρχή του
προγραμματισμού με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, καταργούσε τις ‘διαφοροποιημένες τάξεις’39.
Οι καινοτομίες αυτές προετοίμασαν το έδαφος για το υπουργικό διάταγμα του 1979 (Ν. 50,
20-02-1977), το οποίο ήρθε να ολοκληρώσει τη νέα μεταρρύθμιση για την υποχρεωτική κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (media inferiore) παρουσιάζοντας προγράμματα για τη διδασκαλία και
τις εξετάσεις και περιλαμβάνοντας και συμπληρώνοντας τις καινοτομίες των νόμων του 1977. Το
κείμενο έμεινε γνωστό για τις καινοτομίες του, κυρίως, όμως, για την αποδοχή στις γραμμές του
πολλών από τις προτάσεις της μακράς συζήτησης, που βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και καιρό στο
επίπεδο της παιδαγωγικής και της διδακτικής. Μεταξύ άλλων, στο τρίτο άρθρο του (Γενικές αρχές
και στόχοι του δευτεροβάθμιου σχολείου) αναφέρεται ότι ο μαθητής πρέπει «...να αποκτήσει
προοδευτικά μια ξεκάθαρη εικόνα της κοινωνικής πραγματικότητας [...] να κατανοήσει τη σχέση
ανάμεσα στις ιστορικές και οικονομικές περιστάσεις, στις δομές, στα κοινωνικά σύνολα και στη
ζωή και στις αποφάσεις του ατόμου»40. Στην άρθρο 4, όπου γίνεται λόγος για τη συνεργασία
ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια, γίνεται αναφορά σε ένα σχολείο, το οποίο «...δεν είναι
δεμένο σε μία και μοναδική ερμηνεία της πραγματικότητας, αλλά ανοιχτό σε όλες τις ζυμώσεις και
τις συνεισφορές του έξω κόσμου». Σχετικά με τους διδάσκοντες, απαιτείται απ’ αυτούς «...μια
συγκεκριμένη επαγγελματική επιδεξιότητα με στόχο να σιγουρέψει την υπεύθυνη πρωτοβουλία
τους στις διδακτικές επιλογές και στον προγραμματισμό των διαδρομών μάθησης, ώστε να

39

Οι μαθητές με «περισσότερες ικανότητες» μετείχαν σε κάποια μαθήματα σε τάξεις ανάλογες του επιπέδου και των
δυνατοτήτων τους.
40
Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale, in SO alla GU 20 febbraio 1979, n. 50
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υλοποιηθεί και ένας γόνιμος εκπαιδευτικό διάλογος». Προκειμένου να γίνει αυτό πραγματικότητα
επισημαίνονται «...το αίτημα για μια βαθιά προετοιμασία [...] και η ανάγκη μιας επιμόρφωσης», ενώ
το κείμενο εγγυάται «...την διδακτική ελευθερία στους διδάσκοντες», με την πρόθεση «...να
προωθήσει [...] την ολοκληρωμένη διάπλαση της προσωπικότητας του μαθητή».
Το δεύτερο μέρος του κειμένου αφιερώνεται στην ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας με αναφορές τόσο στην απόκτηση από τους προεφήβους μιας δομημένης
ικανότητας για αφαιρετική σκέψη και προβληματισμό, όσο και σε ζητήματα που αφορούν τις
διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο του σχολείου αλλά κα την αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιπτώσεων,
όπως αυτές των ατόμων με αναπηρίες, μέσα από την εξατομίκευση της διδασκαλίας. Τονίζεται
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ακόμη ότι παρά την έμφαση που δόθηκε από τους νόμους του 1977 στη γλωσσική κι επιστημονική
(θετικής κατεύθυνσης) και τεχνική εκπαίδευση, όλα τα αντικείμενα έχουν τη δική τους αξία, αφού
όλα συμβάλλουν εξίσου στην ενιαία εκπαίδευση του ατόμου. «Όλα τα αντικείμενα του
προγράμματος [...] προωθούν στο μαθητή γνωστικές συμπεριφορές, του προτείνουν λύσεις στα
προβλήματα, του ζητούν να παράγει επανελέγξιμα αποτελέσματα, απαιτούν να είναι η εννοιολογική
οργάνωση και η επαλήθευση των γνώσεων παγιωμένες μέσα από τα κατάλληλα λεξιλόγια».
Πρόκειται για μια διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσα από τη συνεργασία των διαφορετικών
διδασκαλιών που θέτει «...στη διάθεση των άλλων αντικειμένων τις συγκεκριμένες συνεισφορές του
ενός και του άλλου (επιστημονικού) περιβάλλοντος [...] εν όψει μιας περισσότερο παρακινητικής
και συγκεκριμένης πολιτιστικής προσέγγισης της πραγματικότητας, στραμμένης στην απόκτηση
μιας διαρθρωμένης και ταυτόχρονα ενιαίας γνώσης». Στη διαδικασία της μάθησης και της
σταδιακής συστηματοποίησης των εμπειριών και των γνώσεων τονίζεται η σημασία της ατομικής
και ομαδικής έρευνας, που θα διεξάγεται μέσα στην τάξη υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα και θα
είναι «...θεμελιωμένη σε τρία σημεία: τον προσδιορισμό της υπόθεσης που καλείται να υλοποιήσει
η έρευνα, το στόχο που προτίθεται να επιτύχει, την προεπιλεγμένη μέθοδο και τα εργαλεία [...] προς
αξιοποίηση».
Σημαντικές καινοτόμες αναφορές, οι οποίες αφορούν άμεσα και στη διδασκαλία της
ιστορίας, είναι αυτές για στην «αποφυγή θεματικών που αναφέρονται αποκλειστικά στο παρόν»
αλλά και στις αξίες των λαών της νεοσυσταθείσας Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στην πρώτη περίπτωση
διευκρινίζεται ότι μια τέτοια αποφυγή «...δε σημαίνει ότι θα παρεμποδιστεί το φυσικό ενδιαφέρον
των μαθητών για ζητήματα πιο κοντινά στην άμεση εμπειρία τους, αλλά ότι αυτοί, μαζί με την
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ευχάριστη γνώση του παρόντος, αποκτούν και τη γνώση των σχέσεων, που σχετίζονται με το
παρελθόν». Τέλος, υποστηρίζεται ότι η διάπλαση «...του πολίτη της Ευρώπης [...] ξεπερνά κάθε
μονοδιάστατη οπτική των προβλημάτων και πλησιάζει στην αντίληψη αξιών κοινών στους
ανθρώπους, ακόμα και μέσα από τη διαφορετικότητα των πολιτισμών, των κουλτούρων και των
πολιτικών δομών».
Αναμφισβήτητα το πιο καιτονόμο κομμάτι της μεταρρύθμισης αφορά στη λειτουργία των
επιτροπών, που εργάστηκαν για τη σύνταξη των προγραμμάτων. Μέχρι τότε οι Υπουργοί Παιδείας
ανέθεταν αυτό το καθήκον σε επιτροπές, οι οποίες ορίζονταν με κριτήρια απολύτως μεροληπτικά,
χωρίς, φυσικά, να είναι αντιπροσωπευτικές όλων των παιδαγωγικών και πολιτισμικών
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προσανατολισμών, που υπήρχαν στη χώρα. Η εργασία τους διεξαγόταν έξω από οποιονδήποτε
έλεγχο από την επιστημονική κοινότητα ή την κοινή γνώμη με τρόπο «ημι-παράνομο»41. Ο
υπουργός Φράνκο Μαρία Μαλφάτι (Franco Maria Malfatti, 1973-1978) ήρθε σε ρήξη με το
παραδοσιακό αυτό μοντέλο και τόλμησε να αλλάξει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία. Τον Ιανουάριο
του 1978 όρισε μια 60μελή επιτροπή (το Μάρτιο του ίδιου έτους έφτασε τα 90 μέλη)
αντιπροσωπευτικότατη, αφού σ’ αυτή συμμετείχαν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, διευθυντές και
διδάσκοντες σε δευτεροβάθμια σχολεία, ειδήμονες εκπαιδευτικών θεμάτων, αρμόδιοι του
Υπουργείου. Το σημαντικότερο ήταν ότι στην επιτροπή εκπροσωπούνταν όλοι οι πολιτικοί και
ιδεολογικοί προσαντολισμοί της Ιταλίας. Προσπαθώντας να εξειδικεύσει τις εργασίες της, η
επιτροπή διαιρέθηκε σε πέντε υποεπιτροπές, διαρθρωμένες κατά αντικείμενο. Έτσι δημιουργήθηκαν
ο γλωσσολογικός-ιστορικός-γεωγραφικός τομέας, ο μαθηματικός-επιστημονικός τομέας, αυτός της
τεχνικής εκπαίδευσης, εκείνος για την καλλιτεχνική-μουσική εκπαίδευση και τέλος ο τομέας της
φυσικής αγωγής. Πρόκειται για «ανοιχτές» επιτροπές, με την έννοια ότι μπορούσε το μέλος της μιας
επιτροπής να συμμετέχει στις συνεδριάσεις και των άλλων. Στο τέλος, ορίστηκε μία διατομεακή
επιτροπή, η οποία ανέλαβε τη σύνταξη των εισαγωγών για τα διάφορα αντικείμενα του
προγράμματος.
Η λειτουργία των επιτροπών γνώρισε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη περίοδο, με Υπουργό
Παιδείας το Μαλφάτι και πρόεδρο της επιτροπής το γερουσιαστή Μπούτζι (Buzzi), οι λύσεις στα
ζητήματα προέκυπταν μέσα από συζήτηση σε βάθος και συνεργασία. Στη συνέχεια, όταν ο
41

Di Pietro Gianni, Da strumento ideologico a disciplina formativa. I programmi di storia nell’ Italia contemporanea,
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 1991, p. 124
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Μαλφάτι αντικαταστάθηκε από το Μάριο Πεντίνι (Mario Pedini, 1978-1979) κι ο Μπούτζι από το
Σπιγκαρόλι (Spigaroli) ο τρόπος εργασίας άλλαξε, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά της «παλιάς
γραμμής». Συγκεκριμένα, η διαδικασία που προτεινόταν είχε τρεις φάσεις: α) παρουσίαση των
τροποποιήσεων των κειμένων των υποεπιτροπών και αυτού της διατομεακής επιτροπής, β)
εκδήλωση θέσεων υπέρ και κατά των τροποποιήσεων, γ) ψηφοφορία. Ήταν φανερό ότι ένας τέτοιος
σχεδιασμός, φανερά χρονοβόρος και δύσκολο να ακολουθηθεί, θα αποτύγχανε. Παρά τις
καχυποψίες από πολλούς ότι ο Πεντίνι στόχευε σε ένα τελικό κείμενο ασυνεπές και χωρίς
ουσιαστικές τροποποιήσεις και καινοτομίες, με τυχόν δικές του παρεμβάσεις έξω από το πνεύμα και
τις προτάσεις της επιτροπής, τόσο η αντιπροσωπευτικότητα της επιτροπής όσο και η δυνατότητα
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ελέγχου από την επιστημονική κοινότητα αλλά και από την κοινή γνώμη φρέναραν αυτούς τους
φόβους. Μια ομάδα, όπως αυτή των 90, δε θα μπορούσε να λειτουργήσει με τρόπο «παράνομο»,
εφόσον ήταν ανοιχτή σε όλες τις αντιθέσεις και τις κύριες ιδεολογικές κατευθύνσεις που
αντιπροσωπεύονταν στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό σημαντικές ήταν οι επιρροές που δέχτηκε το
πρόγραμμα της ιστορίας από τις συζητήσεις και τις εξελίξεις στο χώρο της ιστοριογραφίας και της
διδακτικής της ιστορίας.
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Οι εξελίξεις στο χώρο της ιστοριογραφίας και της διδακτικής της ιστορίας
Οι συζητήσεις που ξεκίνησαν στη δεκαετία του 1960 στο χώρο της παιδαγωγικής και της
διδακτικής, αλλά και της ιστοριογραφίας και της διδακτικής της ιστορίας ειδικότερα, εξελίχτηκαν
σε ένα γόνιμο διάλογο, τα αποτελέσματα του οποίου άσκησαν επιρροή τόσο στη σύνταξη των
αναλυτικών προγραμμάτων όσο και στη διδακτική πρακτική. Από την εμπειρία των χρόνων της
φοιτητικής αμφισβήτησης προέκυψε μια κριτική στάση απέναντι στις μεθόδους διδασκαλίας, όπως
εφαρμόζονταν ως τότε. Αναζητήθηκαν νέες διδακτικές εμπειρίες, οι οποίες αντιτάσσονταν στο
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παραδοσιακό μάθημα της καθ’ έδρα διδασκαλίας, στη χρήση του εγχειριδίου και στο θεσμό των
εξετάσεων. Η ανανέωση της παιδαγωγικής κουλτούρας επικέντρωνε την προσοχή στα κίνητρα των
μαθητών, στην ξεχωριστή κοινωνική καταγωγή τους, στις γνωστικές αποσκευές τους από την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε μια διαφορετική κατανόηση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών
των εφήβων, σε συναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο, με στόχο το ομαλότερο δυνατό πέρασμα
στη διδασκαλία της δευτεροβάθμιας42. Στα πλαίσια αυτής της αναθεώρησης των διδακτικών
μεθόδων ήρθαν και προτάσεις για αλλαγές στις μεθόδους αξιολόγησης στο μάθημα της ιστορίας,
που βασίζονταν σε κριτήρια διαφορετικά από τα παραδοσιακά: διεύρυνση του αντικειμένου της
αξιολόγησης και πέρα από την απλή γνώση του περιεχομένου, άνοιγμα σε αντικειμενικές
εξεταστικές διαδικασίες, έλεγχος της κατάκτησης της μαθησιακής διαδικασίας. Οι εναλλακτικές
διδακτικές εμπειρίες που προέκυψαν στρέφονταν προς την έρευνα και την εργασία σε ομάδες.
Στο ίδιο διάστημα μια παράλληλη ανανέωση συμβαίνει και στο χώρο της ιστοριογραφίας. Η
ιστορική επιστήμη αναπροσδιορίζει τα αντικείμενά της και καινοτομεί. Η παραδοσιακή πολιτική
ιστορία χάνει την κεντρική της θέση. Δίπλα της έρχονται τώρα να προστεθούν κι άλλες ιστορίες,
όπως η οικονομική, η κοινωνική, η δημογραφική ιστορία. Σημαντική σ’ αυτό το επίπεδο ήταν η
επιρροή που άσκησε το περιοδικό των Ανάλ (Annales d’ Histoire Economique et Sociale), γύρω
από το οποίο συντάχθηκε η σημαντικότερη και με τη μεγαλύτερη επιρροή ιστοριογραφική σχολή
42

Οι θέσεις του Πιαζέ (Piaget, αδυναμία διαχείρισης αφηρημένων εννοιών από παιδιά σχολικής ηλικίας και συνεπώς
ακαταλληλότητα της ιστορίας για το σχολείο) ανατρέπονται τώρα από τα πορίσματα του Μπρούνερ (Jerome Bruner,
ενεργητική μάθηση, διεργασία της εννοιοποίησης, κατανόηση της δομής των γνωστικών αντικειμένων) σε συνδυασμό
με το έργο του Μπλουμ (Bloom) και των συνεργατών του. Οι Κόλθαν και Φάινς (Coltham and Fines) ολοκληρώνουν τη
στήριξη στη σχολική ιστορία συνδέοντας τους διδακτικούς στόχους με τη δομή της ιστορίας (στάσεις, φύση του
αντικειμένου, δεξιότητες και ικανότητες, γενικότερα παιδαγωγικά οφέλη). Για σχετική αναφορά, βλ. Ρεπούση Μαρία,
Διδακτική της ιστορίας. Στοχασμοί, διεργασίες και ζητούμενα 1880-1980, Τα ιστορικά, 33, 2000, σ.339- 343
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του 20ου αιώνα43. Οι ιστορικοί των Ανάλ άσκησαν έντονη κριτική στη γεγονοτολογική ιστορία
(histoire evenementielle), η οποία περιοριζόταν στην αφήγηση πολιτικών, στρατιωτικών και
διπλωματικών περιστατικών και στα συμβάντα που αφορούσαν στους «νικητές». Αντιπρότειναν τη
διεύρυνση του αντικειμένου της ιστορίας προς τη μελέτη της κοινωνίας, των οργανωμένων ομάδων,
των μαζών, των κοινών και καθημερινών φαινομένων, που σκοπό έχει να συλλάβει όλες τις πιθανές
διαστάσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας44. Μια τέτοια μελέτη της ιστορίας απαιτούσε και
διαφορετικά εργαλεία δουλειάς για τον ιστορικό. Έτσι, δίπλα στις παραδοσιακές γραπτές πηγές
(επίσημα διπλωματικά και πολιτικά ντοκουμέντα, αλληλογραφίες, χρονικά, κ.ά.) αποκτούσαν αξία
και αποτελούσαν πλέον πηγές όλα τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας στο χρόνο και το χώρο.
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Σημαντική όψη αυτού του ανανεωτικού ρεύματος ήταν το αίτημα για μια διεπιστημονικότητα, με
ιδιαίτερη σημασία στο δεσμό της ιστορίας με τις κοινωνικές επιστήμες και την επανεκτίμησή του,
την απόδοση δηλαδή ενισχυμένης προσοχής στη σχέση της ιστορίας με τη γεωγραφία, την
κοινωνιολογία, την ψυχολογία, την οικονομία και την ανθρωπολογία, που θα υλοποιούνταν μέσα
από την ανταλλαγή και την αξιοποίηση των πορισμάτων του ενός επιστημονικού χώρου στα
ζητήματα του άλλου45.

Σε συνδυασμό με τη διάχυση των νέων κατευθύνσεων της ιστοριογραφίας ωριμάζει και
επαναπροσδιορίζεται και το μοντέλο διδασκαλίας της ιστορίας. Τα νέα ιστοριογραφικά ρεύματα
έχουν αντίκτυπο στις διδακτικές πρακτικές. Αμφισβητούνται αρχικά η καθ’ έδρα διδασκαλία και το
παραδοσιακό εγχειρίδιο, όντας αμφότερα κληρονομιά των σπουδών από το 19ο αιώνα και
εξυπηρετώντας μια στερεοτυπική και «αντικειμενική» ιστορία. Οι νέες διδακτικές εμπειρίες είναι
θεμελιωμένες στην έρευνα και τη διαθεματικότητα κι επιδιώκουν το συνδυασμό της διδασκαλίας
της ιστορίας με την ιστοριογραφία, όχι μόνο σε ότι αφορά στη μελέτη των ιστορικών φαινομένων
43

Για μια πλήρη, διαχρονική παρουσίαση της ιστοριογραφικής σχολής, που δημιούργησε το περιοδικό, βλ. Dosse
Francois, Η ιστορία σε ψίχουλα, μτφρ. Βλαχοπούλου Αγγελική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2000.
Βλ. επίσης στο Breisach Ernst, Historiography. Ancient, medieval and modern, Second Edition, The University of
Chicago Press, Chicago 1994, σελ. 370-376, αλλά και στο Ίγκερς Γκέοργκ, Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα. Από
την επιστημονική αντικειμενικότητα στην πρόκληση του μεταμοντερνισμού, μτφρ. Ματαλας Παρασκευάς, Νεφέλη, Αθήνα
1999, σελ. 71- 90
44
Η νέα πρόταση που έφερνε αυτή η γαλλική ιστοριογραφική σχολή επηρέασε κι άλλες μεγάλες χώρες της Δύσης, όπως
π.χ. το Βρετανία (βλ. σχετική ανάλυση στο Hobsbawm Eric, Για την ιστορία, μτφρ. Ματαλας Παρασκευάς, Θεμέλιο,
Αθήνα 1998, σελ. 220- 227
45
Την ίδια περίοδο (τέλη δεκαετίας του 1970) αντίστοιχη τάση στη Γερμανία οδήγησε στη συγχώνευση πολλών
μαθημάτων σε ένα ενιαίο με τίτλο «κοινωνικές επιστήμες» και με πρώτη χαμένη την ιστορία. Προκλήθηκαν
αντιδράσεις που κατέληξαν σε επιτυχημένη υπεράσπιση της ιστορίας (βλ. σχετικά τη μαρτυρία του R. Wittenbrock στο
Peyrot Jean (επιμ.), Η διδασκαλία της ιστορίας στην Ευρώπη, μτφρ. Καζάκος Αντώνης, Μεταίχμιο, 2002, σελ. 48)
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αλλά και στην «αναδόμησή» τους μέσα σ’ ένα περιβάλλον, στο οποίο ο μαθητής εξοικειώνεται με
τα εργαλεία που αξιοποιεί ο ίδιος ο ιστορικός στη δική του εργασία. Επιπλέον, ο συνδυασμός με
άλλα αντικείμενα οδηγεί σε δραστηριότητες, που εμπλέκουν το μαθητή σε μια συνεχή εργασία με
τρόπο παρόμοιο μ’ αυτόν του εργαστηρίου (laboratorio). Μια τέτοια διδακτική, θεμελιωμένη στην
έρευνα, σήμαινε συχνά και αξιοποίηση της μικροϊστορίας46, που αφορούσε κυρίως τη σύγχρονη
ιστορία και παρουσιαζόταν ιδιαίτερα ελκυστική για τους μαθητές. Ένα από τα προνομιακά εργαλεία
αυτού του τρόπου εργασίας στο μάθημα της ιστορίας αποτέλεσε και η προφορική ιστορία47. Οι
αντιδράσεις και οι πολεμικές γι’ αυτό τον τρόπο να «κάνεις ιστορία» (fare storia) εναντιώνονταν
στην υπερβολική, όπως υποστήριζαν, ιδεολογικοποίηση της διδασκαλίας, στην «κοινή
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ιστοριογραφική αντίληψη» (senso commune storiografico) αλλά και στον εμφατικό εγκωμιασμό του
παιδαγωγικού φορτίου της ερευνητικής εργασίας. Κατά την Μπεατρίτσε Ντε Τζερλόνι (Beatrice De
Gerloni), επρόκειτο για μια διαμάχη «...ανάμεσα σε όποιον έδινε έμφαση στην αναγκαιότητα του να
εγγυηθούν στους μαθητές πάνω απ’ όλα ένα σύνολο γνώσεων, που θα παρείχε τόσο ένα συμπαγές
πλαίσιο όσο και τις γενικές εννοιοποιήσεις, και σε όποιον αντιθέτως έδινε προτεραιότητα στις
γνωστικές διαδικασίες και στην απόκτηση ικανοτήτων και διαδικαστικών γνώσεων»48.
Από τη στιγμή που η αντιπροσωπευτικότητα της αρμόδιας επιτροπής για τη σύνταξη του
προγράμματος ιστορίας εξασφάλιζε τη συμμετοχή των κατεξοχήν ειδικών (ιστορικών και
διδασκόντων την ιστορία) ήταν σίγουρο ότι θα γινόταν προσπάθεια, ώστε το πρόγραμμα αυτό να
αφομοιώσει με τον καλύτερο τρόπο στο κείμενό του όσες το δυνατό περισσότερες από τις
καινοτομίες και τις κατευθύνσεις των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων. Στα επόμενα χρόνια,
παρά το γεγονός ότι οι παραδοσιακές πρακτικές παρέμειναν κυρίαρχες, εκείνες της έρευνας και της
δουλειάς του «εργαστηρίου του ιστορικού» αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι του νέου τρόπου
διδασκαλίας της ιστορίας στο δευτεροβάθμιο σχολείο.

46

Στο δίλημμα ανάμεσα στο γενικό και το ειδικό, κεντρικό θέμα του ιστοριογραφικού διαλόγου της εποχής,
αντιπαρατίθενται, ακόμα και σήμερα, μια ιστοριογραφία με προσοχή στις μεγάλες έννοιες και στις ευρείες
περιοδολογήσεις (μακροφαινόμενα) και μια άλλη επικεντρωμένη στο μοναδικό, στο ειδικό (μικροφαινόμενο).
47
Για μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στη χρήση των προφορικών μαρτυριών βλ. Thompson Paul, The voice of the past.
Oral history, Third Edition, Oxford University Press, 2000
48
De Gerloni B. (a cura di), La storia fra ricerca e didattica, IPRASE Trentino, Franco Angeli, Milano, 2003, p. 46. Το
δίλημμα αυτό αντιμετώπισαν και οι εμπλεκόμενοι στα ζητήματα της διδασκαλίας της ιστορίας και σε άλλες χώρες,
κυρίως στη δεκαετία του 1980, όπως η Πορτογαλία (βλ. στο Peyrot Jean (επιμ.), Η διδασκαλία της ιστορίας στην
Ευρώπη, μτφρ. Καζάκος Αντώνης, Μεταίχμιο, 2002, σελ. 104) και ιδιαίτερα η Αγγλία στην ίδια δεκαετία (βλ. το ειδικό
αφιέρωμα του περιοδικού History Workshop, 29, 1990, History, the Nation and the Schools)
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Ο διάλογος στην Ιταλία γύρω από τη διδασκαλία της ιστορίας στη δεκαετία του 1970
Το ίδιο διάστημα στην Ιταλία ζωντανεύει ο διάλογος γύρω απ’ τα ζητήματα που αφορούν
στη διδασκαλία της ιστορίας στο σχολείο. Το περιεχόμενο αυτού του διαλόγου δε μένει
ανεπηρέαστο από τις συζητήσεις και τις εξελίξεις στον τομέα της ιστοριογραφίας και της
ψυχοπαιδαγωγικής, όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω. Αυστηρή κριτική ασκείται στην
παραδοσιακή διδασκαλία της ιστορίας, στα αναλυτικά προγράμματα και στη λειτουργία του
εγχειριδίου. Καινοτόμες προτάσεις στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα υποκείμενα της μάθησης στο
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σχολείο, προβάλλουν τη διερευνητική μάθηση σαν τον κατάλληλο δρόμο για την επίτευξη των
στόχων της ιστορικής διδασκαλίας και καταδεικνύουν τη συνεργασία με τις κοινωνικές επιστήμες.
Απ’ αυτές τις προτάσεις προκύπτουν εναλλακτικές διδακτικές εμπειρίες, καθώς κι έρευνες πάνω σε
επιμέρους ζητήματα της ιστορικής μάθησης. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η αναγνώριση της συμβολής
των διδασκόντων σαν βασική μεταβλητή για την αλλαγή στον τρόπου του να κάνει κανείς ιστορία,
ανανεώνει το ενδιαφέρον για το ρόλο του διδάσκοντα στο σχολείο, για τη θέση του στην κοινωνία
και υποδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωσή του.
Το 1973 έρευνα που διεξήγαγε η Μαρία Κόρντα Κόστα (Maria Corda Costa)49 σε μαθητές
της ανώτερης και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό να διαπιστωθεί η απόκτηση
των ιστορικών εννοιών και όρων σ’ αυτό το επίπεδο, έδειξε τα εξής:
-

οι περισσότερες σωστές απαντήσεις προήλθαν από το δείγμα της ανώτερης δευτεροβάθμιας,
ενώ οι περισσότερες λανθασμένες από το αντίστοιχο της κατώτερης

-

στη βάση της ανάλυσης της έρευνας, μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι στη διαμόρφωση
κάποιων εννοιών (π.χ. μεταρρύθμιση, επανάσταση, κοινωνική τάξη, κτλ) παίζουν ρόλο δύο
τομείς: το καθημερινό κοινωνικοπολιτικό λεξιλόγιο (ειδικά αυτό των ΜΜΕ) και τα ιστορικά
επεισόδια, που είναι γνωστά στο σχολείο ή μέσα από άλλα μέσα πληροφόρησης

-

μια άλλη μεταβλητή, η επιρροή της οποίας εικάζεται, είναι η παρουσία διδασκόντων σωστά
προετοιμασμένων και ιδιαίτερα παρακινητικών

-

ελλιπής αποδείχτηκε η γνώση όρων κι εννοιών, που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης της
πολιτικής αγωγής

49

Καθηγήτρια παιδαγωγικής/στο πανεπιστήμιο ‘La Sapienza’ της Ρώμης
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-

το σχολείο παρέχει μόνο μερικώς διευκρινήσεις για το σχηματισμό των εννοιών και τη
γνώση των όρων του λεξιλογίου των κοινωνικών επιστημών, χωρίς να κάνει κάτι
ουσιαστικό για να μάθουν τα παιδιά τη σωστή χρήση τους50.
Ήταν εμφανές πια ότι ο τρόπος διδασκαλίας της ιστορίας δεν εκπλήρωνε τους στόχους της

σύγχρονης διδακτικής του μαθήματος. Οι εξελίξεις στην παιδαγωγική και την ιστοριογραφία ήρθαν
να απομαρκύνουν τη διδακτική υπόθεση από το σχολείο που στηρίζεται στο μάθημα με την
παραδοσιακή του εφαρμογή και την κατεύθυναν προς το δρόμο της έρευνας. Οι Αλμπέρτι,
Τονούτσι, Ντέτι, Ντι Ριέντζο και Ανανία περιέγραψαν συνολικά το πλαίσιο, μέσα στο οποίο οφείλει
να λειτουργεί η διερευνητική διαδικασία, τους φορείς της, τις δυσκολίες στην εφαρμογή της51.
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Σύμφωνα με τον Τονούτσι, εδώ και χρόνια όλοι όσοι ανήκουν στο χώρο της εκπαίδευσης
(παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, ερευνητές, εκπαιδευτές) προτείνουν την έρευνα σαν εναλλακτική στο
παλιό σχολείο, που βασίζεται στην αυθεντία του διδάσκοντα και την παθητικότητα και την
εξάρτηση του μαθητή. Η τάση να συνδυαστεί η διδακτική με την έρευνα «είναι μια ανάγκη
‘πολιτική’, συνδεδεμένη με το πέρασμα από μια αντίληψη της μόρφωσης σαν κάτι που μεταδίδεται
από έναν ειδικό συνδεδεμένο με την κυρίαρχη τάξη [...] στην αντίληψη για την οποία η μόρφωση
είναι το αποτέλεσμα μιας κοινής εργασίας γενικευμένης στην αυτόνομη κατάκτηση διαδικασιών και
σημαντικών περιεχομένων»52.

Η ερευνητική εργασία σε ομάδα ευνοεί την ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους του ίδιου
του ατόμου, αλλά προωθεί και την κοινωνικοποίηση, το πνεύμα συνεργασίας, την αίσθηση
υπευθυνότητας. Κυρίως, οδηγεί τους συμμετέχοντες σ’ αυτήν να αναλάβουν καθήκοντα μέσα στο
πλαίσιο της ομάδας, να αυξήσουν την απόδοσή τους και να οδηγηθούν σε επιστημονικά
συμπεράσματα. Στόχος της έρευνας, κατά τον Αλμπέρτι, «να εκπαιδεύσει στην ένωση των
ατομικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε η δουλειά να παράγεται μαζί από όλη την τάξη». Ο ίδιος
υποστηρίζει ότι αναμφισβήτητο αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι μέσα από τις διάφορες
φάσεις της, περνώντας από μια προβληματική κατάσταση σε μια υπόθεση και σε ένα πρώτο
συμπέρασμα, οδηγεί στην επιστημονική γνώση της πραγματικότητας και καταλήγει στο καθήκον
50

Για τα αποτελέσματα της έρευνας, βλ. Genovese L., Comprensione dei termini e concetti storici, in Scuola e citta, 3,
1974
51
Alberti Alberto, Tonucci Francesco, Detti Ermano, Di Rienzo Mario, Anania Piero, Apprendimento come ricerca, in
Riforma della Scuola, n. 8-9, 1974, p. 30-44
52
Corda Costa Maria, Gli insegnamenti storico-sociali, in Scuola e citta, n 11-12, anno XXV, novembre- dicembre
1974, p. 562
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της αλλαγής του περιβάλλοντα κόσμου. Γι’ αυτό ακριβώς η έρευνα πρέπει να αφορά στην ανάλυση
της πραγματικότητας, πράγμα που σημαίνει όχι αναπαραγωγή, αλλά εξέτασή της, γνωριμία με την
πραγματικότητα και ερμηνεία της. Η εξέταση αυτή μπορεί να ξεκινά με μια αφήγηση του ίδιου του
μαθητή ή με ένα σχέδιο, μια δραματοποίηση, μαρτυρίες ενηλίκων, φωτογραφίες, ένα άρθρο, κτλ.
Όταν η πραγματικότητα παρουσιάζεται μ’ αυτό τον τρόπο εγείρει προβλήματα, που απαιτούν
επιβεβαίωση, συζήτηση, αντιπαράθεση με άλλες πραγματικότητες και τελικά απόρριψη ή αποδοχή
της. Μια έρευνα, κατά τον Ανανία, πρέπει «να κινείται από το αυθεντικό, συγκεκριμένο πρόβλημα
(πράξη) στη διαδικασία των αφηρημένων εννοιών (θεωρία), από εκεί στην επαλήθευση σαν
συγκεκριμένη κριτική κι απ’ αυτή στην επίλυση του προβλήματος, που τέθηκε προς εξέταση και
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στην εξάλειψη των σχετικών αντιφάσεων»53. Τονίζοντας τη σημασία αλλά και τη φυσικότητα της
έρευνας, ο Τονούτσι συμπληρώνει τα εξής: 1) το παιδί για να μάθει το περιβάλλον του
συμπεριφέρεται σαν ερευνητής, 2) το σχολείο παρεμβάλλεται και διακόπτει αυτή την αυτόνομη
διαδικασία έρευνας του παιδιού, 3) η μοναδική εναλλακτική, που μπορεί να βοηθήσει το παιδί να
αναπτυχθεί και να εξελιχθεί είναι η έρευνα, 4) για να είναι αυτή αληθινή πρέπει να υπακούει σε
κάποιες ανάγκες, 5) κάνω έρευνα σημαίνει διατρέχω και κινδύνους και εργάζομαι σε ομάδα54.
Ως τώρα ο διαχωρισμός ανάμεσα στη διδασκαλία της ιστορίας και την ιστορική έρευνα
χαρακτήριζε το ιταλικό σχολείο. Έτσι, η ιστορική διδασκαλία κατέληξε εργαλείο για τη διατήρηση
του οπισθοδρομικού χαρακτήρα του σχολείου. Όπως αναφέρει και η Βιλάρι (Rosario Villari) «ο
διαχωρισμός διδασκαλίας-έρευνας στην ιστορία δεν είναι αυθαίρετος, αλλά θεωρητικοποιήθηκε από
μελετητές της ιστορίας, που το δικαιολόγησαν μεθοδολογικά και διδακτικά: με την αρχή της
αντικειμενικότητας, που συμβούλευε τη συμμόρφωση με τα δεδομένα και την αποφυγή
ερμηνειών»55. Είναι, όμως, αλήθεια ότι για να μπορέσει η ιστορία να αποτελέσει σημαντικό
εργαλείο σε ένα σχολείο, που θα προτείνει στους νέους διανοητικά εργαλεία κριτικής σκέψης της
πραγματικότητας, «χρειάζεται να συνδεθεί με την έρευνα, όχι σαν κακή απομίμηση, αλλά με την
έννοια μιας συνεχούς και γόνιμης ανταλλαγής».
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Παρομοίως ο Ματότζι αναφέρει ότι «η έρευνα πηγαίνει από το συγκεκριμένο στο γενικό, από το απλό στο
πολύπλοκο, από μια πολυπλοκότητα που γίνεται καλύτερα αντιληπτή σε μια άλλη που είναι λιγότερο. Η έρευνα
αρνείται εκείνο τον τύπο εξήγησης για τον οποίο ένα ιστορικό φαινόμενο εξηγείται από το προηγούμενό του, το πιο
πρόσφατο με το πιο μακρινό, σε μια έμμονη πορεία προς τις απαρχές», βλ. Mattozzi I., Contro il manuale, per la storia
come ricerca: l’ insegnamento della storia nella scuola secondaria, in Italia contemporanea, n. 131, 1978, p. 77-78
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Tonucci Francesco, La ricerca come alternativa all’ insegnamento, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1971
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Villari Rosario, L’ insegnamento della storia, in AA. VV. , Questioni di didattica, Editori Riuniti, Roma 1975
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Όμως, γιατί το σχολείο απορρίπτει την έρευνα; Ο Αλμπέρτι υποστηρίζει ότι η μορφωτική
παράδοση του ιταλικού σχολείου βασίστηκε στην ατομικότητα, κάτι που παρεμποδίζει την
συνεργατική μάθηση και τη συγχώνευση των ατομικών δυνάμεων. Λείπει, επομένως, μια σωστή
βασική προετοιμασία, που θα εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην ένωση των δυνάμεών τους κι
όχι απλά στη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των δυνάμεων αυτών. Ο Τονούτσι, πάλι, δίνει μια
άλλη εκδοχή. Η έρευνα απορρίπτεται. επειδή ακριβώς στηρίζεται στο ίδιο το παιδί, στη δική του
πραγματικότητα, στις ικανότητες τις δικές του και των συμμαθητών του, κι όχι στο διδάσκοντα και
στα εργαλεία εξουσίας του (πρόγραμμα, εγχειρίδιο, βαθμολόγηση). Ίσως, πάλι, απορρίπτεται,
επειδή είναι απρόβλεπτη, θεμελιώνεται στο παρόν αλλά προβάλλεται σε ένα μέλλον, όχι
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προγραμματισμένο και προβλέψιμο, αλλά διαφορετικό, αλλαγμένο. Επειδή, μ’ άλλα λόγια,
εκπαιδεύει στην κριτική στάση και την αλλαγή και όχι στην υπακοή. Αν για κάποιους από τους
παραπάνω λόγους η έρευνα σαν τρόπος διδασκαλίας και μάθησης απορρίπτεται, κάποια πράγματα
χρειάζεται να αλλάξουν. Ο Ματότζι (Ivo Mattotzi) αναφέρει ότι «χρειάζεται να μπουν σε πρώτο
πλάνο η προσωπικότητα και η εμπειρία των μαθητών. Τα περιεχόμενα της έρευνας, η
προβληματική τους, η γκάμα των διαδικασιών και των πηγών προς αξιοποίηση πρέπει να
ταξινομηθούν σε μια σκάλα πνευματικής ωρίμανσης των μαθητών, σύμφωνα με στόχους, που θα
επιτευχθούν βήμα βήμα: η έννοια του χρόνου, η αντίληψη του παρελθόντος, η ευαισθητοποίηση
στην

ιστορία,

η

εκπαίδευση

στην

ιστορική

αντίληψη

και

η

αύξηση

της

κριτικής

επιχειρηματολόγησης μέσα από την εφαρμογή των διαδικασιών της ιστοριογραφίας. Η μέθοδος της
έρευνας μπορεί να είναι η ίδια τόσο στην κατώτερη όσο και στην ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση»56. Την ίδια διαπίστωση για τη διάκριση της ιστορικής μάθησης στα διάφορα ηλικιακά
επίπεδα κάνει και η Μαρία Κόρντα Κόστα (Maria Corda Costa)57. Από τη μεριά της αναφέρεται στο
ζήτημα της διδασκαλίας της ιστορίας στο β΄ κύκλο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: «ο διδάσκοντας
οφείλει να γνωρίζει ότι σ’ αυτή την ηλικία η ιστορική διδασκαλία έχει διαφορετικό νόημα απ’ ότι
στα επόμενα επίπεδα. Έχει να κάνει με ψυχολογικές ικανότητες σε σχέση με την απόκτηση της
διάστασης του ‘χρόνου’. Θα ήταν δύσκολο να βεβαιωθεί ότι η χρονική διάσταση, όπως επαρκεί για
την καθημερινή πρακτική, είναι αρκετή και για την ιστορική μάθηση». «Η κατάκτηση της χρήσης
56

Mattozzi I., Contro il manuale, per la storia come ricerca: l’ insegnamento della storia nella scuola secondaria, in Italia
contemporanea, n. 131, 1978, p. 70
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Corda Costa Maria, Gli insegnamenti storico-sociali, in Scuola e citta, n 11-12, anno XXV, novembre- dicembre
1974, p. 563
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τυχαίων συνδέσεων, της ικανότητας να κινείται κανείς ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό
και η προσπάθεια να ξεφύγει από το γενικό λεξιλόγιο της καθημερινής ζωής» επιτυγχάνεται στο
δευτεροβάθμιο σχολείο. Για το επίπεδο της πρωτοβάθμιας έχει παρατηρηθεί ότι ένα από τα οφέλη
της διδασκαλίας της ιστορίας είναι «η προώθηση της εξέλιξης της παιδικής σκέψης από
εγωκεντρικές θέσεις σε αλλοκεντρικές, δίνοντας στο παιδί την ευκαιρία να λάβει υπόψη του ότι
μπορούν να υπάρχουν κάποιες διαφορετικές εμπειρίες από εκείνες που έχει το ίδιο σε σχέση με ένα
συγκεκριμένο τομέα της ζωής».
Στις ενστάσεις σχετικά με τη δυνατότητα επιτυχημένης εφαρμογής της έρευνας στο ιταλικό
σχολείο, απάντηση δίνουν οι λίγες αλλά υπαρκτές εμπειρίες εναλλακτικής διδασκαλίας της
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ιστορίας, οι προσπάθειες απόδρασης από το πρόγραμμα και τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας
και η πειραματική εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων, στραμμένων προς τα ενδιαφέροντα και το
γνωστικό φορτίο των μαθητών και προς την ενεργοποίησή τους μέσα στην τάξη58. Όλες οι
καινοτόμες εισηγήσεις συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι ο προσανατολισμός της διδασκαλίας της
ιστορίας προς την έρευνα δίνει σ’ αυτή εγκυρότητα.59 Για να ολοκληρώσουν οι μαθητές σωστές
έρευνες πρέπει να επιλέξουν, να αξιολογήσουν και να οργανώσουν τις πηγές μέσα από σωστές
μεθοδολογίες και χρήσεις εργαλείων, τις οποίες μόνο αυτός που τους καθοδηγεί μπορεί να παρέχει.
Καθήκον, λοιπόν, του διδάσκοντα είναι να κατέχει τη γνώση των ζητημάτων της επιστημολογίας
της ιστορίας, να γνωρίζει ότι οι ιστορικοί περιορίζονται όχι σε μια αναπαραγωγή αλλά σε μια
οργάνωση του παρελθόντος. Ακολουθώντας το παράδειγμα του μελετητή της ιστορίας και ο
διδάσκοντας πρέπει να αποφεύγει τις γενικεύσεις, που μπορούν να νεκρώσουν την ερευνητική
σκέψη. Η διαφορά της ιστορικής έρευνας ανάμεσα σ’ αυτόν που την κάνει σαν επάγγελμα κι αυτόν
που την κάνει διδάσκοντας ιστορία, είναι η έμφαση στη μεθοδολογία, που για τους διδάσκοντες
αποτελεί σημείο επικέντρωσης της προσοχής.
58

βλ. σχετικά παραδείγματα στο άρθρο του Begman S., Modificare i metodi per studiare la storia, in Riforma della
scuola, n. 6-7, 1973, p. 55-58
59
Αξίζει εδώ να σημειώσουμε και τη μαρτυρία της Κόρντα Κόστα για προβολή το 1972 σειράς εκπομπών με τίτλο Το
εργαστήριο του ιστορικού. Μια νέα πρόταση (Il laboratorio dello storico. Una nuova proposta) στο Scuola TV, Roma,
EMI, II, 2 nov. 1972. Πρόκειται για την παρουσίαση ενός κύκλου 10 μεταδόσεων για την ανώτερη β΄θμια το φθινόπωρο
του 1972, υπό την επιμέλεια των Τζιρόλαμο Αρνάλτνι (Arnaldi Girolamo) και Μαρία Κόρντα Κόστα (Maria Corda
Costa). Σκοπός να αποτελέσουν αυτές οι μεταδόσεις μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η ιστορική έρευνα σαν
προνομιακός διδακτικός τρόπος για την ιστορία. «Βέβαια», σημειώνει η Corda Costa, «το πρόβλημα των τηλεοπτικών
βοηθημάτων δεν είναι το σοβαρότερο σε ότι αφορά την προετοιμασία των διδασκόντων αυτού του τομέα». Βλ. Corda
Costa Maria, Gli insegnamenti storico-sociali, in Scuola e citta, n 11-12, anno XXV, novembre- dicembre 1974, p. 561566
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Εύκολα συμπεραίνει κανείς τη σημασία του ρόλου των διδασκόντων στην αλλαγή των
διδακτικών τρόπων και ιδιαίτερα στην εισαγωγή της έρευνας στο σχολείο. Το αναφέρει, άλλωστε,
και ο Ματότζι: «για να αποκτήσει εγκυρότητα η έρευνα [...] χρειάζεται μια βαθιά αλλαγή της
κουλτούρας των διδασκόντων»60. Για τον Τονούτσι «το πέρασμα από την παλιά δομή ‘δάσκαλοςπου-ξέρει’ και ‘μαθητής-που- δεν-ξέρει’ στην εναλλακτική της έρευνας ευνοεί το ίδιο το σχολείο,
που μπορεί να ανακτήσει έναν θεμελιώδη κοινωνικό ρόλο, να ευνοήσει την ανάπτυξη του κάθε
ατόμου, αρνούμενο κάθε μορφή διάκρισης». Η έρευνα, λοιπόν, ζητά από το διδάσκοντα μια νέα
στάση, ένα νέο ρόλο: θέληση για μάθηση και συνεργασία τόσο με τους ίδιους τους μαθητές όσο και
με τους συναδέλφους διδάσκοντες. Από την πλευρά του ο Πιαζέ (Jean Piaget) υποστηρίζει ότι
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«...είναι στην έρευνα και μέσω της έρευνας που το έργο του δασκάλου παύει να είναι ένα απλό έργο
και υπερβαίνει τα όρια μιας συναισθηματικής κλίσης για να αποκτήσει την αξιοπρέπεια των
επαγγελμάτων, που συμμετέχουν μαζί στην τέχνη και την επιστήμη». Τί σημαίνει, όμως, να είναι
κανείς καλός δάσκαλος της ιστορίας; Σύμφωνα με την Κόρντα Κόστα σημαίνει «να γνωρίζει να
συλλαμβάνει στο μαθητή αυτό που είναι αντίθετο σε κάθε ιστορική αφήγηση, δηλαδή τις
πραγματικότητες που βρίσκονται πίσω από τις λέξεις και δεν είναι μόνο γραπτές πηγές ή
αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και πνευματικές διαδικασίες, αλλιώς η ιστορία καταντά μια
αυταρχική διατύπωση. Χρειάζεται να εισάγει εξωτερικά εργαλεία κριτικής. Εν ολίγοις μόνο
αποκτώντας μια ιδέα έστω και αόριστη του συγκεκριμένου έργου του ιστορικού, βγαίνει από την
ταλάντευση ανάμεσα στην ‘οπτική της δεξιάς’ και ‘την οπτική της αριστεράς’ χωρίς να πέσει στον
ακόμα πιο αντιπαιδαγωγικό μύθο της «αντικειμενικής ιστορίας»61. Ειδικότερα ο δάσκαλος της
ιστορίας στην πρωτοβάθμια οφείλει να γνωρίζει τα βασικά θέματα της προβληματικής της
ψυχολογίας καθώς και συγκεκριμένους τομείς της ιστορικής έρευνας και των περιεχομένων της.
«Μπορεί, π.χ. να έχει την ικανότητα να δομεί και να κατευθύνει έρευνες τοπικής ιστορίας, να
προσανατολίζεται με σιγουριά στην ιστορία της τεχνικής, στην οικονομική ιστορία, στην ιστορία
των πιο κοινών κατασκευών: ενδυμασίες, κατοικίες, χαρτί και εκτύπωση, κτλ. Να είναι ακόμα
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ικανός να ενημερώνεται άμεσα για το ιστορικό φόντο αφηγήσεων, που παρουσιάζονται στο παιδί
μέσα από τις σελίδες βιβλίων κι απ’ τα ΜΜΕ»62.
Οι προσπάθειες των διδασκόντων να καινοτομήσουν και να αλλάξουν το τοπίο σε ότι αφορά
στη διδασκαλία της ιστορίας, μοιάζει να κωλύεται από σειρά εμποδίων, που έχουν να κάνουν
κυρίως με την παρουσία τους μέσα σε ένα σύστημα, όπως είναι αυτό του ιταλικού σχολείου.
Καταρχήν, η θέση των διδασκόντων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) θεωρείται
κατώτερη στα πλαίσια της ιταλικής κοινωνίας από τη στιγμή που το σχολείο δε γίνεται αντιληπτό
σαν χώρος παραγωγής κουλτούρας, πολιτισμού. Έτσι, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού υποτιμάται,
με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό τόσο στην αμοιβή του όσο και στις προοπτικές
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καριέρας αλλά και στο κοινωνικό του προφίλ. Εφόσον το σχολείο συνεχίζει να λειτουργεί σαν
χώρος αναπαραγωγής των κοινωνικών διακρίσεων, ο διδάσκοντας γίνεται εργαλείο στα χέρια της
κυρίαρχης τάξης, όταν αναπαράγει τη λογική της συγκατάβασης. Ο Αλμπέρτι αναφέρει
χαρακτηριστικά πως όταν οι δάσκαλοι λειτουργούν σαν «μηχανές επανάληψης, παθητικοί
αναμεταδότες, φυσικοί φύλακες των έγκλειστων παιδιών [...]απομακρύνονται από την πραγματική
σημασία της έρευνας και μαθαίνουν μόνο να ενισχύουν την πνευματική νωθρότητα και τη χρήση
προκατασκευασμένων συστημάτων, ώστε να διατηρηθεί αμετάβλητο το στήσιμο του σχολείου και
της κοινωνίας»63. Το έργο τους δυσκολεύουν ακόμα η έλλειψη υλικοτενχικών υποδομών αλλά κι
επαρκών κινήτρων για προσπάθεια αλλαγής, η ανισομερής προετοιμασία για εκπαιδευτικούς
διαφορετικών σχολικών βαθμίδων64, η ύπαρξη των αναλυτικών προγραμμάτων, ο θεσμός των
παιδαγωγικών ινστιτούτων (τη λειτουργία τους κατακρίνει ο Μπίνι)65.
Για να αλλάξουν οι ίδιοι αλλά κι ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα, χρειάζεται να
αρνηθούν την κατώτερη θέση που τους αποδίδεται, να αξιοποιήσουν τη διδακτική και
επαγγελματική τους ικανότητα και να δείξουν ότι ένα διαφορετικό σχολείο είναι δυνατό. Οι
προτάσεις για αλλαγή αυτής της κατάστασης περιστρέφονται γύρω από δύο κυρίως άξονες, που
αφορούν αντίστοιχα στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών κι έπειτα στη
62
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διαρκή επιμόρφωσή τους. Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών πρέπει να γίνεται με βάση τους
τωρινούς αλλά και τους μελλοντικούς μετασχηματισμούς των εκπαιδευτικών θεσμών. Η Κλοτίλντε
Ποντεκόρβο (Clotilde Pontecorvo, καθηγήτρια παιδαγωγικής ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο ‘La
Sapienza’ της Ρώμης), αφού κάνει λόγο για τη σημασία του ρόλου των διδασκόντων σε κάθε
μεταρρύθμιση, αναφέρει συγκεκριμένα ότι στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών «...πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη: 1) η προετοιμασία των διδασκόντων σε σχέση με τις σχολικές δομές του τώρα
και τις πιθανές αλλαγές τους, 2) η παρουσίαση της ανάγκης ενός νέου επαγγελματικού ρόλου του
διδάσκοντα, 3) η λειτουργία της επιμόρφωσης και ποια θα είναι αυτή, 4) ο νέος τύπος σχέσης
πρέπει να υλοποιείται κατά τις πανεπιστημιακές σπουδές για μια προετοιμασία του διδάσκοντα
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προσκολλημένη σ’ αυτό το νέο ρόλο»66. Μια τέτοια εκπαίδευση δεν μπορεί παρά να είναι
πανεπιστημιακού επιπέδου κι αντίστοιχης διάρκειας. Μέσα απ’ αυτή πρέπει ο διδάσκοντας «να
γνωρίσει μερικά θεμελιώδη παιδαγωγικά προβλήματα, τη διδακτική και τη μεθοδολογία των
αντικειμένων, τη μάθηση των οποίων πρέπει να οργανώσει, τη εξελικτική ψυχολογία κάθε ηλικίας
και την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, χρειάζεται να κατέχει γνώσεις σοβαρές, επιστημονικές και
να μαθαίνει συνεχώς, να έχει επιθυμία για το καινούριο, περιέργεια και πνεύμα ερευνητικό, να
γνωρίζει τους όρους των πολιτιστικών προβλημάτων, όπως αυτά προκύπτουν ξανά και ξανά, να
είναι ένας διανοούμενος κι ένας τεχνίτης, αλλά χρειάζεται να μπαίνει στο κοινωνικό περιβάλλον όχι
γενικά σαν ένας πολιτιστικός εμψυχωτής- ζωοδότης της κοινότητας, αλλά σαν συμμέτοχος και
προωθητής μιας εμπειρίας του κοινωνικού ζειν σε όλους τους τομείς του»67. Τίθεται, έτσι, από τον
Μπίνι αλλά κι από άλλους, το ζήτημα της δημιουργίας ενός ινστιτούτου ή τμήματος των επιστημών
της αγωγής, πάντα σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Σε ότι αφορά στην επιμόρφωση των διδασκόντων, το προπαρασκευαστικό ντοκουμέντο του
περιοδικού Μεταρρύθμιση του Σχολείου (Riforma della Scuola) για το συνέδριο που οργανώθηκε με
θέμα «Μεταρρύθμιση του σχολείου: εκπαίδευση κι επιμόρφωση των διδασκόντων», συνοψίζει τις
σχετικές προτάσεις68. Στα πλαίσια αυτού του συνεδρίου, η συζήτηση για επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών εντάσσεται στην προσπάθεια γενικότερης μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού τοπίου
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Bini Giorgio, La riforma degli insegnanti, in Riforma della Scuola, n. 2, 1972, p. 16
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και στην αναγνώριση του ρόλου, που μπορεί και πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός σ’ αυτήν. Η ουσία
της επιμόρφωσης για μια τέτοια αλλαγή έχει να κάνει όχι μόνο με την μορφωτική κατάρτιση στο
κάθε αντικείμενο, αλλά και με την παροχή στο διδάσκοντα νέων ικανοτήτων διδακτικής
παρέμβασης, που περιλαμβάνουν: «α) το σχεδιασμό της σχολικής εργασίας και το διάκριση σε κάθε
φάση των ειδικών μορφωτικών στόχων, β) την απόκτηση τεχνικών επαλήθευσης της διαδικασίας
διδασκαλίας και μάθησης, γ) τη χρήση νέων εργαλείων και νέων υλικών (βιβλιοθήκες της τάξης,
ερευνητικές πορείες, κτλ)».
Η οργάνωση και διαχείριση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών εγείρουν το ζήτημα του
ρόλου των ενδιαφερομένων δυνάμεων (πανεπιστήμιο, συνδικάτα, τοπικοί φορείς, κ.ά.), των
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σχέσεών τους στη βάση των συγκεκριμένων ικανοτήτων και των αντίστοιχων θεσμικών
λειτουργιών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ανάληψη πρωτοβουλιών για επιμόρφωση
εναπόκειται σε θεσμικούς κυρίως παράγοντες (τα διαφορετικά ινστιτούτα, η διοικητική περιφέρεια,
το Υπουργείο) αλλά και στα σχολικά όργανα (διδάσκοντες, επιθεωρητές). Η θέση του περιοδικού
είναι κατά της αρμοδιότητας των ινστιτούτων («ο αυθορμητισμός κάθε ινστιτούτου οδηγεί σε
εγκατάλειψη σε τυχαίες επιλογές και θα αποτελούσε ένα μελλοντικό στοιχείο αποσύνθεσης») και
υπέρ της αποκέντρωσης της επιμόρφωσης και της οργάνωσής της από την περιφέρεια. Έτσι θα
εξασφαλιστεί η συμμετοχή τόσο των θεσμικών όσο και των κοινωνικών φορέων της περιοχής. Η
επιμόρφωση των διδασκόντων πρέπει να ξεκινά από τη δράση μέσα στο κοινωνικό πλέγμα.
Απαραίτητη θεωρεί, επίσης, τη συμμετοχή εκείνων των δυνάμεων, που έχουν ήδη προτείνει
συγκεκριμένες επιμορφωτικές πρωτοβουλίες. Τα σωματεία των διδασκόντων δεν μπορούν παρά να
παίξουν το ρόλο τους, «από τη στιγμή που αντιπροσωπεύουν το χώρο της διδακτικής
(επαγγελματική πρακτική, κουλτούρα της διδακτικής με την ευρύτερη έννοια, τουλάχιστον σαν
υπόθεση εργασίας)». Η συμμετοχή των τοπικών σωματείων και φορέων «έχει να κάνει και με το
ζήτημα της μεταρρύθμισης του κράτους (αποκέντρωση) αλλά και με τη διαδικασία
εκδημοκρατισμού του σχολείου». Το πανεπιστήμιο απ’ τη μεριά του οφείλει να συνεργαστεί με
τους παραπάνω φορείς, αναλαμβάνοντας «όχι μόνο το συντονισμό και την οργάνωση, αλλά και τη
συλλογή και την ενίσχυση των μορφωτικών, διδακτικών κι ερευνητικών προτάσεων για την
επιμόρφωση». Γίνεται και σ’ αυτό το κείμενο λόγος για την πρόταση λειτουργίας στο μέλλον ενός
πανεπιστημιακού Τμήματος της Παιδαγωγικής Επιστήμης, διευκρινίζοντας ότι η επιμόρφωση
πρέπει να συμπεριλάβει τη συμμετοχή κι άλλων τμημάτων και σχολών. Η μαρτυρία του Άλντο
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(Alessandro Mola Aldo) για τη δημιουργία του Μόνιμου Κέντρου για την επιμόρφωση των
διδασκόντων τα ιστορικο-φιλολογικά αντικείμενα και για τη διεπιστημονική έρευνα (Centro
permanente per l’ aggiornamento degli insegnanti di discipline storico-letterarie e la ricerca
interdisciplinare) στη Ραβένα και η συνεργασία του Κέντρου με την Κοινότητα των Ιταλών
ιστορικών (Societa degli Storici Italiani) για τη διοργάνωση πειραματικών μοντέλων και τη
μεταφορά τους στα σχολεία μέσω των διδασκόντων, αποτελεί μια πρώτη απόδειξη τόσο για την
έξοδο των πανεπιστημιακών στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και για την ελπίδα
ευόδωσης όλων των παραπάνω συζητήσεων και προτάσεων69. Παρόμοιας αξίας και το γεγονός ότι
οι διδάσκοντες που επιθυμούσαν την αλλαγή κι αναζητούσαν διεξόδους από το ασφυκτικό πλαίσιο
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λειτουργίας του σχολείου και διδασκαλίας των αντικειμένων, οργανώθηκαν και γι’ αυτόν ακριβώς
το λόγο άρχισαν να λειτουργούν σε ομάδες: Κίνημα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας (Movimento di
Cooperazione Educativa, MCE)70, Κέντρα Εξάσκησης στις Μεθόδους της Ενεργούς Εκπαίδευσης
(Centri di Esercitazioni ai metodi dell’ Educazione Attiva, CEMEA)71, Κέντρο Δημοκρατικής
Πρωτοβουλίας των Διδασκόντων (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti, CIDI)72. Τα ειδικά
μαθήματα για την πιστοποίηση προσόντων (corsi abilitanti), «που ανακάλυψαν η διοίκηση και τα
συνδικάτα με σκοπό να εξυγιάνουν μια ανώμαλη κατάσταση, που δημιουργήθηκε, όταν δεκάδες
χιλιάδες εκπαιδευτικών βρίσκονται εκτός ρόλου αλλά εντός υπηρεσίας, κατέδειξαν την αξία της
εργασίας σε ομάδες»73. Είναι, βέβαια, σίγουρο ότι το όλο σχέδιο ήταν εξαιρετικά αισιόδοξο κι
απαιτούσε αλλαγές βαθιές και δομικές σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα και κυρίως πολιτική
βούληση, που θα λαμβάνει υπόψη και τα αιτήματα της κοινωνίας προς τους διδάσκοντες και το
σχολείο. Τα πρώτα δείγματα αλλαγών στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών δεν
άργησαν να φανούν. Η δεκαετία του 1980 θα δει την επιτυχημένη κατά τόπους οργάνωση
επιμορφωτικών σεμιναρίων σε μόνιμη βάση, καθώς και τις αλλαγές στο επίπεδο του πανεπιστημίου.
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Το πρόγραμμα της ιστορίας το 1979
Ανανεωμένο σε σημαντικό βαθμό, το νέο πρόγραμμα για τη διδασκαλία της ιστορίας
δεχόταν τα αποτελέσματα της διάδοσης των σημαντικότερων ιστοριογραφικών εμπειριών των
τελευταίων δεκαετιών και της ψυχοπαιδαγωγικής συζήτησης για την ιστορική μάθηση στα διάφορα
ηλικιακά επίπεδα. Στη διδασκόμενη ύλη η ιστορία δεν αποτελούσε χωριστό μάθημα, αλλά
εντασσόταν σε ένα ενιαίο αντικείμενο με τον τίτλο «Ιστορία, πολιτική αγωγή και γεωγραφία», για το
οποίο αφιερώνονταν από τέσσερις εβδομαδιαίες ώρες στο πρώτο και δεύτερο έτος και πέντε ώρες
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στο τρίτο έτος της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το κείμενο των οδηγιών, που
αφορούσαν στην ιστορία, ήταν χωρισμένο σε τέσσερα μέρη : σκοποί και στόχοι, περιεχόμενα,
μεθοδολογικές υποδείξεις, υποδιαίρεση κατά έτος.

Ανάμεσα στους στόχους της διδασκαλίας της ιστορίας τώρα είναι να κάνει το μαθητή
συμμέτοχο στη συλλογική μνήμη της ανθρώπινης κοινότητας, στην οποία ανήκει, μια κοινότητα
«…τοπική, περιφερειακή, εθνική, ευρωπαϊκή, παγκόσμια». Επίσης, οδηγώντας το παιδί να
αποκτήσει τη σωστή διάσταση του χρόνου και «…να στεριώσει στο παρελθόν, το φέρνει σε θέση
να αποτιμά με μεγαλύτερη διορατικότητα το παρόν και να προσλαμβάνει στοιχεία για το σχεδιασμό
του μέλλοντος». Τέτοιου είδους οδηγίες «…ανταποκρίνονται στην ιδιαίτερη ανάγκη του προεφήβου
να γνωρίσει την ανθρώπινη περιπέτεια, όχι μόνο με σκοπό να κατανοήσει το παρελθόν, αλλά και
κυρίως για να προσανατολίσει την ίδια την ύπαρξή του σε σχέση με την πραγματικότητα, που το
περιβάλλει». Σ’ αυτό το πλαίσιο, στόχος του διδάσκοντα της δευτεροβάθμιας είναι «…τόσο να
καθοδηγήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη χρονική διάσταση του ιστορικού φαινόμενου, όσο
και να δώσουν προσοχή στο πως η ιστοριογραφική εργασία υπακούει σε κανόνες, που εγγυώνται
την αυθεντικότητα της διαδικασίας και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων […] και τέλος να εξετάσουν
τις λύσεις που έδωσαν στα προβλήματά τους τα άτομα και οι κοινωνίες στο πέρασμα του χρόνου».
Στο κομμάτι των περιεχομένων, για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση επικράτησε μια
παραδοσιακή εφαρμογή, που ξεκινούσε από τους αρχαίους πολιτισμούς και κατέληγε στη σύγχρονη
εποχή ως και τις τελευταίες δεκαετίες. Δίνονταν οδηγίες για τους τομείς του παρελθόντος, στους
οποίους έπρεπε να επικεντρωθεί η προσοχή: «... να ευνοούνται στο σχεδιασμό της διδακτικής
πράξης εκείνοι οι τομείς που συνδέονται με την κατάρτιση και την εξέλιξη (ιδιαίτερα αλλά όχι
αποκλειστικά στον κλασικό κόσμο, στη μεσαιωνική, νεότερη και σύγχρονη Ευρώπη) των μορφών
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οργάνωσης της κοινωνικής ζωής στις πολιτικές και οικονομικο-παραγωγικές τους εμπλοκές, καθώς
και των νομοθετικών, διοικητικών και θρησκευτικών θεσμών, με συνεχείς αναφορές στην ποικιλία
των τρόπων ζωής, στη διαδοχή των γλωσσολογικών και καλλιτεχνικών-λογοτεχνικών εκφράσεων
και στους σταθμούς της τεχνικής και επιστημονικής εξέλιξης». Σύμφωνα με το κείμενο του
προγράμματος, τα καλύτερα εργαλεία για να συλλάβουν οι μαθητές τη χρονική διάσταση του
ιστορικού γίγνεσθαι είναι «...οι ανακαλύψεις και οι εφευρέσεις, οι τέχνες και οι επιστήμες, η
τεχνολογική πρόοδος και τα μεγάλα πνευματικά κινήματα». Λαμβάνοντας υπόψη και τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που οφείλει να εφοδιάζει όλους τους μαθητές με τα
εργαλεία, που είναι απαραίτητα για την κατανόηση της πραγματικότητας, είναι ανάγκη η
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διδασκαλία της ιστορίας να παρέχει «...τις βασικές πληροφορίες για την καταγωγή και την ιστορία
των χωριστών γλωσσικών μειονοτήτων, που είναι παρούσες στην Ιταλία, κι αυτό με ιδιαίτερο τρόπο
στις ζώνες εκείνες, που κατοικούνται από δεδομένες μειονότητες». Γενικότερα, σε ότι αφορά στα
περιεχόμενα, το κείμενο υπογράμμιζε τον ενδεικτικό χαρακτήρα τους, που δε σήμαινε λεπτομερή
πραγμάτευση κάθε γεγονότος, αλλά έδινε την ελευθερία στους διδάσκοντες να σχεδιάσουν το
πρόγραμμα της τάξης με τον τρόπο που αυτοί νόμιζαν ότι θα ήταν πιο κατάλληλος.
Η κυριαρχία των καινοτομιών, που εντοπίζονται στις μεθοδολογικές υποδείξεις, είναι αρχικά
εμφανής στην κατάδειξη για αναπαραγωγή σε διδακτικό και πειραματικό επίπεδο, ακόμα και σε
στοιχειώδεις μορφές, κάποιων λειτουργιών της ιστορικής αναδόμησης, όπως η εύρεση και
συμβουλευτική των πηγών, η διατύπωση υποθέσεων, η επιλογή των δεδομένων, η ανάλυση των
ντοκουμέντων, και όχι μόνο των γραπτών, η επισήμανση των δεσμών με άλλα γεγονότα σύγχρονα ή
μεταγενέστερα. Στο πλαίσιο αυτό της σύνδεσης της εργασίας στην τάξη με τη δουλειά του
ιστορικού «...είναι αναγκαίο για τον προέφηβο να αποκτήσει επαρκή γνώση των μεθόδων, των
λειτουργιών και του λεξιλογίου, που είναι απαραίτητα για την ιστοριογραφική εργασία». Μέσα από
δραστηριότητες και κατάλληλες εμβαθύνσεις προτείνεται η σταθεροποίηση «...οργανικών δεσμών
με όλα τα άλλα αντικείμενα [...] ανάλογα και με τον τύπο του προβλήματος που αντιμετωπίζεται
κάθε φορά». Σαν παράδειγμα αναφέρονται οι δεσμοί με τη γλώσσα, τη γεωγραφία, την
καλλιτεχνική, μουσική, επιστημονική και τεχνική αγωγή. Το κείμενο έδινε, επίσης, ακριβείς
υποδείξεις για τις τυπολογίες επαλήθευσης και τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας στο μάθημα
της ιστορίας. Ο έλεγχος της μαθησιακής διαδιακασίας πρέπει να είναι προσανατολισμένος και να
αφορά τρία κυρίως σημεία:
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- την επιβεβαίωση της απόκτησης και της οργάνωσης των εννοιών και των γνώσεων
- την επαλήθευση της κατοχής των ερευνητικών μεθόδων
- τον έλεγχο του επιπέδου ανάπτυξης γενικών αλλά και ειδικότερων δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Τέλος, η κατά έτος υποδιαίρεση της ύλης αποτέλεσε σημείο σύγκρουσης διαφορετικών
προτάσεων. Η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής απορρίφθηκε τελικά από το Εθνικό Συμβούλιο
Δημόσιας Εκπαίδευσης (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione), το οποίο διατήρησε σχεδόν
αμετάβλητο το μοίρασμα της ύλης, που προβλεπόταν από τα προγράμματα του 1963 (βλ. πίνακα 4),
προτείνοντας για το τελευταίο έτος έναν «... ευρύ χώρο στην πραγμάτευση των προβλημάτων της
σύγχρονης ζωής...» και «... μια ιδιαίτερη αναφορά στην Ιταλία της τελευταίας 50ετίας».
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Ολοκληρώνοντας, το κείμενο υπογράμμιζε τον ενδεικτικό χαρακτήρα των περιεχομένων, που δε
σήμαινε, επομένως, «...λεπτομερή πραγμάτευση εξελισσόμενη στη βάση θεμάτων...» αλλά άφηνε
στη διδακτική ελευθερία των διδασκόντων τον προγραμματισμό, που ήταν πιο κατάλληλος για την
τάξη.

1963

1979

Οι αρχαίοι πολιτισμοί (της Ανατολής, της

Ελλάδας, της Ρώμης) στις βασικές τους γραμμές.

1ο
έτος

Ο Χριστιανισμός. Η παρακμή της Ρωμαϊκής

Από την προϊστορία ως τον 9ο αιώνα

Αυτοκρατορίας της Δύσης και τα ρωμαϊκά και
βαρβαρικά βασίλεια.

2ο

Από την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι το

έτος

τέλος των ναπολεόντιων χρόνων.

Από το 10ο αιώνα ως το 1815
Από το 1815 μέχρι τις μέρες μας με

Η Ευρώπη και ο κόσμος το 19ο και τον 20ο αιώνα,
3ο

με ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορία της Ιταλίας

έτος

από τις αρχές της Παλινόρθωσης μέχρι τις μέρες
μας.

απαραίτητες αναφορές στην Ευρώπη,
στον κόσμο, στην αποαποικιοποίηση.
Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην
Ιταλία της τελευταίας
πεντηκονταετίας, στο πλαίσιο της
παγκόσμιας ιστορίας.

Πίνακας 3. Συγκριτικός πίνακας περιεχομένων των προγραμμάτων ιστορίας για την κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση στις μεταρρυθμίσεις του 1963 και 1979
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Οι συζητήσεις γύρω από το πρόγραμμα της ιστορίας
Μέσα σ’ ένα κλίμα έντονων συζητήσεων, αρνήσεων, διαμαρτυριών, αλλά και ανανεωτικών
προτάσεων, η έκδοση του υπουργικού διατάγματος για τη μεταρρύθμιση της κατώτερης
δευτεροβάθμιας έφερε σειρά από δημοσιεύσεις, που ασκούσαν τη δική τους κριτική τόσο στο
γενικό πλαίσιο όσο και στα επιμέρους κείμενα για τα διαφορετικά αντικείμενα. Ανάμεσά τους το
τελικό κείμενο του προγράμματος για τη διδασκαλία της ιστορίας περιλάμβανε αναμφισβήτητα
πολλές καινοτομίες, ωστόσο δεν έπαυε να είναι συγκεχυμένο σε αρκετά σημεία του, δίνοντας έτσι
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συχνά αφορμή για κρίσεις και σχόλια που εκφράστηκαν και δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκά. Σαν οδηγός
για τη διδασκαλία της ιστορίας χρειαζόταν περισσότερη ακρίβεια στη χρήση σημαντικών εννοιών,
οι οποίες ήταν συχνά διφορούμενες: χρονική αίσθηση της ιστορίας, ιστορική συνείδηση, ιστορικός
χρόνος, ιστορικό φαινόμενο, ιστορικό ντοκουμέντο. Άφηνε, έτσι, ανοιχτή την πιθανότητα σύγχυσης
ανάμεσα στη συλλογική μνήμη (το όλο) και την ιστοριογραφική δουλειά (το μέρος), ανάμεσα στο
χρονολογικό χρόνο (μονογραμμικός, συνεχής) και τον ιστορικό χρόνο (με διαφορετικούς ρυθμούς
και διάρκειες). Αρκετές φορές η διατύπωση αμφιταλαντευόταν ανάμεσα στην προσπάθεια να
εντάξει στο κείμενο καινοτομίες σε όλα τα επίπεδα και στη διατήρηση ιχνών της παραδοσιακής
αφηγηματικής διδασκαλίας. Θέτοντας στο κέντρο της προσοχής τις κοινωνίες (μορφές οργάνωσης
της εκπαιδευτικής ζωής, πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικές επιπλοκές, νομικοί, διοικητικοί και
θρησκευτικοί θεσμοί, κτλ) πρότεινε ένα διδακτικό μοντέλο, το οποίο ερχόταν σε αντίθεση με τη
σύσταση στην τελευταία παράγραφο για «...ανάπτυξη (ορισμένων ιστορικών περιόδων) σε
θεμελιώδεις γραμμές [...] αφηγημένες σε κατάλληλη σύνθεση», που αποτελούσε στοιχείο του
παραδοσιακού μοντέλου. Αυτή η τελευταία διατύπωση, που επιβεβαίωνε τη διατήρηση της
κεντρικής θέσης του μαθήματος από τη μεριά του διδάσκοντα, παρουσίαζε μια ασυμφωνία με τη
δήλωση για αναπαραγωγή από τους μαθητές κάποιων λειτουργιών της ιστορικής αναδόμησης, η
οποία φαινόταν να ανοίγει το δρόμο για καθοδηγούμενες ερευνητικές εμπειρίες μέσα στην τάξη.
Ακόμη, η υπόδειξη ανάμεσα στους γενικούς σκοπούς της ανάγκης να κατανοήσει ο μαθητής την
αξία της ιστοριογραφικής εργασίας και να στραφεί προς αυτήν για να εξασφαλίσει την
αυθεντικότητα της διαδικασίας μάθησης και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της, φαινόταν να
υποβαθμίζει τη διδασκαλία της ιστορίας σε μια παράδοση αντικειμενικότητας προερχόμενη από
παλαιότερα ιστοριογραφικά πρότυπα.
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Στοιχεία του παραδοσιακού μοντέλου διέσωζε σαφώς και η τελική επιλογή των
περιεχομένων διδασκαλίας για τα τρία έτη σπουδών της κατώτερης δευτεροβάθμιας, εξαιτίας τόσο
της διατήρησης ουσιαστικά της ίδιας κατανομής όσο και της επιλογής να εφαρμοστεί τελικά η
χρονολογική διαδοχή από το παρελθόν προς το παρόν. Το κομμάτι της κατά έτος κατανομής των
περιεχομένων απουσίαζε από το πρόγραμμα των περισσοτέρων αντικειμένων, επαναλάμβανε,
ωστόσο, ένα χαρακτηριστικό που ήταν σε ισχύ ως τότε για το πρόγραμμα της ιστορίας. Γενικότερα,
το ζήτημα της κατανομής της ύλης ήταν ένα ζήτημα αντιφατικό. Γι’ αυτό και η αρμόδια
υποεπιτροπή δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στις επιλογές της, αφού είχε να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό
δίλημμα: απ’ τη μια ήθελε να αποφύγει την έμφαση σε γεγονότα του άμεσου παρελθόντος, δεν
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ήθελε δηλαδή να πέσει σε έναν «παροντισμό» (presentismo) αντίστοιχο μ’ αυτόν των
προγραμμάτων του 1963, ενώ απ’ την άλλη όφειλε να διαφυλάξει και την ελευθερία πράξεων στους
διδάσκοντες σε ότι αφορά στην υπό πραγμάτευση ύλη. Έτσι, για τα δύο πρώτα έτη σπουδών
επιλέχτηκε η αφαίρεση της συνοπτικής περιγραφής συγκεκριμένων ζητημάτων για κάθε ξεχωριστή
περίοδο. Στο τελευταίο έτος, προστέθηκε μια αναφορά στην αποικιοποίηση και μια άλλη στο
«παγκόσμιο πλαίσιο», μέσα στο οποίο τοποθετούνταν και η ιδιαίτερη προσοχή που έπρεπε να
αφιερωθεί «στην Ιταλία των τελευταίων 50 χρόνων». Για να ενισχύσει αυτή την αίσθηση ότι
πρόκειται για συνοπτικές οδηγίες, το κείμενο αναφερόταν στον ενδεικτικό χαρακτήρα των
περιεχομένων, ενώ αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο πραγμάτευσης της ύλης στη βάση
αφήγησης σε γενικές, θεμελιώδεις γραμμές έδινε στους διδάσκοντες την ελευθερία κινήσεων που
επιδίωκε. Τελευταία προσθήκη αποτελούσε η τοποθέτηση της μελέτης της Γαλλικής Επανάστασης
στο ξεκίνημα του τρίτου έτους σπουδών. Έτσι, θα δινόταν περισσότερος χώρος στην ενασχόληση
με το κομμάτι της Αρχαιότητας και ταυτόχρονα, αυξάνοντας την ύλη του τρίτου έτους, θα περιόριζε
το χώρο που αφιερωνόταν στη σύγχρονη περίοδο, ιδιαίτερα των τελευταίων δεκαετιών. Παρά το
σεβασμό για τη διδακτική ελευθερία και τις απαιτήσεις του προγραμματισμού, αποκλειόταν (όπως
παραπονιέται ο κομμουνιστής παιδαγωγός και επιστήμονας, Λούτσιο Λομπάρντο Ράντιτσε- Lucio
Lombardo Radice) η περίπτωση να υιοθετηθούν λύσεις πραγματικά διαφορετικές, όπως «η ανιούσα
μέθοδος», από το παρόν στο παρελθόν, που του φαινόταν «ως η πιο φυσική και με την μεγαλύτερη
παρακίνηση (για τους μαθητές)»74. Τα κίνητρα υπέρ της μεγάλης σημασίας της ενασχόλησης με την
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Αρχαιότητα προχωρούσαν και πέρα από την τάση να εξορκιστεί το «φάντασμα του παροντισμού»75.
H Μαρία Κόρντα Κόστα (Maria Corda Costa) υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη έμφαση στις αρχαίες
κοινωνίες δικαιολογούνταν αρχικά από το γεγονός ότι για το ηλικιακό επίπεδο παιδιών της
δευτεροβάθμιας η αναδόμηση του παρελθόντος φαινόταν περισσότερο πραγματοποιήσιμη για
λαούς και πολιτισμούς, για τους οποίους υπήρχαν αποδεικτικά δεδομένα σχετιζόμενα με τους
συγκεκριμένους τομείς μελέτης, έπειτα επειδή και η φαντασία των μαθητών θα μπορούσε καλύτερα
να ενεργοποιηθεί μελετώντας την ιστορία κόσμων διαφορετικών από το σημερινό, ενώ η αφιέρωση
μεγάλου μέρους στο πρώτο έτος στη μελέτη της προϊστορίας και του αρχαίου κόσμου θα επέτρεπε
μια πιο ευρεία, μακρά δουλειά σε μεθοδολογικό επίπεδο, μια πιο αργή απόκτηση της ικανότητας
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εννοιοποιήσεων και συνδέσεων76. Τελικά, το συμβούλιο του Υπουργείου λειτούργησε προς την
αντίθετη κατεύθυνση, παραμένοντας, έτσι, στην ύλη που πρόβλεπαν τα προγράμματα του 1963. Ο
Ράντιτσε χαρακτήρισε το τελικό κείμενο «παρελθοντολογικό» (passatista)77, ενώ η Κόρντα Κόστα
έκανε λόγω για «υπερβολική ύλη, κυρίως για το πρώτο έτος, που μας οδηγούσε και πάλι στο
πλαίσιο των επιφανειακών, δύσπεπτων γνώσεων, μιας ιδεοληψίας κατωτέρου επιπέδου, δηλαδή,
πρακτικά, στην άρνηση μια αληθινής ιστορικής εκπαίδευσης»78.

Παρά τις αδυναμίες του, είναι βέβαιο ότι το πρόγραμμα της ιστορίας του 1979 αποτελούσε
ένα κείμενο νεοτεριστικό σε σχέση με όσα προηγήθηκαν. Αρχικά αυτό γίνεται κατανοητό από το
μέγεθος και μόνο του κειμένου, το εύρος των ζητημάτων, με τα οποία καταπιάνεται, και την
προσπάθεια να καλύψει διαφορετικούς τομείς της διδασκαλίας της ιστορίας στο δευτεροβάθμιο
σχολείο. Σημαντικότερη απόπειρα καινοτόμησης αποτελεί σίγουρα η φιλοξενία στις γραμμές του
υπουργικού κειμένου πορισμάτων και θέσεων, που προέκυψαν από τη διάδοση ρευμάτων σκέψης κι
έρευνας κι από τις συζητήσεις των προηγούμενων ετών. Από την ανανέωση στο χώρο της
παιδαγωγικής προέκυψαν η επικέντρωση της προσοχής στις γνωστικές αποσκευές των μαθητών από
το δημοτικό (με στόχο το ομαλό πέρασμά τους στη διδασκαλία στη δευτεροβάθμια) και η προσοχή
στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των μαθητών με βάση την ηλικία τους σαν κριτήριο για την
οργάνωση της διδασκαλίας. Η αλλαγή των μεθόδων αξιολόγησης υπήρξε νεοτεριστικό στοιχείο
μεγάλης σημασίας τόσο με τη διεύρυνση του αντικειμένου της όσο και με την εισαγωγή του
75
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ελέγχου της μαθησιακής διαδικασίας και της επαλήθευσης των αποτελεσμάτων της. Απ’ την άλλη,
η ανανέωση της ιστοριογραφικής κουλτούρας έγινε φανερή στην αυξημένη προσοχή στην
κοινωνική ιστορία αλλά και στην επανεκτίμηση των δεσμών με τις άλλες επιστήμες. Ιδιαίτερα η
επιρροή από τα Ανάλ και από ενεργητικές παιδαγωγικές θεωρίες αποτέλεσαν τη βάση για το
άνοιγμα σε μια σειρά από δραστηριότητες, που απασχολούσαν το μαθητή με τρόπο παρόμοιο μ’
αυτόν το εργαστηρίου του ιστορικού και το βοηθούσαν να κατανοήσει το πως δομείται η ιστορία.
Καινοτομία αποτελούσε, επίσης, και η διατύπωση για την απόκτηση συνείδησης του παρελθόντος,
την αξιολόγηση του παρόντος και κυρίως το σχεδιασμό του μέλλοντος, κάτι που αποτελούσε
προσθήκη του ίδιου του Υπουργείου στο κείμενο-πρόταση της επιτροπής και που εμφανιζόταν για
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πρώτη φορά σε αντίστοιχο κείμενο.

Συνολικά, το πρόγραμμα της ιστορίας, προσπαθώντας να διατηρήσει μια ισορροπία ανάμεσα
στα αιτήματα για άνοιγμα στις μεθόδους της ιστοριογραφικής εργασίας και στις πιέσεις για
σεβασμό τόσο του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας όσο και του αντίστοιχου χρονολογικού
πλαισίου πραγμάτευσης, αποτέλεσε αναμφισβήτητα ένα βήμα μπροστά, καταφέρνοντας να
συμβιβάσει κατά κάποιο τρόπο θέσεις αντίθετες, όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα στις συζητήσεις
της εποχής.
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Η πρόταση Φαλκούτσι για την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Την ίδια περίοδο που η κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανανέωνε για δεύτερη φορά
μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες τα προγράμματά της, τα οποία παρά τα προβλήματά τους
αποτελούσαν οπωσδήποτε μια στιγμή σημαντικής εξέλιξης, κι έβλεπε να ωριμάζει μια διαδικασία
σκέψης και διαλόγου, που προκλήθηκε απ’ αυτήν ακριβώς την έκδοση και τις προσπάθειες για
περαιτέρω ανανέωση, η ανώτερη δευτεροβάθμια αδυνατούσε να αξιοποιήσει τόσο το
μεταρρυθμιστικό ρεύμα όσο και τις καινοτόμες προτάσεις για την ανανέωσή της. Τα
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μεταρρυθμιστικά σχέδια του 1978 και του 1983 για τις εξετάσεις σ’ αυτή τη βαθμίδα δεν κατάφεραν
να πάρουν την έγκριση της Γερουσίας (Senato) και οι σχετικές τροπολογίες απορρίφθηκαν. Παρά
την αδυναμία ανανέωσης της δομής και του περιεχομένου της, η ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση γνώριζε ήδη αλλαγές στο επίπεδο της κατανομής του πληθυσμού στους διαφορετικούς
τύπους σχολείων (βλ. πίνακα 4). Ο αριθμός των παιδιών που ήταν εγγεγραμμένα στο κλασικό
λύκειο και το σχολικό έτος 1964 – 1965 αντιπροσώπευε το 15% του συνολικού σχολικού
πληθυσμού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μειώθηκε αισθητά μόλις δύο δεκαετίες αργότερα και
το σχολικό έτος 1984 – 1985 μόλις που άγγιζε το 8,6%79. Με βάση αυτούς τους αριθμούς, το
κλασικό λύκειο, όπως προωθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια σαν κυρίαρχο δευτεροβάθμιο σχολείο
(συνεπώς και σαν μοντέλο ιστορικής κουλτούρας) για το μεγαλύτερο μέρος της ιταλικής νεολαίας,
δεν είχε πια λόγους να διατηρείται σ’ αυτή τη θέση. Έτσι, το θεσμικό πλαίσιο γι’ αυτή τη βαθμίδα
έμεινε ανέγγιχτο εκεί που το είχαν αφήσει οι πρόχειρες κυβερνητικές παρεμβάσεις των χρόνων της
φοιτητικής κι εργατικής αμφισβήτησης (διετία 1969 – 1971).
Σχολεία γενικής μόρφωσης
(κλασικά λύκεια,
επιστημονικά λύκεια,
διδασκαλικά ινστιτούτα)
Τεχνικά ινστιτούτα
Επαγγελματικά ινστιτούτα

1964 - 1965

1984 - 1985

436.248

740.000

511.178
173.278

1.156.221
503.859

Πίνακας 4. Κατανομή του σχολικού πληθυσμού της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1964 – 1985. (ΠΗΓΗ: Di
Pietro, 1991)
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Μέσα σε ένα τέτοιο αντίξοο πλαίσιο έντονης κοινωνικής δυναμικής απ’ τη μια και θεσμικής
στασιμότητας απ’ την άλλη τοποθετείται η πρόταση της υπουργού Φράνκα Φαλκούτσι (Franca
Falcucci, 1982 - 1987) για μεταρρύθμιση μέσα στη δεκαετία του 1980 της ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τουλάχιστον του πρώτου διετούς τμήματός της (biennio)80. Έχοντας
γνώση ότι όσο απαραίτητη κι επιθυμητή κι αν ήταν η προσπάθεια αλλαγής της συνολικής δομής
αυτής της βαθμίδας, τόσο σίγουρο ήταν ότι για πολλοστή φορά θα καταδικαστεί σε αποτυχία, η
υπουργός επικέντρωσε τις δυνάμεις της στην αλλαγή των διδακτικών και μορφωτικών
περιεχομένων των χωριστών τομέων της. Το κείμενο αυτής της επιλογής της εγκρίθηκε από τη
Γερουσία (Senato) στις 28 Μαρτίου 1985, κατέληξε όμως να αποτύχει, όταν επιχειρήθηκε η ψήφισή
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του από την επιτροπή εκπαίδευσης της Βουλής (Camera). Παρά τη δυσανασχέτηση και τις
ανησυχίες όσων ήταν προκατειλημμένα αντίθετοι στις αλλαγές στο σχολείο και παρά την αποτυχία
στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, οι αρμόδιες για τη σύνταξη των προγραμμάτων επιτροπές δεν
πτοήθηκαν. Συνέχισαν να εργάζονται και να επιθυμούν δικαίως, ειδικά μετά τις μεταρρυθμίσεις
τόσο της κατώτερης δευτεροβάθμιας (1979) όσο και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1985), να
έρθει η δουλειά τους στο φως και να δοθούν πληροφορίες για τη δραστηριότητα που βρισκόταν σε
εξέλιξη. Η διαδικασία, ωστόσο, είχε ήδη περάσει από έναν έλεγχο κατά την προετοιμασία των νέων
προγραμμάτων για την πρωτοβάθμια: το Υπουργείο είχε ξαναδεί σε βάθος και ξαναγράψει το
κείμενο που ετοίμασε η επιτροπή, που ήταν αρμόδια για τη σύνταξή του, και η οποία είχε
συγκροτηθεί στη βάση των ίδιων κριτηρίων με τις επιτροπές της δεκαετίας του ’60. Έτσι, στο
επίπεδο της μεθόδου προετοιμασίας του κειμένου των νέων προγραμμάτων για την ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σημειωνόταν ένα βήμα προς τα πίσω, η επιστροφή δηλαδή στην
παράδοση των «ημιπαράνομων» επιτροπών, η οποίες συγκροτούνταν από άτομα προσκείμενα στο
Υπουργείο, χωρίς δημοσιοποίηση των καθηκόντων τους και των κριτηρίων εργασίας τους. Μετά τα
μέσα Σεπτεμβρίου ’86, σε χαιρετισμό για το νέο έτος προς τους εκπαιδευτικούς στο περιοδικό
Tuttoscuola, η Φαλκούτσι ανακοίνωνε για τις «ερχόμενες εβδομάδες την παρουσίαση, από πριν στις
αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και της Γερουσίας και στη συνέχεια στο Εθνικό Συμβούλιο
Δημόσιας Εκπαίδευσης (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione), ενός προγράμματος
μεταρρύθμισης των προγραμμάτων του διετούς τμήματος της ανώτερης δευτεροβάθμιας και
80

Θυμίζουμε ότι για στους τύπους εκείνους σχολείων της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είχαν πενταετή
διάρκεια οι σπουδές χωρίζονταν σε δύο τμήματα: το πρώτο διετές (biennio) και το δεύτερο τριετές (triennio), βλ. και
πίνακα 2
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αναδόμησης των κατευθύνσεών της»81. Στις νέες προτάσεις, που παρουσιάστηκαν στο Εθνικό
Συμβούλιο Δημόσιας Εκπαίδευσης στις 7 Οκτωβρίου 1986, ήταν πια φανερή η πρόθεση του
Υπουργείου να πάει πέρα από την απλή σύνταξη προγραμμάτων διδασκαλίας και να δώσει βάρος
σε ζητήματα δομικά, όπως η αναδιοργάνωση των κατευθύνσεων της ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, η αναθεώρηση των μαθημάτων του κορμού, οι αλλαγές στα ωράρια του διετούς
τμήματος. Σπάζοντας μια μακρά παράδοση, που καθόριζε διαφορετικά προγράμματα για κάθε τύπο
σχολείου, το κείμενο προέβλεπε ένα ενιαίο πρόγραμμα για το κομμάτι του κορμού, όμοιο για όλους
τους τύπους σχολείων και με προγράμματα πανομοιότυπα για όλα τα μαθήματα, και μια περιοχή
διαφοροποιημένη σε δέκα διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο κορμός αρθρωνόταν σε 26 ώρες των 50
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λεπτών και περιλάμβανε τα ακόλουθα αντικείμενα : ιταλικά, ξένη γλώσσα, ιστορία, νομικήοικονομική-πολιτική αγωγή, μαθηματικά και πληροφορική, φυσική, βιολογία, χημεία, επιστήμες
της γης, φυσική αγωγή, θρησκευτικά. Το κομμάτι της κατεύθυνσης είχε 10 ώρες αντίστοιχης
διάρκειας. Έτσι, το υπουργικό κείμενο σημείωνε μια σημαντική καμπή προσπαθώντας να καλύψει
το κενό, που είχε αφεθεί επί υπουργού Κασάτι (1859!) και παρέμεινε αβετάβλητο τόσο από τον
Τζεντίλε (1923) όσο κι από τον Ντε Βέκι (De Vecchi, β΄ μισό δεκαετίας 1930).
Το Εθνικό Συμβούλιο της Δημόσιας Εκπαίδευσης σε έγγραφό του το Φεβρουάριο του
198782 εξέφραζε τις παρατηρήσεις του για τις αλλαγές στο διετές τμήμα, που πρότεινε η Φαλκούτσι.
Αρχικά εντόπιζε την απουσία μιας γενικής εισαγωγής, στην οποία θα φαίνονται καθαρά: «α) ο
καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης της καταλληλότητας των αντικειμένων, που αποτελούν τμήμα
της συγκεκριμένης σχολικής βαθμίδας, β) η παιδαγωγική σημασία αυτών των κριτηρίων σε σχέση
με τα περιεχόμενα και τις αξίες αυτών των αντικειμένων, γ) η διδακτική σχέση με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας, που απαιτεί για το κάθε αντικείμενο την προσφυγή σε νέα
αναλυτικά κι ερμηνευτικά εργαλεία». Κρινόταν, επίσης, απαραίτητο να ξεκαθαριστούν για κάθε
επιστήμη ή αντικείμενο τόσο «οι επιστημολογικές του προϋποθέσεις, όσο και ο ρόλος, οι
λειτουργίες και η ταυτότητα [...] οι στόχοι, τα περιεχόμενα, οι μέθοδοι, οι τεχνικές, οι τρόποι
81

Falcucci Franka, Saluto ai lettori di ‘Tuttoscuola’. Atti concreti, in Tuttoscuola, XII, n. 227, 1986, p. 2, όπως
αναφέρεται στο Di Pietro Gianni, Da strumento ideologico a disciplina formativa. I programmi di storia nell’ Italia
contemporanea, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 1991
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Consiglio Nazionale della Pubblica Nazionale, Parere sulle proposte di modifiche ai programmi della scuola
secondaria superiore, Agenzia Stampa Cgil scuola, X, n. 46, 23-2-1987, όπως παρατίθεται στο Di Pietro Gianni, Da
strumento ideologico a disciplina formativa. I programmi di storia nell’ Italia contemporanea, Edizioni Scolastiche
Bruno Mondadori, Milano, 1991, p. 409- 413
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επαλήθευσης». Ακόμα, αφού παρατηρεί ότι «ενώ για μερικές επιστήμες ή αντικείμενα είχε
προκαθοριστεί ένας ετήσιος καταμερισμός (της ύλης), για άλλα η ετήσια διανομή ή κατανομή των
προτεινόμενων περιεχομένων επαφίεται ολοκληρωτικά στις αποφάσεις του διδάσκοντα», προτείνει
«την υιοθέτηση μίας και ενιαίας εννοιολογικής και λειτουργικής γραμμής», ώστε να αυξηθεί η
ομοιογένεια μεταξύ των προγραμμάτων και να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ τους.
Επισημαίνονται, επίσης, οι ανομοιότητες μεταξύ των κατευθύνσεων, ειδικα σε ότι αφορά στον
αριθμό, το χαρακτήρα και τη μορφωτική και παιδαγωγική ποιότητα των προβλεπόμενων για κάθε
κατεύθυνση αντικειμένων: ο αριθμός τους ποικίλει από δύο έως πέντε ανά κατεύθυνση, ενώ άλλα
αντικείμενα είναι συμπληρωματικά των αντίστοιχών τους αντικειμένων του κορμού κι άλλα είναι
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πρόσθετα, με φανερά αποτελέσματα στη συνέπεια αυτών που ζητούνται από τους μαθητές. Άλλη
μια σειρά προβλημάτων εντοπίζεται στην επιλογή των αντικειμένων για κάθε κατεύθυνση και των
κριτηρίων, με τα οποία έγιναν αυτές οι επιλογές. Κατά την κρίση της επιτροπής, η επιλογή αυτή
πρέπει να γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια: για τα τεχνικά ινστιτούτα να επιλέγονται αντικείμενα,
που θα είναι προπαιδευτικά, σε σχέση με την ακόλουθη απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και
δεξιοτήτων, κι όχι άμεσα λειτουργικά προς ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, ενώ αντιθέτως για τα
επαγγελματικά ινστιτούτα τα αντικείμενα της κατεύθυνσης μπορούν να έχουν μια αμεσότερη
επαγγελματική αξία. Μια τελευταία παρατήρηση αφορά στην «τάση, εμφανή κυρίως στα
προγράμματα για τα τεχνικά αντικείμενα, για κατάχρηση των ξένων όρων, αντί να ευνοηθεί η
χρήση του ιταλικού λεξιλογίου σ’ όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν όροι που
ανταποκρίνονται ακριβώς και στις οποίες από την αντικατάσταση δεν προκύπτει το ρίσκο ανούσιων
λεξιλογικών θυσιών».

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η ιστορία διατηρούσε το χρόνο που της αφιερωνόταν από τα
παλαιότερα προγράμματα στο μεγαλύτερο μέρος των δευτεροβάθμιων σχολείων, δηλαδή δύο ώρες
εβδομαδιαίως, όσες ακριβώς και η φυσική αγωγή.
Οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και τα άμεσα κι έμμεσα εμπόδια, που έθεταν
στην προσπάθεια μεταρρύθμισης όσοι δεν επιθυμούσαν δραστικές αλλαγές στο χώρο της
εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού το 1987 οδήγησαν σε νέα
στασιμότητα το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα της υπουργού Φαλκούτσι, έφεραν αλλαγές και στην
ηγεσία των επιτροπών διαχείρισης της προσπάθειας μεταρρύθμισης και οδήγησαν σε μετριοπαθείς,
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συμβιβαστικές επιλογές, τόσο στο πλαίσιο που αφορούσε γενικότερα την ανώτερη δευτεροβάθμια
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εκπαίδευση, όσο και στα προγράμματα του κάθε αντικειμένου χωριστά.
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Η διδασκαλία της ιστορίας στην πρόταση Φαλκούτσι
Ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε η διδασκαλία της ιστορίας στην πρόταση της υπουργού
Φαλκούτσι (φθινόπωρο 1986) προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σκληρές συγκρούσεις θέσεων, οι
οποίες φιλοξενήθηκαν στα πρωτοσέλιδα των σημαντικότερων ημερήσιων εφημερίδων και
αποτέλεσαν το σημείο- καμπή για το υπουργικό σχέδιο. Το ξαφνικό ξέσπασμα και η ένταση της
συζήτησης προκάλεσαν τη μεγάλη έκπληξη όλων εκείνων, που είχαν συνηθίσει στην ηρεμία και την
έλλειψη ενδιαφέροντος από τα ΜΜΕ για τα σχολικά ζητήματα, ακόμα κι όταν αυτά ήταν πολύ
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σοβαρά83.
Το πρόγραμμα της Φαλκούτσι για την ιστορία περιλάμβανε πολλά από τα στοιχεία
καινοτομίας και αλλαγής, τα οποία συνυπήρχαν με αντιφατικό τρόπο στα προγράμματα για την
κατώτερη δευτεροβάθμια του 1979. Η οργάνωση του νέου προγράμματος βασίστηκε στην
προοπτική μελλοντικής επέκτασης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως την ηλικία των 16 ετών και
ενσωμάτωσης σ’ αυτήν του διετούς τμήματος της ανώτερης δευτεροβάθμιας. Με βάση μια τέτοια
επιλογή, έπρεπε να ληφθούν υπόψη και τα εξής:
-

το γεγονός ότι το διετές αυτό τμήμα θα τοποθετούνταν μετά από μια κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία συνδυάζοντας την πραγμάτευση στη βάση θεμάτων
αλλά και μέσα από ένα εγκυκλοπαιδικό συνεχές (continuum), διέτρεχε όλο τον κύκλο, από
την προϊστορία μέχρι και τη σύγχρονη εποχή

-

η επίγνωση ότι αυστηρά καθορισμένη και δεσμευτική για τους διδάσκοντες ρύθμιση της
διδακτικής ζωής του σχολείου ήταν πια ανεπαρκής και δυσλειτουργική

-

το γεγονός ότι τα ισχύοντα προγράμματα, καθορισμένα πάνω από είκοσι χρόνια πριν, ήταν
παρωχημένα και μακριά από τις εξελίξεις της ιστορικής έρευνας και της παιδαγωγικοδιδακτικής συζήτησης.
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Αντίστοιχης έντασης και σημασίας διάλογος γύρω από τα ζητήματα που αφορούσαν στην ιστορία και στη διδασκαλία
της στα δευτεροβάθμια σχολεία, διεξαγόταν την ίδια περίοδο και στην Αγγλία, με αφορμή την προσπάθεια κατάρτισης
για πρώτη φορά ενός Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος (National Curriculum). Για το διάλογο στην Αγγλία και την
κατάληξη των αντιπαραθέσεων γύρω από την ιστορία, βλ. Βεντούρα Λίνα, Κουλούρη Χριστίνα, Η διδασκαλία της
εθνικής ιστορίας στη Δυτική Ευρώπη: αναζητήσεις και προτάσεις, στο Π.Ε.Φ., Σεμινάριο 17, Εθνική συνείδηση και
ιστορική παιδεία, Αθήνα 1994, σελ. 118-147. Βλ. επίσης στο Συριάτου Α., Καθήκον και ένστικτο: Η ιστορία στα
σχολεία στη μεταπολεμική Βρετανία 1945-1995, Μνήμων, 21, 1999, 133-162
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Τα σημεία της αλλαγής σ’ αυτό το πρόγραμμα ήταν προς αυτές ακριβώς τις κατευθύνσεις. Η
επιλεγμένη εφαρμογή ήταν εκείνη μιας κοινωνικής ιστορίας, ανοιχτής στη συμβολή και τα
αιτήματα των κοινωνικών επιστημών, σύμφωνα με ένα επιστημονικό μοντέλο, που θα υποδεχόταν
τα αποτελέσματα της συζήτησης σε επίπεδο ιστοριογραφικό αλλά και παιδαγωγικο-διδακτικό, όπως
αυτή διεξαγόταν εκείνη την εποχή στην Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες. Το μοντέλο αυτό θα ήταν
θεμελιωμένο στην αρχή του προγραμματισμού με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, ανοιχτό στην
απόκτηση εμπειριών από τη δουλειά στο εργαστήριο (laboratorio) και στην πρακτική της έρευνας.
Το νέο κείμενο ανέτρεπε το μοντέλο των μέχρι τότε προγραμμάτων του διετούς τμήματος και
λαμβάνοντας σαν δεδομένο ότι αυτή η βαθμίδα θα αποτελούσε σύντομα την τελευταία διετία της
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υποχρεωτικής εκπαίδευσης, προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το καινούριο πρόγραμμα σαν
ένα στάδιο προπαιδευτικό, τόσο γι’ αυτούς οι οποίοι θα εγκατέλειπαν την εκπαίδευση αμέσως μετά
το τέλος της υποχρεωτικής της διάρκειας (δηλαδή στην ηλικία των 16), όσο και για εκείνους που θα
συνέχιζαν και θα ολοκλήρωναν τις σπουδές τους στο τριετές τμήμα της ανώτερης δευτεροβάθμιας.
Από τη στιγμή που στο τριετές τμήμα η διδασκαλία της ιστορίας συνδεόταν με «μια ιστορική
κουλτούρα ανωτέρου επιπέδου» και με «τη συστηματική μελέτη», μια τέτοια προπαιδευτική
προετοιμασία αφορούσε στην πρακτική εργασία και στην εμβάθυνση σε λογικές λειτουργίες
(εννοιοποίηση, λογική σκέψη) και στην «απόκτηση εργαλείων ανάλυσης και έκφρασης και στην
ικανότητα χρήσης τους με τον κατάλληλο τρόπο».

Σ’ αυτό το γενικό πλαίσιο οι στόχοι της παρουσίας της ιστορίας στο διετές τμήμα ορίζονταν
προς μια διπλή κατεύθυνση, προς δύο πρωταρχικούς παιδαγωγικούς σκοπούς: «την προοδευτική
απόκτηση της ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας» και «την ηθική και πολιτική ωρίμανση». Σ’
αυτό το πλαίσιο εγκαταλείπεται η παραδοσιακή συστηματική πραγμάτευση ενός παρελθόντος, που
κατανοείται σαν μια εξελικτική γραμμή αδιάκοπη από την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη μέχρι
σήμερα κι έτσι εγκαταλείπεται (για πρώτη φορά σ’ αυτή τη βαθμίδα) το παραδοσιακό χρονολογικό,
εγκυκλοπαιδικό και αφηγηματικό πλαίσιο της ιστορίας σαν αντικείμενο του σχολείου. Προτείνεται
μια διδασκαλία επικεντρωμένη σε διδακτικές ενότητες, καθεμία αφιερωμένη σε ένα «πρόβλημα ή
θεματικό πυρήνα», στον οποίο γίνεται εμβάθυνση μέσα από ερευνητικές δραστηριότητες, που
οδηγούν στην κατανόηση της πολλαπλότητας των στοιχείων που καθορίζουν την ιστορική γνώση
(πηγές, θεωρίες, μέθοδοι, επιστήμες) και «προσομοιώνουν τη διαδικασία της ιστορικής έρευνας»,
ορίζοντας καινοτόμους διδακτικούς στόχους: «να γνωρίσουν να οργανώνουν και να συντηρούν τα
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εργαλεία και τα υλικά της εργασίας, να γνωρίσουν τα εργαλεία και τη γλώσσα της επιστήμης και τις
κύριες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην ιστορία, να μάθουν να παρατηρούν και να αναγνωρίζουν
ένα φαινόμενο ή ένα πρόβλημα στην πολυπλοκότητά του και να διατυπώνουν υποθέσεις, να
κατανοούν τις σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς (περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά,
οικονομικές καταστάσεις, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, τεχνική και επιστημονική πρόοδος,
εκφράσεις θρησκευτικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές), να μάθουν να αντιλαμβάνονται τη
διαχρονική εξέλιξη ενός και μόνου τομέα ή μιας πολλαπλότητας τομέων σχετικής με τη δυναμική
ενός προβλήματος, να μάθουν να τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους».
Καινοτόμοι παράγοντες υπήρχαν πολλοί στο κείμενο και μάλιστα σε διαφορετικά επίπεδα,
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όπως αυτό της παιδαγωγικής- διδακτικής, της μεθοδολογίας, των περιεχομένων αλλά και της
γενικότερης οπτικής του ζητήματος της ιστορικής διδασκαλίας. Η διαθεματική διάσταση ήταν
εμφανής σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι στα προγράμματα ιστορίας του ’79 και μάλιστα με πιο
ξεκάθαρο τρόπο, κάτι που οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην επιλογή του μοντέλου ιστορίας (σε
στενή σχέση με τις κοινωνικές επιστήμες, ιδιαίτερα με την πολιτιστική ανθρωπολογία). Η διάσταση
αυτή ξεδιπλωνόταν προς δύο κατευθύνσεις: εκείνη της σχέσης ανάμεσα στην ιστορία και τα
εργαλεία εκείνα, που αξιοποιούνταν και στο εργαστήριο του ιστορικού και τα οποία ήταν ιδιαίτερα
εργαλεία και άλλων επιστημονικών αντικειμένων, κι εκείνη της σχέσης ανάμεσα στην ιστορία και
τα άλλα αντικείμενα του διετούς τμήματος. Αυτές οι σχέσεις καθόρισαν και τις σημαντικές
καινοτομίες στο επίπεδο της διδακτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν πια στον προγραμματισμό του
μαθήματος, στην κεντρική θέση όχι πια του μαθήματος με την παραδοσιακή του έννοια, αλλά ενός
ανοίγματος σε πρακτικές του εργαστηρίου του ιστορικού και της έρευνας. Το εύρος, μάλιστα, των
τομέων, με τους οποίους μπορούσε να συνάψει δεσμούς η ιστορία, μεγάλωνε με την πρόταση για
σχέση και με την ύλη των αντικειμένων των φυσικών επιστημών, καλύπτοντας, έτσι, ένα αίτημα
που υπήρχε από το 1979.
Στο ίδιο επίπεδο, αυτό της διδακτικής, αναδιαμορφωνόταν ο ρόλος των γεγονότων και της
χρονολογίας. Αρνούμενο το μοντέλο της ιστορίας που προτεινόταν από το μεγαλύτερο μέρος των εν
ισχύ προγραμμάτων στους διαφορετικούς τύπους σχολείων της ανώτερης δευτεροβάθμιας, ένα
μοντέλο επικεντρωμένο στα συμβάντα, το κείμενο προσπαθούσε «να αποφύγει την προσφυγή στην
απαρίθμηση των γεγονότων», μιλώντας για πραγμάτευση «σε θεμελιώδεις κατευθυντήριες
γραμμές», οι οποίες «προκρίνονται από την οπτική της ιστοριογραφικής έρευνας» και «επιτρέπουν
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την απόκτηση των σημαντικών εννοιών». Ακόμα, πρότεινε «να ευνοείται η χρήση της
μεθοδολογικής προσέγγισης, που θεωρείται καταλληλότερη» για την αντιμετώπιση «καθενός από
τα προβλήματα ή τους θεματικούς πυρήνες». Αυτή η προσέγγιση αφαιρούσε από την ιστορία σαν
σχολικό αντικείμενο ένα στοιχείο, που διατηρούσε για πάνω από εκατό χρόνια, το χαρακτήρα
δηλαδή της απόλυτης αντικειμενικότητας, της μοναδικής για όλους και για όλα αναδόμησης του
παρελθόντος.
Κάποιες από τις καινοτομίες των προγραμμάτων του 1979 διατηρούνταν και στην πρόταση
της υπουργού Φαλκούτσι για την ιστορία. Έτσι, σε ότι αφορά στον καθορισμό της διδακτικής
πράξης, προβλεπόταν «η ενεργητική συμμετοχή και η συζήτηση στην τάξη», «η εμβάθυνση στα
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ενδιαφέροντα των μαθητών», «η ομαδική και ατομική εργασία». Ακόμα, υιοθετώντας τη λογική του
’79, η αξιολόγηση εισάγονταν στη διαδικασία μάθησης και εφαρμοζόταν σύμφωνα με κριτήρια πιο
επιστημονικά. Κάθε διδακτική ενότητα έπρεπε να προβλέπει «εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης
ενδιάμεσα και τελικά», τα οποία συνδέονταν με την επαλήθευση «της κατάκτησης των στόχων».
Σημαντικό ζήτημα εξ αρχής για τους συντάκτες του κειμένου ήταν αυτό του κατά πόσο το
πρόγραμμα θα αποτελούσε παράγοντα δέσμευσης ή ελευθερίας- και σε ποιο βαθμό- για τους
διδάσκοντες την ιστορία. Έτσι, οι προτάσεις της επιτροπής άφηναν στο διδάσκοντα μια ελευθερία
άγνωστη ακόμα και στα προγράμματα του 1979 για την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επιτρεπόταν όχι μόνο η επιλογή του μεθοδολογικού ύφους και η σειρά πραγμάτευσης των
γεγονότων, αλλά ακόμα και αποκλίσεις, δηλαδή η απόρριψη κάποιων θεμάτων, στη βάση του
προεπιλεγμένου χρονολογικού τόξου. Αφομοιώνοντας ένα αίτημα που παραμελήθηκε το ’79, το νέο
πρόγραμμα ξεκαθάριζε ότι «τα επιλεγμένα θέματα μόνο στην πλειονότητά τους έπρεπε να
οργανώνονται με βάση έναν ιστορικό άξονα» και «αυτό δεν έπρεπε να είναι απαραίτητα δεσμευτικό
για την οργάνωση σε μια χρονολογική υποδιαίρεση». Το κομμάτι που ήταν αφιερωμένο στα
περιεχόμενα ξεκαθάριζε προκαταρτικά ότι «η διάρθρωσή τους δεν έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη
τόσο σαν ένα ευρετήριο θεμάτων, όσο σαν μια από τις πιθανές προτάσεις για τη διάρθρωση με βάση
θέματα από την ανοιχτή δομή».
Τέλος, μια καινοτομία προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις και αφορούσε στα
περιεχόμενα. Ήταν η επιλογή να αντικατασταθεί στο διετές τμήμα η αρχαία ιστορία, που προς το
παρόν προβλεπόταν για το γυμνάσιο, το επιστημονικό λύκειο, τα παιδαγωγικά και τα τεχνικά
ινστιτούτα, από τη νεότερη και τη σύγχρονη ιστορία. Κίνητρο για μια τέτοια επιλογή ήταν,
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σύμφωνα με τους συντάκτες του κειμένου, η προσπάθεια να ενισχυθούν τα κίνητρα για μάθηση, να
διατηρηθεί, «μέσω της κριτικής γνώσης και της συνείδησης των σύγχρονων προβλημάτων στην
ιστορική τους διάσταση» μια εισαγωγή συμμετοχική και υπεύθυνη στις κοινωνικές, πολιτικές και
πολιτιστικές αλλαγές. Αυτή συνδεόταν με την επιλογή της επιτροπής να εργαστεί στη βάση του
μελλοντικού υποχρεωτικού χαρακτήρα του διετούς τμήματος, που με επέκταση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης ως τα 16, θα αποτελούσε την τελευταία περίοδο του δεύτερου πενταετούς
υποχρεωτικού κύκλου και για πολλούς μαθητές τα τελευταίο κομμάτι της σχολικής τους ζωής. Οι
θέσεις γύρω από το ζήτημα εκδηλώθηκαν με μεγάλη ένταση και φιλοξενήθηκαν όχι μόνο στα
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επιστημονικά περιοδικά, αλλά και στις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες της Ιταλίας.
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Οι διάλογος πάνω στην πρόταση Φαλκούτσι για τη διδασκαλία της ιστορίας
Οι επιλογές του προγράμματος για τη διδασκαλία της ιστορίας στην πρόταση της Φαλκούτσι
προκάλεσαν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όχι μόνο του ακαδημαϊκού κόσμου αλλά ακόμα κι
ανθρώπων που ως τότε ήταν αδιάφοροι για τα προβλήματα του σχολείου. Στα πρωτοσέλιδα των
εφημερίδων τα ζητήματα που αφορούσαν στο σχολικό αντικείμενο της ιστορίας- ιδιαίτερα σε ότι
αφορά στην αντικατάστση της αρχαίας ιστορίας από τη νεότερη και σύγχρονη στο διετές τμήμαέγιναν αφορμή για τόνους έντονους και εχθρικούς. Παρατηρήθηκε, μάλιστα, το αξιοσημείωτο
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φαινόμενο της στήριξης απ’ τη μια των υπουργικών προτάσεων από λαϊκά και προοδευτικά
σωματεία, κι απ’ την άλλη μια στάση αυστηρής κριτικής και άρνησης των προτεινόμενων
προγραμμάτων από σωματεία καθολικά, τα οποία τάσσονταν παραδοσιακά υπέρ των υπουργικών
αποφάσεων. Ο διάλογος αυτός παρουσιάστηκε συνοπτικά αλλά επιτυχημένα από τις σελίδες ενός
εξαιρετικού περιοδικού για την ιστορία και τη διδακτική της, του περιοδικού Τα ταξίδια του
Ηρόδοτου (I viaggi di Erodoto), στο τεύχος του Σεπτεμβρίου του 1987.
Το περιοδικό χωρίζει αυτό το διάλογο σε δύο φάσεις. Η πρώτη φιλοξενήθηκε κατά βάση
στις σελίδες των καθημερινών εφημερίδων της χώρας και είχε σαν πρωταγωνιστές της εξέχοντες
δημοσιογράφους και ιστορικούς «αξίας». Εκεί ξεκίνησε ένας «πόλεμος-αστραπή για την
αποκατάσταση της αρχαίας ιστορίας στο θρόνο του διετούς τμήματος, τον οποίο είχε σφετεριστεί η
νεότερη και σύγχρονη ιστορία»84. Έτσι, η προσοχή των αναγνωστών αποσπάστηκε από ζητήματα
βαθύτερα της σχολικής ζωής και της διδασκαλίας της ιστορίας. Αυτή η παραγωγή κειμένων
υποστηρικτικών της αρχαίας ιστορίας αποτέλεσε στο σύνολό της έναν καθρέφτη της ιστορίας, όπως
αυτή γίνεται αντιληπτή και διδάσκεται σε ανώτερα επίπεδα, αλλά και μια μαρτυρία για τα
αποτελέσματα της ιστορικής διδασκαλίας και της ιστοριογραφικής κουλτούρας. «Η μελέτη της
αρχαίας ιστορίας στο διετές τμήμα παράγει εντυπωσιακά μορφωτικά αποτελέσματα: κάνει
κατανοητό το γιατί είμαστε δυτικοί κι όχι ανατολικοί, κάνει κατανοητό το ότι η ιδέα του Θεού που
έχουμε στο μυαλό μας ανέρχεται στο 587 π.Χ. και στη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, μας προσφέρει τα
αποτελεσματικότερα μοντέλα για να κατανοήσουμε την παρούσα στρατηγική κατάσταση και την
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εξασθένηση των μεγάλων παγκόσμιων οργανισμών»85. «Μας βοηθά να καταλάβουμε το Μακιαβέλι
και το Ρουσό»86. «Οι αναδομήσεις της αρχαίας ιστορίας επιτρέπουν να καταλάβουμε- σαν συνέπεια
εντυπωσιακών αναλογιών- ποιος είναι ο ‘πραγματικός’ μηχανισμός της οικονομίας και της
πολιτικής του σήμερα»87. Στη βάση της παραπάνω λογικής «η αρχαία ιστορία αποτελεί ένα
γνωστικό πασπαρτού»88. Οι μομφές για το πρόγραμμα της Φαλκούτσι περνούσαν και σε άλλο
επίπεδο: «αυτό [δηλαδή το πρόγραμμα της Φαλκούτσι] θα είναι [...] το απώτερο κίνητρο μιας
οδυνηρής ταξικής διάκρισης ανάμεσα στους ‘ανώτερους’ Ιταλούς (που γνωρίζουν την ιστορία και
γίνονται αρχηγοί) και στους ‘κατώτερους’ Ιταλούς, οι οποίοι εξαιτίας του Υπουργείου Δημόσιας
Εκπαίδευσης, αγνοούν την Ελλάδα και τη Ρώμη, και θα παραμείνουν κατώτεροι»89. «Τώρα που το
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χτύπημα της αξίνας πέφτει στο διετές τμήμα της ανώτερης δευτεροβάθμιας, στόχος είναι η
ιστορία»90. Μια τέτοια φανταστική δύναμη της μελέτης της αρχαίας ιστορίας δεν επιβεβαιώνεται,
ωστόσο, ούτε από τους διδάσκοντες, ούτε από όσους ασχολούνται με τη διδακτική. Πίσω από όλες
τις ενστάσεις για την εισαγωγή της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο διετές τμήμα, βρίσκονταν:
-

η μακρά έλλειψη ενδιαφέροντος για τα γενικότερα ζητήματα του κόσμου του σχολείου

-

η στάση υπεροψίας απέναντι σε προβλήματα και έννοιες, που βρίσκονταν στο κέντρο των
συζητήσεων εδώ και πολλά χρόνια, και αφορούσαν στη διδασκαλία της ιστορίας στο
δευτεροβάθμιο σχολείο

-

η σχεδόν απόλυτη άγνοια των χαρακτηριστικών των προγραμμάτων της ιστορίας που ήταν
τότε σε ισχύ, και των ωραρίων, που παραχωρούνταν στην ιστορία στους διαφορετικούς
τύπους σχολείων της δευτεροβάθμιας

-

η παράβλεψη του ενδεικτικού και απολύτως μη δεσμευτικού χαρακτήρα των περιεχομένων
του προγράμματος της Φαλκούτσι.
Ο Φράνκο Πιτόκο (Franco Pitocco), διευθυντής του Τμήματος Ιστορικών Σπουδών του

Πανεπιστημίου της Ρώμης, μας δίνει μια άλλη οπτική και μια διαφορετική αιτιολόγηση για την
εχθρική στάση απέναντι στον παραγκωνισμό της αρχαίας ιστορίας και στο πρόγραμμα της
85
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Φαλκούτσι. Πρόκειται για τη σχέση ανάμεσα στην πανεπιστημιακή και τη σχολική διδασκαλία της
ιστορίας και ιδιαίτερα για τη στάση των πανεπιστημιακών δασκάλων απέναντι στην ιστορία σαν
σχολικό αντικείμνο στην εποχή τους. Αποδίδοντας, αρχικά, στους Ιταλούς πανεπιστημιακούς μια
υπεροψία και μια αλαζονεία απέναντι στο δευτεροβάθμιο σχολείο («...νομίζουν ότι οι διδάσκοντες
και οι μαθητές είναι ‘απροετοίμαστοι’, θα έπρεπε να διαβάζουν περισσότερο τα βιβλία των
πανεπιστημιακών [...] το σχολείο στο σύνολό του είναι η δεξαμενή προνομιακής διάδοσης και
διάχυσης της πανεπιστημιακής κουλτούρας»)91, δίνει έμφαση στην τάση τους να επεκτείνουν το
πρότυπο του κλασικού λυκείου, από το οποίο αποφοίτησε η συντριπτική πλειοψηφία τους, σ’
ολόκληρη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πέρα από το γεγονός ότι μια τέτοια επιλογή ήταν πια
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άκαιρη, αφού το κλασικό λύκειο αντιπροσωπεύει λιγότερο από το ένα δέκατο του πληθυσμού της
δευτεροβάθμιας (βλ. και σελ. 23), η ίδια η κατάργηση της αρχαίας ιστορίας από το διετές τμήμα
έθετε υπό αμφισβήτηση την εικόνα του «ιερού» χώρου του κλασικού λυκείου και χτυπούσε στην
καρδιά της συλλογικής τους ταυτότητας. Δικαιολογώντας, εν μέρει, την υπουργό, ο Πιτόκο
παρομοιάζει το εγχείρημά της με προσπάθεια «να βάλει τα χέρια της στη φωλιά των φιδιών»92. Απ’
την άλλη, συμμερίζεται μερικές από τις απόψεις των πολέμιών της. «Είναι αλήθεια ότι η εξάλειψη
της αρχαίας ιστορίας από το διετές τμήμα σημαίνει ότι δε λαμβάνεται υπόψη ότι το ελληνορωμαϊκό
παρελθόν παρευρίσκεται στο παρόν μας, στις εννοιολογικές του δομές, στο πολιτιστικό του ύφος.
Είναι αλήθεια ότι τα νέα προγράμματα αποκρύπτουν αδικαιολόγητα την πολιτική διάσταση της
ιστορίας. Είναι αλήθεια ότι η επιλογής της ‘κοινωνικής ιστορίας’, που φαίνεται να προτείνουν, δεν
είναι παρά μερική κι ως ένα σημείο αντιφατική και ανακόλουθη. Είναι αλήθεια ότι ένα πρόγραμμα
ιστορίας οργανωμένο ‘σε θεματικές ομάδες’ και ‘σε γραμμές εξέλιξης’ ρισκάρει να καταστρέψει
την ουσία της ένταξης στο πλαίσιο, που είναι κατάλληλη για την ιστορία»93. Σημειώνει, ωστόσο, ότι
οι πανεπιστημιακοί «δε θέτουν το πρόβλημα των ‘συνθηκών διδασκαλίας’ της ιστορικής ύλης» κι
έτσι επιβεβαιώνουν γι’ ακόμα μία φορά την απόσταση από το σχολείο, που χαρακτηρίζει το
επάγγελμά τους, και την άγνοιά τους για τα διάφορα τεχνικά-διδακτικά προβλήματα των
διαφορετικών τύπων σχολείων. Στο ίδιο πνεύμα και ο Ίβο Ματότζι μέμφεται τους «μύστες της
αρχαίας ιστορίας», αρχικά επειδή συγχέουν την αρχαία ιστορία, εννοημένη σαν τομέα της
91
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ιστοριογραφικής έρευνας, με την αρχαία ιστορία, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα στα σχολικά
εγχειρίδια. «Δεν υποψιάζονται ότι η ιστορία σαν σχολική ύλη μπορεί να είναι μια κακή ιστορία κι
από μια κακή ιστορία δεν μπορεί κανείς να περιμένει ωφέλιμα αποτελέσματα»94. Οι διαμαρτυρίες
για τον παραμερισμό της αρχαίας ιστορίας συνδέθηκαν και με τις μεθοδολογικές κατευθύνσεις του
προγράμματος. Έτσι, ενώ απ’ τη μια πρόβαλε την ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης στη
διδασκαλία της ιστορίας, έσβηνε από το χάρτη την αρχαία ιστορία, η οποία «έχει πράγματι την
μακρότερη και βαθύτερη παράδοση σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις»95.
Η δεύτερη φάση, σε περιοδικά σχετικά με το σχολείο, την εκπαιδευτική πολιτική ή τη
διδακτική, είχε σαν πρωταγωνιστές της ιστορικούς ευαισθητοποιημένους στα προβλήματα της

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

διδασκόμενης στα σχολεία ιστορίας, ειδικούς στη διδακτική της ιστορίας, διδάσκοντες, κυρίως το
κομμάτι εκείνο που ενδιαφερόταν για περισσότερες καινοτομίες και αναζητούσε την αλλαγή στο
ιταλικό σχολείο, και τέλος διάφορα σωματεία και συλλόγους. Το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της
φάσης ήταν ότι ανέσυρε στην επιφάνεια σημαντικά ζητήματα, που η πρώτη φάση του διαλόγου είχε
παραλείψει ή εσκεμμένα είχε παραμερίσει. Τέτοια ήταν η συμφωνία μεταξύ των νέων
προγραμμάτων, η επαγγελματική κατάρτιση των διδασκόντων, οι σχέσεις του διετούς με το τριετές
τμήμα, η σχέση ανάμεσα στα μαθήματα του κορμού κι αυτά των κατευθύνσεων, ανάμεσα στους
στόχους, τα περιεχόμενα και τις διδακτικές στρατηγικές, ανάμεσα στα νέα προγράμματα και τις
απαραίτητες για την υλοποίησή τους συνθήκες.

Το σημείο συνάντησης ατόμων και ομάδων διαφορετικής προέλευσης και οπτικής μέσα σ’
αυτό το διάλογο ήταν η συνειδητοποίηση πως η αύξηση ή όχι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν
ένας γόρδιος δεσμός, που έπρεπε να επιλυθεί προτού μελετηθεί οποιοδήποτε άλλο μέτρο. Πράγματι,
η βαθύτερη επιλογή δεν αφορούσε στα περιεχόμενα (αρχαία ή σύγχρονη ιστορία), αλλά στην
αναγκαιότητα μιας μεταρρύθμισης σε βάθος τόσο των περιεχομένων, όσο και των στόχων και των
διδακτικών μεθόδων. Ο Ίβο Ματότζι υποστηρίζει την επέκταση της διάρκειας της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης για ακόμα δύο χρόνια για τέσσερις λόγους:
o για να βελτιωθεί η πολιτιστική και πολιτική εκπαίδευση των πολιτών, ώστε να είναι
ανάλογη προς τις ανάγκες κατανόησης της πολυπλοκότητας του σύγχρονου κόσμου
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o για να γίνονται οι επιλογές ζωής των μαθητών (εννοεί την επιλογή επαγγελματικής
κατεύθυνσης) λιγότερο πρώιμες, ενάντια στην παρούσα εφαρμογή
o επί του παρόντος τα αντικείμενα εμπλουτίζονται με πληροφορίες και εννοιοποιήσεις κι
επομένως χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο για τη διδασκαλία και τη μάθηση
o κοντολογίς, επειδή η παιδαγωγική και η διδακτική έχουν καθορίσει στρατηγικές, που
συνιστούν τη διάρθρωση της ύλης σε γνωστικά πλαίσια και τη βαθμιαία μάθησή της,
απαιτούν ταυτόχρονα για το σχηματισμό αυτών των γνωστικών πλαισίων ρυθμούς πιο
αργούς σε σχέση με την ταχεία πρακτική ανάγνωσης και εξήγησης, που ακολουθούν τα
εγχειρίδια.

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

Για τον Πιτόκο, η αναδιοργάνωση των προγραμμάτων δεν είναι μόνο ζήτημα αλλαγής του
προφίλ του σχολείου μέσα από την επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά έχει να κάνει
και με την επαγγελματική εκπαίδευση, με τη σχέση που έχει αυτή με τη βασική εκπαίδευση και
γενικότερα με το σχολείο96.

Οι ενστάσεις, που εκδηλώθηκαν στη δεύτερη φάση του διαλόγου, άγγιξαν μια ποικιλία
διαφορετικών ζητημάτων. Πρώτα απ’ όλα, υπήρχε ένα μεγάλο πλήθος που διακήρυττε την ανάγκη
επιστροφής στην πολιτική ιστορία, η οποία άδικα έπεσε σε κρίση μετά τη στροφή της προσοχής σε
νέα ιστορικά υποκείμενα και νέους τομείς της ιστορικής πραγματικότητας. Στις αντιρρήσεις της για
την εγκατάλειψη της πολιτικής ιστορίας η Σοφία Γκαγιάνο (Sofia Boesch Gajano) υποστηρίζει τη
διατήρηση αυτής της ιστοριογραφικής παράδοσης «όχι σαν μοντέλο, αλλά σαν πολιτιστική
κληρονομιά, που μπορούμε να ξαναμελετήσουμε κριτικά, να ανανεώσουμε, να μετασχηματίσουμε
με γόνιμους εμβολιασμούς»97.

Αρκετές από τις παρατηρήσεις αφορούσαν και στο πλαίσιο των μεθοδολογικών και
διδακτικών προσεγγίσεων. Παρόλο που οι βασικές μεταβλητές της πρότασης για την ιστορία,
δηλαδή η μακρά διάρκεια και η διεπιστημονικότητα, καταδείκνυαν ξεκάθαρα το ιστοριογραφικό
μοντέλο στη βάση των επιλογών (αυτό των Ανάλ), η επιλογή του προγράμματος υπέρ της
διαχρονικής διάστασης απέφευγε να προτείνει τη σχέση ανάμεσα στη διαχρονία και τη συγχρονία
σαν βασικό εργαλείο της ιστορικής ερμηνείας. Επικεντρωμένο σε μια τέτοια σχέση, το διδακτικό
μοντέλο θα μπορούσε να καταδείξει την πολυπλοκότητα των ιστορικών προβλημάτων και συνεπώς
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την αδυναμία των μονοσήμαντων εξηγήσεων. Η Γκαγιάνο προσθέτει επίσης: «χωρίς απαίτηση για
μια σωστή απάντηση, μου φαίνεται θεμιτό να εγείρω κάποιες αμφιβολίες. Γιατί δε θεωρούνται
σημαντικά, για τους ίδιους σκοπούς, πέρα από τα στοιχεία συνέχειας και αυτά των ασυνεχειών,
πέρα από το κοντινό, το μακρινό και διαφορετικό;»98. Αξίζει παρεμπιπτόντως να θυμηθούμε εδώ ότι
η παρουσία διαφορετικών εθνικών και πολιτισμικών ομάδων στη Γαλλία έθεσε σε συζήτηση εκεί τη
διδασκαλία της ιστορίας.
Άλλο ένα σημαντικό και διαχρονικό ζήτημα μεθοδολογίας είναι αυτό, που ο Ράντιτσε
ονόμασε «ανιούσα μέθοδος» διδασκαλίας της ιστορίας (βλ. σελ.14), δηλαδή μια διδασκαλία που
ξεκινά από το παρόν και κατευθύνεται στο παρελθόν. Η πρόταση γι’ αυτή τη μέθοδο, παρούσα στα
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προγράμματα της Φαλκούτσι για την ιστορία, στηρίχτηκε σε ψυχο-παιδαγωγικές αντιλήψεις, στις
οποίες βασίζονται ενεργητικές και εποικοδομητικές διδακτικές, ερευνητικές πρακτικές καθώς και η
ιδέα του εργαστηρίου της ιστορίας. «Δεδομένου ότι η ιστορία είναι η επιστημονική και κριτική
δόμηση του παρελθόντος, μια επιστήμη που μετρά την επιρροή του παρελθόντος στο παρόν, και
συνεπώς μια έρευνα που ξεκινά από το παρόν»99, τότε η διδακτική της οφείλει να δομείται σαν
έρευνα και να είναι συνυφασμένη σαν πρακτική με το εργαστήριο. Αυτό ωφελεί τόσο τους μαθητές,
δίνοντάς τους τα ερεθίσματα και οδηγώντας τους στην απόκτηση των κατάλληλων ικανοτήτων και
δεξιοτήτων, όσο και τους διδάσκοντες, οι οποίοι έτσι ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις του
επαγγέλματός τους, που τους θέλει διδάσκοντες- ερευνητές. Παρόμοιες νύξεις υπέρ της εκκίνησης
μελέτης της ιστορίας από το παρόν, είχε κάνει άλλωστε ένας σημαντικός δάσκαλος της γαλλικής
ιστοριογραφικής σχολής των Ανάλ, ο Μαρκ Μπλοκ (Marc Bloch), όταν ανέφερε ότι «σε τελευταία
ανάλυση, άσχετα με το αν το συνειδητοποιούμε, είναι από τις καθημερινές μας εμπειρίες που
δανειζόμαστε και, αν χρειασθεί, τους προσδίδουμε νέες αποχρώσεις, τα στοιχεία που μας βοηθούν
στην αποκατάσταση του παρελθόντος», ότι «συμβαίνει [...] η γνώση του παρόντος να συμβάλλει
ακόμη πιο άμεσα στην κατανόηση του παρελθόντος» και ότι «φυσική κατεύθυνση κάθε έρευνας
είναι να προχωρεί από το πληρέστερα (ή λιγότερο κακά) κατανοημένο στο περισσότερο ασαφές»100.
Έτσι, οι μαθητές μπορούν να ξεκινούν από την εξερεύνηση του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο
ζουν, σε όλες του τις διαστάσεις (οικονομία, εξουσία, θεσμοί, κοινωνία, γλώσσα, κουλτούρα,
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στάσεις- αντιλήψεις, κτλ) και να συνεχίζουν με τη βοήθεια εννοιολογικών πλαισίων, τα οποία
αντλούν από τις γνώσεις των δασκάλων τους ή από το χώρο των κοινωνικών επιστημών. Στο ίδιο
πλαίσιο εντάσσεται και η γραμμή του προγράμματος της ιστορίας για την ταυτόχρονη απόκτηση
από τους μαθητές όχι μόνο γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων, όπως: «α) μια ερευνητική συνήθεια, που
θα λειτουργεί αυτόματα μπροστά σε προβληματικές καταστάσεις, β) η αυστηρή στροφή σε
αποδεικτικά στοιχεία για να στηριχτούν οι θέσεις τους, γ) η ικανότητα ανάγνωσης των πηγών, δ) η
ικανότητα να δομούν συναφή επιχειρήματα χωρίς να συγχέουν τα επίπεδα της συζήτησης»101.
Τροχοπέδη στις προσπάθειες ανανέωσης της ιστορικής διδασκαλίας αποτελούσε η
διατήρηση των δύο μόνο ωρών εβδομαδιαία στο δευτεροβάθμιο σχολείο, που καθιστούσε αδύνατη
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την πραγμάτευση της τόσο μεγάλης ύλης των εγχειριδίων ιστορίας, πολύ περισσότερο όταν αυτή
ακολουθούσε το προτεινόμενο νέο διδακτικό μοντέλο. Ξεφεύγοντας από την απλή απόκτηση της
ιστορικής γνώσης, οι μαθητές καλούνταν τώρα να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν
συγκεκριμένες χρονικές κατηγορίες, να μάθουν να αξιοποιούν πηγές και έννοιες. Ο διδάσκοντας
απ’ τη μεριά του πρέπει μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα να μεταφέρει στην τάξη μια όσο το δυνατό
πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ποικιλίας στην προσέγγιση της ιστορικής γνώσης, μέσα κι από τις
διαφορετικές βοηθητικές επιστήμες. Έτσι, παρουσιάζονται τα ίδια προβλήματα: «Ποια περιεχόμενα
να επιλεγούν; Ποια να παραληφθούν; Προβλήματα που αποδίδονται σε διάφορες αιτίες (τα
εγχειρίδια, το πρόγραμμα, ο διαθέσιμος χρόνος) κι αντιθέτως έχουν τη ρίζα τους σε μία μόνο αιτία:
την αξίωση να θεωρείται η ώρα της ιστορίας σαν το χρόνο παρουσίασης της ιστορίας της
ανθρωπότητας»102.

Σημαντικά ζητήματα που εγείρονται και σ’ αυτή την περίοδο της εκπαιδευτικής ιστορίας της
Ιταλίας, και πάντα σε σχέση με τη διδασκαλία του ιστορικού αντικειμένου, είναι αυτά που αφορούν
στους διδάσκοντες. Τα προβλήματα ξεκινούν και πάλι από την επιστημονική κατάρτιση των
διδασκόντων την ιστορία. Ένα σχέδιο σαν αυτό της πρότασης Φαλκούτσι σίγουρα προϋποθέτει
διδάσκοντες, οι οποίοι στο πανεπιστήμιο έχουν εκπαιδευτεί σε μια διδακτική μέθοδο και κατέχουν
ερμηνευτικές δεξιότητες, που μπορούν να αποτελέσουν κατόπιν τη βάση της διδασκαλίας τους στην
τάξη. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι έτσι. Καταρχήν, αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι η ιστορία
101
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διδάσκεται ακόμα από πτυχιούχους στη λογοτεχνία ή τη φιλοσοφία. Σύμφωνα και με τη μαρτυρία
του Πιτόκο «δεν υπάρχει στους πανεπιστημιακούς θεσμούς οποιοσδήποτε χώρος, που να έχει
μεταξύ των καθηκόντων του την εκπαίδευση του διδάσκοντα την ιστορία». Ο ίδιος προτείνει τη
δημιουργία ενός πανεπιστημιακού προγράμματος για την προετοιμασία των διδασκόντων,
βασισμένο στις νεότερες ιστοριογραφικές απαιτήσεις και στις ανάγκες της παιδαγωγικής και του
σχολείου103.
Η κριτική προς την υπουργό για το πρόγραμμα που πρότεινε ήρθε από διαφορετικές
πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, ακόμα και από ομάδες παραδοσιακά αντίθετες μεταξύ τους.
Μομφές υπήρξαν για τη διαχείριση και την πολιτική οπτική που είχε σχετικά με τα προβλήματα του
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σχολείου, αλλά και επειδή κατά τη σύνταξη των προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας και της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εγκατέλειψε την πρακτική των προκατόχων της, οι οποίοι καλούσαν
όλους τους σχετικούς φορείς (αρμόδιους του Υπουργείου, προσωπικό των σχολείων,
πανεπιστημιακούς, κ.ά.). «Τα μορφωτικά προβλήματα του σχολείου είναι προβλήματα της εθνικής
κουλτούρας, που δεν μπορούν να επιλυθούν μέσα σε κλειστές υπουργικές αίθουσες»104. Άλλοι την
κατηγόρησαν για την ατολμία της να επιχειρήσει πρώτα ένα συνολικό σχεδιασμό του πλαισίου και
της λειτουργίας του δευτεροβάθμιου σχολείου, πριν προχωρήσει στην ανανέωση των
προγραμμάτων (αν και τη συγκεκριμένη στάση της πολλοί επαίνεσαν σαν διορατική, δεδομένων και
των συνθηκών, που καθιστούσαν δύσκολη μια δομική μεταρρύθμιση της ιταλικής εκπαίδευσης σ’
εκείνη τη φάση). Γενικότερα, η υπουργική πρόταση, ιδιαίτερα αυτή για τη διδασκαλία της ιστορίας,
παρά τα ψεγάδια της, πρέπει να εκτιμηθεί θετικά για την αφομοίωση των πιο σύγχρονων
επιστημονικών εξελίξεων (παιδαγωγική, γενική διδακτικη, ιστοριογραφία), για την πραγματική
προσπάθεια ανανέωσης σε επιστημολογικό και εννοιολογικό επίπεδο και για την τολμηρή απόπειρα
αλλαγής του παιδαγωγικού και διδακτικού μοντέλου.
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Από την προσπάθεια αλλαγών και μεταρρύθμισης στην επιβεβαίωση του παραδοσιακού
μοντέλου: η επιτροπή Μπρόκα (Brooca)
Μετά τον έντονο διάλογο, τις συμφωνίες και τις αντιθέσεις, τις προτάσεις κι αντιπροτάσεις,
το κείμενο της Φαλκούτσι έφτασε στο Εθνικό Συμβούλιο της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Εκεί, σε ότι
αφορά στο πρόγραμμα της ιστορίας, εκφράστηκαν και υποστηρίχτηκαν τρεις θέσεις:
-

μία υπέρ της εφαρμογής του υπουργικού σχεδίου (θεματικές ομάδες για εξέταση με βάση
σημαντικές ιστορικές στιγμές- προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά, αστικά, κοινωνιολογικά,
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νομικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, θρησκευτικά)
-

μία άλλη υπέρ της συστηματικής μελέτης της ιστορίας των τελευταίων αιώνων

-

μία τρίτη (που παρουσίασαν οι σύμβουλοι του Uciim105) που πρότεινε μία λύση, η οποία θα
λάμβανε υπόψη της τόσο το αίτημα της υπουργού, όσο και την ανάγκη να διαβεβαιώσει
όλους για τη συστηματική και σε βάθος συνάντηση με τις αξίες, που βρίσκονται στη βάση
του πολιτισμού μας.

Οι δύο πρώτες προτάσεις μειοψήφισαν σε σχέση με την τρίτη πρόταση, που πήρε τη μεγάλη
πλειοψηφία των ψήφων του Συμβουλίου, δικαιώνοντας, έτσι, όσους εξεγείρονταν ενάντια στην
περιθωριοποίηση της αρχαίας και μεσαιωνικής ιστορίας, εξαιτίας της μορφωτικής και ιδεολογικής
σημασίας μιας τέτοιας επιλογής.

Έτσι, στο Συμβούλιο εκφράστηκαν δύο θέσεις απέναντι στο πρόγραμμα Φαλκούτσι για την
106

ιστορία

. Η θέση της μειοψηφίας έκρινε σε γενικές γραμμές αποδεκτή την πρόταση της

Φαλκούτσι, έχοντας υπόψη τόσο την ηλικία των μαθητών αυτής της βαθμίδας, όσο και την
προοπτική αύξησης του ορίου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αποδεχόταν, ακόμη, το ότι γι’ αυτή
την ηλικία είναι απαραίτητη η επιχειρηματολόγηση πάνω στα κοντινά της σύγχρονης
πραγματικότητας ζητήματα, τα οποία θα ήταν λάθος να αφεθούν για το τέλος του τριετούς
τμήματος. Την ίδια επιλογή «...της θυσίας, όχι ανώδυνης, της αρχαίας ιστορίας» δικαιολογούσε και
το γεγονός ότι, «αν ληφθεί υπόψη ότι ένα μεγάλο μέρος των νέων θα αφήσει το σχολείο με την
105
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ολοκλήρωση του διετούς τμήματος, φαίνεται απαραίτητο να τους παρέχουμε τις γνώσεις και τα
κριτικά εργαλεία για να παρεμβαίνουν σαν ενεργό μέλος στον εργασιακό κόσμο». Απ’ τη μεριά της
αυτή η ομάδα μέσα στο Συμβούλιο πρότεινε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Αρχικά, την
αναμόρφωση των προγραμμάτων της κατώτερης δευτεροβάθμιας, «...με τέτοιο τρόπο, που να δοθεί
μεγαλύτερη ανάσα στη μελέτη των εποχών, που προηγούνται της σύγχρονης». Επίσης, τον
αναπροσδιορισμό των προγραμμάτων του τριετούς τμήματος, με το πρώτο έτος του να
περιλαμβάνει και την εποχή της ύστερης Αρχαιότητας, καθώς και τη μελέτη των σημαντικότερων
ζητημάτων της ελληνικής και ρωμαϊκής ιστορίας σε συνδυασμό με την έναρξη της μελέτης της
αρχαίας φιλοσοφίας και της κλασικής ιστορίας της τέχνης. Κλείνοντας την παρέμβασή της,
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παρατηρεί ότι «...οι θεματικές ομάδες [πρέπει] να επιλέγονται και να τροποποιούνται με τη μέγιστη
προσοχή τόσο στην ηλικία των μαθητών και τη μαθησιακή τους ικανότητα, όσο και στην ιστορική
διαδρομή, στην οποία ανήκουν».

Στην αντίπερα όχθη, η πλειοψηφία του Συμβουλίου στρεφόταν κυρίως κατά της επιλογής
της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, επειδή «..παρέβλεπε την αρχαία ελληνική, ρωμαϊκή και τη
μεσαιωνική ιστορία, η οποία μελετήθηκε στην πρώτη τάξη της κατώτερης δευτεροβάθμιας», όμως
όχι με τον τρόπο που απαιτούν αυτές οι ιστορικές φάσεις. Επιπλέον, εκφράστηκε η ένσταση σχετικά
με τις προτεινόμενες στα προγράμματα θεματικές και το κατά πόσο είναι δυνατό για τους μαθητές
να τις πραγματευτούν με δεξιότητες, που δεν κατέχουν ακόμα. Σε ότι αφορά στα περιεχόμενα του
προγράμματος της ιστορίας, προτείνεται για το πρώτο έτος η συστηματική διδασκαλία από την
προϊστορία έως και τον 10 μ.Χ. αιώνα, ενώ για το δεύτερο έτος η ύλη μπορεί να επεκταθεί μέχρι και
το 12ο αιώνα. Μια τέτοια κατανομή θα απλούστευε το πρόγραμμα του τριετούς τμήματος,
αφήνοντας για το τελευταίο έτος την περίοδο από το 1860 μέχρι το σήμερα. Η σημαντικότερη
πρόταση της πλειοψηφίας αφορούσε στην απόδοση στην πολιτική αγωγή μιας διατύπωσης
ιστορικής, χωρίς αυτό να επηρεάζει την αυτόνομη διδασκαλία της ιστορίας. Έτσι, γινόταν λόγος για
μια διδασκαλία της πολιτικής αγωγής, τέτοια που θα περιελάμβανε και θα παρουσίαζε ιστορικά «τις
σημαντικότερες προβληματικές σχετικά με τους πολιτικούς θεσμούς, τη μακρά πορεία της
δημοκρατίας, τη θεματική των πολιτικών δικαιωμάτων, το σχηματισμό του εθνικού κράτους, τους
εθνικισμούς και τους ιμπεριαλισμούς, την αποικιακή επέκταση, την αποαποικιοκρατία και την νεοαποικιοκρατία, την ιστορία του ιταλικού Συντάγματος και των Συνταγμάτων των άλλων κρατών, τις
προβληματικές της εργασίας, της οργάνωσής της, της εκβιομηχάνισης και της ανόδου της μετα-
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βιομηχανικής κοινωνίας, τη γέννηση των κομμάτων και των συνδικάτων. Κι όλα αυτά χωρίς ζημιά
για τη μελέτη του δικαίου και της οικονομίας», που ήδη αποτελούσαν βασικό κομμάτι του
περιεχομένου της πολιτικής αγωγής.
Μετά από την αποτυχία της πρότασής της, η Φαλκούτσι διόρισε για την ιστορία μια νέα
επιτροπή, για να συντάξει εκ νέου το πρόγραμμά της, επιμένοντας ωστόσο στην προοπτική της
νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην εργασία της αυτή η
επιτροπή ήταν ξεκάθαρα πολλές περισσότερες από εκείνες των επιτροπών για τα άλλα μαθήματα.
Το κείμενο με τα αναθεωρημένα ή ξαναγραμμένα προγράμματα συνοδευόταν από την πληροφορία
ότι «μια ‘ειδική’ επιτροπή εργάζεται για τα νέα προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση
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της υποχρεωτικής εκπαίδευσης». Η νέα επιτροπή, που όρισε η Φαλκούτσι με αποστολή να ξαναδεί
το πρόγραμμα της ιστορίας, δεν ολοκλήρωσε τις εργασίες της.

Αιτία γι’ αυτό ήταν οι αλλαγές που συνέβησαν στο μεταξύ στο πολιτικό επίπεδο107 και
επηρέασαν- όπως πάντα- και το χώρο της εκπαίδευσης. Η Φράνκα Φαλκούτσι αντικαταστάθηκε στο
Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης από τον Τζιοβάνι Γκαλόνι (Giovanni Galloni, 1987- 1989). Ο
νέος υπουργός όρισε καινούρια επιτροπή για τον καθορισμό των προγραμμάτων του διετούς
τμήματος της ανώτερης δευτεροβάθμιας (Φεβρουάριος 1988), πρόεδρος της οποίας ορίστηκε ο
γενικός γραμματέας του Υπουργείου, Μπενιαμίνο Μπρόκα (Beniamino Brooca). Η επιτροπή,
χωρισμένη σε υπο-ομάδες ανά αντικείμενο, εργάστηκε για τρία περίπου χρόνια για την αναθεώρηση
των προγραμμάτων. Αν και είχε περιοριστική εντολή να ασχοληθεί αποκλειστικά με το διετές
τμήμα, δεν μπόρεσε να αποφύγει την κατάρτιση μιας εισήγησης συνολικής για ολόκληρη την
ανώτερη δευτεροβάθμια με στόχο το ξεπέρασμα των παραδοσιακών διαχωρισμών ανάμεσα στην
ανθρωπιστική, επιστημονική και τεχνική μόρφωση. Η επιτροπή συνέπτηξε τις πολυάριθμες
κατευθύνσεις αυτής της βαθμίδας και στο τέλος προέβλεπε συνολικά 9 : την κλασική, τη
γλωσσολογική, την κοινωνιοψυχολογική- παιδαγωγική, την επιστημονική (των θετικών επιστημών),
την επιστημονική- τεχνολογική, την τεχνολογική, την οικονομική. Τα καλλιτεχνικά και
επαγγελματικά πεδία έμεναν πια έξω. Στα προγράμματα σπουδών παρόντα ήταν αντικείμενα που
εξασφάλιζαν τα θεμελιώδη συστατικά της γνώσης: γλώσσα, λογοτεχνία, μαθηματικά, φυσικές
107

Τον Απρίλιο του 1987 η μακροβιότερη μεταπολεμική κυβέρνηση της Ιταλίας, αυτή του Σοσιαλιστή Μπετίνο Κράξι
(Bettino Craxi, 1983- 1987), έπεσε. Μετά από μια σύντομη μεταβατική περίοδο πρωθυπουργίας του
Χριστιανοδημοκράτη Αμιντόρε Φανφάνι (Amintore Fanfani, Απρίλιος- Ιούλιος 1987) νέο κυβερνητικό σχήμα υπό τον
επίσης Χριστιανοδημοκράτη Τζιοβάνι Γκόρια (Giovanni Goria, 1987- 1988) ανέλαβε τα ηνία της χώρας..
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επιστήμες, ιστορία, κοινωνικές σπουδές. Η επιλογή ήταν να εγγυηθούν μια συμπαγή κι ευρεία
μορφωτική προετοιμασία για όλους.
Η ομάδα εργασίας για την ιστορία, υπό την προεδρία του Τζιρόλαμο Αρνάλντι (Girolamo
Arnaldi), ανέλαβε να προετοιμάσει για το διετές τμήμα δύο υποθέσεις εργασίας: η πρώτη για έναν
κύκλο σπουδών υποχρεωτικών μέχρι την ηλικία των 16 ετών και η δεύτερη προορισμένη για όποιον
συνέχιζε τις σπουδές. Μετά τον καθορισμό των σκοπών, των στόχων και των μεθόδων διδασκαλίας
της ιστορίας, η ομάδα υποδιαιρέθηκε. Μια υπο-ομάδα εργάστηκε στη σύνταξη ενός προγράμματος
σύγχρονης ιστορίας, η άλλη στη σύνταξη ενός προγράμματος αρχαίας και μεσαιωνικής ιστορίας. Τα
προγράμματα, διαιρεμένα σε «θεματικές ενότητες», διατασσόμενες χρονολογικά, είχαν περιγραφικό
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κι όχι αποκλειστικά δεσμευτικό χαρακτήρα, επιτρέποντας στο διδάσκοντα να επιλέγει τις ενότητες
που θα πραγματευτεί με περιεκτικότερο τρόπο σε σχέση με τις υπόλοιπες. Το πρόγραμμα της
αρχαίας ιστορίας και του πρώιμου Μεσαίωνα προέβλεπε για το διετές τμήμα την πραγμάτευση της
περιόδου μέχρι και τον 11ο αιώνα, επιδιώκοντας, σύμφωνα με τις προθέσεις των συντακτών του, να
αφήσει μεγαλύτερο χώρο στο τελευταίο έτος του τριετούς τμήματος για την πραγμάτευση της
σύγχρονης ιστορίας από το 1870 έως τις μέρες μας. Απ’ την άλλη, το πρόγραμμα της σύγχρονης
ιστορίας, που άνοιγε με μια ενότητα συνδετική με το πλαίσιο και τις πληροφορίες του κατώτερου
δευτεροβάθμιου σχολείου, προέβλεπε για το πρώτο έτος του διετούς τμήματος τη μελέτη της
περιόδου 1815- 1914 και για το δεύτερο την περίοδο 1914- 1980. Στην περίπτωση υιοθέτησης
αυτού του προγράμματος, το ακόλουθο τριετές τμήμα θα κάλυπτε από την αρχή όλη την περίοδο
από την προϊστορία μέχρι σήμερα, με το τελευταίο έτος του να καλύπτει την περίοδο από τα μέσα
του 17ου αιώνα κι έπειτα.

Όλη η εργασία της επιτροπής σε συνδυασμό με τις συζητήσεις και τις διαμάχες για την
αρχαία ή τη σύγχρονη ιστορία οδήγησαν τελικά σε ένα συμβιβασμό, ο οποίος παρέμεινε και στις
επόμενες εκδοχές των προγραμμάτων της ιστορίας για την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κι ο
οποίος κατέληξε να διαφοροποιήσει τα περιεχόμενα του διετούς τμήματος σύμφωνα με τις
επιδιώξεις αυτών που θα φοιτούσαν σ’ αυτό. Όπως αναφερόταν και στο ξεκίνημα των τελικών
προτάσεων για το διετές τμήμα108, τα 350 μέλη της επιτροπής Μπρόκα (για όλα τα αντικείμενα)
ήταν όλοι τους ειδικοί, ανάμεσά τους πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, επιθεωρητές της Δημόσιας
108

Piani di studio della scuola secondaria superiore e programma dei primi due anni. Proposte della Commissione
Brooca, 1988- 1991
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Εκπαίδευσης, διευθυντές, δάσκαλοι, εκπρόσωποι των επαγγελματικών σωματείων και των
συνδικαλιστικών κι επιχειρηματικών οργανώσεων. Η επιτροπή δεν προχώρησε τελικά σε αύξηση
του ηλικιακού ορίου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, διατηρώντας το διαχωρισμό ανάμεσα σε διετές
και τριετές τμήμα της ανώτερης δευτεροβάθμιας. Αυτός ο διαχωρισμός κρινόταν απαραίτητος,
σύμφωνα με το κείμενο, λόγο της ανάγκης να μην περιοριστεί ο μαθητής σε μια βιαστική- εξαιτίας
και της ηλικίας του- επιλογή της κατεύθυνσης που τον εκφράζει ή τον ενδιαφέρει, αλλά η επιλογή
του αυτή «να είναι αναστρέψιμη σε περίπτωση που ένας πιο ακριβής προσωπικός
προσανατολισμός, ή άλλες συνθήκες, θα τον συμβούλευαν» να ακολουθήσει διαφορετική πορεία.
«Οι κατευθύνσεις του δευτεροβάθμιου σχολείου, που προβλέπονταν από το σχέδιο της επιτροπής
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είναι οι ακόλουθες: κλασική, καλλιτεχνικές, οικονομική, γλωσσολογική, επαγγελματικές,
επιστημονική (αφορά στις θετικές επιστήμες), επιστημονική- τεχνολογική, κοινωνικο- ψυχοπαιδαγωγική, τεχνολογικές». Δύο στοιχεία, που διατρέχουν όλες τις κατευθύνσεις κι όλα τα
αντικείμενα, είναι η ανθρωπιστική διάσταση και η επιστημονικότητα «που συνδέει όχι μόνο τις
μαθηματικές και φυσικές επιστήμες, αλλά και όλες τις επιστήμες, που καλλιεργούνται με
‘επιστημονικό σθένος’, από την ιστοριογραφία, στη γλωσσολογία, στην οικονομία, στο δίκαιο, σε
όλες τις τεχνολογίες». Το πρόγραμμα σπουδών του διετούς τμήματος συμπεριλάμβανε «μαθήματα
κοινά για όλες τις κατευθύνσεις, μαθήματα κοινά για μερικές κατευθύνσεις και μαθήματα ειδικά για
κάθε ξεχωριστή κατεύθυνση». Τα κοινά για όλες τις κατευθύνσεις αντικείμενα ήταν η φυσική
αγωγή, τα θρησκευτικά (για όσους τα επέλεγαν), τα ιταλικά, η πρώτη ξένη γλώσσα, η ιστορία, το
δίκαιο και οικονομία (στο οποίο ανατέθηκε το έργο της πολιτικής αγωγής), τα μαθηματικά και η
πληροφορική, οι επιστήμες της γης (για το πρώτο έτος) και η βιολογία (για το δεύτερο έτος). Στο
μάθημα της ιστορίας αφιερώνονταν δύο ώρες εβδομαδιαία για όλες τις κατευθύνσεις και για τα δύο
πρώτα έτη της ανώτερης δευτεροβάθμιας. Στις κατευθύνσεις πενταετούς διάρκειας προβλεπόταν
ένα πρόγραμμα ιστορίας της Αρχαιότητας και του ύστερου Μεσαίωνα με προοπτική «εξάντλησης
ακριβώς σε πέντε χρόνια ολόκληρης της πορείας της παγκόσμιας ιστορίας, από την προϊστορία ως
της μέρες μας». Στις κατευθύνσεις με διάρκεια μικρότερη των πέντε ετών εφαρμοζόταν ένα
πρόγραμμα σύγχρονης ιστορίας (μέχρι και το 1989), το οποίο διέκρινε μερικά από τα μεγαλύτερα
προβλήματα του σύγχρονου κόσμου των τελευταίων δύο αιώνων σε επίπεδο εθνικό, υπερεθνικό,
παγκόσμιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι το κείμενο αναφέρει πως «μ’ εξαίρεση την ιστορία, σε καμιά
περίπτωση τα περιεχόμενα δεν υποδιαιρέθηκαν ανά έτος».
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Οι σκοποί, οι μαθησιακοί στόχοι, τα περιεχόμενα και οι μεθοδολογικές υποδείξεις είχαν
περιγραφικό- βοηθητικό κι όχι υποχρεωτικό- δεσμευτικό χαρακτήρα. Η διδασκαλία της ιστορίας
είχε σκοπό να προωθήσει και να αναπτύξει στους μαθητές :
-

την ικανότητα ανάπλασης / ανάκτησης της μνήμης του παρελθόντος

-

την ικανότητα προσανατολισμού μέσα στην πολυπλοκότητα του παρόντος

-

το άνοιγμα προς τις προβληματικές της ειρηνικής συμβίωσης ανάμεσα στους λαούς, της
αλληλεγγύης και του αμοιβαίου σεβασμού

-

τη διεύρυνση του μορφωτικού τους ορίζοντα, μέσα από τη γνώση διαφορετικών

-
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κουλτούρων
την ικανότητα να προβληματίζονται, μέσα από τη μελέτη κοινωνιών του παρελθόντος,
σχετικά με την πλοκή των κοινωνικών, πολιτικών, κ. ά. σχέσεων, των οποίων γίνονται
τμήμα
-

την ικανότητα να οργανώνουν λογικά την αίσθηση του χρόνου και του χώρου

-

την επίγνωση της ανάγκης να επιλέγουν και να αξιολογούν κριτικά τις μαρτυρίες.
Οι επιμέρους μαθησιακοί στόχοι προέβλεπαν ότι με την ολοκλήρωση των διετών σπουδών,

ο μαθητής πρέπει να μπορεί να αναπτύσσει ξεκάθαρα ζητήματα σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα
που μελέτησε, να διακρίνει τους πολλαπλούς τομείς ενός συμβάντος και την επιρροή σ’ αυτό των
διαφορετικών ιστορικών υποκειμένων (άτομα, κοινωνικές ομάδες, έθνη, κράτη, κτλ), να
χρησιμοποιεί όρους και έννοιες του ιστοριογραφικού λεξιλογίου, να αντιπαραβάλλει τις
διαφορετικές ερμηνείες των ιστορικών πάνω στο ίδιο γεγονός ή φαινόμενο. Ο καθορισμός των
μαθησιακών αυτών στόχων επιδιώκει «να διασφαλίσει μια πρώτη και στοιχειώδη, αλλά αυτάρκη
και πλήρη, κατατόπιση πάνω στη φύση της ιστορικής γνώσης, τις δυσκολίες που παρουσιάζει, το
λεξιλόγιο μέσα απ’ το οποίο εκφράζεται». Κρίνεται, μάλιστα, ότι αυτοί οι στόχοι μπορούν
καλύτερα να επιτευχθούν μέσα από τη μελέτη της ιστορίας της Αρχαιότητας και του ύστερου
Μεσαίωνα.
Οι μεθοδολογικές υποδείξεις στοχεύουν βασικά να καταδείξουν στο μαθητή ότι η μελέτη
της ιστορίας προσφέρει χρήσιμα βοηθήματα «για τη σωστή ανάγνωση του παρόντος, αν μη τι άλλο
για να τον προδιαθέσουν να αποδέχεται το ‘διαφορετικό’», και να του δώσουν να καταλάβει ότι ο
συγκεκριμένος χαρακτήρας της ιστορικής γνώσης οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή είναι
«θεμελιωμένη στην κριτική εξέταση των μαρτυριών». Αυτή η δυνατότητα, άλλωστε, αναδόμησης
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της ιστορικής γνώσης μέσα από τις πηγές, είναι που διαφοροποιεί την ιστορική από τις άλλες
μορφές αφήγησης. Εξάλλου, «το διαφορετικό βάρος που αποδίδεται κατά περίπτωση στη μια ή την
άλλη κατηγορία μαρτυριών (π.χ. περισσότερο στις αρχαιολογικές απ’ ότι στις γλωσσολογικές
μαρτυρίες για την αναδόμηση των μεγάλων μεταναστευτικών κινημάτων της Αρχαιότητας)» μπορεί
να παρουσιάσει στους μαθητές τους λόγους της διαφοροποίησης των απόψεων ανάμεσα στους
ιστορικούς. Προκειμένου ο μαθητής να καταδείξει τη διαφορετική επιρροή και την αλληλεπίδραση
μεταξύ χωριστών ιστορικών υποκειμένων, μπορούν να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα και οι
έννοιες, που προκύπτουν από άλλες κοινωνικές επιστήμες, και ειδικότερα από τη γεωγραφία, το
δίκαιο και την οικονομία. Σε ότι αφορά την κατάκτηση του λεξιλογίου της ιστοριογραφίας, «που
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περιλαμβάνει έννοιες, εκφράσεις, περιγραφές των ιστορικών μεταβολών μέσα από μοντέλα (π.χ.
συνέχεια/διακοπή, επανάσταση/παλινόρθωση, παρακμή/πρόοδος) ο μαθητής πρέπει να οδηγηθεί
στη σωστή χρήση τους». Σ’ αυτό το σημείο είναι δυνατό να αξιοποιηθούν «οι ερωτήσεις, ο
διάλογος, η αντιπαράθεση και η συζήτηση σε ομάδα». Τέλος, για να καταδειχτεί και να γίνει
κατανοητή η σχέση ανάμεσα στα διαφορετικά ιστορικά φαινόμενα και το περιβάλλον, μέσα στο
οποίο αναλύονται (τοπικό, εθνικό, παγκόσμιο), «είναι χρήσιμο να προμηθευτούμε χαρτογραφικά
βοηθήματα, προσφεύγοντας κατά περίπτωση σε διαφορετικές αντιπροσωπευτικές κλίμακες».
Σε ότι αφορά το πρόγραμμα για το τριετές τμήμα της δευτεροβάθμιας, ακολουθούνταν για
τη διδασκαλία της ιστορίας η ίδια λογική μ’αυτή του διετούς τμήματος. Εκτός από την κλασική και
τη γλωσσολογική κατεύθυνση, όπου οι εβδομαδιαίες ώρες για την ιστορία αυξάνονταν σε τρεις, σε
όλες τις άλλες κατευθύνσεις διατηρούνταν ο ίδιος αριθμός ωρών (δύο ανά εβδομάδα). Οι
μαθησιακοί στόχοι, τα περιεχόμενα και οι μεθοδολογικές υποδείξεις εξακολουθούσαν να έχουν
«περιγραφικό- βοηθητικό» χαρακτήρα. Τα αντικείμενα μελέτης, «η ποιότητα των ανθρώπινων
σχέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τους μαθητές» και «η οργάνωση του σχολείου σαν
δημοκρατικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον» αποτέλεσαν τους τρεις τομείς, στους οποίους δόθηκε
έμφαση, ώστε να γίνει το δευτεροβάθμιο σχολείο ένας χώρος που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Σε ότι αφορά στους σκοπούς της διδασκαλίας της ιστορίας,
αυτοί αφορούσαν δύο τομείς παρέμβασης. Ο πρώτος, που σχετιζόταν «με την ιδιαιτερότητα της
ιστορικής εργασίας και την επιστημολογική συγκρότηση της ιστορίας», έκανε αναφορά «στην
πολυπλοκότητα του ιστορικού γεγονότος, στο εργαστήριο των πηγών και των εννοιών, στη χρήση
της ιστορικής μνήμης». Ο δεύτερος, που αφορούσε στην ανάγκη αυτενέργειας του μαθητή και στο
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άνοιγμα στον κόσμο και στους άλλους, κατεύθυνε προς «την ανακάλυψη του παρόντος σαν
ιστορία». Στο σύνολό τους οι σκοποί αυτοί καθόριζαν μια τάση «να θέτουν ερωτήσεις, να δομούν
προβλήματα, να τα αναλύουν, να τα ερμηνεύουν και να τα αξιολογούν». Οι μαθησιακοί στόχοι «απ’
τη μια μεριά επιδίωκαν και ενίσχυαν την εργασία, που ξεκίνησε στο διετές τμήμα, απ’ την άλλη
σημείωναν ένα ποιοτικό άλμα, που πρέπει να χαρακτηρίζει τη μελέτη της ιστορίας στο τριετές
τμήμα». Τα περιεχόμενα για τα τρία έτη κατανέμονταν ως εξής: στο τρίτο έτος (πρώτο του τριετούς
τμήματος) πραγματευόταν την περίοδο μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα, το τέταρτο έτος έφτανε μέχρι
και τα μέσα του 19ου αιώνα, ενώ στο τελευταίο έτος καταπιανόταν με τον 20ο αιώνα. Η διδασκαλία
της ιστορίας στο τριετές τμήμα υλοποιείται σαν «λειτουργία επιλογής, συνάφειας [με κάποιο
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πλαίσιο], ερμηνείας [...] θεμελιωμένη στην έρευνα των γεγονότων, σε μια δοκιμασμένη τεχνική
έρευνας των σχέσεων, σε μια ελεγχόμενη και ξεκάθαρη ερμηνευτική». Ο διδάσκοντας επιλέγει
διδακτικές διαδρομές, ώστε οι μαθητές «να κατακτήσουν τους γνωστικούς και μεθοδολογικούς
στόχους [...] που διευκολύνουν τις διαδικασίες της ιστορικής μεθόδου: διατύπωση ερωτημάτων,
καθορισμός του προβλήματος, ανάπτυξη των εσωτερικών δυναμικών και των συναφών
αλληλοσυσχετισμών». Στο πλαίσιο αυτό ο διδάσκοντας πρέπει να γνωρίζει να χρησιμοποιεί
πολυεπιστημονικά ερμηνευτικά εργαλεία, ακριβώς όπως κάνει ο ιστορικός με την αξιοποίηση των
πορισμάτων άλλων επιστημών (γεωγραφία, γλωσσολογία, φιλοσοφία, οικονομία, ψυχολογία,
κοινωνιολογία, ηθογραφία, κ.ά.). Απαιτούνται εδώ εργαλεία στήριξης της διδασκαλίας της ιστορίας,
όπως γεωγραφικοί χάρτες, χρονολογικοί πίνακες και πηγές, αναπαραγωγές ντοκουμέντων,
μηχανογραφημένο υλικό, κτλ. Μια τέτοια διδασκαλία «συνιστά ένα αληθινό ‘εργαστήριο ιστορίας’,
στο οποίο αποτελούν κομμάτι και οι επισκέψεις σε δημόσια και ιδιωτικά αρχεία και μουσεία».
Όπως συμβαίνει κάθε φορά, τα νέα προγράμματα υποβλήθηκαν σε αυστηρή κριτική, κυρίως
απ’ όσους ήταν υπέρ της τοποθέτησης της σύγχρονης ιστορίας στο διετές τμήμα. Η θέση, στην
οποία συνέκλιναν φορείς διαφορετικών απόψεων, ήταν αυτή που υποστήριζε ότι από τη στιγμή που
απουσίαζε ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να
καθορίσει το ρόλο του διετούς τμήματος, ειδικότερα σε σχέση με την αύξηση της διάρκειας της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τότε η διαμάχη ανάμεσα στην αρχαία και τη σύγχρονη ιστορία ήταν
στην πραγματικότητα μακριά από την ουσία του προβλήματος. Τα προγράμματα Μπρόκα είχαν σαν
αποτέλεσμα αναμφισβήτητα το λιγότερο καινοτόμο κομμάτι της δουλειάς της επιτροπής. Η
αυστηρή τους δομή και το περιεχόμενό τους ήταν αδύνατο να διανυθούν μέσα στις δύο μόνο ώρες
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εβδομαδιαίως. Απ’ την άλλη, οι διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι και οι μεθοδολογικές υποδείξεις
τους αποτελούσαν μια εξαιρετικά προχωρημένη συμβολή σε ότι αφορά στη διδασκαλία της
ιστορίας, ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας ότι πρόκειται για προτάσεις του επίσημου εκπαιδευτικού
φορέα της χώρας. Τα προγράματα εισήχθησαν σε πειραματική μορφή στα σχολεία (εγκύκλιος ν.
109/19-04-1990) και υιοθετήθηκαν από αρκετά σχολεία. Έτσι, το ιταλικό σχολείο προσπαθούσε να
ανανεωθεί και να καινοτομήσει μέσα από πειραματισμούς, περιμένοντας την ίδια στιγμή μια δομική
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νομοθετική μεταρρυθμιστική παρέμβαση, η οποία άργησε να έρθει.
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Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης : το πρόγραμμα της
ιστορίας
Το 1985 εκπονήθηκαν τα νέα διδακτικά προγράμματα για το πρωτοβάθμιο σχολείο109, (με το
προεδρικό διάταγμα ν. 104 στις 12 Φεβρουαρίου 1985 και με την τελική, διορθωμένη μορφή τους
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 6 Μαΐου 1985), τα οποία μετά από 30 χρόνια στασιμότητας
και έλλειψης νεωτερισμών αντικατέστησαν αυτά του 1955.
Τα προγράμματα του 1985, οργανωμένα μέσα σε ένα τελείως διαφορετικό πνεύμα, παρείχαν
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γενικά σύντομες υποδείξεις για τους στόχους, τα περιεχόμενα και τη διδακτική μεθοδολογία. Η
λειτουργία του νέου πρωτοβάθμιου σχολείου στοχεύει «στη διαμόρφωση του ατόμου και του
πολίτη μέσα στο πλαίσιο των καθορισμένων από το Σύνταγμα αρχών», ιδιαίτερα στα δικαιώματα
του ανθρώπου και του παιδιού, στην προώθηση της ελευθερίας και της ισότητας μεταξύ των
πολιτών και στην κατανόηση και το σεβασμό του διαφορετικού. Σε παιδαγωγική, προγραμματική
και οργανωτική συμφωνία με το νηπιαγωγείο αλλά και την κατώτερη δευτεροβάθμια, μετουσιώνει
το ρόλο του μέσα από την προώθηση του πρώτου πολιτιστικού αλφαβητισμού ξεκινώντας από τον
ορίζοντα των εμπειριών και των ενδιαφερόντων των παιδιών. Προωθεί, ακόμη, «την απόκτηση
όλων των τύπων βασικών λεξιλογίων και την κατοχή σε ένα πρώτο επίπεδο κάποιων εννοιολογικών
πλαισίων, δεξιοτήτων, τρόπων έρευνας βασικών στην κατανόηση του ανθρώπινου, φυσικού και
τεχνητού κόσμου». Η εκπαίδευση στη δημοκρατική συμβίωση υλοποιείται μέσα από «τη στήριξη
του μαθητή στην προοδευτική κατάκτηση της αυτονομίας του σε κρίσεις, επιλογές και ανάληψη
υποχρεώσεων και στην ενεργή εισαγωγή του στον κόσμο των διαπροσωπικών σχέσεων, στη βάση
της αποδοχής και του σεβασμού του άλλου, του διαλόγου, της συμμετοχής στο κοινό καλό». Με
πενταετή διάρκεια, το πρωτοβάθμιο σχολείο χωριζόταν σε δύο κύκλους: ο πρώτος περιλάμβανε τις
δύο πρώτες τάξεις, ενώ για τις τρεις υπόλοιπες του δεύτερου κύκλου «προβλεπόταν η αξιοποίηση
ενός πλήθους δασκάλων» διαφορετικών ειδικοτήτων. Ανάμεσα στα αντικείμενα, «που ήταν
απαραίτητα για την εκπαιδευτική ολότητα του ατόμου» ξεχωρίζουν η γλωσσολογική εκπαίδευση
μαζί με την ξένη γλώσσα, η αισθητική αγωγή (μουσική και κινητική), τα μαθηματικά, ενώ για
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Ministero della Pubblica Istruzione, Programmi didattici per la scuola primaria (Decreto del presidente della
Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, pubblicato nel supplemento ordinario alla ‘Gazzetta ufficiale’, n. 76 del 29 marzo
1985), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1985
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πρώτη φορά προβλεπόταν «χώρος για τη διδασκαλία των [θετικών] επιστημών, που καθιστά ικανή
μια βαθύτερη κατανόηση της φυσικής και ανθρώπινης πραγματικότητας και του τεχνολογικού
κόσμου». Ιδιαίτερη προσοχή δινόταν «στις δυναμικές της ανθρώπινης ζωής, αντιλαμβανόμενη αυτή
στην ιστορική της εξέλιξη, στη γεωγραφική της τοποθέτηση, στην οργάνωσή της».
Σε ότι αφορά στη διδασκαλία της ιστορίας το πρόγραμμα του 1955 πρότεινε όχι μόνο τη
συστηματική μελέτη της ιστορίας με τη μορφή χρονολογικής κατανομής των γεγονότων, αλλά και
«την επισήμανση μεγάλων μορφών της ανθρωπότητας, αντιπροσωπευτικών κάθε ιστορικής εποχής
(για την αρχαία Ρώμη, για το Χριστιανισμό, για τη ζωή και τις συνήθειες στο Μεσαίωνα και στην
Αναγέννηση, για τις μεγάλες ανακαλύψεις και εφευρέσεις που εισάγουν στη νεότερη εποχή, μέχρι
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και την έμφαση στην περίοδο της δημιουργίας του ιταλικού κράτους στο τελευταίο έτος του
πρωτοβάθμιου κύκλου)». Στόχος της διδακτικής πράξης ήταν «να κάνει το παρελθόν σχεδόν να
ξαναζήσει με διαισθητική μορφή στο παρόν»110.

Στα προγράμματα του 1985 η ιστορία εντασσόταν σε κοινή ομάδα μαζί με τη γεωγραφία και
τις κοινωνικές σπουδές. Αντικείμενο αυτής της ομάδας μαθημάτων είναι «η μελέτη των ανθρώπων
και των ανθρώπινων κοινωνιών στο χρόνο και το χώρο, στο παρελθόν και στο παρόν και αφορά
όλες τις διαφορετικές διαστάσεις τους: την πολιτική, πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική,
θρησκευτική». Η μελέτη αυτή απαιτεί τη γνώση απ’ τη μεριά του δασκάλου της ιστορίας και της
γεωγραφίας «των μεθοδολογιών και τεχνικών ανάλυσης, που είναι κατάλληλες για ολόκληρο το
πεδίο των κοινωνικών επιστημών: ιστορικές, ανθρωπολογικές, γεωγραφικές, κοινωνιολογικές,
οικονομικές, κτλ»111.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο να επισημάνουμε τα σημαινόμενα της ιστορίας,
η οποία γινόταν αντιληπτή «σαν πραγματικότητα του παρελθόντος, σαν συλλογική μνήμη ή σύνολο
πολιτιστικών παραδόσεων που επενεργούν στο παρόν, σαν ιστοριογραφική έρευνα, η οποία τείνει
να υπερβεί τη συλλογική μνήμη για να ανανεώσει τη σχέση ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν».
Η νέα οπτική του προγράμματος δεν αντιμετώπιζε πια τη διδασκαλία της ιστορίας σαν μια απλή
πληροφόρηση για τα συμβάντα και τις προσωπικότητες του παρελθόντος, αλλά περισσότερο «σαν
αναδόμηση της εικόνας του παρελθόντος, ξεκινώντας από το παρόν, και σαν καθορισμό των
δεσμών ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν». Στόχοι μια τέτοιας διδασκαλίας ορίζονταν:
110
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βλ. Pinotti Mario, Giovannoni Fulvia, Storia e geografia. Sui nuovi programmi della scuola elementare, in Italia
Contemporanea, n. 181, dicembre 1990, p. 743- 756
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«η υπέρβαση απ’ τη μεριά του παιδιού της αντίληψης του εαυτού του σαν άξονα και μέτρο
της πραγματικότητας και ο προσανατολισμός του προς την αντίληψη ότι αυτό το ίδιο
αποτελεί συμμέτοχο μιας διαδικασίας, που έχει διαστάσεις που το ξεπερνούν»

-

«την επίγνωση ότι κάθε κρίση και κάθε ιστορική διαδρομή πρέπει να έχουν τα θεμέλιά τους
στην έρευνα και τη γνώση των πηγών και στη μεθοδολογική ακρίβεια»



«τη σταδιακή ωρίμανση της συναίσθησης ότι η αναδόμηση το ιστορικού γεγονότος είναι το
αποτέλεσμα ενός συνδυασμού τεχνικών και επιστημονικών λειτουργιών[....] που
ενεργοποιούνται από τα πολιτιστικά και πολιτικά ενδιαφέροντα του ερευνητή».
Για την πραγμάτευση του ιστορικού χρόνου το πρόγραμμα εισάγει κάποια βασικά εργαλεία:
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τη χρονολογία (απαραίτητο συμβατικό εργαλείο για την οργάνωση και απομνημόνευση των
συμβάντων του παρελθόντος), την περιοδολόγηση (εργαλείο για τον καθορισμό και την ερμηνεία
των πολύπλοκων ιστορικών φαινομένων), τα «πολιτισμικά πλαίσια», που χαρακτήρισαν τις
διάφορες περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας και κατέδειξαν τις διαφορετικές λύσεις που έδωσαν οι
άνθρωποι στα προβλήματά τους.

Βασικό κομμάτι του προγράμματος αποτελεί και η έμφαση στην προοδευτική απόκτηση
συγκεκριμένων στάσεων και δεξιοτήτων, η οποία συνδέεται στενά με τις διαφορετικές φάσεις
ανάπτυξης του παιδιού. Τέτοιες στάσεις και δεξιότητες είναι:
-

απόκτηση κάποιων χωρο-χρονικών συντεταγμένων (διάκριση μεταξύ του πριν και του μετά,
του κοντινού και του μακρινού) μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων (κατάλληλο
περιβάλλον, διαδοχή των γενεών)

-

ικανότητα να διακρίνουν οι μαθητές σημαντικά μονοπάτια της διαδικασίας ιστορικής
αλλαγής, όπως αυτή λαμβάνει χώρα στην πιο κοντινή τους πραγματικότητα (πόλη ή χωριό,
επαγγέλματα, εργαλεία καθημερινής χρήσης και διαδεδομένες χρονολογίες, μορφές της
κοινωνικής, παραγωγικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής οργάνωσης), χωρίς να
αποκλείεται η έρευνα σημαντικών ντοκουμέντων του πιο μακρινού παρελθόντος (πρόκειται,
ουσιαστικά, για εισαγωγή του μαθητή στον κόσμο της ιστορίας μέσα από την ιστορική
αναδόμηση του δικού του περιβάλλοντος)

-

ικανότητα ερμηνείας της ιστορίας της ανθρωπότητας και ιδιαίτερα της ιστορίας της χώρας
του
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-

γνώση και ικανότητα χρονολογικής αναφοράς «μέσα στο πλαίσιο μιας βασικής
περιοδολόγησης» των πολιτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών συμβάντων με πρωταγωνιστές
λαούς, προσωπικότητες και μορφές κοινωνικής οργάνωσης, «που σημάδεψαν μέσα στο
χρόνο την εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας»

-

εμβάθυνση «στα γεγονότα, στα συμβάντα και στις προσωπικότητες, που συνέβαλαν στον
καθορισμό

των

πολιτικών,

πολιτιστικών,

οικονομικο-κοινωνικών,

θρησκευτικών

χαρακτηριστικών της ιστορίας της Ιταλίας», με ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία
ενοποίησης της χώρας και κατάκτησης της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
Οι διδακτικές υποδείξεις έστρεφαν την προσοχή του δασκάλου στην εκμετάλλευση των
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μεθόδων της ιστοριογραφικής γνώσης και την ανάκτηση από εκεί βασικών διαδρομών: «από το
σχηματισμό ερωτήσεων στην ανεύρεση κατάλληλων πηγών, στην ανάλυση και τη συζήτηση
σχετικά με τα ντοκουμέντα, στην κριτική αντιπαράθεση ανάμεσα στις διάφορες απαντήσεις». Μια
τέτοια γνωστική διαδικασία έπρεπε, φυσικά, να ξεκινά από «την αναδιοργάνωση του πρόσφατου
παρελθόντος στη βάση των αναμνήσεων [του παιδιού] και των μαρτυριών, που προσφέρουν οι
ενήλικες και το περιβάλλον». Εδώ προτείνεται «η αξιοποίηση συνθετικών πινάκων ή απλών
μονογραφιών», ώστε η εργασία της αναδόμησης να αποκτήσει πιο συγκεκριμένη μορφή στα μάτια
των μαθητών. Η αξιοποίηση της ιστοριογραφικής εμπειρίας μπορεί να οδηγήσει το μαθητή «σε
στοχασμό πάνω στα μεθοδολογικά προβλήματα της ιστορικής αναδόμησης (π.χ. η αξιοπιστία μιας
ανάμνησης ή μιας μαρτυρίας, ή οι ποικίλες πιθανές ερμηνείες του ίδιου δεδομένου) κι επομένως σε
μια όλο και περισσότερο ενσυνείδητη ανάγνωση των αποτελεσμάτων ερευνών, που διεξάγονται από
άλλους». Σημαντική διαφοροποίηση του νέου κειμένου για τη διδασκαλία της ιστορίας αποτελεί η
επισήμανση που αφορά στην ιστορική αφήγηση, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί μεν για τη
μετάδοση των γνώσεων, που είναι απαραίτητες σε κάθε φάση της διδασκαλίας ή την κοινοποίηση
των τελικών αποτελεσμάτων, δεν πρέπει, ωστόσο, να χρησιμοποιείται στο ξεκίνημα της γνωστικής
διαδικασίας, επειδή τότε υπάρχει ο κίνδυνος να παρεμποδιστούν οι άλλες διαδοχικές λειτουργίες
της διδακτικής πράξης, όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.
Οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ των προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ιστορίας του 1955
και του 1985 θα ήταν μοιραία για τα πρώτα. Στα τριάντα χρόνια που μεσολάβησαν «κύλησε πολύ
νερό στ’ αυλάκι» τόσο στο επίπεδο της παιδαγωγικής όσο και στη διδακτική του συγκεκριμένου
αντικειμένου. Από μια διδασκαλία βασισμένη στην αφήγηση και εννοημένη σαν διευθέτηση μιας
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καθορισμένης ιστορικής ύλης, περάσαμε στη διδασκαλία, που βασίζεται στις δυνατότητες μάθησης
και τις εμπειρίες των ίδιων των παιδιών ανάλογα με την ηλικία τους και στην κατανόηση του πως
δομείται η ιστορική γνώση. Η συζήτηση, που ακολούθησε τη δημοσίευση των νέων προγραμμάτων
για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, επικέντρωσε την κριτική της στη δυσκολία παρουσίας δίπλα σε
καινοτόμα ανοίγματα αντιλήψεων παραδοσιακών, όπως οι αναφορές σε πρωταγωνιστές της
ιστορικής διαδρομής (είτε πρόκειται για ομάδες είτε για πρόσωπα) που συνέβαλαν στη διαμόρφωση
του παρόντος. Απ’ την άλλη, ο βαθμός ελευθερίας που παρείχε το νέο πρόγραμμα στους δασκάλους
σε ότι αφορά στην επιλογή των κατάλληλων περιεχομένων για την επίτευξη των στόχων του
μαθήματος της ιστορίας ήταν πρωτοφανής για τα μέχρι τότε δεδομένα της ιταλικής εκπαίδευσης.
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Αναγνωρίσιμη ήταν, βέβαια, από τους περισσότερους και η εκτίμηση και αποδοχή των πιο
πρόσφατων αποτελεσμάτων της επιστημονικής (παιδαγωγικής και ιστοριογραφικής) έρευνας και η
προσπάθεια να οριστούν με βάση αυτά τα αποτελέσματα οι στόχοι και η διδακτική μεθοδολογία του
μαθήματος.
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Ο διάλογος για τα εγχειρίδια της ιστορίας
Μετά τις φοιτητικές κινητοποιήσεις και την αμφισβήτηση της δομής και του τρόπου
λειτουργίας του δημόσιου σχολείου και παρά το σχετικά μεγάλο διάστημα στασιμότητας και
απουσίας πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, ξεκίνησε μια σειρά από συζητήσεις,
με έντονες αντιπαραθέσεις αλλά και προτάσεις, που κατέληξε στο τέλος της δεκαετίας του 1970 στη
μεταρρύθμιση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στα χρόνια της αμφισβήτησης (’68’69), ξεκίνησε και η συζήτηση για τα εγχειρίδια σαν μέρος της αυστηρής κριτικής για ολόκληρο το
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σχολικό σύστημα, η οποία αποτελούσε μέρος όλων των εκδηλώσεων της εποχής. Το εγχειρίδιο
έγινε πια αντικείμενο εκθέσεων και συνεδρίων. Τώρα πια καταδείκνυαν σ’ αυτό το λόγο της
αποτυχίας επίτευξης των στόχων, που ήταν η προσφορά γνώσεων ξεκάθαρων και εξαντλητικών.
Πρόκειται για το ξεκίνημα ενός διαλόγου, ο οποίος θα φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα μετά το
1979 και θα οδηγήσει σε καινοτόμες προσπάθειες στην επόμενη δεκαετία, αλλάζοντας έτσι το τοπίο
στο χώρο αυτό. Μέχρι τότε οι σχετικές εκδόσεις, αν και προσπαθούν να καινοτομήσουν και να
περιλάβουν συμπεράσματα και προτάσεις από τις συζητήσεις της εποχής, παραμένουν γενικότερα
στην ίδια γραμμή με τα εγχειρίδια των προηγούμενων ετών. Αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις
τέτοιων εγχειριδίων αυτής της περιόδου είναι δύο εγχειρίδια, που εκδόθηκαν το 1969 και το 1975
αντίστοιχα. Πρόκειται για τα εγχειρίδια των Φίλιππο Σάκι (Sacchi Filippo, La nostra storia, vol. 1,
Aristea, Milano 1969) κι αυτό των εκδόσεων Γκαρτζάντι (Il libro Garzanti della storia, vol. 1, ed.
Aldo Garzanti, 1975- seconda edizione) και τα δυο προορισμένα για την πρώτη τάξη της κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Φίλιππο Σάκι, έμπειρος δημοσιογράφος, πτυχιούχος της φιλολογίας με μικρή διδακτική
πείρα, αντιπροσωπεύει μια σημαντική τάση της εποχής, αυτή της ενασχόλησης και συγγραφής
εγχειριδίων ιστορίας για τα δημόσια σχολεία από ανθρώπους, οι οποίοι ούτε την επιστημονική
κατάρτιση στον τομέα της ιστορίας είχαν, ούτε την άμεση επαφή με το χώρο της εκπαίδευσης και
τη σχολική ζωή. Ακριβώς αυτή του την ιδιότητα υπερασπίζεται ο ίδιος στο εισαγωγικό του κείμενο.
Ένα από τα χαρακτηριστικά, που πιστεύει ο συγγραφέας ότι πρέπει να διακρίνουν ένα εγχειρίδιο
ιστορίας είναι η αντικειμενικότητα. Αφού αναφέρει ότι «...τα ΜΜΕ έχουν παίξει ένα σημαντικό
ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη της πνευματικής ικανότητας και μιας διαλεκτικής ωριμότητας των
νέων...», επικαλείται την «εξ ορισμού» δυνατότητα του δημοσιογράφου να είναι αντικειμενικός, απ’
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τη στιγμή που βρίσκεται «στην καρδιά των γεγονότων». Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, υποστηρίζει ότι
οι μόνοι κριτές του μπορούν να είναι οι συνάδελφοί του. Στη δεύτερη εισαγωγική σελίδα
παρατίθεται ένας πίνακας, που δείχνει την εξέλιξη των ειδών (φυτά-χλωρίδα, ζώα-πανίδα,
άνθρωπος) από την πρϊστορία μέχρι τη σύγχρονη εποχή.
Το βιβλίο καλύπτει την περίοδο από την Αρχαιότητα μέχρι και την πτώση της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας μέσα σε 34 κεφάλαια112. Απ’ αυτά, σύντομη αναφορά στην προϊστορία γίνεται στο
πρώτο, ενώ το τελευταίο είναι αφιερωμένο στο κομμάτι της πολιτικής αγωγής. Επτά κεφάλαια δεν
εισάγονται με τον κλασικό τρόπο παράθεσης κάποιου κειμένου, αλλά με έναν ασπρόμαυρο χάρτη,
στον οποίο η γεωγραφική περιοχή αναφοράς του κεφαλαίου είναι χρωματισμένη. Τα κεφάλαια
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έχουν όλα ακριβώς την ίδια δομή. Καθένα περιλαμβάνει το κυρίως κείμενο, χωρισμένο σε μεγάλες
παραγράφους με χωριστό υπότιτλο η καθεμιά, και ένα χωριστό μέρος με την ονομασία Υλικό
μελέτης (lettura), το οποίο δεν υπάρχει σε όλα τα κεφάλαια. Το κυρίως κείμενο δεν καλύπτει σχεδόν
ποτέ ολόκληρη σελίδα (παρά μόνο σε 5-6 σελίδες από τις συνολικά 384 του εγχειριδίου), αφού
διακόπτεται από εικόνες, σχεδιαγράμματα, κ.ά. Περιλαμβάνει την κύρια αφήγηση, το βασικό
κομμάτι της ιστορίας που περιγράφει το εγχειρίδιο, και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των σελίδων
κάθε κεφαλαίου. Η ιστορία σ’ αυτό το μέρος, στο μεγαλύτερο κομμάτι της (70-80%), αναφέρεται
σε πρόσωπα και γεγονότα από το στρατιωτικό, πολιτικό και θρησκευτικό χώρο (βασιλείς, Πάπες,
στρατιωτικοί αξιωματούχοι, πολιτικοί-θρησκευτικοί ηγέτες, πόλεμοι, μεταρρυθμίσεις, πολιτικές και
θρησκευτικές εξελίξεις, κ.ά.). Δε λείπουν οι αναφορές στην κοινωνική ιστορία ή σε ιστορία
διαφορετική από την πολιτικο-στρατιωτική. Ακόμα και ολόκληρα κεφάλαια αφιερώνονται σ’ αυτήν
(π.χ. κεφάλαιο ΧΙΙ για τη σκέψη, τη λογοτεχνία, τις τέχνες, τις επιστήμες, την ιδιωτική ζωή στην
αρχαία Ελλάδα, κεφάλαιο ΧΧΙΙ για την ιδιωτική ζωή, τις κατοικίες, την ενδυμασία, τις κατασκευές
δρόμων στην αρχαία Ρώμη). Το δεύτερο συνθετικό κομμάτι του κάθε κεφαλαίου, αυτό του υλικού
112

Οι τίτλοι των κεφαλαίων: I. Ιστορία και προϊστορία, II. Η Αίγυπτος, III. Η Μεσοποταμία, IV. Οι Φοίνικες, V.
Οι Εβραίοι, VI. Οι Ινδοευρωπαϊκοί λαοί, VII. Η Ελλάδα, VIII. Η Σπάρτη και η Αθήνα, IX. Η Ελλάδα και η Περσία,
X. Αίγλη και παρακμή της Ελλάδας, XI. Αλέξανδρος, ο Μακεδόνας, XII. Η πιο όμορφη ιστορία της Ελλάδας, XIII.
Η αρχαία Ιταλία, XIV. Ιστορία και θρύλος της Ρώμης, XV. Εσωτερικοί και εξωτερικοί αγώνες, XVI. Η κατάκτηση
του Λάτσιο και της Ιταλίας, XVII. Καρχηδόνιοι, XVIII. Το ψυχορράγημα της Δημοκρατίας/ Ρεπούμπλικα, XIX.
Μάριος και Σύλλας, XX. Καίσαρας και Πομπήιος, XXI. Αντώνιος και Οκταβιανός, XXII. Ρωμαϊκή ζωή, XXIII.
Αύγουστος, XXIV. Οι αυτοκράτορες του πρώτου αιώνα, XXV. Στο πρόσωπο των βάρβαρων, XXVI. Οι
αυτοκράτορες του δεύτερου αιώνα, XXVII. Ο κυκεώνας του τρίτου αιώνα, XXVIII. Η δύση της αυτοκρατορίας,
XXIX. Ο κατακλυσμός των εισβολών, XXX. Ο χριστιανικός κόσμος, XXXI. Η έναρξη της βυζαντινής
αυτοκρατορίας, XXXII. Η τελευταία εισβολή, XXXIII. Η φλόγα του Ισλάμ, XXXIV. Πολιτική αγωγή.
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μελετης, γραμμένο με διαφορετική γραμματοσειρά, βρίσκεται σχεδόν πάντα στο κάτω μέρος της
σελίδας, καλύπτοντας συνήθως- αλλά όχι πάντα- μικρότερο μέρος της σε σχέση με το κυρίως
κείμενο. Σ’ αυτό δεν περιλαμβάνονται πηγές αλλά κείμενα γραμμένα από τον ίδιο το συγγραφέα.
Ουσιαστικά, γίνονται εμβαθύνσεις σε θέματα, που άλλοτε αναφέρονται και άλλοτε όχι στο κυρίως
κείμενο, αποτελούν, όμως, σίγουρα συμπλήρωμα σ’ αυτό. Το περιεχόμενο στο υλικό μελέτης αφορά
τόσο στην κοινωνική ιστορία (αναφορές στην τέχνη, την κοινωνική ζωή, την αρχαιολογία, τις
συνήθειες, το φαγητό) όσο και στην πολιτικο-στρατιωτικο-θρησκευτική ζωή, την οποία, ωστόσο,
αντιμετωπίζει από μια άλλη οπτική (π.χ. συνήθειες και ιδιωτική ζωή των σημαντικών προσώπων,
ζωή και θάνατος τους, τακτική των μαχών). Ανακεφαλαιώνοντας σε ότι αφορά στα περιεχόμενα του
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εγχειριδίου παρατηρούμε ότι ο συγγραφέας, προσπαθώντας να συμπεριλάβει όλη την ιστορία της
περιόδου που καλείται να εκθέσει αναγκάζεται να παρουσιάσει κάποια σημεία επιγραμματικά, με
μια σύντομη αναφορά, χωρίς εμβάθυνση, τεκμηρίωση ή ανάλυση. Επίσης, επιλέγει να τονίσει με
πλάγια ή έντονα γράμματα τοπωνύμια, οδωνύμια, ονομασίες φυλών, προσώπων (στρατιωτικοί και
πολιτικοί ηγέτες, φιλόσοφοι, συγγραφείς, κ.ά.), χρονολογικές περιόδους, ενδυμασίες, κτλ. Γενικά,
ακολουθεί το γνωστό μοτίβο υπέρ της «ιστορίας των σημαντικών», αλλά συμπεριλαμβάνει και την
ιστορία των «άλλων», την κοινωνική ιστορία, σε μεγαλύτερο, μάλιστα, ποσοστό απ’ ότι το
εγχειρίδιο του Νέγκρι.

Οι εικόνες του εγχειριδίου, στην πλειοψηφία τους έγχρωμες, με χρώματα ρεαλιστικά,
συνοδεύονται πάντα από μια σύντομη λεζάντα, η οποία είναι κυρίως περιγραφική του περιεχομένου
της εικόνας, χωρίς να απουσιάζουν οι λεζάντες με περισσότερα σχόλια αλλά και αναλύσεις.
Συνήθως απεικονίζουν αντικείμενα τέχνης, προσωπογραφίες, αγάλματα, προτομές, αρχαιολογικά
ευρήματα, μνημεία, τοποθεσίες, κ.ά. Λειτουργούν κατά κανόνα συνοδευτικά σε κάποιο κείμενο,
παρουσιάζοντας κάτι που αναφέρεται ή τονίζεται στο κείμενο, είτε κάτι που αφορά το περιεχόμενο
του κειμένου. Τα σχέδια και τα σχεδιαγράμματα του εγχειριδίου είναι επεξηγηματικά (π.χ. για τις
πυραμίδες εξηγούν το μέγεθος, τη λειτουργία τους, την κατασκευή τους), ενώ σε άλλες περιπτώσεις
κάνουν συγκρίσεις (π.χ. μεταξύ αλφαβήτων), δείχνουν τη δομή της κοινωνίας (π.χ. ανάμεσα στη
Σπάρτη και την Αθήνα), της εξουσίας, την παράταξη μαχών, την κάτοψη ενός κτιρίου, κ.ά. Οι
χάρτες που παρουσιάζονται είναι αρκετοί. Χαρακτηριστικό αυτών που βρίσκονται στην αρχή κάθε
κεφαλαίου είναι ότι όλοι τους περιλαμβάνουν την περιοχή της Ιταλίας και της Ευρώπης, ακόμα κι
όταν αντικείμενο του κεφαλαίου είναι π.χ. η Μεσοποταμία. Οι υπόλοιποι χάρτες χρησιμοποιούνται
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συνήθως για να καταδείξουν το σημείο μιας μάχης, και στην πλειοψηφία τους περιέχουν κάποιο
υπόμνημα. Κλείνοντας αξίζει να αναφέρουμε ότι όλα τα κεφάλαια ολοκληρώνονται με τρία
επιπλέον κομμάτια, οι τίτλοι των οποίων είναι αντίστοιχα Περιέργεια (Curiosita), Αυτοί κι εμείς
(Loro e noi) και Θυμήσου (Ricorda). Σ’ αυτά παρουσιάζονται αντίστοιχα:
-

ερωταπαντήσεις του συγγραφέα για συγκεκριμένα ζητήματα, π.χ. πως διαβάζονται τα
ιερογλυφικά, ποιο ήταν το σχολικό ωράριο των παιδιών στην αρχαία Ρώμη, πως γινόταν η
μέτρηση του χρόνου από τους αρχαίους, κτλ

-

η προσπάθεια σύνδεσης του τότε και του τώρα σε διάφορα επίπεδα, αντιπαραβάλλοντας
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χαρακτηριστικά της ζωής της περιόδου με τα αντίστοιχα σημερινά, π.χ. ζητήματα
διατροφής, στέγασης, οικογενειακής πρόνοιας, κ.ά.
-

μια σύνθεση του κεφαλαίου, ένα είδος σύντομης περίληψης με τα κύρια σημεία του, αυτά
που υπάρχουν στο κείμενο με έντονα ή πλάγια γράμματα, αλλά και ημερομηνίες.

Το χρονολόγιο στο τέλος περιλαμβάνει αποκλειστικά πολιτικά, στρατιωτικά, θρησκευτικά
γεγονότα, χωρίς αναφορά στην κοινωνική ιστορία, τα οποία παρουσιάζει επιγραμματικά (έτος και
τίτλος γεγονότος). Συνοπτικά, πρόκειται για ένα εγχειρίδιο βασισμένο καθαρά στην αφηγηματική
μορφή διδασκαλίας της ιστορίας, με πιθανές προσπάθειες ενεργοποίησης των μαθητών (ερωτήματα
για συζήτηση στο κομμάτι Εμείς και οι άλλοι), που προσπαθεί να συμβαδίσει με το αντίστοιχο
αναλυτικό πρόγραμμα (περιλαμβάνει κομμάτια για τους άλλους λαούς και τη συμβολή τους στον
παγκόσμιο πολιτισμό). Παρά τα αρκετά ορθογραφικά και άλλα λάθη (π.χ. λάθος τοποθεσία της
αρχαίας Ποτίδαιας σε χάρτη, Nedertal αντί για Neanderthal, κ.ά.) δεν παρουσιάζει δυσκολίες στη
χρήση του για την πλειοψηφία των διδασκόντων, αν και άξιο προσοχής είναι ίσως το πως θα
αξιοποιήσουν οι διδάσκοντες το κομμάτι «αναγνώσματα» με τις γραπτές πηγές.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό εγχειρίδιο της περιόδου, επίσης για την πρώτη τάξη της κατώτερης
δευτεροβάθμιας, επιμελήθηκαν οι εκδόσεις Γκαρτζάντι (Aldo Garzanti), χωρίς να αναφέρονται
αναλυτικά κάποια ονόματα συμμετεχόντων. Στο σχετικά μεγάλο (δύο σελίδες) εισαγωγικό κείμενο
ο επιμελητής παραθέτει το σκεπτικό και τις θέσεις γύρω από την ιστορία και τη διδασκαλία της, που
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη συγγραφή του τρίτομου έργου του (οι άλλοι δύο τόμοι προορίζονταν
για τις επόμενες τάξεις της ίδιας βαθμίδας). Υποστηρίζει ότι η μελέτη της ιστορίας βοηθά και την
κατανόηση του παρόντος. Σκοπός των δημιουργών ήταν ένα εγχειρίδιο «...ικανό να κεντρίσει το
ενδιαφέρον του μαθητή και να τον προσανατολίσει σε μια αυτόνομη έρευνα». Σύμφωνα με τη
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δήλωσή του, η επιλογή του λεξιλογίου και η έκθεση των εννοιών οργανώθηκε με βάση τα στάδια
εξέλιξης της σκέψης του μαθητή, ξεκινώντας από τη σαφήνεια και την απλότητα του πρώτου τόμου
και προχωρώντας στην πλουσιότερη και πιο σύνθετη δομή των επόμενων δύο. Πρόθεσή του να
δοθεί βάρος στον τρίτο τόμο στην Ευρώπη αλλά και την Ιταλία, να τοποθετήσει την πολιτική και
στρατιωτική ιστορία μέσα στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα των διαφόρων
περιόδων, να ιχνηλατήσει τις γενικές γραμμές μιας ιστορίας του πολιτισμού, ακολουθώντας τις
φιλοσοφικές, λογοτεχνικές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
Σύμφωνα με την τοποθέτησή του «...κάθε σελίδα κειμένου έχει απέναντί της μια σελίδα
αφιερωμένη σε ντοκουμέντα και αναγνώσματα, τα οποία τοποθετούνται σε χωριστό πλαίσιο, ενίοτε
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με ξεχωριστούς τίτλους (πρόκειται για περιληπτικές σημειώσεις στο περιθώριο για το περιεχόμενο
κάθε παραγράφου), τα οποία αναφέρονται στο ίδιο ζήτημα, έτσι ώστε το παιδί να περάσει με
φυσικότητα από την έκθεση των γεγονότων στις μαρτυρίες [...] (τα ντοκουμέντα) είναι σύντομα, και
μπορούν έτσι να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία». Τη δομή αυτή ακολουθούν πιστά και τα 29
κεφάλαια, καθένα απ’ τα οποία χωρίζεται σε παραγράφους. Το πρώτο απ’ αυτά αποτελεί και το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εγχειριδίου. Τιτλοφορείται Εισαγωγή στην ιστορία και χωρίζεται σε
πέντε παραγράφους: το έργο του ιστορικού, η αρχαιολογία, η γεωλογία και οι μεταμορφώσεις του
εδάφους, η εξέλιξη του ανθρώπου, η συγκρότηση του χρόνου. Σ’ αυτό γίνεται λόγος για την
επιστήμη της ιστορίας, για τις πηγές και τα ντοκουμέντα, «...γραπτά και μη, που πρέπει να
αξιολογηθούν, να συγκριθούν, να ερμηνευτούν» και τελικά να αξιοποιηθούν μαζί «...με τα
πορίσματα άλλων επιστημών, όπως η αρχαιολογία, η γεωλογία, η εθνογραφία» με σκοπό την
αναδόμηση της ιστορίας.

Οι (ασπρόμαυρες κι έγχρωμες) εικόνες, που περιλαμβάνει το εγχειρίδιο, με περιεχόμενο
σχετικό μ’ αυτό του κειμένου, το συνοδεύουν, ενώ ακολουθούνται πάντα από μια λεζάντα ή ένα
σύντομο κείμενο, περιγραφικό της εικόνας. Οι γεωιστορικοί χάρτες, τα διαγράμματα (π.χ.
κατοικιών), τα σχέδια (π.χ. μαχών) είναι πάντα επεξηγηματικά των λεπτομερειών του κειμένου. Για
να τονιστούν κάποια σημεία χρησιμοποιούνται έντονα ή πλάγια γράμματα, που αναφέρονται σε
χρονολογικές περιόδους, τοπωνύμια (μαχών, κοινωνικών εκδηλώσεων), λαούς- φυλές, ονόματα
(βασιλιάδων, συγγραφέων, δημιουργών, προφητών, κ.ά.), κοινωνικές τάξεις, έργα (συγγραφικά,
κατασκευές όπως γλυπτά, πλοία, οικοδομήματα, κτλ), όργανα ή υποδιαιρέσεις της διοίκησης.
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Κάθε κεφάλαιο κλείνει με την επίλογο (riepilogo, μια σύντομη δηλαδή ανακεφαλαίωση των
ζητημάτων, που θίχτηκαν στο κεφάλαιο) και τις «ασκήσεις» (esercitazioni, πρόκειται ουσιαστικά
για απλές ερωτήσεις, στις οποίες καλείται να απαντήσει ο μαθητής). Το τελευταίο κεφάλαιο
αφιερώνεται κι εδώ στην πολιτική αγωγή. Εν κατακλείδι, έχουμε και εδώ ένα εγχειρίδιο βασισμένο
στον αφηγηματικό τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας. Αν και είναι περισσότερο εμπλουτισμένο με
πηγές (όπως τις εννοεί ο Γκαρτζάντι, δηλαδή γραπτές κυρίως ή και άλλες πληροφοριακές, όχι όμως
οι εικόνες, που δεν λαμβάνονται υπόψη σαν οπτικά ντοκουμέντα) το κείμενο διατηρεί ακόμα την
κεντρική του θέση. Η πολιτικο-στρατιωτική ιστορία βρίσκεται ακόμα στο κέντρο της προσοχής, αν
και η κοινωνική ιστορία αυξάνεται σημαντικά. Οι «ασκήσεις» στο τέλος κάθε κεφαλαίου δεν
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κάνουν τη διαφορά, αν και αποτελούν μια καινοτόμο σκέψη.

Με το πέρασμα του χρόνου αυξήθηκε η ένταση της κριτικής κατά του εγχειριδίου,
αντιλαμβανόμενο αυτό ως «ο θεσμός που είναι σήμερα σε ισχύ: μοναδικό για όλους, υποχρεωτικό,
επιλεγμένο από τους διδάσκοντες πριν την έναρξη της χρονιάς στη βάση της ‘συνεργασίας των
διδασκόντων’, πληρωμένο από τις οικογένειες και το κράτος»113. Κατευθυνόμενα από τα υπουργικά
προγράμματα, τα εγχειρίδια εμφάνιζαν μεταξύ τους κοινά χαρακτηριστικά στα περιεχόμενα και τη
διδακτική κατεύθυνση. Ο Ντελ Κόρνο (Lucio Del Corno), μιλώντας για το δημοτικό σχολείο,
επικρίνει αυτή την ομοιομορφία των εγχειριδίων, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι «το εγχειρίδιο
αποτελεί μια συνέπεια, η οποία επιβεβαιώνεται ιστορικά, ακριβώς όπως ένας συγκεκριμένος τύπος
σχολείου και ένας συγκεκριμένος τύπος διδακτικής»114. Την ίδια στιγμή, οι ενέργειες του
Υπουργείου ήταν μάλλον αντιπαραγωγικές και συντηρητικές υπέρ της ισχύουσας κατάστασης σε
ότι αφορά στα εγχειρίδια. Η εγκύκλιος του υπουργού Μαλφάτι προς τους διευθυντές των σχολείων
για την υιοθέτηση των εγχειριδίων για το σχολικό έτος 1976-1977, αναφέρει ότι «δεν επιτρέπεται η
απόρριψη των σχολικών κειμένων, που χωριστά αποτελούν εργαλείο πλούσιο σε μορφωτικά
ερεθίσματα»115. Μια τέτοια οδηγία παραβίαζε ξεκάθαρα την ελευθερία των διδασκόντων και
113

Radice Lucio Lombardo, L’ eccezione non conferma la regola, in Riforma della scuola, n. 8-9, 1971, p. 36. Να
σημειωθεί ότι το κράτος από το 1962 πλήρωνε τα έξοδα για τα εγχειρίδια του δημοτικού, ενώ το κόστος γι’ αυτά της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βάρυνε τα ίδια τα παιδιά.
114
Bonazzi Marisa (a cura di), I bambini bugiardi. Indagine sui libri al di sopra di ogni sospetto: i testi delle scuole
elementari, editore Guaraldi, 1974
115
Bonchio Roberto, La produzione del libro per la scuola. Compiti dell’ editoria democratica, in Riforma della Scuola,
n. 2, 1976, p. 15
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προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Οι διαμαρτυρίες, όπως εκφράστηκαν σε σχετικά συνέδρια στο
Ρίμινι (1974) και την Μπρέσια (1975)116, στρέφονταν προς τη σύνδεση του προβλήματος με το
αίτημα για μεταρρύθμιση και προς την κατάργηση αυτής της υποχρεωτικότητάς τους.
Αξιόλογη αυτή την περίοδο ήταν η παρουσία του Κινήματος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας
(ΚΕΣ, Movimento di Cooperazione Educativa)117. Στα επιχειρήματά του απέναντι στην έως τώρα
παρουσία του εγχειριδίου συγκεντρώνονται οι σημαντικότερες κριτικές θέσεις γι’ αυτό το διδακτικό
εργαλείο. Θεωρούν ότι το μοναδικό, ίδιο για όλους εγχειρίδιο, με τη συγκεκριμένη χρήση «οδηγεί
στην εξής λειτουργία: α) μονοδιάστατη εφαρμογή των περιεχομένων [...] β) τυποποιημένο
αποτέλεσμα [...] γ) ανεπάρκεια σε σχέση με το χρήστη (επιλέγεται πριν από την έναρξη της
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σχολικής χρονιάς, χωρίς τη δυνατότητα να εκτιμηθεί σε σχέση με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά
και τα ενδιαφέροντα του μαθητή και της τάξης [...] από ένα διδάσκοντα, που ίσως δε διδάξει ποτέ σ’
αυτή την τάξη118) [...] δ) σπατάλη (για δύο λόγους: επειδή δε θα χρησιμοποιηθεί παρά μόνο για ένα
χρόνο ή δε θα ανατρέξει ξανά σ’ αυτό ο μαθητής για έρευνα [...] επειδή ακόμα και κατά τη διάρκεια
ενός έτους υπολογίζεται ένα κατά κεφαλή ποσό για έξοδα, στο οποίο υπολογίζεται ένα και μοναδικό
εργαλείο [...] αποκλείοντας την οικονομική δυνατότητα της απόκτησης κι άλλων εργαλείων
δουλειάς)»119.

Η θέση πολλών κατά τόπους οργανώσεων του ΚΕΣ υπέρ της άμεσης κατάργησης του
εγχειριδίου προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις. Η επιχειρηματολογία, με την οποία
υποστήριξαν αυτή τη θέση τους, άγγιζε πολλούς τομείς του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και της
κοινωνίας:
-

το εγχειρίδιο, ακόμα κι όταν το αγοράζει το κράτος, πληρώνεται από τους εργαζόμενους

-

πρόκειται για μια υπόθεση εκατομμυρίων για τις εκδοτικές εταιρείες

-

ευνοεί μια μόρφωση αποκλεισμένη

116

Bonchio Roberto, La produzione del libro per la scuola. Compiti dell’ editoria democratica, in Riforma della Scuola,
n. 2, 1976, p. 15
117
Movimento di Cooperazione Educativa (MCE): πρόκειται για όμιλο διδασκόντων από όλες τις βαθμίδες της ιταλικής
εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε το 1951 με σκοπό «να δώσει ζωή σε ένα κίνημα έρευνας, που θέτει στο επίκεντρο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας τα υποκείμενα, για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας λαϊκής εκπαίδευσης, που θα
αποτελεί εγγύηση μιας αστικής και δημοκρατικής ανανέωσης». Για την ιστορία και τις δράσεις του Κινήματος, βλ. την
επίσημη ηλεκτρονική του διεύθυνση: http://www.mce-fimem.it .
118
Το σκεπτικό εδώ έχει να κάνει με το καθεστώς της αποχώρησης διδασκόντων και αλλαγής της θέσης τους από
σχολείο μιας περιφέρειας σε μια άλλη κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους κάτι που συνέβαινε συχνά.
119
Movimento di Cooperazione Educativa, Il ruolo del libro di testo, Cooperazione Educativa, n.6, giugno, 1970, p. 2526

109

-

προωθεί έναν τύπο εκπαίδευσης, που δεν εξυπηρετεί τους εργαζόμενους.
Σημαντικό κομμάτι της κριτικής αφορούσε στο χώρο των εκδοτών και στις σχέσεις που

ανέπτυξαν με το σχολείο. Στο διάστημα που πέρασε από τη μεταρρύθμιση του 1962-1963 και ειδικά
στη δεκαετία του 1970 οι εκδοτικές επιχειρήσεις της χώρας επενδύουν σημαντικά στο χώρο της
σχολικής εκδοτικής. Σημαντικότεροι εκδοτικοί οίκοι αυτοί της οικογένειας Ανιέλι (Agneli)120: Etas
Kompas, Boringhieri, Comunita, La Stampa, L’ Espresso, μέρος των εκδόσεων Mondadori. Άλλες
σημαντικές εκδόσεις οι Rizzoli, Einaudi, Feltrinelli, Sansoni, κ.ά. Χαρακτηριστικό είναι, πάντως,
πως οι μεγάλες εκδοτικές επιχειρήσεις απορροφούν τις μικρότερες για να σιγουρέψουν τους
καταλόγους σχολικών βιβλίων. Έτσι, η αγορά των εγχειριδίων συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων:
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Garzanti, Nuova Italia, Principato, De Agostini, Fabbri, οι καθολικές εκδόσεις SEI και La Scuola
για το δημοτικό, κ.ά.121 Η κριτική προς το εκδοτικό κατεστημένο ήταν τόσο έντονη, που η
Μπονάτζι (Marisa Bonazzi) φτάνει να αφήσει να εννοηθεί ότι «πειραματικά αναλυτικά
προγράμματα για το διετές τμήμα της δευτεροβάθμιας, έτοιμα από το Υπουργείο, παρέχονται [πριν
από την επίσημη δημοσίευσή τους] στους εκδότες, στα χέρια δηλαδή αυτών που λίγα ή τίποτα δεν
έχουν να πουν σχετικά με τα προγράμματα» παρά μόνο κυριαρχούνται «από τη λογική του ‘να
πουλήσω’ και όχι του ‘τι να πω’»122. Λίγα μόλις χρόνια πριν, το ΚΕΣ έβλεπε ακόμα κι αυτή την
πρόβλεψη στην υπουργική εγκύκλιο «να διατηρούνται απαράλλαχτες, ειδικά για τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και τουλάχιστον για μια διετία στην ίδια τάξη, οι επιλογές εγχειριδίων των περασμένων
ετών»123- περισσότερο σαν διευκόλυνση των εκδοτών, οι οποίοι μπορούσαν έτσι να
προγραμματίσουν με σιγουριά, μεγαλύτερο κέρδος και μικρότερο κόστος τις εκτυπώσεις τους και
λιγότερο σαν μέτρο υπέρ των λαϊκών οικογενειών. Πάντως, η βασική μομφή αφορούσε στο
προκλητικά υπερβολικό κέρδος, ειδικά στις περιπτώσεις συγκέντρωσης των σχολικών εκδόσεων. Η
διεκδίκηση της δωρεάν παροχής εγχειριδίων δε λύνει το πρόβλημα, αφού «η τελική κατάκτηση του
δωρεάν εγχειριδίου, αν και επιδρά θετικά στον πραγματικό μισθό των εργαζομένων, δεν εξαλείφει,
φυσικά, το κόστος που θα συνεχίσει να βαραίνει το κράτος και θα πληρώνεται έμμεσα από την
120

Πρόκειται για την οικογένεια, που δραστηριοποιούνταν σε διάφορους τομείς, με πρώτο αυτό της
αυτοκινητοβιομηχανίας, κι έμεινε γνωστή για τις έντονες αντιπαραθέσεις της στις δεκαετίες του 1970 και 1980 με τα
εργατικά συνδικάτα της Ιταλίας.
121
Rotondo Fernando, Con il libro di testo non si puo continuare, in Riforma della Scuola, n.8-9, 1971, p. 31
122
Bonazzi Marisa (a cura di), I bambini bugiardi. Indagine sui libri al di sopra di ogni sospetto: i testi delle scuole
elementari, editore Guaraldi, 1974
123
Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), Sulla adozione dei libri di testo, in Cooperazione Educativa, 7-8,
luglio- agosto 1970, pp. 24
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εργατική τάξη»124. Στην Ιταλία οι εκδόσεις για το σχολείο φτάνουν το 23,3% του συνόλου των
εκδόσεων, δηλαδή περίπου 36 εκατ. αντίτυπα, απ’ τα οποία τα 2/3 είναι επανεκδόσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία χωρών ήδη προχωρημένων σε ζητήματα μαζικής
σχολειοποίησης, υπολογιζόταν ότι θα υπάρξει αύξηση στα επόμενα χρόνια (σε ΗΠΑ και ΕΣΣΔ
φτάνει ήδη το 30%). Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους εκδότες, αν
συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι πρόκειται για μια χώρα, όπου οι 7 στους 10 Ιταλούς δεν
ενδιαφέρονται για το διάβασμα, ενώ απέναντι στις 57.000 ταμπακερίες αντιπαρατίθενται μόλις
4.000 βιβλιοπωλεία125.
Μια άλλη κριτική που ασκήθηκε αφορούσε στη γλώσσα των εγχειριδίων, τα οποία

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

υιοθετώντας τόσα πολλά ξενόγλωσσα στοιχεία, αποξένωναν τους μαθητές126. Στη θέση τους
ζητούσαν διδακτικά εργαλεία πιο αποτελεσματικά και πιο ανοιχτά σε παιδαγωγικούς και
προοδευτικούς πειραματισμούς. Παρόμοιες θέσεις εκφράζονται και από παιδαγωγικές θεωρίες, που
έρχονται στο προσκήνιο την εποχή αυτή κι έχουν μεγάλη απήχηση127.
Δεν έλειψαν τα σχόλια και οι κριτικές για τα εγχειρίδια της ιστορίας. Αυτά του β΄ μισού της
δεκαετίας του 1970, παρόλο που είναι ως ένα βαθμό ανανεωμένα και περιλαμβάνουν τομείς και της
κοινωνικής αλλά και της οικονομικής ζωής, συνεχίζουν να αποτελούν ένα μίγμα αφηγήσεων και
επιβιώνουν χάρη στο γεγονός ότι η γενική ιστορία, που αποτελεί το χώρο απ’ όπου αντλούν τη
θεματολογία τους, είναι ακόμα ζωντανή, χάρη κυρίως στα υπουργικά προγράμματα. «Από την
αυταπάτη ότι η γενική ιστορία μπορεί να καλύψει την εμπειρία του παρόντος ξεπηδά κι αντίστοιχη
αυταπάτη ότι το εγχειρίδιο μπορεί να παρέχει το βασικό πλαίσιο αναφοράς και την τεχνική
κατάρτιση στους αρχάριους»128. Γενικότερα μέχρι εκείνη τη στιγμή η δουλειά του διδάσκοντα την
ιστορία γινόταν με το εγχειρίδιο, με την περιοδολόγηση και μια σειρά από περιεχόμενα που
επέβαλλε το πρόγραμμα, με τον περιορισμό των εναλλακτικών βιβλιογραφικών εργαλείων και
ντοκουμέντων στα εγχειρίδια. Στη βάση των προγραμματικών επιλογών και των εκδοτικών
124
Venturi Claudio (a cura di), I “supertesti” della cultura media. Indagine sui libri al di sopra di ogni sospetto: i testi
della Scuola Media, Guaraldi, Rimini 1973
125
Στοιχεία από το Bonchio Roberto, La produzione del libro per la scuola. Compiti dell’ editoria democratica, in
Riforma della Scuola, n. 2, 1976, p. 14-16
126
Για τη σχετική κριτική, βλ. Venturi Claudio, Professore, permette? Indagine sui libri al di sopra di ogni sospetto: i
testi delle scuole superiori, Grimaldi, 1972
127
«Tο εγχειρίδιο, φτωχό σαν υποκατάστατο της εμπειρίας εξυπηρετεί κυρίως το σκοπό της ερμηνείας και της
διεύρυνσης αυτής της ίδιας (της εμπειρίας)», βλ. Dewey J., Το σχολείο και η κοινωνία, Γλάρος, Αθήνα, 1982
128
Mattozzi I., Contro il manuale, per la storia come ricerca: l’ insegnamento della storia nella scuola secondaria, in
Italia contemporanea, n. 131, 1978, p. 85
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προσφορών προσανατολιζόταν η επιλογή προς μια περιορισμένη γκάμα θεμάτων, τα οποία
εφαρμόζονταν για όλες τις βαθμίδες και ηλικίες και συνήθως δεν ανήκαν στην περιοχή των
ενδιαφερόντων των παιδιών. Η ιστορία είναι ακόμα αυτή των κυρίαρχων τάξεων, που καταλήγουν
πάντα νικήτριες. Είναι, επίσης, μια ιστορία ευρωπαϊκοκεντρική, «όχι μόνο επειδή υπάρχουν πολλά
να μελετήσει κανείς, ακόμα κι όταν μελετά μόνο την Ευρώπη, αλλά κι επειδή έχει μέσα της την
αλαζονεία ενός ανώτερου πολιτισμού, τον οποίο φέρει σαν αποστολή της στον κόσμο»129.
Σε άρθρο του το 1976 ο Σιπιόνε Γκουαρατσίνο (Guarracino Scipione) ταξινομεί τις
ανεπάρκειες των εγχειριδίων σύμφωνα με το πόσο προφανείς είναι και με κριτήριο την αντίληψή
τους από τους ιστορικούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πιο διαδεδομένα ελαττώματα στα εγχειρίδια της
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εποχής είναι:

I. Λάθη στο περιεχόμενο, επιμονή σε ξεπερασμένες ερμηνείες, εσκεμμένες διαστρεβλώσεις,
«ενδιαφέρουσες» παραλείψεις κι απλοποιήσεις.

II. Απόδοση υπερβολικής σημασίας στις χρονολογίες, στα στρατιωτικά γεγονότα, στη
διπλωματία.

III. Μια ιστορία που αποδίδει το κύριο βάρος της στις αποφάσεις των μεγάλων ανδρών
(βασιλιάδες, ηγέτες, πολιτικοί, επαναστάτες, κτλ). Απαράδεκτες «ψυχολογικές» εξηγήσεις,
δοσμένες στο πλαίσιο της δίψας για δόξα, της φήμης της δικαιοσύνης, της επιθυμίας για
δύναμη των ίδιων των «μεγάλων ανδρών».

IV. Αδικαιολόγητη προτεραιότητα στην πολιτική.

V. Υπεροχή της περιγραφής έναντι της εξήγησης. Λεξιλόγιο ρητορικό, δημαγωγικό, ελλειπούς
επιστημονικής αξίας. Απουσία αξιοποίησης των κοινωνικών επιστημών, με τη βοήθεια των
οποίων μπορούν να δοθούν καταλληλότερες εξηγήσεις και να τεθούν σωστά τα ερωτήματα
(για παράδειγμα: η οικονομία και το δίκαιο απ’ τη μια μεριά, η στατιστική και η δημογραφία
απ’ την άλλη).
VI. Έλλειψη μιας μεθοδολογικής συνείδησης, της προσπάθειας δηλαδή να εφαρμοστεί ένα
συγκεκριμένο επιστημονικό μοντέλο.

129

Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) di Lucca, Con il libro di testo non si puo continuare, Riforma della
Scuola, n. 5, 1971, p. 35
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VII. Έλλειψη μιας συνολικής και ενιαίας οπτικής της ιστορίας. Τα διαφορετικά συστατικά
(πολιτικά, πολιτιστικά, οικονομικά, κοινωνικά) συμμετέχουν με κακές μεταξύ τους αναλογίες
και διατηρούνται μαζί μέσα από λανθασμένες προσεγγίσεις.130
Ο Βεντούρι (Claudio Venturi) στην έρευνά του για τα εγχειρίδια της κατώτερης
δευτεροβάθμιας και σε ότι αφορά σ’ αυτά της ιστορίας παρατηρεί: «ειδικεύονται σε ‘υλικό
αρχειακό-ντοκουμέντα’, που συχνά αποτελούν ένα ξεχωριστό βιβλίο [...] στα εγχειρίδια ιστορίας η
φωτογραφία φέρει το ντοκουμέντο, σε λίγες περιπτώσεις είναι η ίδια ντοκουμέντο [...] εγείρονται οι
πιο αναχρονιστικές και οπισθοδρομικές ιδεολογίες: Θεός, πατρίδα, οικογενειακή τάξη, υπακοή,
θεώρηση του κόσμου σαν δεδομένη και αμετάβλητη πραγματικότητα σύμφωνα με το θρησκευτικό
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ουράνιο μοντέλο»131.

Μέσα σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερης παιδαγωγικής και διδακτικής επίγνωσης και μετά τη
μεταρρύθμιση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 1979, τέθηκαν σε εφαρμογή μια
σειρά εκδοτικών πρωτοβουλιών, οι οποίες ξεκινούσαν από την έκδοση νέων διδακτικών εργαλείων
(σχόλια πάνω στα προγράμματα, κείμενα διδακτικής) και έφταναν σε προτάσεις για εγχειρίδια
σημαντικά αναθεωρημένα, τόσο στο στήσιμο όσο και στο περιεχόμενο. Τέτοια εγχειρίδια, αν και
διατηρούσαν την παραδοσιακή χρονολογική-γραμμική δομή, περιελάμβαναν τα αποτελέσματα του
πρόσφατου ιστοριογραφικού διαλόγου, εγκατέλειπαν την επικέντρωση στην πολιτική-διπλωματικήστρατιωτική ιστορία για να μεταθέσουν την προσοχή σε μια ιστορία οικονομική, κοινωνική, των
θεσμών, αναδιαμόρφωναν τον ευρωπαϊκο-κεντρισμό για να περιλάβουν σε μια διαπολιτισμική
προοπτική την ιστορία χωρών μη ευρωπαϊκών, ανοίγονταν σε «άλλες» (των «άλλων») ιστορίες (της
υλικής τους ζωής, της διατροφής τους, των νοοτροπιών τους, κτλ) και ενσωμάτωναν καινοτόμα
εργαλεία για τις πηγές και τα ντοκουμέντα, για τις βιβλιογραφίες και τις καινοτόμες διδακτικές
προτάσεις. Αποτέλεσμα κάποιες άλλες εκδόσεις, προσπαθώντας να συνδυάσουν τις νέες προτάσεις
με τη λογική του προγράμματος, κατέληγαν σε προβληματικά εγχειρίδια, τόσο για τη μεθοδολογία
που έπρεπε να ακολουθήσουν οι διδάσκοντες, όσο και για την τεράστια ύλη που καλούνταν να
αντιμετωπίσουν οι μαθητές, καταλήγοντας συχνά σε «σωτήριες» συνθέσεις κεφαλαίων που δεν
μπορούσαν να παραλείψουν.
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Guarracino S., Insegnare storia: una proposta metodologica, in Riforma della scuola, n. 5, 1976, p. 35
Venturi Claudio (a cura di), I “supertesti” della cultura media. Indagine sui libri al di sopra di ogni sospetto: i testi
della Scuola Media, Guaraldi, Rimini 1973
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Σημαντική έκδοση σε ότι αφορά στα εγχειρίδια της ιστορίας, αποτελεί το βιβλίο του
Αντόνιο Μπρούσα, που εκδόθηκε το 1991. Σ’ αυτό περιλαμβάνεται η επιχειρηματολογία, που
αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του πολύχρονου διαλόγου για τα σχολικά αυτά εργαλεία του
μαθήματος της ιστορίας, καθώς και η στάση όλων των εμπλεκόμενων (συγγραφέων, εκδοτών αλλά
και διδασκόντων και ιστορικών) και η ευθύνη που αναλογεί στον καθένα132.
Πολλά από τα αιτήματα που θέτει ο Γκουαρατσίνο και άλλοι συνάδελφοί του αυτή την
περίοδο, θα ικανοποιηθούν μέσα στη δεκαετία του 1980. Ο ίδιος, δύο μόλις χρόνια μετά το άρθρο
του, όπου επισήμανε τις αδυναμίες των εγχειριδίων ιστορίας (1976), επανήλθε για να μαρτυρήσει
βελτιώσεις σε έξι σημαντικούς τομείς:
χρονολογική διεύρυνση: το 1976-1977 είναι το τελευταίο χρονολογικό όριο των εγχειριδίων
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-

που κυκλοφορούν
-

διεύρυνση του χώρου: Το τέλος της έμφασης στην ευρωπαϊκοκεντρική και εθνική ιστορία
οφείλεται όχι μόνο στη δικαιολογημένη αντίδραση σε ιμπεριαλιστικές και εθνικιστικές
ιδεολογίες, αλλά στο ότι όλοι οι συγγραφείς αντιλαμβάνονται, ή έτσι δηλώνουν, ότι χωρίς
αναφορές σε περιστατικά παγκόσμια είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό αυτό που συμβαίνει
σε μία μόνο χώρα

-

νέα προβλήματα: αυτά που φέρνουν έναν νέο τρόπο να βλέπει κανείς την ιστορία και
απασχολούν τη σύγχρονη ιστοριογραφία (δομές, μακρά διάρκεια, κοινωνικές διαδικασίες,
κτλ)

-

νέες μεθοδολογίες: εδώ βρίσκουμε διαφορετικής επιστημονικής προέλευσης στοιχεία, όπως
η παρουσία της δημογραφικής ιστορίας και της ιστορίας των τιμών δίπλα σε παρακλάδια της
αφηγηματικής παράδοσης και σε γενεαλογικά δέντρα βασιλικών οικογενειών

-

οι πηγές και τα υλικά: θα ήταν υπερβολή να ζητήσουμε ένα εγχειρίδιο ιστορίας στο μέλλον,
στο οποίο τα μη γραπτά υλικά (γραφικά, χάρτες, εικονογραφήσεις) θα επικρατούσαν επί των
γραπτών;

-

οδηγίες χρήσης: κάθε εγχειρίδιο, που θέλει να θεωρείται καινούριο οφείλει να καταδεικνύει
τον τρόπο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο δουλειάς133.

132
133

βλ. Brusa Antonio, Il manuale di storia, La Nuova Italia, Firenze 1991
Guarracino Scipione, Nuovi manuali e immagine della storia, in Riforma della scuola, n. 5, 1978, pp. 57-61
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Παρά το γεγονός ότι στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 1980 η συζήτηση για τα εγχειρίδια έχει
ακόμα χαρακτήρα αυστηρά κριτικό και καταγγελτικό, στο βάθος εμφανίζονται κάποιες
διαφορετικές προτάσεις, που αποτελούν πάντα την εξαίρεση του κανόνα. Αυτές βλέπουν τώρα το
εγχειρίδιο συνολικά. Στο επίκεντρο της προσοχής έμπαιναν τώρα εξίσου η ιστορία-επιστήμη και τα
περιεχόμενα που έπρεπε να μεταδίδει, αλλά και η μεθοδολογία της διδασκαλίας. Οι νέες προτάσεις
για τη σύνταξη των εγχειριδίων ιστορίας μιλάνε πια για μια διεπιστημονική εργασία, με τη
συμμετοχή παιδαγωγών, ιστορικών, γλωσσολόγων, ψυχολόγων, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε μέχρι
και την προηγούμενη δεκαετία, όταν τα εγχειρίδια γράφονταν αποκλειστικά από ιστορικούς ή από
44-47).
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άλλους μη ειδικούς (βλ. παραπάνω την ανάλυση για το εγχειρίδιο του δημοσιογράφου Φ. Σάκι, σελ.
Καρπός αυτόυ του μετασχηματισμού στις συζητήσεις ήταν οι αντίστοιχες αλλαγές στα
εγχειρίδια, κυρίως στο β΄μισό της δεκαετίας του 1980. Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα πιο καινοτόμα
κατέχει το εγχειρίδιο των Μπρούσα, Ντε Μπερνάρντι, Γκουαρατσίνο και Μαραλιάνο (Brusa
Antonio, De Bernardi Alberto, Guarracino Scipione, Maragliano Roberto, Nuova Storia, v. 2,
Mondadori, 1987) για το δεύτερο έτος της κατώτερης δευτεροβάθμιας134. Η σύνθεση της
συγγραφικής ομάδας ανταποκρινόταν απόλυτα στο πνεύμα διεπιστημονικότητας, που κυριαρχούσε
στις συζητήσεις για τη διδασκαλία της ιστορίας στις δεκαετίες του 1970 και 1980. Έτσι, σ’ αυτή οι
Αλμπέρτο Ντε Μπερνάρντι (Alberto De Bernardi) και Σκιπιόνε Γκουαρατσίνο (Scipione
Guarracino) εκπροσωπούσαν την επιστήμη της ιστορίας, ο Ρομπέρτο Μαραλιάνο (Roberto
Maragliano) την παιδαγωγική και ο Αντόνιο Μπρούσα (Antonio Brusa) τη διδακτική της ιστορίας.
Η ύλη του εγχειριδίου χωρίζεται σε κεφάλαια, καθένα απ’ τα οποία περιλαμβάνει τρία μέρη.
Το πρώτο είναι εκείνο της αφήγησης της ιστορίας, το δεύτερο αυτό των ασκήσεων και το τρίτο των
ντοκουμέντων. Με τον όρο αφήγηση εδώ δεν εννοείται η παραδοσιακή συνολική περιγραφή της
ιστορίας μιας περιόδου, αλλά η επιλογή ενός ζητήματος και η εμβάθυνση σ’ αυτό. Έτσι, το πρώτο
μέρος περιλαμβάνει το αφηγηματικό κείμενο, τις εικόνες και ένα είδος ευρετηρίου των ιστορικών
όρων κι εννοιών του κεφαλαίου, που σχετίζονται με το υπό επεξεργασία ζήτημα και θεωρούνται
κλειδιά γι’ αυτό135. Οι ασκήσεις στο τρίτο μέρος συνοδεύονται από γραπτές πηγές και εικόνες, δεν
αναφέρονται σε συγκεκριμένα σημεία του κειμένου, αλλά λειτουργούν σαν εργαλεία κατανόησης.
134

Θυμίζουμε ότι για την τάξη αυτή το πρόγραμμα του 1979 προέβλεπε σαν ύλη πραγμάτευσης την περίοδο από το 10ο
αιώνα μέχρι το 1815
135
Το ευρετήριο έχει τίτλο Για να το ξεκαθαρίσουμε (Per fare il punto).
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Οι εικόνες του εγχειριδίου, με νέα, πιο ευχάριστα χρώματα και καλύτερη ποιότητα, συνοδεύονται
από λεζάντες ή σύντομα κείμενα. Αφορούν στην κοινωνική ιστορία (καθημερινή ζωή, εργασία,
νοοτροπίες, κτλ). Πρόκειται για σχέδια, έργα τέχνης (ζωγραφικοί πίνακες, αγάλματα, κτλ),
φωτογραφίες (π.χ. κτιρίων, κ.ά.). Οι εικόνες στο πρώτο μέρος αναφέρονται στο ζήτημα, με το οποίο
καταπιάνεται το κείμενο, ενώ εκείνες δίπλα στις ασκήσεις αναφέρονται στα ντοκουμέντα που
συνοδεύουν. Αυτά τα ντοκουμέντα- πηγές είναι γραπτά κείμενα, γεωγραφικοί-ιστορικοί-πολιτικοί
χάρτες, πρωτογενή έγγραφα, κ.ά. Δε χρησιμοποιούνται μόνο για να εξηγήσουν ή να καταδείξουν
κάτι που αναφέρεται στο κείμενο, αλλά αποτελούν οι ίδιες μια μικρή ιστορία. Γενικότερα το
εγχειρίδιο επικεντρώνεται στην κοινωνική ιστορία. Καινοτομώντας στο κομμάτι της μεθοδολογίας,
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με μια διαφορετική αντίληψη για το τι είναι πηγή, πως αξιοποιείται στο μάθημα της ιστορίας και
ποια σχέση μπορεί να έχει κατά τη διδακτική διαδικασία το κείμενο με την πηγή και τις ασκήσεις,
το εγχειρίδιο Nuova Storia αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας της ιστορίας, η οποία για πρώτη
φορά ενσαρκώνει πραγματικά αυτό που στις σχετικές συζητήσεις ονομάστηκε «το εργαστήριο του
ιστορικού». Λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα της περιόδου και της συνθήκες εργασίας στο ιταλικό
σχολείο, καταλαβαίνουμε εύκολα πως πρόκειται για ένα εγχειρίδιο εξαιρετικά καινοτόμο για την
πλειοψηφία των διδασκόντων.

Η ανανέωση των εγχειριδίων αυτή την περίοδο φέρνει κι άλλες καινοτόμες προσπάθειες,
στις οποίες κυριαρχούν αντιαυταρχικά χαρακτηριστικά, συνέπεια των αμφισβητήσεων του τέλους
της δεκαετίας του 1960. Απ’ την άλλη, πολλοί συγγραφείς, έχοντας αναγνωρίσει τα λάθη του
παρελθόντος, κρατούν αποστάσεις από το παραδοσιακό εγχειρίδιο, επιχειρώντας την υιοθέτηση
εναλλακτικών διδακτικών στρατηγικών, όπως η διαφορετική προσέγγιση και διδασκαλία του
ντοκουμέντου136.
Σημαντική στιγμή του διαλόγου σχετικά με τα εγχειρίδια αποτέλεσε η τοποθέτηση του
Εντοάρντο Γκρέντι (Edoardo Grendi). Το άρθρο του στο περιοδικό Ιστορικά τετράδια (Quaderni
storici) έγινε αφορμή για μια συζήτηση γύρω από το εγχειρίδιο τόσο σαν εργαλείο διδασκαλίας όσο
και σαν αποδέκτη- ή όχι- των πρόσφατων επιστημονικών εξελίξεων, που σχετίζονταν με τη
διδασκαλία της ιστορίας137. Σ’ αυτό ο Γκρέντι στρέφεται κατά της κοινής ιστοριογραφικής
136

Βλ. το άρθρο του Ρικουπεράτι, Ricuperati G., La mediazione didattica, in Riforma della scuola, 28, 9-10, 1982, pp.
48-52
137
Grendi Edoardo, Fra storiografia e didattica: una discussione. Del senso comune storiografico, in Quaderni Storici,
Edizione dell’ annata 1979, p. 698-707
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αντίληψης (senso comune storiografico), όπως αυτή αποκρυσταλλώνεται στα σχολικά εγχειρίδια
ιστορίας της εποχής, με μια οπτική της ιστορίας βασισμένη στην ιδέα της προόδου- εξέλιξης και
στη γραμμικότητα του χρόνου. «Ένα εγχειρίδιο ιστορίας δομείται κατά κύριο λόγο σ’ αυτές τις
βάσεις: 1) μια επιλογή των θεμάτων-αντικείμενο, 2) μια οργάνωση της σπουδαιότητάς τους, 3) την
υπόθεση της χρονικής κατασκευής, δηλαδή την περιοδολόγηση και την αντίληψη της ‘πορείας’». Η
επιλογή των θεμάτων είναι κατά βάση προσανατολισμένη προς τη δυτικοευρωπαϊκή περιοχή, ενώ
αφορά κυρίως στα πολιτικά, οικονομικά περιστατικά, στα κινήματα των ιδεών, κτλ. και
περιλαμβάνει τομείς, όπως το κράτος, η κοινωνική τάξη, η αγορά, η μοντέρνα επιστήμη, κτλ. Τα
θέματα αυτά οργανώνονται με βάση μια σπουδαιότητα, η οποία «δομείται ρητορικά, με την έννοια
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ότι προσλαμβάνεται η ενιαία σύγκληση κινημάτων ενταγμένων κάτω από την ετικέτα της εξέλιξης
σύμφωνα με ένα τελεολογικό-εθνοκεντρικό σχέδιο, που παρουσιάζεται σαν μια ορθολογική
εξέλιξη. «Το μήνυμα της κοινής ιστοριογραφικής αντίληψης είναι εκείνο ενός πολιτισμού
κατακτητή και απελευθερωτή, του οποίου οι βάσεις τοποθετούνται στην αρχαία ιστορία, κυρίως
ελληνορωμαϊκή, της οποίας το μοντέλο, μετά τη συσκότιση του ύστερου Μεσαίωνα και του
φεουδαλισμού, αναδύεται εκ νέου με τις πόλεις [...] δεύτερη βασική στιγμή, εκείνη της ανάπτυξης
του μοντέρνου κράτους [...] τρίτη, η φιλελεύθερη δημοκρατία [...] τέταρτη, η οικονομική ανάπτυξη
και ο πολιτισμός του ευ ζειν [...] πέμπτη είναι η άνοδος του προλεταριάτου». Αυτό που έχει
σημασία εδώ είναι η ιδέα μιας ενιαίας ιστορικής πορείας, εκείνη της λογικής ενός όλου, το οποίο
είναι συναφές προς την εξέλιξη. Έτσι, αυτή η κοινή ιστοριογραφική αντίληψη είναι «βουτηγμένη
στο δογματισμό» και τα σχήματά της είναι ρητορικά. Κατά συνέπεια, και η αντίστοιχη διδακτικη
της ιστορίας καταλήγει να είναι ουσιαστικά μια αντιδιδακτική, με την έννοια ότι «όχι μόνο δεν
προτείνει πειραματισμούς αλλά ούτε και προσφέρει, κι αυτό είναι το σημαντικότερο, κάποιο
μοντέλο ανάλυσης». Η αφήγηση-έκθεση είναι μοιραία μονοσήμαντη, στερούμενη διαφορετικών και
εναλλακτικών δυνατοτήτων. «Ο ‘αποδέκτης’ αφομοιώνει μια χρονολογία, κάποιες διαδοχές καθώς
και τις κατηγορίες, που χρησιμοποιούνται με μαγικό τρόπο για να μεταδώσουν εκείνη τη λογική,
εκείνο τον ορθολογισμό της ανθρώπινης πορείας». Η διδακτική που προτείνει ο Γκρέντι είναι αυτή
που θα δομείται στη βάση της τρέχουσας ιστοριογραφίας, μιας κριτικής ιστοριογραφίας, που
ανοίγεται όλο και περισσότερο σε νέες προβληματικές και νέους τομείς, ανακαλύπτοντας συνεχώς
νέες πηγές για τη δουλειά της και κατασκευάζοντας νέες ερμηνευτικές τεχνικές, «τροφοδοτώντας
τες από το μοντέλο των κοινωνικών επιστημών, χθες την οικονομία και την κοινωνιολογία, σήμερα
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την ανθρωπολογία». Πρόκειται για την επιστήμη που ξεπερνά σιγά σιγά τις «λαϊκές σιωπές της
ιστοριογραφίας», ώστε δίπλα στο δημόσιο να δομηθεί το ιδιωτικό, δίπλα στο εξαιρετικό κι
εντυπωσιακό το καθημερινό, το βιωμένο, δίπλα στη δράση το πνευματικό, η νοοτροπία και το
συναίσθημα. Μια νέα διδακτική της ιστορίας θα αντλεί από τη δεξαμενή αυτής της ιστοριογραφίας,
θα χρησιμοποιεί νέα, καταλληλότερα εργαλεία (προφορική ιστορία, βιογραφία) και θα διαχωριστεί
από τον ιστορικισμό, ο οποίος κατά τον Γκρέντι είναι αυτός «που φαίνεται ασυμβίβαστος με τη
διδακτική της ιστορίας, ο επιλεκτικός και τελεολογικός ιστορικισμός, που είναι αντίθετος με την
ιστορικότητα των εμπειριών» των ίδιων των ατόμων. Αυτές τις ατομικές εμπειρίες είναι που θεωρεί
απαραίτητο σημείο εκκίνησης για κάθε στόχο της ιστορικής διδασκαλίας: «από την οικογένεια στο
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σχολείο και στην κοινωνία. Η πορεία είναι φυσική, καθώς η άμεση εμπειρία είναι εξ ορισμού
κυκλική. Ακόμα και οι μορφές κοινωνικότητας των νέων έχουν την ιστορικότητά τους, όπως τα
συναισθήματα- η φιλία, η αγάπη, η τιμή- οι ιδέες με τις οποίες σκεφτόμαστε, οι δρόμοι που
διασχίζουμε, τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε. Είναι μία οδός [...] το καθημερινό [...] το
βιωμένο». Κι εδώ η ιστοριογραφία, για την οποία μιλάει ο Γκρέντι προσφέρει τα μοντέλα
αναλυτικής έρευνας, ένα σύστημα αξιών και κοινωνικών συσχετισμών. Εν κατακλείδι, η ιστορία
που περιέχουν τα εγχειρίδια οφείλει να αποκτήσει μια διαφορετική προσέγγιση της επιστήμης,
σημείο εκκίνησης της οποίας θα είναι η μικροϊστορία και η έρευνα περιβάλλοντος, σε άμεση
συσχέτιση με τις κοινωνικές επιστήμες.

Το άρθρο του Γκρέντι έτυχε διαφορετικών υποδοχών. Ο Ρικουπεράτι138 σημειώνει το
πλεονέκτημα της πρότασης Γκρέντι να αποδίδει στην ιστορία και στη μελέτη της ιστορίας την
έννοια του συγκεκριμένου, «σε βάρος της οποίας είχαν κυριαρχήσει η αφηρημένη σκέψη και η
απόσταση από το πραγματικό». Η ιδέα του Γκρέντι για επιλογή ιστοριογραφικών γεγονότων και
πλαισίων προβληματισμού συνδυαζόταν με τη δουλειά που έπρεπε να υλοποιήσει ένας διδάσκοντας
στην καθημερινή του πρακτική. Ακολουθώντας την πρόταση αυτή ένα εγχειρίδιο θα ικανοποιούσε
τις ανάγκες των «εκπαιδευτικών φορέων» (σχολείο, οικογένεια, κτλ), που προηγουμένως ήταν
παραγκωνισμένοι. Αισιοδοξεί για το μέλλον των εγχειριδίων, πιστεύοντας ότι τώρα που τα λάθη
έχουν καταδειχτεί, τα νέα εγχειρίδια για την ιστορία «θα μπορέσουν να εφαρμόσουν νέα μοντέλα
για τη μελέτη του χρόνου, των πηγών και του αντικειμένου». Υποστηρίζει ότι η διδασκαλία της

138

Ricuperati G., La mediazione didattica, in Riforma della scuola, 28, 9-10, 1982, pp. 48-52
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ιστορίας πρέπει να θεμελιώνεται σε μια διδακτική σαν έρευνα, αν και μια τέτοια προοπτική συναντά
το εμπόδιο της ελλιπούς θεωρητικής προετοιμασίας των διδασκόντων.
Απ’ την άλλη ο Ρικουπεράτι υποστηρίζει ότι «το εγχειρίδιο ήταν απαραίτητο γι’ αυτούς που
ήταν σε θέση να καθοδηγήσουν μια έρευνα». Προτείνει, λοιπόν, όχι την κατάργησή του, αλλά τη σε
βάθος αναδόμησή του. Η θέση του είναι ότι το εγχειρίδιο πρέπει να είναι λιγότερο ένα εργαλείο
αυτόνομο και περισσότερο ένα σημείο εκκίνησης, σύνδεσης, που προβάλλει μια δική του
προβληματική πάνω στην έρευνα. Αυτή η τελευταία είναι δουλειά του μαθητή, ο οποίος πρέπει να
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καταστεί ικανός για μια προσωπική ερευνητική πρωτοβουλία.
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Ενότητα 3η
Στο μεταίχμιο του αιώνα
Εισαγωγή
Τα γεγονότα στο χώρο της πολιτικής στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990 δέσποζαν στη
ζωή της ιταλικής κοινωνίας κι επισκίασαν κάθε δραστηριότητα. Οι μεγάλοι κομματικοί
σχηματισμοί, που κυριάρχησαν στη ζωή της μεταπολεμικής Ιταλίας, διαλύθηκαν σε σύντομο
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χρονικό διάστημα. Οι ανακατατάξεις αυτές έφεραν πίσω τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σε όλα
τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης και της ιταλικής εκπαίδευσης. Μετά τις πρώτες χλιαρές
προσπάθειες επανόδου, η κυβερνητική αλλαγή και η άνοδος της κυβέρνησης Πρόντι (Romano
Prodi) οδήγησε σε μεταρρυθμίσεις στο μεταίχμιο της χιλιετίας, αρχικά με Υπουργό Παιδείας το
Λουίτζι Μπερλίνγκουερ (Luigi Berlinguer) κι έπειτα με τον Τούλιο Ντε Μάουρο (Tullio De
Mauro). Για πρώτη φορά μετά τη μεταρρύθμιση των αρχών της δεκαετίας του 1960 και την
καθιέρωση της ενιαίας κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επέρχονται ριζικές αλλαγές στη
δομή του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος και αναπροσαρμόζονται οι στόχοι και τα περιεχόμενα
της εκπαίδευσης.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, τα προγράμματα για τη διδασκαλία της ιστορίας, πραγματικά
καινοτόμα, υποδέχονται τα αιτήματα των σχετικών συζητήσεων σε επίπεδο παιδαγωγικής και
ιστοριογραφίας μέσα σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Οι επιτροπές σύνταξης των
προγραμμάτων, πραγματικά αντιπροσωπευτικές των κλάδων που σχετίζονται με τη διδακτική του
αντικειμένου και μέσα στο διεπιστημονικό πνεύμα της εποχής, ανανεώνουν τα περιεχόμενα και
φέρνουν στο προσκήνιο τα πιο πρόσφατα καινοτόμα αιτήματα. Δε λείπουν οι ενστάσεις καθώς και η
ποικιλία διαφορετικών προτάσεων, που προκαλούν νέες συζητήσεις και φέρνουν τη διδασκαλία της
ιστορίας και πάλι στο προσκήνιο, τόσο μέσα από τις σελίδες των καθημερινών εφημερίδων, όσο και
μέσα από τον επιστημονικό λόγο στα σχετικά περιοδικά. Πρόκειται για την τελευταία αναλαμπή
μιας καινοτόμου προσπάθειας, πριν την αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος και την επιστροφή σε
πολλά από τα παλιά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας του μαθήματος.

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό της δεκαετίας του 1990
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Η ιταλική πολιτική ζωή ταράχτηκε και η δομή της μετασχηματίστηκε βαθιά στην τελευταία
δεκαετία του προηγούμενου αιώνα. Σημαντικές αλλαγές επήλθαν στη δημόσια ζωή και τις
συνήθειες των Ιταλών, στις στάσεις και στον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας του δημοκρατικού
συστήματος. Μέσα σ’ αυτό το διαφοροποιημένο για την ιταλική κοινωνία κλίμα υλοποιούνται
τελικά οι προτάσεις για μεταρρύθμιση της δομής του δημόσιου σχολικού συστήματος, προτάσεις οι
οποίες απασχολούν μέχρι και σήμερα την ιταλική εκπαίδευση.
Η μετάβαση στη δεύτερη Ιταλική Δημοκρατία στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990 ήταν
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το αποτέλεσμα μιας σειράς περιστατικών:
η κρίση των πέντε μεγάλων κομμάτων, που κυριάρχησαν στη μεταπολεμική πολιτική σκηνή
(Χριστιανοδημοκράτες, ΚΚΙ, Σοσιαλιστές, Σοσιαλδημοκράτες, Φιλελέυθεροι)


η έρευνα των δικηγόρων και εισαγγελέων του Μιλάνου για μεγάλο αριθμό σκανδάλων
διαφθοράς απ’ τη μεριά των κομμάτων διακυβέρνησης, η γνωστή επιχείρηση «Καθαρά
Χέρια» (Mani puliti)139, ξεκίνησε την αποσύνθεση αυτών των κομμάτων και τελικά οδήγησε
στη διάλυση των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλιστών



η πτώση του τείχους του Βερολίνου είχε σαν συνέπεια στην Ιταλία να οδηγηθεί το ΚΚΙ σε
μια διαδικασία επαναθεώρησης, η οποία οδήγησε στη γέννηση ενός νέου κομματικού
σχηματισμού, του Κόμματος των Δημοκρατών της Αριστεράς (Partito Democratici della
Sinistra, PDS)



η παρουσία της Λίγκας του Βορρά (Lega del Nord) και η συνεχώς αυξανόμενη απήχησή της
στο εκλογικό σώμα



η γέννηση του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια (Forza Italia) του Σίλβιο Μπερλουσκόνι (Silvio
Berlusconi), ενός εργολάβου, ο οποίος αφού έκανε την τύχη του στη δεκαετία του 1970 στο
χώρο των οικοδομών, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να αποκτήσει το μονοπώλιο της
εμπορικής τηλεόρασης και της σχετικής διαφημιστικής αγοράς140.
Το μακροχρόνιο αίτημα της ιταλικής κοινωνίας για δομική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού

συστήματος σε όλες του τις βαθμίδες δεν ικανοποιήθηκε από τις κυβερνήσεις των ετών 1992-1996,
139

Λεπτομέρειες για τη σχετική δικαστική έρευνα, που σημάδεψε την ιταλική πολιτική σκηνή, βλ. στο Ginsborg Paul,
Italy and its discontents. Family, civil society, state: 1980-2001, Palgrave Macmillan, New York, 2003
140
Για τις δραστηριότητες του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και την πολιτική του σταδιοδρομία, βλ. Ginsborg Paul, Silvio
Berlusconi: Television, power and patrimony, Verso, 2005
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οι οποίες αδύναμες καθώς ήταν δεν κατάφερναν ούτε να ολοκληρώσουν τη θητεία τους. Μια τέτοια
μεταρρύθμιση αποτέλεσε αντιθέτως μία από τις μεγαλύτερες υποσχέσεις της κυβέρνησης του
Ρομάνο Πρόντι (Romano Prodi), η οποία ανέβηκε στην εξουσία στις 18 Μαΐου 1996 μετά τη νίκη
του συνασπισμού της Ελιάς (L’ Ulivo), δηλαδή του Κόμματος των Δημοκρατών της Αριστεράς
(Pds), του Λαϊκού Κόμματος (Popolari), των Πράσινων (Verdi), της Δημοκρατικής Ένωσης
(Unione Democratica, Ud), στις εκλογές της 21ης Απριλίου 1996. Υπουργός Δημόσιας Εκπαίδευσης
ορίστηκε ο Λουίτζι Μπερλίνγκουερ (Luigi Berlinguer) από τους Δημοκράτες της Αριστεράς (γιος
του παλιού ηγέτη του ΚΚΙ στη μεταπολεμική Ιταλία Ενρίκο Μπερλίνγκουερ), του οποίου η έντονη
θητεία χαρακτηρίστηκε από την αποφασιστικότητά του να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση που το
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ιταλικό σχολείο ανέμενε εδώ και δεκαετίες.
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Το πλάνο για τη μεταρρύθμιση του σχολικού συστήματος: το νομοθετικό πλαίσιο, οι κύριοι
εμπνευστές, η αρχιτεκτονική του νέου συστήματος
Στις 14 Ιανουρίου 1997 ο υπουργός Μπερλίνγκουερ παρουσίασε την πρότασή του για τη
μεταρρύθμιση του σχολικού συστήματος. Μια εβδομάδα αργότερα ένα υπουργικό διάταγμα θέσπιζε
τη «Σύσταση της τεχνικής-επιστημονικής επιτροπής για την εκπόνηση ενός ντοκουμέντου για
συζήτηση πάνω στις θεμελιώδεις γνώσεις, στις οποίες θα βασιστεί η μάθηση των νέων στο ιταλικό
σχολείο στις επόμενες δεκαετίες» 141. Ήταν τα πρώτα βήματα στο ξεκίνημα για τη μεταρρύθμιση
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ολόκληρης της δομής του ιταλικού σχολείου, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο μέχρι και το
πανεπιστήμιο, που φάνηκε να μεταφέρει στην πραγματικότητα αυτό που ήταν η φιλοδοξία που
έλειπε από πολλούς προγενέστερους νομοθέτες στο Υπουργείο της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Μια
σειρά νομοθετημάτων επιχείρησε να οργανώσει και να κάνει πραγματικότητα την αναδιάταξη των
σχολικών βαθμίδων:
-

το Μάιο του 1997 η τεχνικο-επιστημονική επιτροπή παρουσίασε την τελική της έκθεση
«Θεμελιώδεις γνώσεις στα σχολεία για τις επόμενες δεκαετίες» (Conoscenze fondamentali
nelle scuole per i prossimi decenni)

-

το Μάρτιο του 1998 μια περιορισμένης σύνθεσης ομάδα της επιτροπής συνέταξε το
ντοκουμέντο για τα απαραίτητα περιεχόμενα της βασικής εκπαίδευσης (I contenuti essenziali
per la formazione di base)

-

τον Απρίλιο του 2000 δημοσιοποιήθηκε το ντοκουμέντο της ομάδας τεχνικής μελέτης του
Υπουργείου Δεξιότητες και προγράμματα: πρώτες σκέψεις (Competenze e curricoli: prime
riflessioni)

-

στις 12 Σεπτεμβρίου 2000 παρουσιάστηκε η Σύνθεση των ομάδων εργασίας της επιτροπής
μελέτης για το πρόγραμμα αναδιάταξης των κύκλων της εκπαίδευσης (Sintesi dei gruppi di
lavoro della Commissione di studio per il programma di riordino dei cicli di istruzione)

-

το Πενταετές πρόγραμμα της προοδευτικής υλοποίησης του νόμου 30/2000 της αναδιάταξης
των κύκλων της εκπαίδευσης (Programma quinquennale di progressiva attuazione della

141

Costituzione della Commissione tecnico-scientifica incaricata di elaborare un documento di discussione sulle
conoscenze fondamentali su cui si basera l’ apprendimento dei giovani nella scuola italiana dei prossimi decenni, D.M.
n. 50 del 21 gennaio 1997. Το διορθωμένο κείμενο της Επιτροπής εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1997 (D.M. n. 84) με
την αντικατάσταση μερικών από τα μέλη της.
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Legge 30/2000 di riordino dei cicli di istruzione) εγκρίθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2000 από το
Υπουργικό Συμβούλιο
-

το Φεβρουάριο του 2001 γνωστοποιήθηκε η Σύνθεση των ομάδων εργασίας (Sintesi dei
gruppi di lavoro) και οι Κατευθύνσεις για την υλοποίηση του προγράμματος (Indirizzi per l’
attuazione del curricolo)

-

τέλος στις 23 Μαΐου 2001 παρουσιάστηκε το ντοκουμέντο για τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
Ανάμεσα στις σημαντικότερες νομοθετικές παρεμβάσεις, που καθόριζαν τη δομή της

μεταρρύθμισης ήταν : η εγκύκλιος D.P.R.n. 233/18-06-1998 για τα νέα πολυκλαδικά ινστιτούτα
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(istituti compressivi) (ρύθμιση για τους κανόνες, που αφορούν στον καλύτερο προσδιορισμό των
σχολικών θεσμών και των λειτουργικών οργανικών θέσεων)142. Στη βάση ενός τέτοιου νόμου
συναθροίζονταν σε ένα νέο, ενιαίο και μοναδικό θεσμό, δηλαδή στο πολυκλαδικό ινστιτούτο, τα
νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και σχολεία της κατώτερης δευτεροβάθμιας, με σκοπό να βελτιωθεί και
να καταστεί περισσότερο λειτουργική και συναφής η σχολική σταδιοδρομία για τα παιδιά από 3 έως
και 14 ετών. Ακόμα και τα διαφορετικού τύπου ινστιτούτα της ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης αλλά της ίδιας κατεύθυνσης ενοποιούνταν και αποκτούσαν την επωνυμία Ινστιτούτα
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (istituti d’ istruzione secondaria superiore). Ακολούθησε ο
νόμος για την αύξηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (n. 9/ 20-01-1999 Επείγουσες διατάξεις για
την αύξηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, Disposizioni urgenti per l’ elevamento dell’ obbligo di
istruzione)143. Με στόχο την εφαρμογή του σχεδίου από τη σχολική χρονιά 1999-2000, ο νόμος
προέβλεπε την αύξηση της υποχρεωτικής φοίτησης αρχικά από τα οκτώ στα δέκα έτη, με μια
μεταβατική περίοδο στα εννιά. Προβλεπόταν, ακόμα, η περαιτέρω εισαγωγή του υποχρεωτικού της
εκπαίδευσης ως το 18ο έτος της ηλικίας144.
Σημαντική θέση στις προβλέψεις του Υπουργείου κατέχει η εγκύκλιος σχετικά με την
αυτονομία των σχολικών θεσμών145. Αυτή απέδιδε σημαντικά μεγάλο βαθμό αυτονομίας στα
εκπαιδευτικά ιδρύματα πάνω σε ζητήματα που συνδέονταν με τη διδακτική αλλά και την οργάνωση,
142

Regolamento recante le norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione
degli organici funzionali, G.U. n. 164/ 16-07-1998
143
G.U. n. 21/27-01-1999
144
Regolamento di attuazione dell’ articolo 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’ obbligo di frequenza
di attivita formative fino al diciottesimo anno di eta.
145
D.P.R. n.275/8-3-1999 σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 15 Μαρτίου 1997, ν. 59
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με την έρευνα, τους πειραματισμούς και την ανάπτυξη. Προσπαθώντας να εγγυηθεί τον ενιαίο
χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος απ’ τη μια και να διατηρήσει ταυτόχρονα τον
πολιτισμικό και τοπικό πλουραλισμό, ο νόμος καθόριζε τις προς καλλιέργεια δεξιότητες, αυτές που
θα αποτελούσαν αντικείμενο πανεθνικής εφαρμογής, αλλά και την αναλογία στη διδακτική πράξη
ανάμεσα στο πανεθνικό και το τοπικό πρόγραμμα. Έτσι το νομοθέτημα απέδιδε σημαντική
αυτονομία στα ίδια τα σχολεία, προσπαθώντας ταυτόχρονα να διατηρηθεί μια ενιαία, εθνική
γραμμή μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα. Τον Απρίλιο του 2001 ο υπουργός Τούλιο Ντε Μάουρο
(Tullio De Mauro), διάδοχος του Λουίτζι Μπερλίνγκουερ στο Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης με
την κυβέρνηση του Τζόρτζιο Αμάτο (Giorgio Amato), που ανέλαβε καθήκοντα τον Απρίλιο του
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2000), όριζε την έναρξη της μεταρρύθμισης για το Σεπτέμβριο. Τρείς μήνες αργότερα η Λετίτσια
Μοράτι (Letizia Moratti), η υπουργός της νέας κυβέρνησης Μπερλουσκόνι, παρουσίαζε το
πρόγραμμα της δικής της θητείας κι ανακοίνωνε την απόσυρση της ρύθμισης του προκατόχου της.
Το κείμενο της μεταρρύθμισης που παρουσίασε ο υπουργός Μπερλίνγκουερ επιχειρούσε να
παρουσιάσει ένα εκπαιδευτικό μοντέλο, συλλαμβάνοντας στις διατυπώσεις του το γενικότερο
πλαίσιο αναφοράς (το διεθνές πλαίσιο, την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, τα νέα επαγγέλματα,
κτλ). Ταυτόχρονα έδινε τις κατευθυντήριες γραμμές για τους ποικίλους σχολικούς τύπους και τις
διαφορετικές βαθμίδες, ενώ δοκίμαζε και μια πρόβλεψη σχετικά με το χρόνο υλοποίησης αυτής της
νομοθετικής παρέμβασης. Το ντοκουμέντο συνοπτικά καθόριζε τους άξονες, στη βάση των οποίων
οργάνωνε το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο και προσπαθούσε να λάβει υπόψη του τα νέα εκπαιδευτικά
αιτήματα, να κάνει τους σχετικούς παραλληλισμούς με την Ευρώπη, να προσαρμόσει τα
περιεχόμενα και τη διδασκαλία τους στις νέες γνώσεις και να καθορίσει τους βασικούς στόχους του
προγράμματος.
Οι εξελίξεις στη μοντέρνα επιστήμη δημιούργησαν νέα εκπαιδευτικά αιτήματα, που
μιλούσαν για ανάδυση ενός νέου μοντέλου δίπλα σ’ εκείνο το παραδοσιακό, που ευνοούσε τη
μετάδοση συμπαγών γνώσεων, παραδόσεων και εθίμων. Το νέο μοντέλο προωθούσε τη μετάδοσηαπόκτηση των μεθόδων, την κριτική διάνοια, την έρευνα, την εμβάθυνση, την πιο στενή σύνδεση
ανάμεσα στις γνωστικές και διανοητικές διαδικασίες και στην εφαρμοσμένη και ερευνητική
διαδικασία. Βαθιά επιρροή στην ποιότητα των γνώσεων είχε τώρα και η συνεχώς επιταχυνόμενη
εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Η μοντέρνα γνώση απαιτούσε μια εκπαίδευση που θα περιλαμβάνει
πολλά στοιχεία πολιτιστικού χαρακτήρα, μεθοδολογίας αλλά και ειδικότερων κατευθύνσεων, τέτοια
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που θα ευνοούν την εκπαίδευση του ατόμου στην ολότητά του και θα του παρέχουν ταυτόχρονα τα
εργαλεία, με τα οποία θα διατηρεί το επίπεδο της ικανότητας, της γνώσης και της δεξιότητας. Την
ίδια στιγμή οι εξελίξεις στην ενοποιημένη Ευρώπη όριζαν σαν στρατηγικό παράγοντα για την
εξέλιξη της παραγωγής και των επαγγελμάτων σε κάθε χώρα, την ποιότητα των διαθέσιμων
ανθρώπινων πόρων. Ο χώρος της κουλτούρας, της εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης σαν εργαλεία
για την απόκτηση μιας υψηλής ποιότητας ανθρώπινων πόρων έγινε το πεδίο πολλών
μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων, που από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 απασχόλησαν πολλές
ευρωπαϊκές χώρες στην επιδίωξη του στόχου της πλήρους σχολειοποίησης των μαζών. Στο νομικό
επίπεδο, η επιλογή περιοριζόταν συχνότερα σε μεγάλα νομοσχέδια αναδιάταξης ολόκληρου του
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συστήματος (Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Βέλγιο). Κοινή σε όλες τις χώρες ήταν, επίσης, και η
προσπάθεια προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης και της απόδοσης αυτονομίας στις
μεμονωμένες σχολικές μονάδες, έτσι ώστε να επιτραπεί μια σύνδεση όλο και πιο ουσιαστική με την
περιφέρεια. Στόχοι μιας τέτοιας προσπάθειας ήταν να επιφορτιστούν με μεγαλύτερες ευθύνες και με
σημαντικότερους ρόλους οι διάφοροι πρωταγωνιστές, να έρθουν κοντά οι χώροι εκπαίδευσης με
την κοινωνική, πολιτισμική, παραγωγική, επαγγελματική πραγματικότητα της περιφέρειας, να
προσδιοριστούν γενικά πρότυπα. Πέρα από τις διάφορες λύσεις δομικού χαρακτήρα σιγά σιγά
απέκτησαν σημασία θέματα και προβλήματα, όπως η παρότρυνση των μαθητών, ο
προσανατολισμός τους, η μάθηση, η παιδαγωγική του «εκπαιδευτικού συμβολαίου», η δυνατότητα
να εξατομικευτούν οι κατευθύνσεις και να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά γνωστικά στυλ, η
κεντρική θέση του υπό εκπαίδευση υποκειμένου, η αξιολόγηση των διαφορών. Ακόμα και στην
Ιταλία η συζήτηση για το σχολείο τόνισε ξεκάθαρα την ανάγκη μιας συνολικής προσέγγισης στο
πρόβλημα της εκπαίδευσης και της διαπαιδαγώγησης. Ακόμη μια βασική παράμετρος στον
εκπαιδευτικό σχεδιασμό του υπουργείου αποτέλεσε η δυνατότητα προσαρμογής σε σχέση με τα νέα
δεδομένα και τις νέες γνώσεις. Σ’ έναν κόσμο, όπου η κοινωνική και εργασιακή οργάνωση μας
βοηθά να υποθέσουμε ότι καθένας στην πορεία της ζωής του καλείται να αλλάξει την εργασιακή
του δραστηριότητα, είναι φανερό ότι η αξίωση προς το σχολείο να παρέχει γνώσεις, ικανότητες και
δεξιότητες οριστικές πρέπει να εγκαταλειφθεί εν μέρη κι ότι πρέπει, αντιθέτως, να ποντάρει στην
απόκτηση προσόντων, όπως η ικανότητα κατανόησης, επιλογής, συνεργασίας, επίλυσης
προβλημάτων. Χρειάζεται, επίσης, να χάσει το εκπαιδευτικό σύστημα την έντονα πυραμιδική δομή
του «για να αποκτήσει μια αρθρωτή δομή, μέσα στην οποία κάθε τομέας αναγνωρίζει διαφορετικά
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σημεία εκκίνησης και εδραιώνει αποτελέσματα αναλώσιμα με πολιτισμικούς, επιστημονικούς και
επαγγελματικούς όρους». Η αύξηση της ποιότητας της γνώσης απαιτεί απαραίτητα μια απάρνηση
της υπερβολικής ποσότητας των εννοιών. Αυτό περιλαμβάνει απαραίτητα και μια ποσοτική μείωση
των περιεχομένων υπέρ μιας μεγαλύτερης εμβάθυνσης των «θεμελιωμένων πυρήνων» των
διαφόρων αντικειμένων και των εργαλείων για την απόκτηση των σχετικών ικανοτήτων. Για την
πραγματοποίηση ενός τέτοιου σχεδιασμού τέθηκαν κάποιοι βασικοί στόχοι και επιλογές για την
πορεία υλοποίησής του, που μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
η ανύψωση των γενικών πολιτισμικών και επιστημονικών επιπέδων



η αύξηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και η θέσπιση μιας μοντέρνας
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επαγγελματικής κουλτούρας


η ανάπτυξη μιας κουλτούρας που θα βασίζεται στην ανοχή, την αξιοποίηση των διαφορών
και στις αξίες του πλουραλισμού και της ελευθερίας



η ανάπτυξη της δημοκρατικής συνείδησης και η εκπλήρωση μιας ιδιότητας του πολίτη
πλήρους και συνειδητής.

Σε ότι αφορά τις επιλογές σε ένα δεύτερο στάδιο υλοποίησης του σχεδιασμού, αυτές ήταν :


η αύξηση του ορίου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από τα οκτώ στα δέκα έτη



η υλοποίηση, σε κοντινό διάστημα, του δικαιώματος στην εκπαίδευση μέχρι την ηλικία των
18 ετών



η αξιοποίηση της επαγγελματικότητας των λειτουργών του σχολείου



η υλοποίηση ενός εθνικού συστήματος αξιολόγησης, ικανού να στηρίξει τη σχολική
αυτονομία και να προσδιορίσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις για μια αρμονική κι ενιαία
ανάπτυξη ολόκληρου του εθνικού σχολικού συστήματος.
Λαμβάνοντας υπόψη μια προσέγγιση στα προβλήματα της εκπαίδευσης δραστικά

αλλαγμένη σε σχέση με εκείνη που είχε χαρακτηρίσει τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις των
προηγούμενων δεκαετιών, το κείμενο πρότεινε μια τροποποίηση ακόμα δραστικότερη ολόκληρης
της αρχιτεκτονικής του σχολικού συστήματος. Καταρχήν υπήρχε η πρόταση να ενοποιηθεί το
βασικό σχολείο (scuola di base), ενσωματώνοντας το πρωτοβάθμιο σχολείο και την κατώτερη
δευτεροβάθμια σε έναν ενιαίο εκπαιδευτικό τομέα (υποδιαιρούμενο, π.χ. σε διετίες) και μειώνοντας
τη διάρκεια από 8 σε 6 έτη (οι επόμενες εκδοχές του κειμένου της μεταρρύθμισης θα φέρουν έπειτα
σε 7 τα έτη του βασικού σχολείου). Η ανώτερη δευτεροβάθμια (scuola superiore) θα αρθρωνόταν σε
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δύο τμήματα, το σχολείο κατεύθυνσης (scuola di orientamento) και την ανώτερη δευτεροβάθμια
(scuola superiore), καθένα τριετούς διάρκειας. Το πρώτο έτος του σχολείου κατεύθυνσης (από τα 13
ως τα 15) θα ενίσχυε τις κατακτήσεις του βασικού σχολείου και θα πρόσφερε ένα φάσμα επιλογών,
με τις οποίες θα ωρίμαζε η επιλογή της κατεύθυνσης του διαδοχικού διετούς τμήματος (π.χ.
κατεύθυνση καλλιτεχνική, κλασική, επιστημονική, τεχνική, επαγγελματική). Με την ολοκλήρωση
του τριετούς τμήματος του σχολείου κατεύθυνσης, που θα θεωρούνταν σαν κατάληξη της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (η αύξηση της υποχρεωτικής από τα 8 στα 10 έτη υλοποιούνταν
κάνοντας υποχρεωτική όχι μόνο την παρακολούθηση των 6 ετών του βασικού σχολείου και των 3
του σχολείου κατεύθυνσης, αλλά και το τελευταίο έτος του νηπιαγωγείου), οι μαθητές θα είχαν
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αποκτήσει τον πρώτο τίτλο σπουδών με πιστοποίηση των αποκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων.
Το τελευταίο τριετές τμήμα του δευτεροβάθμιου σχολείου (από τα 15 στα 18 έτη) αποκτούσε τώρα
επαγγελματικό χαρακτήρα, με την έννοια του ότι θα εγγυούνταν στους μαθητές «κατευθύνσεις που
θα ανταποκρίνονταν σε αιτήματα μεγάλων μορφωτικών-επαγγελματικών ενώσεων» (το νούμερο
τέτοιων συνεταιρισμών, προσδιορισμένες στη Μεγάλη Βρετανία σαν «επαγγελματικές οικογένειες»
ποικίλει από 7 έως 10 και προκύπτει από εθνικές και διεθνείς έρευνες)146. Στο τέλος του τριετούς
τμήματος, με την απόκτηση του τίτλου σπουδών μέσω μιας κρατικής εξέτασης (esame di Stato), θα
μπορούσε κανείς να εισαχθεί στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, στις μετα-δευτεροβάθμιες σπουδές
και στις προχωρημένες επαγγελματικές σπουδές.

Η σκέψη για την μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση ξεκινούσε από τη διαπίστωση ότι «η
Ιταλία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει σαν ανώτερη εκπαίδευση [....] το πανεπιστήμιο σαν
σχεδόν αποκλειστικό κανάλι εκπαίδευσης», ένα πανεπιστήμιο βασισμένο στη μετάδοση μιας
γνώσης σχεδόν αποκλειστικά εγκυκλοπαιδικής και χαρακτηρισμένης από ένα υψηλό ποσοστό
αποτυχίας. Στη βάση της εμπειρίας κι απ’ τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα μεταρρυθμιστικά
μοντέλα περιστρέφονται γύρω από το πρόβλημα της «απάντησης που η ανώτερη εκπαίδευση πρέπει
να δώσει στις ανάγκες της κοινωνίας και της ισορροπίας ανάμεσα στην πολιτισμική εκπαίδευση και
την επαγγελματική εκπαίδευση», το κείμενο πιστοποιούσε την ανάγκη να ενεργοποιηθούν δρόμοι
εναλλακτικοί προς τις πανεπιστημιακές σπουδές, «ταξινομημένοι με βάση τα αληθινά αιτήματα της
ιταλικής και ευρωπαϊκής αγοράς, αποφεύγοντας να δημιουργήσουν μελλοντικές αυταπάτες και να
δεσμευτούν για να διατηρήσουν το κατάλληλο πολιτισμικό και εκπαιδευτικό επίπεδο».
146

De Gerloni B. (a cura di), La storia fra ricerca e didattica, IPRASE Trentino, Franco Angeli, Milano, 2003, p. 63
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Σε ότι αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση επισημαινόταν η πολιτισμική καθυστέρηση
σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και καταγγελόταν η κυρίαρχη στην Ιταλία αντίληψη, για την
οποία αυτό το σύστημα εκπαίδευσης θεωρούνταν υποδεέστερο και κατώτερο από τα άλλα, ότι
δηλαδή «θεωρούνταν μια επιλογή για όσους αποβάλλονταν από το σχολικό σύστημα, για όσους δεν
ταίριαζαν στο περιβάλλον, για εκείνους που βρίσκουν δύσκολα την είσοδο για τον κόσμο της
εργασίας». Ήταν απαραίτητο, επομένως, να ορίσουν ξανά την επαγγελματική εκπαίδευση,
επενδύοντας περισσότερα μέσα και πόρους, ισχυροποιώντας την προσφορά κι αρθρώνοντάς την σε
πλήρη χρόνο και μερικό χρόνο, εναλλάσσοντας την εκπαίδευση με την εργασία κι ενσωματώνοντας
την τελευταία στο εκπαιδευτικό σύστημα.
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Σχετικά με το ευαίσθητο πρόβλημα της εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης του προσωπικού
του σχολείου και της εκπαίδευσης σε σχέση με την αλλαγή ορίζονταν κάποια κριτήρια-οδηγός:
1. Η αξιοποίηση του επαγγελματισμού που ήδη υπήρχε

2. Η θεώρηση των προβλημάτων «όχι με όρους περιορισμού αλλά σαν μέσα» κι επομένως η
επανατοποθέτηση των διδασκόντων και των εκπαιδευτών στους νέους κύκλους και στα νέα
πεδία με στήριξη, προγραμματισμό, κτλ

3. Η απάντηση στο πρόβλημα της εκπαίδευσης, τόσο για την αρχική εκπαίδευση με την
ολοκλήρωση της πανεπιστημιακής μεταρρύθμισης, που θα είχε προβλέψει μαθήματα
επαγγελματικής εκπαίδευσης των διδασκόντων, όσο και για την επιμόρφωση και την
εκπαίδευση στην ενεργό υπηρεσία και κατά τη διάρκεια αυτής.
Το τελευταίο μέρος του κειμένου υπογράμμιζε την πορεία και τους χρόνους της
μεταρρύθμισης, η οποία ανακεφαλαιώνοντας έθετε αυτούς τους σκοπούς: «μια συνολική
αναδιάταξη των σχολικών κύκλων», «μια αναθεώρηση των προγραμμάτων, τα οποία τόνιζαν τα
χαρακτηριστικά των ευρετηρίων των σκοπών και των προτύπων», «την υλοποίηση αντικειμένων
μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», «μια δυνατή αλληλοσύνδεση ανάμεσα στις πολιτικές της
ανάπτυξης κι εκείνες της εκπαίδευσης, της διάπλασης και της έρευνας». Οι χρόνοι λάμβαναν υπόψη
και τις ανάγκες για συντονισμό και ανάμιξη των φάσεων της νομοθετικής διαδικασίας με τον
ορισμό των θεμελιωδών γραμμών του μεταρρυθμιστικού σχεδίου, την αναθεώρηση των
προγραμμάτων και τις απαραίτητες παρεμβάσεις διοικητικής φύσης. Σε περίπτωση που η πρόταση
συναντούσε «τη συγκατάθεση του κόσμου της κουλτούρας και του Κοινοβουλίου», η έναρξη
εφαρμογής της μεταρρύθμισης εικαζόταν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.
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Καινοτομίες στα προγράμματα της ιστορίας
Στο χώρο της διδασκαλίας της ιστορίας προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις, άλλοτε
συναινετικές κι άλλοτε αποδοκιμαστικές. Με το υπουργικό διάταγμα ν. 682/ 4-11-1996
προσδιορίζονταν οι ‘Νέες χρονολογικές υποδιαιρέσεις των προγραμμάτων της ιστορίας’.
Περιλαμβάνοντας τα αιτήματα που προέρχονταν από ευρείς τομείς, κυρίως του κόσμου του
σχολείου και των σωματείων των διδασκόντων, που αρνούνταν την άγνοια των μαθητών για την
ιστορία του 20ου αιώνα, το Υπουργείο τροποποίησε την κατανομή των προγραμμάτων όλων των
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σχολικών τύπων και βαθμίδων της ανώτερης δευτεροβάθμιας. Διευρύνθηκαν οι χρονολογικές τομές
για τα πρώτα χρόνια, ώστε να εξασφαλιστεί για το τελευταίο έτος η αποκλειστική πραγμάτευση της
ιστορίας του 20ου αιώνα. Οι νέες κατανομές ήταν οι εξής:
-

για τα κλασικά, επιστημονικά, γλωσσολογικά λύκεια και τα τεχνικά ινστιτούτα: 1ο έτος :
από την προΐστορία ως τους δύο πρώτους αιώνες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 2ο έτος :
μέχρι τα μέσα του 14ου αιώνα, 3ο έτος : από την κοινωνικο-οικονομική κρίση του 14ου αιώνα
ως το πρώτο μισό του 17ου αιώνα, 4ο έτος : από το β΄ μισό του 17ου αιώνα ως το τέλος του
19ου αιώνα, 5ο έτος : ο 20ος αιώνας.

-

για την κατώτερη δευτεροβάθμια και τα παιδαγωγικά ινστιτούτα: 1ο έτος : από την
προϊστορία ως τα μέσα του 14ου αιώνα, 2ο έτος : από την Αναγέννηση ως το τέλος του 19ου
αιώνα, 3ο έτος : ο 20ος αιώνας.

Απέναντι σε όσους είχαν υποστηρίξει την ανάγκη να εγγυηθούν στους νέους την ουσιαστική
γνώση των τελευταίων δεκαετιών του αιώνα, η οποία θα ξεφεύγει από τα προγράμματα και θα
υλοποιείται πραγματικά στην τάξη συμπεριλαμβανόμενη στο τελευταίο σχολικό έτος, έρχονταν
αντιμέτωπες οι κριτικές όσων θεωρούσαν ότι τροποποιώντας τις χρονολογικές κατανομές χωρίς να
διενεργήσουν ταυτόχρονα μια επαναθεώρηση των τρόπων διδασκαλίας της ιστορίας, η αρχαία και
μεσαιωνική ιστορία θα περιορίζονταν σε μια σύνθεση, ένα κολάζ αντιλήψεων, που θα στερούνταν
πυκνότητα και αίσθημα. Αυτή η απλοποίηση δε θα βοηθούσε να αποκτήσουν οι μαθητές εκείνες τις
βασικές ικανότητες, απαραίτητες για μια σωστή κατανόηση της πολυπλοκότητας της σύγχρονης
ιστορίας. Οι εκδοτικοί οίκοι, απ’ τη μεριά τους, χώριζαν σε μέρη τα παλιά κείμενα, εμπλούτιζαν το
σχετικό με τον 20ο αιώνα μέρος, το ανασυνέθεταν σύμφωνα με τη νέα περιοδολόγηση. Στις 31
Ιανουαρίου 1997 ένα διάταγμα του Υπουργού της Δημόσιας Εκπαίδευσης εισήγαγε τα Νέα
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προγράμματα της ιστορίας για το τριετές τμήμα επαγγελματικών προσόντων (Programmi di storia per
il triennio di qualifica degli istituti professinali). Η τροποποίηση των προγραμμάτων γεννήθηκε
μέσα από διάφορα αιτήματα, που το Υπουργείο έθεσε σαν περιορισμούς στην αρμόδια ομάδα
εργασίας, που ανέλαβε τη νέα σύνταξη και συγκεκριμένα :
-

να συνδέσει χρονολογικά τα προγράμματα του διετούς τμήματος μ’ εκείνα των άλλων
κατευθύνσεων της ανώτερης δευτεροβάθμιας, ώστε να εγγυηθεί το ομαλό πέρασμα από τη
μια βαθμίδα στην άλλη

-

να εγγυηθεί την αυτονομία του τριετούς τμήματος με μια επαρκή γνώση του σύγχρονου
κόσμου για τους μαθητές, οι οποίοι δε θα συνέχιζαν τις σπουδές τους
να ενισχύσει την εκπαιδευτική αξία του αντικειμένου και να το καταστήσσει ενδιαφέρον και
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-

χρήσιμο
-

να χορηγήσει στους διδάσκοντες την οργάνωση αρθρωτών διαδρομών, σύμφωνων με τα
άλλα αντικείμενα του κορμού και της επαγγελματικής κατεύθυνσης
Η διατύπωση των προγραμμάτων απομακρυνόταν από το παραδοσιακό στήσιμο τόσο στη

διάρθρωση των περιεχομένων όσο και στις μεθοδολογικές επιλογές. Τα περιεχόμενα ήταν
οργανωμένα σε θεματικές ενότητες, που αντιμετώπιζαν ένα θέμα μέσα σε δομικά πλαίσια μακράς
διάρκειας. Για παράδειγμα, στο πρώτο έτος, η θεματική «οι οικονομικοί και κοινωνικοί
σχηματισμοί» αρθρωνόταν σε υποθέματα, που εξέταζαν τα αντίστοιχα μοντέλα στην προϊστορία,
στη νεολιθική εποχή, στις δουλικές οικονομίες και κοινωνίες, στην φεουδαρχική κοινωνία, στον
καπιταλιστικό κόσμο, στο παλιό οικονομικό και κοινωνικό καθεστώς. Στο δεύτερο έτος, για να
δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα, η θεματική «οι επαναστάσεις στην αρχή της σύγχρονης εποχής»
πρότεινε την πραγμάτευση «του κόσμου στα μέσα του 18ου αιώνα», τις πολιτιστικές επαναστάσεις,
την Αμερικανική Επανάσταση, τη Γαλλική Επανάσταση, τη Βιομηχανικη Επανάσταση στην Αγγλία
μεταξύ 18ου και 19ου αιώνα. Οι σχετικές οδηγίες εξηγούσαν ότι οι θεματικές ενότητες
ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με μια «αρθρωτή οργάνωση»: τα επιμέρους μέρη, προορισμένα σαν
ακολουθίες διδακτικών και μαθησιακών ενοτήτων, έπρεπε να «οικοδομήσουν μία ολοκληρωμένη,
αυτόνομη, επαρκή και εύκαμπτη γνωστική και εκπαιδευτική διαδρομή». Τα χαρακτηριστικά της
πορείας, δομημένης σε αρθρωτές ακολουθίες, εξηγούνταν ως εξής: «ολοκληρωμένο στο εσωτερικό
κάθε μέρους, κάθε θέμα αποτελεί ένα γνωστικό χάρτη ικανό να κάνει πιο εύκολη την κατανόηση
και την αφομοίωση των ακόλουθων θεμάτων». Η διαδρομή αυτή ήταν επαρκής, με την έννοια ότι
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αυτή εφαρμόζεται με σκοπό να αποκτηθούν μια και για πάντα λειτουργικές ικανότητες (πνευματικά
μοντέλα) και λειτουργικές δεξιότητες (γνώση της χρήσης γνωστικών εργαλείων). Είναι, επίσης,
εύκαμπτη στο διδακτικό επίπεδο, εφόσον κάθε θεματική ενότητα θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται
με διαφορετικούς τύπους διδακτικής παρέμβασης. Για την αρθρωτή υλοποίηση μιας διδακτικής
ενότητας συνιστώνται έξι φάσεις εφαρμογής: α) θεματικοποίηση, β) σχηματισμός προ-γνώσεων για
το παρόν, γ) περίληψη των μεταβολών στο παρελθόν, δ) δημιουργία χρονικού γραφήματος με τη
χρονολογία των απαραίτητων γεγονότων, ε) ανάπτυξη ενός ή περισσοτέρων υποθεμάτων για
μελέτη, στ) σύνδεση μεταξύ γνώσης του παρελθόντος και γνώσης του παρόντος. Τα προγράμματα
ήταν επιπλέον λεπτομερέστατα στον καθορισμό των σκοπών, των μαθησιακών στόχων
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(υποδείκνυαν 52 τέτοιους!), των μεθοδολογικών οδηγιών και των διδακτικών προτάσεων, των
κριτηρίων και των μεθόδων αξιολόγησης.

Τον Ιανουάριο του 1997 με υπουργικό διάταγμα ιδρύεται η τεχνικο-επιστημονική επιτροπή
με στόχο τον καθορισμό των περιεχομένων για τη βασική εκπαίδευση147. Η επιτροπή
τροποποιήθηκε μερικώς στις 5/2/1997 (D.M. n. 84) με την αντικατάσταση μερικών από τα μέλη
της. Για να εγκαινιάσει μια συζήτηση γύρω από «τις θεμελιώδεις γνώσεις, πάνω στις οποίες θα
βασιστεί η μάθηση των νέων στο ιταλικό σχολείο στις επόμενες δεκαετίες», η επιτροπή εξέδωσε
τον επόμενο Μάιο ένα ογκώδες κείμενο συνοδευόμενο από μια σύνθεση, στην οποία
καταδεικνύονταν οι προτάσεις αναθεώρησης των διδακτικών και πολιτιστικών κατευθύνσεων του
ιταλικού σχολείου, που είχαν ωριμάσει μέσα σε γενικότερα πλαίσια αναφοράς. Σε ένα νέο κείμενο
για τα Απαραίτητα περιεχόμενα για τη βασική εκπαίδευση (I contenuti essenziali per la formazione di
base) έγιναν διάφορες αναπροσαρμογές στις μεθοδολογικές υποδείξεις.
Συνταγμένο από μια περιορισμένη ομάδα της επιτροπής, αποτελούμενη από τους Ρομπέρτο
Μαραλιάνο, Κλοτίλντε Ποντεκόρβο, Τζιοβάνι Ρεάλε (Giovanni Reale), Λουίσα Ριμπόλτζι (Luisa
147

Αξίζει να προσέξουμε τη σύνθεσή της: (πρόκειται για πανεπιστημιακούς δασκάλους στο μεγαλύτερο μέρος, συν
αυτούς το επάγγελμα των οποίων αναφέρεται στην παρένθεση) σ’ αυτή συμμετείχαν οι Evandro Agazzi, Giuliano
Amato, Achille Ardigo, Carlo Bernardini, Maurizio Bettini, Carlo Bo, Lilianna Borrello [Επιθεωρήτρια MPI], Carlo
Callieri, [αντιπρόεδρος της Confidustria], Carlo Cipolla, Vittorio Cogliati Dezza [Legambiente], Franco Crespi, Tullio
De Mauro, Giuseppe De Rita [πρόεδρος της CNEL], Gianfranco Dioguardi, Umberto Eco, Paul Ginsborg, Rita Levi
Montalcini, Mario Luzi, Claudio Magris [συγγραφέας], Roberto Maragliano, Umberto Margiotta, Alfredo Carlo Moro
[δικαστικός], Riccardo Muti, Maurizio Nichetti [ηθοποιός], Caterina Petruzzi [επιθεωρήτρια MPI], Clotilde Pontecorvo
[ψυχολόγος], Antonio Portolano [επιθεωρητής MPI], Luigi A. Radicati di Brozolo, Giovanni Reale, Suor Enrica
Rosanna [Πρόεδρος], Eugenio Scalfari [δημοσιογράφος], Emanuele Severino, Antonio Tabucchi [συγγραφέας], Mario
Vegetti, Edoardo Vesentini. (βλ. De Gerloni B. (a cura di), La storia fra ricerca e didattica, IPRASE Trentino, Franco
Angeli, Milano, 2003, p. 64-65)
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Ribolzi), Σιλβάνο Ταλιαγκάμπε (Silvano Tagliagambe) και Μάριο Βεγκέτι (Mario Vegetti), το
κείμενο αυτό παρουσιάστηκε το Μάρτιο του 1998 και όριζε για τα διαφορετικά αντικείμενα ή για
τις θεματικές περιοχές «το πλαίσιο των βασικών γνώσεων, τις οποίες όλοι οι νέοι πρέπει σταθερά να
κατέχουν κατά την έξοδό τους από την υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση». Η εισαγωγή ξεκαθάριζε
τις αρχές και τους στόχους, που ενέπνευσαν τις επιλογές της ομάδας και τις οποίες παραθέτουμε
μέσα από την παρουσίαση κάποιων σημείων από το κείμενο:
o οι αρχές: «στον ορισμό των βασικών, χρειάζεται να κινηθούμε από το αίτημα του
προσδιορισμού των γνώσεων και των αξιών που είναι κοινές για όλους τους πολίτες» [...]
«είναι σωστό να επιχειρηματολογήσουμε όχι τόσο σχετικά με την ύλη και τα προγράμματα
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όσο σχετικά με τις προσδοκίες της κοινωνίας και των επαγγελματιών του σχολείου»
o υπόδειξη των μεθόδων: «απαιτείται να αναπτυχθεί ένας νέος τρόπος οργάνωσης και
σύνταξης των προγραμμάτων, που προβλέπει την υπόδειξη των αδιαμφισβήτητων στόχων
και μια συνοπτική σειρά των θεματικών» [...] «όλο αυτό αποτελεί μια σημαντική επένδυση
στους διδάσκοντες (επανεκπαίδευσή τους, χαρακτηριστικά της καριέρας τους, ανάλογη
οικονομική αναγνώριση)» [...] «οι τεχνολογίες αξιολογούνται σαν περιβάλλοντα
διαμόρφωσης της εμπειρίας και της γνώσης»

o τα περιεχόμενα: «να εγγυηθούμε σε όποιον παρακολουθεί το σχολείο την ανάπτυξη όλων
των δυνατοτήτων του και της ικανότητας να προσανατολίζεται στον κόσμο, μέσα στον
οποίο ζει» [...] «να εγγυηθούμε την αφομοίωση και την ανάπτυξη της ικανότητας
κατανόησης, δόμησης, κριτικής επιχειρημάτων και σχολίων...»
o στόχοι: «να υπογραμμίσουμε ένα χάρτη των βασικών πολιτιστικών δομών, απαραίτητο για
την ακόλουθη ανάπτυξη της ικανότητας να κατανοεί, να ενεργεί, να παίρνει αποφάσεις, να
σχεδιάζει και να επιλέγει με αποτελεσματικό τρόπο το μέλλον του, να προκαλέσει
διαδικασίες πολιτιστικής, κοινωνικής και εργασιακής ενσωμάτωσης» [...] «να προσλάβει τα
εκπαιδευτικά εφόδια, που αναγνωρίζουν την αναπότρεπτη αξία της ιστορικής παράδοσης
και την φέρνουν σε σχέση με το τώρα και με το πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο».
Για την ιστορία διατυπώνονταν μερικές προτάσεις και υποδείξεις, που αφομοίωναν μερικές
από τις πιο ώριμες και ευρέως παγιωμένες κτήσεις της περισυλλογής γύρω από τις μεθοδολογίες και
τη διδακτικής της ιστορίας. Τέτοιες ήταν:
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η υπέρβαση του μεταδοτικού και απομνημονευτικού μοντέλου υπέρ ενός μοντέλου που
στοχεύει στην «ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων οργάνωσης και αναδόμησης των ιστορικών
γεγονότων» και στην προώθηση της «ικανότητας ανάγνωσης των ιχνών» της περιφέρειας



η προσοχή στις ευρωπαϊκές και εξωευρωπαϊκές κουλτούρες



η μελέτη των μεγάλων μετασχηματισμών «των ιδεών, της νοοτροπίας, των γνώσεων, της
καθημερινής ζωής, των τεχνών» σαν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας



ο

ανασυλλογισμός

της

σύστασης

της

ιστορικής

εκπαίδευσης

(σχετικά

με

τις

περιοδολογήσεις και τους πολλούς ‘χρόνους’ της ιστορίας) και η αξιοποίηση νέων
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διδακτικών εργαλείων (κατάλογοι ημερομηνιών, εικόνων, εικονικές αναδομήσεις)
η ευκαιρία να παρουσιαστεί ο 20ος αιώνας – κυρίως από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κι έπειτα
– με μια διεπιστημονική προσέγγιση, επομένως σαν μια θεματική ομάδα που επιτρέπει στα
παιδιά να συλλέξουν τις πολύπλοκες δυναμικές της πολιτιστικής, πολιτικής και οικονομικής
αλλαγής και τους κανόνες της κοινωνικής συμβίωσης


η ανάγκη να εγγυηθούμε ένα χώρο σημαντικό στις κοινωνικές επιστήμες, «οι οποίες έχουν
στόχο να δώσουν σε όλους τα πνευματικά εφόδια για την κατανόηση των κύριων
μηχανισμών της ατομικής και συλλογικής αντίδρασης» [...] μια τέτοια διδασκαλία, ορισμένη
σαν ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θεματικές ομάδες, θα έπρεπε να δομείται γύρω από
μερικούς βασικούς δεσμούς ανάμεσα σε κοινωνία και περιβάλλον, κοινωνία και παραγωγικά
συστήματα, κοινωνία και διάφορες μορφές διακυβέρνησης, κουλτούρα και επικοινωνία, κτλ.
Με ένα τέτοιο περιεχόμενο «αναζωογονείται και πάλι η πολιτική αγωγή», που στοχεύει «στη
διάπλαση μιας κριτικής και υπεύθυνης πολιτικής ταυτότητας». Μια αναφορά στην αξία της
κλασικής παράδοσης επισήμαινε το ρόλο της ιστορίας στη δόμηση της ευρωπαϊκής
ταυτότητας148.

148

Για τις προσπάθειες προσδιορισμού μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσα από τη διδασκαλία της ιστορίας και για τη
σχέση εθνικής - ευρωπαϊκής ιστορίας και εθνικής- ευρωπαϊκής ταυτότητας στα αναλυτικά προγράμματα των
ευρωπαϊκών χωρών, βλ. Ρεπούση Μαρία, «Μετά την εθνική ιστορία. Από τον εθνικό εαυτό στο ευρωπαϊκό εμείς.....για
τη διδασκαλία της ιστορίας, στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.104, Ιαν.-Φεβ. 1999, σελ. 47-58 και Peyrot Jean, Ιστορία της
Ευρώπης, Ευρώπη της ιστορίας: Οι πραγματοποιήσιμες ουτοπίες, στο Peyrot Jean (επιμ.), Η διδασκαλία της ιστορίας
στην Ευρώπη, μτφρ. Καζάκος Αντώνης, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2002, σελ. 177-205. Επίσης στο Αβδελά Έφη, Ιστορία και
σχολείο, Έκδοση: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1994
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Η αναδιάταξη των κύκλων της εκπαίδευσης
Στους μήνες που ακολούθησαν η κυβέρνηση προώθησε μια σειρά από νομοθετικά μέτρα,
αφιερωμένα στο να ορίσουν και να ολοκληρώσουν το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο, μέσα στο
οποίο θα πραγματοποιούνταν η μεταρρύθμιση των σχολικών κύκλων. Επρόκειτο για το διάταγμα
σχετικά με τα πολυκλαδικά ινστιτούτα149, για το νόμο για την αύξηση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (νόμος 9/1999), για το διάταγμα σχετικά με τη ρύθμιση της αυτονομίας των σχολικών
θεσμών150,

για

το

νόμο

για

την

υποχρεωτική

παρακολούθηση

των

εκπαιδευτικών

δραστηριοτήτων151. Στις 10 Φεβρουαρίου 2000 εγκρίθηκε τελικά ο νόμος-πλαίσιο 30/2000 σχετικά
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με την αναδιάταξη των κύκλων της εκπαίδευσης152. «Με στόχο την ανάπτυξη και την αξιοποίηση
του ανθρώπου, με φροντίδα για τους ρυθμούς ανάπτυξης της εποχής, για τις διαφορές και την
ταυτότητα του καθένα» και στοχεύοντας, σύμφωνα με τις αρχές του Συντάγματος, στο να εγγυηθεί
«σε όλους ίσες ευκαιρίες να επιτύχουν υψηλά πολιτιστικά επίπεδα και να αναπτύξουν γνώσεις,
ικανότητες και δεξιότητες [....] κατάλληλες για την είσοδο στην κοινωνική ζωή και στον κόσμο της
εργασίας», το νέο εκπαίδευτικό σύστημα διαπαιδαγώγησης αρθρωνόταν σε τρεις κύκλους: το
νηπιαγωγείο, ο βασικός κύκλος (scuola di base) και ο δευτεροβάθμιος κύκλος (scuola secondaria).
Το υποχρεωτικό του σχολείου ξεκινούσε στην ηλικία των έξι ετών για να ολοκληρωθεί στο 15ο έτος
της ηλικίας. Με λιγότερο αναμενόμενη την πιθανότητα να γίνει υποχρεωτικό το τελευταίο έτος του
νηπιαγωγείου (τριετούς διάρκειας), το βασικό σχολείο αρθρωνόταν σε 7 έτη (από τα 6 έως τα 12),
ενώ το δευτεροβάθμιο σχολείο πενταετούς διάρκειας, οργανωνόταν σε μια υποχρεωτική διετία (από
τα 13 έως τα 15) και σε μια ακόλουθη τριετία. Στο τέλος τόσο του βασικού όσο και του
δευτεροβάθμιου σχολείου προβλεπόταν μια κρατική εξέταση, ενώ με την ολοκλήρωση του
υποχρεωτικού χρόνου του σχολείου δινόταν μια «πιστοποίηση που βεβαίωνε τη διδακτική πορεία
και τις αποκτημένες δεξιότητες».
Το βασικό σχολείο, μέσω μιας ανάπτυξης βασισμένης στο σταδιακό πέρασμα από τα
περιβάλλοντα των αντικειμένων στα αντικείμενα ξεχωριστά, έθετε τους ακόλουθους στόχους:
i.

«απόκτηση και ανάπτυξη των βασικών γνώσεων και ικανοτήτων»

149

D.P.R. 233/1998
D.P.R. 275/1999
151
νόμος 144/1999
152
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: G.U. 23 Φεβρουαρίου 2000, ν. 44
150
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ii.

«μάθηση νέων εκφραστικών μέσων»

iii.

«ενίσχυση των πληροφοριακών ικανοτήτων και αυτών του προσανατολισμού στο χώρο και
το χρόνο»

iv.

«εκπαίδευση στις βασικές αρχές της κοινωνικής συμβίωσης»

v.

«παγίωση των βασικών γνώσεων»

vi.

«ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ατομικών ικανοτήτων επιλογής».
Το δευτεροβάθμιο σχολείο, διαρθρωμένο στην κλασική-ανθρωπιστική, την επιστημονική,

την τεχνική και τεχνολογική, την καλλιτεχνική και μουσική κατεύθυνση, στόχευε στο «να
εδραιώσει και να ενισχύσει τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο βασικό κύκλο, να αξιοποιήσει τις
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νοοτροπίες και τις κλίσεις των μαθητών, να εμπλουτίσει την πολιτιστική, ανθρώπινη και πολιτική
αγωγή, να προσφέρει γνώσεις και ικανότητες κατάλληλες τόσο για την είσοδο στην ανώτερη
πανεπιστημιακή εκπαίδευση και στις σπουδές ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης και αγωγής, όσο και
για την είσοδο στον κόσμο της εργασίας». Στην πρώτη διετία, εξαιρουμένου του συγκεκριμένου
χαρακτηρισμού της κατεύθυνσης, εγγυούνταν την πιθανότητα περάσματος απ’ τη μία υπομονάδα
στην άλλη, ακόμα και διαφορετικών κατευθύνσεων. Στα τελευταία τρία χρόνια, πέρα από τα
υποχρεωτικά αντικείμενα, προβλεπόταν και η πιθανότητα ανάπτυξης πρακτικών ασκήσεων,
εκπαιδευτικών εμπειριών και σειρών μαθημάτων στην Ιταλία και στο εξωτερικό.
Μέσα σε έξι μήνες από την έγκριση του νόμου η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να παρουσιάσει
στο Κοινοβούλιο ένα πενταετές πρόγραμμα προοδευτικής υλοποίησης της μεταρρύθμισης με
αναφορά στο επίπεδο του εφικτού. Σ’ αυτό προβλεπόταν και ένα σχέδιο επανεκπαίδευσης του
διδακτικού προσωπικού και τα γενικά κριτήρια για την αναδιοργάνωση των προγραμμάτων. Για τον
προσδιορισμό του προγράμματος αναδιάταξης των κύκλων το Υπουργείο ανέθεσε την εργασία σε
μια ομάδα τεχνικής μελέτης, η οποία τον Απρίλιο του 2000 παρουσίασε ένα ντοκουμέντο σχετικά
με τις πρώτες σκέψεις πάνω στις δεξιότητες και τα προγράμματα. Τον ίδιο μήνα η ήττα του
κυβερνητικού συνασπισμού στις διοικητικές εκλογές προκάλεσε την παραίτηση της δεύτερης
κυβέρνησης του Ντ’ Αλέμα και το διορισμό του Τζουλιάνο Αμάτο ως επικεφαλής μιας κυβέρνησης,
που στηριζόταν από ένα συνασπισμό ελαφρώς διευρυμένο σε σχέση με τον προηγούμενο. Ανάμεσα
στους «αποδιοπομπαίους τράγους» της ανασχηματισμένης κυβέρνησης ήταν ο Υπουργός της
Δημόσιας Εκπαίδευσης Λουίτζι Μπερλίνγκουερ, που αντικαταστάθηκε από τον Τούλιο Ντε
Μάουρο.
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Η εξέλιξη της μεταρρύθμισης
Στην αναφορά του για τους προγραμματικούς στόχους της θητείας του ο νέος υπουργός
ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων την επιθυμία να ολοκληρώσει το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων και τη
δέσμευση να συμβάλλει στην προπαρασκευή της αναδιάταξης των σχολικών κύκλων (στη βάση του
νόμου 30/2000). Μ’ αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στις 15 Ιουνίου 2000 μια νέα Επιτροπή επιφορτισμένη
με την πραγματοποίηση του προγράμματος για την προοδευτική υλοποίηση, στην επόμενη πενταετία,
της αναδιάταξης των σχολικών κύκλων. Η επιτροπή αποτελούνταν από 240 περίπου μέλη, τα οποία
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καλούνταν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους μέσα στο πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται
για συμμετέχοντες «του πιο ποικίλου ιδεολογικού και πολιτιστικού προσανατολισμού και
διαφορετικών ειδικοτήτων και επαγγελμάτων»: διδάσκοντες και επικεφαλείς ινστιτούτων, ειδικούς
των

διαφορετικών

διδακτικών

περιοχών,

υπουργικούς

επαγγελματικών σωματείων, εκδοτικών οίκων, οικογενειών

153

επιθεωρητές,

αντιπροσώπους

.

Στις 3 Νοεμβρίου 2000 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Πενταετές Πρόγραμμα
υλοποίησης της μεταρρύθμισης των σχολικών κύκλων (που προβλεπόταν από το νόμο 30/2000), το
οποίο παρουσιάστηκε στη Γερουσία στις 17 Νοεμβρίου. Οι θεμελιώδεις γραμμές του
προγράμματος, όπως παρουσιάστηκαν από τον υπουργό Ντε Μάουρο αφορούσαν : στη σύμπτυξη
ολόκληρης της πορείας της μελέτης και στη σύνδεση με την υποχρεωτική εκπαίδευση στα 18 έτη,
στην ισορροπία ανάμεσα σε ένα μέρος εθνικό του προγράμματος (δηλαδή εθνικής εμβέλειας κι
εφαρμογής) κι ένα το οποίο ανέθεταν στα σχολεία, στην υπέρβαση του χωρισμού του βασικού
κύκλου σε δύο μεγάλα κομμάτια και στη σκιαγράφηση μιας ενιαίας πορείας, στη μείωση των 243
μέσων-ανώτερων

κατευθύνσεων

σε

τέσσερις

μεγάλες

περιοχές

(κλασική-ουμανιστική,

επιστημονική, τεχνική και τεχνολογική, καλλιτεχνική και μουσική). Σ’ αυτές προστέθηκε και η

153

Ανάμεσα στους πιο γνωστούς ειδικούς: κοινωνιολόγοι όπως οι Alberto Abruzzese, Alessandro Cavalli, Luisa
Ribolzi, φιλόσοφοι όπως οι Dario Antiseri, Silvano Tagliagambe, Giovanni Reale, Massimo Baldini, ιστορικοί όπως οι
Andrea Giardina, Paul Ginsborg, Nicola Tranfaglia, Mario Vegetti, μελετητές της λογοτεχνίας και της γλωσσολογίας
όπως οι Alberto Asor Rosa, Umberto Eco, Claudio Magris, Maurizio Bettini, Raffaele Simone, νομομαθείς όπως ο
Francesco Casavola, κλασικιστές όπως οι Michele Coccia, Leopoldo Gamberale, Giovanni Polara, μαθηματικοί όπως οι
Alberto Conte, Giunio Luzzatto, Lucio Russo, Edoardo Vesentini, Claudio Bernardi, παιδαγωγοί όπως οι Luciano
Corradini, Franco Frabboni, Cesare Scurati, Benedetto Vertecchi, ψυχολόγοι όπως οι Clotilde Pontecorvo, Anna
Ferraris, φυσικοί όπως οι Vittorio Marchis, Franco Bassani, βιολόγοι και μελετητές των φυσικών επιστημών όπως οι
Alberto Oliverio, Giovanni Berlinguer, γεωγράφοι όπως οι Cosimo Palagiano, Franco Salvatori. (βλ. De Gerloni B. (a
cura di), La storia fra ricerca e didattica, IPRASE Trentino, Franco Angeli, Milano, 2003, p. 68-69)
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αναδιοργάνωση των προγραμμάτων, οι γραμμές για τη διαμόρφωση των οργανικών θέσεων και
τέλος οι χρόνοι και οι τρόποι υλοποίησης του νόμου.
Στο πρόγραμμα προσαπτόταν το κείμενο που επεξεργάστηκε η επιτροπή μελέτης που
διορίστηκε από το Υπουργείο, το οποίο αντιπροσώπευε τη σύνθεση των εργασιών των 11 ομάδων
εργασίας. Οι ομάδες εργάζονταν πάνω στις ακόλουθες θεματικές: «1. αίτια, σκοποί και στόχοι της
μεταρρύθμισης, γενικές υποδείξεις για την υλοποίησή της, 2. η κεντρική θέση του ατόμου που
μαθαίνει, ανανέωση των περιεχομένων και των μεθοδολογιών της διαδικασίας διδασκαλίας –
μάθησης, προσανατολισμός, 3. συγκρίσεις και διεθνείς υποδείξεις σχετικά με τους στόχους και τα
πρότυπα με ιδιαίτερη προσοχή στους μαθηματικούς και γλωσσολογικούς δείκτες, 4. συγκρίσεις και
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διεθνείς υποδείξεις σχετικά με τους στόχους και τα πρότυπα με ιδιαίτερη προσοχή στην αξιοποίηση
της μελέτης των ξένων γλωσσών και στην εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας, 5. ένα
γενικό σχέδιο για την προώθηση του διδακτικού επαγγέλματος, με ιδιαίτερη προσοχή στην αρχική
αλλά και την εν εξελίξη εκπαίδευση και στην αξιοποίηση των εμπειριών, 6. το σχέδιο της
εκπαιδευτικής προσφοράς ανάμεσα στις εθνικές κατευθύνσεις και τις τοπικές πραγματικότητες, 7.
γενικά κριτήρια για την αναδιοργάνωση των προγραμμάτων (7α. Νηπιαγωγείο, 7β. Βασικό σχολείο,
7γ. Δευτεροβάθμιο σχολείο), 8. υποχρεωτική εκπαίδευση και υποχρεωτική μόρφωση, 9. σχέση
ανάμεσα στο σχολείο, την επαγγελματική εκπαίδευση και την εργασία, την εκπαίδευση των
ενηλίκων».

Σε ένα σχολείο επικεντρωμένο στην ποιότητα των διαδικασιών μάθησης αντί για την
ποσότητα των αποκτημένων γνώσεων, ένα βασικό πρόγραμμα έπρεπε να αρθρώνεται κατά
«δεξιότητες» και «εκπαιδευτικούς στόχους». Συγκεκριμένα, οι παράμετροι αυτοί ορίστηκαν ως
εξής: «τα χαρακτηριστικά της εξόδου από τη δευτεροβάθμια ή καλύτερα οι συνολικές δεξιότητες
των κύκλων και των κατευθύνσεων, οι δραστηριότητες και τα πεδία της εμπειρίας (νηπιαγωγείο), τα
περιβάλλοντα και τα αντικείμενα (βασικό και δευτεροβάθμιο σχολείο), που ανταγωνίζονται στον
προσδιορισμό των δεξιοτήτων, οι σχετικές φέρουσες θεματικές ή καλύτερα ‘οι εδραιωμένοι
πυρήνες’, οι πιθανές αλληλοσυνδέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα, οι ενδιάμεσες δεξιότητες (κατά
αντικείμενο και διαθεματικές), τα περιεχόμενα διδασκαλίας με προτεραιότητα». Η προοδευτική
εξέλιξη του προγράμματος συνδεόταν με την ενιαία επιλογή της συνολικής σύστασης (ενισχυμένη
από τη μείωση από 4 σε 3 κύκλους), που παρουσίαζε μια πορεία εκπαίδευσης συνεχή κι ενιαία.
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Δεν υπήρχαν στο κείμενο συγκεκριμένες αναφορές στην ιστορία, αλλά στην ομάδα εργασίας
για τα γενικά κριτήρια της αναδιοργάνωσης των προγραμμάτων (αρθρωμένη σε τρεις υποομάδες
για τους τρεις κύκλους) κάποιες υποδείξεις έχουν για εμάς ιδιαίτερο ενδιαφέρον:
-

η παρουσία στο πρόγραμμα τεσσάρων βασικών συστατικών: τα αντικείμενα, οι
επιστημολογίες και οι διδακτικές των αντικειμένων, οι επιστήμες της αγωγής, η
περισυλλογή γύρω από το διδακτικό πειραματισμό

-

η ιστορικο-κοινωνική διάσταση, που μπήκε ανάμεσα στις τέσσερις θεμελιώδεις διαστάσεις
της βασικής γνώσης των αντικειμένων (δίπλα στη γλωσσολογική, την επιστημονική, την
εκφραστική)
η διάκριση ανάμεσα στις διαδικαστικές γνώσεις και τις δηλωτικές γνώσεις, διακρίνοντας
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-

στις πρώτες το κέντρο βάρους των πρώτων χρόνων του βασικού κύκλου, στις δεύτερες
εκείνο των τελευταίων ετών
-

ο προσδιορισμός χρονικών κατανομών διαφοροποιημένων ανάλογα με τα ποικίλα
αντικείμενα, με τρόπο τέτοιο που το πέρασμα από τα περιβάλλοντα των αντικειμένων στα
αντικείμενα συνδεόταν με τις ανάγκες των μαθητών και με την επιστημολογική συγκρότηση
της επιστήμης.

Παρέχοντας ένα παράδειγμα κάθετης εφαρμογής ενός επιστημονικού προγράμματος, το
κείμενο έκανε ξεκάθαρη αναφορά στην ιστορία, διακρίνοντας γι’ αυτή τρεις φάσεις:
- α) η πρώτη προσοχή στη ‘γραμματική’ της επιστήμης, δηλαδή στα εργαλεία που
επιτρέπουν τη γνώση της

- β) η δεύτερη στη ‘συστηματική’, δηλαδή στην οργανική γνώση της ύλης
- γ) η τρίτη στις διαδρομές που επιτρέπουν ιδιαίτερες εμβαθύνσεις.
Οι τρεις φάσεις καλύπτουν ολόκληρη την πορεία της εκπαίδευσης (το τέλος της
υποχρεωτικής θα συνέπιπτε με την ολοκλήρωση της β΄ φάσης, της συστηματικής γνώσης). Μ΄ αυτό
τον τρόπο εξαλειφόταν η κυκλική επανάληψη της γενικής ιστορίας (πρωτοβάθμια, μέση, ανώτερη),
που προτεινόταν μία και μοναδική φορά ξεκινώντας από το 4ο-5ο έτος του βασικού σχολείου μέχρι
και την ολοκλήρωση της διετίας της ανώτερης δευτεροβάθμιας (σε συνδυασμό με το τέλος της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης) με μια διαδρομή εκτεινόμενη σε 5-6 χρόνια πάνω από τους δύο
κύκλους. Στα πρώτα 3-4 έτη του βασικού σχολείου ανατέθηκε η διαμόρφωση των βασικών
δεξιοτήτων και γνώσεων (γνωστικές ικανότητες, λειτουργικές δυνατότητες, εδραιωμένοι πυρήνες
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της επιστήμης), ενώ στο τριετές τμήμα της ανώτερης δευτεροβάθμιας παρουσιάζονταν διαδρομές
εμβάθυνσης, οι τμηματικές ιστορίες, η μελέτη της ιστοριογραφίας, κτλ.
Μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου στη Βουλή και στη Γερουσία συζητούνταν στο μεταξύ
το πρόγραμμα υλοποίησης των νέων κύκλων, που κατέγραφε ένα κλίμα πολύ λιγότερο
εποικοδομητικό και συνεργατικό και συναντούσε πολυάριθμες αντιστάσεις, τόσο μέσα στο
Κοινοβούλιο όσο κι έξω. Μερικά από τα σημεία της κριτικής ήταν:
-

στο επίπεδο των συνθηκών του εφικτού, η αποκάλυψη του προβλήματος του λεγόμενου
«ανώμαλου κύματος» (μειώνοντας κατά ένα έτος το χρόνο του σχολείου, ως ένα ορισμένο
σημείο θα συγκεντρώνονταν στο ίδιο σχολικό έτος δύο προσκλήσεις μαθητών συγχρόνως)

-
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και της επάρκειας των δομών κυρίως για το βασικό σχολείο

σε ότι αφορά στους τρόπους της πραγματοποίησης, η κατηγορία μιας παρέμβασης της
Κυβέρνησης εκ των άνωθεν, που δεν συμμερίζονταν ούτε οι σχολικοί λειτουργοί ούτε οι
οικογένειες

-

σχετικά με τη συνολική πρόταση, η ιδεολογική προϋπόθεση, από την οποία ξεκινούσε

-

επί της ουσίας, η άρνηση να οδηγηθούμε με τέτοιο τρόπο σε έναν παραγκωνισμό των
δεξιοτήτων, κυρίως για τη σύμπτυξη κατά ένα έτος της συνολικής πορείας των σπουδών, η
απώλεια ενός μοντέλου, που θεωρούνταν απ’ όλους έγκυρο (εκείνο του πρωτοβάθμιου
ιταλικού σχολείου), η απουσία προγραμμάτων, γύρω από τα οποία θα μπορούσε κανείς να
αξιολογήσει ολόκληρη την πρόταση.

Στο τέλος, στις 21 Δεκεμβρίου 2000 η Γερουσία ενέκρινε τη λύση που ήταν ευνοϊκή για την
έναρξη της μεταρρύθμισης στις πρώτες δύο τάξεις του βασικού σχολείου, ξεκινώντας από το
επόμενο σχολικό έτος 2001-2002 και από το 2002-2003 για το δευτεροβάθμιο σχολείο. Στις 18
Δεκεμβρίου 2000 ξανασυγκλήθηκε η επιτροπή των ειδικών για να περάσουν στη φάση της
πραγματικής σύνταξης των προγραμμάτων, φάση που ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του
κειμένου Σύνθεση των ομάδων εργασίας ‘Προς τα νέα προγράμματα’, στις 7 Φεβρουαρίου 2001. Το
κείμενο επεξεργάστηκαν εκ νέου για τη σύνταξη των Κατευθύνσεων για την υλοποίηση του
προγράμματος, που στις 28 Δεκεμβρίου 2001 παρουσιάστηκε μαζί στο πρόχειρο περίγραμμα
Κανονισμός για τα θέματα του προγράμματος του βασικού σχολείου, για να δοθεί στον έλεγχο των
οργανισμών συμβουλευτικής κι ελέγχου.
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Το πρόγραμμα της ιστορίας του 2000- 2001
Δε θα λάβουμε εδώ υπόψη μας τις γενικές εισαγωγές των κειμένων, εκείνα που ορίζουν τις
καθοδηγητικές αρχές της μεταρρύθμισης, τους σκοπούς της. Συνθετικά μερικές από τις γενικές
υποδείξεις, που περιέχονταν στις Κατευθύνσεις για την υλοποίηση του προγράμματος (Indirizzi per l’
attuazione del curricolo), ήταν:
1. ανάμεσα στις εμπνευστικές αρχές, οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος και η κεντρική
θέση του υποκειμένου που μαθαίνει
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2. ανάμεσα στις καθοδηγητικές γραμμές, η επιστημονική σύνθεση, αποτελούμενη από ένα
εθνικό μέρος κι ένα τοπικό. Επίσης, ο θεμελιώδης και προοδευτικός χαρακτήρας του
προγράμματος, αρθρωμένος ‘κατά συγκεκριμένους στόχους μάθησης σχετικούς με τις
δεξιότητες των μαθητών’ αλλά και το κάθετο πέρασμα από αντικείμενο σε αντικείμενο, η
διεπιστημονικότητα και η αξιολόγηση της διδακτικής και του συστήματος
3. ανάμεσα στους βαθύτερους στόχους η εκπαιδευτική επιτυχία όλων των μαθητών, η
εκπαίδευση στην απόκτηση της ταυτότητας του πολίτη και στην απόκτηση κοινωνικών
δεξιοτήτων, η αξιοποίηση των διαφορών154.

Έχοντας σαν κείμενο-οδηγό κυρίως εκείνο το περισσότερο πολύπλοκο των Κατευθύνσεων,
επισημαίνουμε εδώ εκείνα τα στοιχεία, που καταλήγουν να είναι σημαντικά για την ανάλυση του
προγράμματος της ιστορίας (ή της γεωιστορικής-κοινωνικής περιοχής).
Η ομάδα εργασίας της συνένωσης των ιστορικο-γεωγραφικο-κοινωνικών αντικειμένων,
συντονισμένη από τους Ντάριο Αντισέρι (Dario Antiseri), Λουίτζι Καγιάνι (Luigi Cajani), Τζόρτζιο
Μόρι (Giorgio Mori), Τζουζέπε Τιμπανάρο (Giuseppe Timpanaro), με επικεφαλής την Κιάρα
Κρότσε (Chiara Croce) από το Υπουργείο, επεξεργάστηκε ένα κάθετο και συνεχές πρόγραμμα το
οποίο, σε αντίθεση με τα άλλα αντικείμενα (αρθρωμένα σύμφωνα με το σχέδιο 2+3+2), δομούνταν
σε δύο αρχικές διετίες και μια τελική τριετία (2+2+3) και περιείχε υποδείξεις και για τον ακόλουθο
δευτεροβάθμιο κύκλο (διετία και τριετία ανώτερης δευτεροβάθμιας). Και για την ιστορία η
ενοποίηση της παιδαγωγικής πορείας του βασικού κύκλου χαρακτηριζόταν από το προοδευτικό
πέρασμα από τα περιβάλλοντα στα αντικείμενα. Στην πρώτη διετία (ανθρωπολογικόςπεριβαλλοντικός κύκλος), ξεκινώντας από «τη γνώση του ίδιου και του άλλου, την εξερεύνηση του
154

Το κείμενο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.edscuola.it
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παρελθόντος και του χώρου που ζει, τη δόμηση διαπροσωπικών σχέσεων, την ανακάλυψη των
κανόνων της κοινωνικής ζωής» ο μαθητής έπρεπε να οδηγηθεί στην «προοδευτική δόμηση του
συγκεκριμένου βασικού λεξιλογίου των αντικειμένων και στην εκ νέου επεξεργασία μερικών
αντιλήψεων καθημερινής χρήσης». Οι αναμενόμενες δεξιότητες αφορούσαν στην αναδόμηση
προσωπικών συμβάντων, την ικανότητα προσανατολισμού στον κοντινό χώρο, τη γνώση
αντιπαράθεσης των κοντινών πραγματικοτήτων με πραγματικότητες μακρινές στο χρόνο και το
χώρο. Στην ακόλουθη διετία (γεω-ιστορικο-κοινωνικός κύκλος) εισαγόταν η μελέτη τριών
«κοινωνικών πλαισίων», αντιπροσωπευτικά των μεγάλων κοινωνικο-οικονομικών μοντέλων της
ιστορίας του κόσμου: α. κοινωνία των κυνηγών και των συλλεκτών (στην Παλαιολιθική και στο
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σύγχρονο κόσμο), β.αγροτική και βουκολική κοινωνία (αγροτικές κοινωνίες νεολιθικές – με
ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή της Μεσογείου – και σύγχρονες), γ. βιομηχανικές κοινωνίες
(κοινωνίες της πρώτης και της δεύτερης εκβιομηχάνισης, κοινωνίες μεταβιομηχανικές). Ανάμεσα
στους συγκεκριμένους στόχους μάθησης για το γεω-ιστορικο-κοινωνικό κύκλο υποδεικνύονταν: «η
αναγνώριση και περιγραφή κοινωνικών πλαισίων στη βάση των καταλόγων (σχέση ανθρώπουπεριβάλλοντος, οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις, υλική κουλτούρα, θεσμοί κι εξουσία,
πολιτιστικές εκφράσεις, εικονιστικές τέχνες, θρησκείες)», «γνώση και χρήση χρονικών
κατηγοριών», «αναγνώριση και χρήση ιστορικών πηγών» και άλλων εργαλείων, «αναγνώριση και
χρήση του βασικού λεξιλογίου των αντικειμένων», «γνώση της αξίας του περιβάλλοντος και
ενσυνείδητη δράση για την περιφρούρησή του», «υπεύθυνη δράση» και «δόμηση σχέσεων με τους
άλλους βασισμένες στην κριτική αυτονομία, στην αναγνώριση των διαφορετικοτήτων, στην
ομόθυμη συνεργασία». Μόνο στην τελευταία τριετία (5ο, 6ο, 7ο έτος) γινόταν το πέρασμα στα
αντικείμενα. Για την ιστορία καταγραφόταν μια σειρά από περιεχόμενα που αναφέρονταν στη
γενική ιστορία, τα οποία ξεκινώντας από την Προϊστορία έφταναν μέχρι το 17ο αιώνα.
Η παρουσίασή τους ήταν χρήσιμη για την κατανόηση τόσο των καθοδηγητικών κριτηρίων,
όσο και για να υπάρχει ένα πλαίσιο αναφοράς σε σχέση με την πολεμική, που ξέσπασε με την έξοδο
των προγραμμάτων και είναι συγκεκριμένα τα εξής:
-

5ο έτος: οι ανθρωπίδες και η κατοίκηση του πλανήτη. Οι κοινωνίες των κυνηγών και των
συλλεκτών στην Παλαιολιθική εποχή. Η Νεολιθική Επανάσταση του κόσμου. Νομάδες. Οι
πρώτες αστικές κοινωνίες (Μεσοποταμία, Αίγυπτος, Κοιλάδα του Ινδού, Κίνα, Αμερική). Η
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Μεσόγειος

την

προκλασική

εποχή.

Κουλτούρες

και

πληθυσμοί

σημιτικής

και

ινδοευρωπαϊκής γλώσσας στη Μεσόγειο και την Ευρώπη
-

6ο έτος: η Μεσόγειος την κλασική εποχή: η Ελλάδα, η Ρώμη. Η άνοδος του Χριστιανισμού.
Μεταναστεύσεις των νομάδων, κρίση και αναδόμηση των ευρασιατικών αυτοκρατοριών. Το
Ισλάμ και η αραβική εξάπλωση. Η μεσαιωνική Ευρώπη. Η Μογγολική Αυτοκρατορία. Η
υποσαχάρια Αφρική: μεταναστεύσεις και κρατική ανάπτυξη. Στο κείμενο «Προς τα νέα
προγράμματα» (Verso i nuovi curricoli), που παρουσιάστηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2001,
υποδεικνύονταν κάποια περιεχόμενα, που σχετίζονταν με την υποσαχάρια Αφρική, «τις
μεταναστεύσεις των Μπαντού» και «την ανάπτυξη των κρατών». Οι «μεταναστεύσεις των
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Μπαντού» ήταν ένα από τα αντικείμενα της πιο έντονης πολεμικής και κόπηκαν στην
επόμενη έκδοση. Αμερική: οι Μάγια, οι Αζτέκοι, οι Ίνκας. Η αποικιοποίηση της Ωκεανίας.
-

7ο έτος: το μοντέρνο κράτος στην Ευρώπη και ο σχηματισμός των περιφερειακών ιταλικών
κρατών. Ανθρωπισμός και Αναγέννηση. Μεταρρύθμιση κι Αντιμεταρρύθμιση στην Ευρώπη.
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία (15ος και 17ος αιώνας). Ινδία, Κίνα και Ιαπωνία (15ος και 17ος
αιώνας). Η ευρωπαϊκή εξάπλωση στον κόσμο (15ος και 17ος αιώνας).
Οι συγκεκριμένοι στόχοι μάθησης (Obiettivi specifici di apprendimento) αναφέρονταν στην

απόκτηση των ακόλουθων δεξιοτήτων: «αναπαράσταση, γραφικά και μέσα από συζήτηση, των
σχέσεων μεταξύ των ιστορικών γεγονότων», «αναγνώριση και διερεύνηση ιστορικών πηγών»,
«τοποθέτηση και σύνδεση ιστορικών γεγονότων σε διαφορετικές χωροταξικές κλίμακες:
παγκόσμια, ευρωπαϊκή, εθνική, τοπική», «διατύπωση προβλημάτων, σχηματισμός και έλεγχος
επεξηγηματικών υποθέσεων», «κατανόηση ιστοριογραφικών κειμένων», «παρουσίαση με μορφή
αφηγηματική, περιγραφική και επιχειρηματολογική συγκεκριμένα θέματα του αντικειμένου». Στην
υπόδειξη των σκοπών των αντικειμένων στο βασικό σχολείο επισημαινόταν ο κεντρικός ρόλος της
ιστορίας στις διαδικασίες μάθησης, τόσο επειδή «οι ιστορικές κατηγορίες είναι ένα από τα βασικά
κλειδιά ανάγνωσης ολόκληρης της πραγματικότητας», όσο κι επειδή «αυτή ξετύλιγε ένα ρόλο
βασικό στη δόμηση της μνήμης και της ανθρώπινης, εθνικής, ομαδικής ιστορικής συνείδησης». Η
επιλογή ενός «παγκόσμιου» σεναρίου υποκινούνταν τόσο στη βάση της εξέλιξης της διεθνούς
έρευνας τα τελευταία 30 χρόνια, που «ανέπτυξε τη μελέτη του ‘συστήματος κόσμος’ σαν
ερμηνευτικό πλαίσιο αναφοράς όλων των επιμέρους ιστοριών», όσο και από το αίτημα μιας
«διαπολιτισμικής

εκπαίδευσης

[...]

που

ήταν
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αναπόφευκτη

εξαιτίας

του

πρόσφατου

μετασχηματισμού, με πολυεθνική έννοια, της ιταλικής κοινωνίας»155. Στο μεθοδολογικό επίπεδο
προτεινόταν να δοθεί «μεγάλη προσοχή στις δραστηριότητες του εργαστηρίου (laboratorio)156, που
δείχνουν στους μαθητές πως δομείται η ιστορική γνώση ξεκινώντας από τις πιο διαφορετικές
πηγές» για να φτάσει να ωριμάσει μια κριτική γνώση στα ζητήματα της ιστοριογραφίας. Η επιλογή
να προταθεί η γενική ιστορία σε εκτεταμένη μορφή, μ’ άλλα λόγια στα τελευταία τρία έτη του
βασικού κύκλου και στα πρώτα δύο έτη της διετούς ανώτερης εκπαίδευσης, ανταποκρινόταν τελικά
σε μια διάρθρωση των στόχων και των περιεχομένων μάθησης στη βάση της γνωστικής και
κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών στις διαφορετικές φάσεις της ηλικίας τους. Μια έμφαση στα
επιστημονικά περιεχόμενα των τριών τελευταίων ετών της ανώτερης δευτεροβάθμιας υποδείκνυε
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για τη διδασκαλία της ιστορίας την ανάκτηση «ολόκληρης της γενικής και χρονολογικής ιστορίας
σαν πλαίσιο αναφοράς, στο εσωτερικό του οποίου θα μπορούν να αναπτυχθούν συγκεκριμένα
θέματα, που θα πραγματεύονται με ιδιαίτερη προσοχή στις πηγές και στην ιστοριογραφική
συζήτηση».

Ιδιαίτερα καινοτόμος, σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, υπήρξε η τάση να
εξασφαλιστεί το κάθετο πέρασμα και στα αντικείμενα του γεω-ιστορικο-κοινωνικού κύκλου. Το
πρόγραμμα της γεωγραφίας επανεξετάστηκε δραστικά και στα τρία τελευταία έτη του βασικού
κύκλου εγκατέλειπε την παραδοσιακή ακολουθία Ιταλία-Ευρώπη-κόσμος (που προβλεπόταν στο εν
ενεργεία κατώτερο δευτεροβάθμιο σχολείο) για να συνδεθεί και να ενσωματωθεί παράλληλα με το
πρόγραμμα της ιστορίας. Περιεχόμενα και μαθησιακοί στόχοι επικεντρώνονταν στο τοπίο «σαν
ανθρωποφυσικό σύστημα στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή, εθνική και τοπική διάστασή του» και στους
μετασχηματισμούς που υπέστη στο πέρασμα του χρόνου, με πολλή προσοχή στις δημογραφικές,
κοινωνικές και οικονομικές όψεις, στην περιφρούρηση του περιβάλλοντος και στην υπερασπίσιμη
ανάπτυξη, στις διαδικασίες παγκοσμιοποίησης. Επίσης, το πρόγραμμα των κοινωνικών επιστημών,
το αντικείμενο που αντικαθιστούσε την πολιτική αγωγή της παρούσας κατώτερης δευτεροβάθμιας,
στόχευε σε μια πιο οργανική, διαθεματική σύνδεση με τα προγράμματα της ιστορίας και της
155

Για μια καινοτόμο πρόταση σχετικά με τη διαπολιτισμική ιστορία, τη διδασκαλία της στο σχολείο και τα εργαλεία
αυτής της διδασκαλίας, βλ. Brusa Antonio, Brusa Anna, Cecalupo Marco, La terra abitata dagli uomini, Seconda
Edizione, Irre Puglia- Progedit, Bari 2003
156
Μια αναλυτική παρουσίαση του ‘εργαστηρίου’ της ιστορίας στο σχολείο αποτελεί το βιβλίο του Antonio Brusa, Il
laboratorio storico, La Nuova Italia, Firenze 1991. Εκεί αναλύονται οι συνθήκες διδακτικής χρήσης των ντοκουμέντων,
ο σχεδιασμός ενός ιστορικού ‘εργαστηρίου’, διαδρομών για την υιοθέτηση διαφορετικών τύπων ντοκουμέντων,
διάδρασης μεταξύ κειμένων και ντοκουμέντων και οι συνθήκες δόμησης ερευνητικών διδακτικών ενοτήτων.
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γεωγραφίας και δίπλα στα πιο παραδοσιακά περιεχόμενα πολιτικο-θεσμικού χαρακτήρα, τονιζόταν
η κοινωνιολογική και δημογραφική διάσταση και συνδεόταν με τις διαθεματικές ενότητες, όπως η
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εκπαίδευση στη δημοκρατική, διαπολιτισμική, περιβαλλοντική συμβίωση.
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Η συζήτηση γύρω από το πρόγραμμα της ιστορίας: τα περιεχόμενα της πολεμικής
Η βίαιη πολεμική που ξέσπασε μετά την παρουσίαση του πρώτου μεγάλου κομματιού των
νέων προγραμμάτων ιστορίας (εκείνο που περιλαμβανόταν στις συνθέσεις των ομάδων εργασίας, 7
Φεβρουαρίου 2001) βρήκε άμεσο αντίκτυπο στις σελίδες των σημαντικότερων εφημερίδων της
χώρας, όπου εμφανίστηκαν πολυάριθμα άρθρα ιστορικών λιγότερο ή περισσότερο γνωστών,
κοινωνιολόγων, κ.ά. Το Φεβρουάριο του 2001 η Κοριέρε Ντε Λα Σέρα (Corriere della Sera)
δημοσίευσε την είδηση ενός ντοκουμέντου με τις υπογραφές από 33 γνωστούς ιστορικούς ενάντια
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στα νέα προγράμματα της ιστορίας. Λίγες μέρες μετά, πάντα η ίδια εφημερίδα, πληροφορούσε για
ένα άλλο κείμενο, αυτή τη φορά υπέρ των νέων προγραμμάτων, υπογεγραμμένο από πενήντα
ιστορικούς κι από πολλά επαγγελματικά και επιστημονικά σωματεία. Ταραγμένος από τις
υπερβολές της πολεμικής, ο υπουργός Ντε Μάουρο έφερε σε αντιπαράθεση τους πρωτεργάτες του
κειμένου του προγράμματος της ιστορίας157 με μερικούς από τους ακαδημαϊκούς, που το είχαν
αμφισβητήσει158. Η συνάντηση δεν έφερε ουσιαστικές τροποποιήσεις στο αρχικό κείμενο, όπως
προέκυψε από την παρουσίαση στα τέλη Φεβρουαρίου των Κατευθύνσεων για την υλοποίηση του
προγράμματος. Ο υπουργός αποφάσισε ωστόσο να ενισχύσει την παρουσία των ιστορικών στην
επιτροπή των πονημάτων, περιλαμβάνοντας τους Τζιοβάνι Βίτολο (Giovanni Vitolo), Τζιρόλαμο
Αρνάλντι (Girolamo Arnaldi), Μάσιμο Φίρπο (Massimo Firpo), και τους κάλεσε να διατυπώσουν
ένα σχέδιο προγράμματος ιστορίας, που θα έμπαινε δίπλα σ’ εκείνο που αμφισβητήθηκε. Στις 15
Μαρτίου 2001 έγινε γνωστό ένα εναλλακτικό πρόγραμμα προτεινόμενο από τους Τ. Αρνάλντι,
Πιέρο Μπεβιλάκουα (Piero Bevilacqua), Μ. Φίρπο, Κόζιμο Νταμιάνο Φονσέκα (Cosimo Damiano
Fonseca), Νικόλα Τρανφάλια (Nicola Tranfaglia), Τζ. Βίτολο, που πρότεινε την εκτύλιξη της
γενικής ιστορίας σε αμφότερους τους κύκλους, από το τρίτο στο έβδομο έτος στο βασικό σχολείο,
από το πρώτο στο πέμπτο έτος στο δευτεροβάθμιο σχολείο. Το σχέδιο διαβιβάστηκε στο Εθνικό
Συμβούλιο Δημόσιας Εκπαίδευσης σε ολοκλήρωση εκείνου του πολύπλοκου, που είχε ήδη
παρουσιαστεί.

157

Αντόνιο Μπρούσα (Antonio Brusa), Λουίτζι Καγιάνι (Luigi Cajani), Αλμπέρτο Ντε Μπερνάρντι (Alberto De
Bernardi), κ.ά
158
Φράνκο Καρντίνι (Franco Cardini), Ροζάριο Βιλάρι (Rosario Villari), Τζιοβάνι Σαμπατούτσι (Giovanni Sabbatucci),
κ.ά.
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Στην ανάστατη πορεία των μεταρρυθμιστικών σχεδίων του ιταλικού σχολικού συστήματος
δεν ήταν η πρώτη φορά που το πρόγραμμα της ιστορίας αποκτούσε στη συζήτηση ένα ρόλο πρώτου
επιπέδου, χαρακτηριζόμενο από παθιασμένους και άγριους τόνους. Τα μέτωπα υπέρ και κατά της
πρότασης του Υπουργείου ήταν κάθετα σε σχέση με τα πολιτικά και ιδεολογικά συστατικά του και
διαίρεσαν τον κόσμο του σχολείου και ιδιαίτερα των διδασκόντων. Αμφότερα ξεκινούσαν από
κάποιες πεποιθήσεις και προϋποθέσεις κοινές : από τη μια πλευρά, η αξία και η κεντρική θέση της
μελέτης της ιστορίας για μια κριτική ανάγνωση της πραγματικότητας και για γνώση του πως να
προσανατολίζεται κανείς σ’ αυτή, ο ρόλος της στη δόμηση μιας κοινής και από κοινού
συμμεριζόμενης ταυτότητας και στην πολιτιστική, ηθική και πολιτική εκπαίδευση του πολίτη. Απ’
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την άλλη πλευρά, η μαρτυρία για την απώλεια της διάστασης του παρελθόντος, που χαρακτηρίζει το
σύγχρονο κόσμο και η συντριβή στο παρόν των νέων γενεών, η παραδοχή μιας διαδεδομένης
άγνοιας από τη μεριά των μαθητών των εννοιολογικών και χρονολογικών συντεταγμένων, των
μεθόδων ανάλυσης της ιστορίας, η ανεπάρκεια των κατεχόμενων γνώσεων, η αυξανόμενη
αδιαφορία για την ιστορία. Οι αποκλίσεις αφορούσαν το ‘πως’ να ανανεωθεί και να αναμορφωθεί η
διδασκαλία αυτού του αντικειμένου. Οι κριτικές στις προτάσεις προγραμμάτων αφορούσαν βασικά
αυτούς τους τομείς:
-

την κατάργηση της κυκλικότητας στη διδασκαλία της γενικής ιστορίας. Η πρόταση μιας και
μόνης χρονολογικής διαδρομής (από τα αρχαία στα σύγχρονα) από το πέμπτο έτος του
βασικού στο δεύτερο έτος του δευτεροβάθμιου σχολείου θεωρήθηκε λανθασμένη, επειδή σ’
εκείνη την ηλικία οι μαθητές δεν έχουν ακόμα την επαρκή ωριμότητα για να
αντιμετωπίσουν και να αφομοιώσουν μια γενική οπτική κι επειδή η μελέτη των βασικών
χρονολογικών συνιστωσών δεν μπορούσε να εκθέτεται μόνο στην προεφηβική ηλικία. Η
κυκλική επανάληψη – τουλάχιστον δύο φορές στο βασικό σχολείο και στο πενταετές
δευτεροβάθμιο- θα εγγυούνταν μια σε βάθος κριτική μελέτη σε διαφορετικά επίπεδα,
ανταποκρινόμενα στη διαφορετική ψυχολογική ωριμότητα και πολιτιστική προέλευση των
μαθητών με την προοδευτική ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Ο αντίλογος ότι
μ’ αυτό τον τρόπο στο τέλος της υποχρεωτικής (στην ηλικία των 15 ετών) ένα μέρος των
μαθητών θα ολοκλήρωνε το σχολείο με τη μελέτη του αρχαίου και μεσαιωνικού κόσμου,
περιοριζόταν και απορριπτόταν με τη διαπίστωση ότι μόνο το 25% των μαθητών άφηνε το
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σχολείο στο τέλος της υποχρεωτικής κι ότι ο νόμος, προοδευτικά, θα επέκτεινε την
υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι την ηλικία των 18 ετών
-

την πρόταση να ξεδιπλωθεί η ιστορία σε μεγάλα θέματα στο τριετές δευτεροβάθμιο σχολείο.
Παρατηρούνταν σαν μονογραφική μελέτη και εμβάθυνση μεγάλων θεματικών, η οποία
αποκομμένη από τη γενική οπτική της ιστορικής διαδικασίας κι από ένα γενικό πλέγμα,
μέσα στο οποίο τοποθετούνται οι αντιλήψεις, δεν επιτρέπει να φτάσει κανείς σε μια
συνολική κατανόηση της εξέλιξης, των διαφορών και των πολλαπλοτήτων

-

η επιλογή των περιεχομένων. Η προοπτική ενός ‘παγκόσμιου’ σεναρίου για το πρόγραμμα
της γενικής ιστορίας, αν και είχε σαν σκοπό «να βοηθήσει στην απόκτηση της γνώσης των
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ιστορικών φαινομένων σε παγκόσμια κλίμακα», δέχτηκε μέσα από τις κριτικές την
κατηγορία ότι «εκθέτει στο ίδιο επίπεδο την υποσαχάρια Αφρική με τις μεταναστεύσεις των
Μπαντού και τις μεγαλύτερες κι αποφασιστικότερες πολιτικές εμπειρίες της ανθρωπότητας,
δηλαδή την Ελλάδα, την Αναγέννηση, την επιστημονική επανάσταση, το Ισλάμ, την Κίνα,
κτλ». Υποστηρίζοταν, μ’ άλλα λόγια, ότι τα σχολικά προγράμματα δεν πρέπει να βάζουν
στο ίδιο επίπεδο αυτό που η ιστορία έβαλε σε ένα επίπεδο διαφορετικό.
Το κείμενο των 33 ιστορικών159 επιβεβαίωνε αυτές τις απόψεις. Απ’ τη μια πλευρά
υπογράμμιζε την ανάγκη να εισαχθούν δύο πορείες μελέτης της ιστορίας, καθεμιά πενταετούς
διάρκειας (από το 3ο στο 7ο έτος του βασικού σχολείου και στο 5ετές δευτεροβάθμιο σχολείο)
στοχεύοντας στον πρώτο κύκλο στην απόκτηση των εννοιολογικών εργαλείων και των
χρονολογικών συνιστωσών, για να κρατήσει για το δεύτερο κύκλο την εμβάθυνση του
προβληματικού χαρακτήρα της ιστορίας, διατρέχοντας ξανά τα περιστατικά και τα θέματα από την
Αρχαιότητα στη σύγχρονη εποχή.
Το Σχέδιο για τη διδασκαλία της ιστορίας στο βασικό και στο δευτεροβάθμιο σχολείο
(Progetto per l’ insegnamento della storia nella scuola di base e in quella superiore), που
παρουσιάστηκε εναλλακτικά στο πρόγραμμα των Κατευθύνσεων, ερμήνευε απέδιδε σε μια
159

Διδασκαλία της ιστορίας και ευρωπαϊκή ταυτότητα (Insegnamento della storia e identita europea) συνυπογράφοντες οι
Gaetano Arfe΄, Girolamo Arnaldo, Francesco Barbagallo, Giuseppe Barone, Giovanni Belardinelli, Luciano Canfora,
Giorgio Chittolini, Giorgio Cracco, Franco Della Peruta, Mario Del Treppo, Angelo D’ Orsi, Massimo Firpo, Giuseppe
Galasso, Ernesto Galli Della Loggia, Carlo Ghisalberti, Aurelio Lepre, Paolo Macry, Franceso Malgeri, Luigi Masella,
Francesco Perfetti, Giuliano Procacci, Paolo Prodi, Gabriella Rossetti, Alfonso Scirocco, Giuseppe Sergi, Marco
Tangheroni, Nicola Tranfaglia, Francesco Traniello, Gian Maria Varanini, Pasquale Villani, Rosario Villari, Cinzio
είναι
προσβάσιμο
στην
ηλεκτρονικη
διεύθυνση
Violante,
Giovanni
Vitolo
(το
έγγραφο
http://www.sissco.it//index.php?id=1137 )
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συγκεκριμένη πρόταση των προσαντολισμό που εκφράστηκε στο ‘κείμενο των 33’. Η
σημαντικότερη, λοιπόν, διαφορά ήταν η πρόταση να ξετυλιχτεί η συστηματική μελέτη της ιστορίας
δύο φορές, στον βασικό και στο δευτεροβάθμιο σχολείο. Αν και συμμεριζόταν πολλές από τις
θέσεις που περιέχονταν στις υπουργικές υποδείξεις (σκοποί και ρόλος της ιστορικής γνώσης, η
σχέση με την ‘παγκοσμιοποίηση’ και την πολυπολιτισμικότητα, η ουσιαστικότητα των
περιεχομένων, το πολυδιάστατο της ιστορικής πραγματικότητας, κτλ), οι κεντρικές θέσεις και οι
προτεραιότητες της διδασκαλίας της ιστορίας κατέληγαν διαφορετικές. Υπήρχε, προπαντός, ο
ισχυρισμός ότι «το απαραίτητο πολυπολιτισμικό άνοιγμα μπορεί και πρέπει να συντελεστεί μόνο
ξεκινώντας από τη γνώση της δικής μας κουλτούρας και μ’ αυτή από τη γνώση της
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αδιαμφισβήτητης ιστορικότητας της δικής μας ταυτότητας, που είναι βασική προϋπόθεση για την
αναγνώριση εκείνης των άλλων». Σχετικά με το κριτήριο της επιλογής των περιεχομένων, «αν είναι
μάταιη η ιδέα του να μπορέσουμε να διδάξουμε όλη την ιστορία [...] ακόμα περισσότερο
μεγαλεπίβολη είναι, ωστόσο, η απαίτηση να επεκταθεί η μελέτη προς μια παγκόσμια διάσταση, έτσι
ώστε η ιστορία της Ευρώπης κι εκείνη των άλλων ηπείρων να μπει στο ίδιο επίπεδο». Στην ανάγκη
να επιλεγούν τα περιεχόμενα σε σχέση με αυτό που είναι ουσιώδες, έπρεπε απ’ τη μια πλευρά να
εξασφαλιστεί το κριτήριο της χρονικής αλληλουχίας, κι απ’ την άλλη πλευρά να ευνοηθούν εκείνα
τα ζητήματα «που επιτρέπουν να εξηγήσουμε την προέλευση και την εξέλιξη της δικής μας
ιδιαίτερης ευρωπαϊκής παράδοσης», απαραίτητα για να αποκτήσουμε συνείδηση της ταυτότητάς
μας. Επιβεβαιωνόταν το αίτημα να αποδοθεί κεντρική θέση στα περιεχόμενα διδασκαλίας, χωρίς να
περιορίσουμε την ιστορία στη μάθηση λειτουργιών, οι οποίες θα έπρεπε να φέρουν το μαθητή στη
θέση του «να κάνει ιστορία». Ζητούνταν να «περιφρουρηθεί το πολυδιάστατο της ιστορικής
πραγματικότητας, με σεβασμό ταυτόχρονα στην ενότητα, που θα χανόταν σε μια μονομερή
προσέγγιση (όπως ιστορία της διατροφής, των περιθωριοποιημένων, κτλ)», χαρακτηριζόταν
απαράδεκτος ένας «οικονομιστικός και οικολογικός περιορισμός» της πολυπλοκότητας της
ιστορικής πληροφορίας, ακριβώς όπως ήταν ανεπαρκής μια προσέγγιση μόνο πολιτική ή της
ιστορίας των συμβάντων. Για το δευτεροβάθμιο σχολείο, προτεινόταν η μελέτη της ιστορίας από τις
αρχές μέχρι τις μέρες μας σύμφωνα με την επί του παρόντος σε χρήση περιοδολόγηση, κρατώντας
για το τελευταίο έτος μόνο την ιστορία του 20ου αιώνα. Για τη μειονότητα των μαθητών, που
άφηναν το σχολείο στην ηλικία των 15, αν και πιστοποιούσε τη σημασία μιας επαρκούς γνώσης της
ελληνορωμαϊκής και μεσαιωνικής ιστορίας για μια χώρα όπως η Ιταλία, αναγνώριζε την πιθανότητα
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να εισάγει μια εναλλακτική επιλογή ιστορικής και πολιτικής αγωγής με στόχο την εμβάθυνση σε
θέματα που συνδέονται με τις μέρες μας.
Όπως προαναφέραμε, υπήρχε και η οπτική γωνία αυτών, οι οποίοι παρά τις κάποιες
επιφυλάξεις τους για κομμάτια του προγράμματος, υπερασπίστηκαν το στήσιμο και τις καινοτόμες
ιδέες του. Ανάμεσά τους υπήρχαν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και διδάσκοντες, αλλά κυρίως ήταν
εκείνο το κομμάτι του κόσμου του σχολείου, των ακαδημαϊκών και των επαγγελματικών σωματείων
(αν και μειοψηφικό), που από χρόνια ήταν απασχολημένο στη διδακτική έρευνα, στη διαμόρφωση
και τον πειραματισμό νέων πρακτικών διδασκαλίας. Η θετική τους άποψη βασιζόταν κυρίως στη
δήλωση ότι οι υποδείξεις του προγράμματος υποδέχονταν και αξιοποιούσαν τις θεωρητικές
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επεξεργασίες και τις εμπειρίες της διδακτικής έρευνας των τελευταίων δεκαετιών. Συγκεκριμένα,
τοποθετήθηκαν υπέρ των καινοτομιών της κάθετης και συνεχούς εφαρμογής και της προοπτικής της
παγκόσμιας ιστορίας, υπογραμμίζοντας τα εξής θέματα:
-

Η εγκυρότητα της σύστασης του προγράμματος και η εγκατάλειψη της κυκλικής επανάληψης.
Η πρόταση να αναπτύξει τη διδασκαλία της ιστορίας μέσω τριών φάσεων – μια αρχική
διπλή διετία διαμόρφωσης των δεξιοτήτων και των απαιτούμενων γνώσεων, μια πενταετία
διάπλασης της ιστορικής κουλτούρας μέσα από τη μελέτη της ιστορίας του κόσμου, μια
τελική τριετία εμβάθυνσης σε ιστορικά θέματα και προβλήματα – θα επέτρεπε να
ικανοποιήσει αρθρωτά τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, αποδίδοντας επαρκείς χρόνους
για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων κάθε τομέα του προγράμματος, θα επέτρεπε τη
διαπραγμάτευση των περιεχομένων με πιο εκτεταμένο τρόπο (σε πέντε αντί για τρία χρόνια)
υπέρ της απόκτησης δεξιοτήτων και γνώσεων πιο έγκυρων, θα επέτρεπε να ολοκληρωθεί η
υποχρεωτική εκπαίδευση με την ιστορία του 19ου και του 20ου αιώνα. Η εγκατάλειψη της
κυκλικότητας δεν συνέπιπτε με την άρνηση του κριτηρίου της καταφυγής στην ιστορική
εκπαίδευση, αντίθετα την αξιολογούσε σε σχέση με τη λειτουργία της ανάπτυξης των
γνωστικών ικανοτήτων.

-

Η διδασκαλία κατά θέματα και προβλήματα στο τριετές τμήμα της δευτεροβάθμιας. Στις
κριτικές όσων θεωρούσαν ότι τέτοιος τρόπος διδασκαλίας δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας
χρονολογικής οργάνωσης στο μυαλό των μαθητών αντέτασσαν ότι: 1) το να διδάσκεις κατά
θέματα και προβλήματα δε σημαίνει ότι αφαιρείς τα γεγονότα από τα ιστορικά πλαίσια και
τις περιοδολογήσεις, που τα καθιστούν κατανοητά, αλλά αναπτύσσεις μια αρθρωτή
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οργάνωση των ιστορικών γνώσεων, 2) μια τέτοια διατύπωση επιτρέπει το να ενδιαφερθούν
οι μαθητές για την ιστορία σαν διαδικασία δόμησης των γνώσεων του παρελθόντος, 3) ο
σχεδιασμός κατά θέματα και προβλήματα είναι, τέλος, περισσότερο προσαρμόσιμος σε
σχέση με τις αξιώσεις, που τίθενται από τις κατευθύνσεις μελέτης του δευτεροβάθμιου
σχολείου.
-

Η ιστορία σε παγκόσμια κλίμακα. Η εγκατάλειψη μιας αποκλειστικά ευρωπαϊκοκεντρικής
οπτικής υπέρ μιας προοπτικής γνώσης των ιστορικών φαινομένων σε παγκόσμια κλίμακα
ανταποκρινόταν τόσο στο αίτημα του ανοίγματος στη διαπολιτισμικότητα και στα
προβλήματα αλληλεξάρτησης ανάμεσα σε λαούς και χώρες, όσο και στη μαρτυρία της

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

παρούσας σύγκλησης των ιστορικών διαδικασιών σε μια ενιαία και παγκόσμια διαδικασία.
Ένα σχολείο χαρακτηριζόμενο όλο και περισσότερο από την παρουσία εξωκοινοτικών
μαθητών κι ένα πληροφοριακό σύστημα (τηλεόραση, διαδίκτυο, τύπος, κτλ) σημαδεμένο
από μια παγκόσμια διάσταση καθιστούσαν αναγκαίο το άνοιγμα της διδασκαλίας της
ιστορίας προς μια ευρύτερη παγκόσμια προοπτική.

Σ’ ένα ανοιχτό γράμμα προς τον υπουργό Ντε Μάουρο160 πενήντα πανεπιστημιακοί
δάσκαλοι και μια σειρά σωματείων εξέφραζαν την ανησυχία τους για την εξέλιξη της συζήτησης
για τα νέα προγράμματα της ιστορίας και προφήτευαν ότι οι προτάσεις της υπουργικής επιτροπής,
της οποίας συμμερίζονταν τη σύσταση και τα χαρακτηριστικά, αποτελούσαν υλικό για μια
αντιπαράθεση και μια συζήτηση ήρεμη και χωρίς προκαταλήψεις κι όχι αφορμή για να επιστρέψει η
διδασκαλία της ιστορίας σε πρακτικές και διδακτικά μοντέλα ανεπαρκή στην εξέλιξη της ιταλικής
κοινωνίας.

160

Κείμενο των 50 ιστορικών, συνυπογραφόμενο από τους Marco Aime, Giuseppe Barone, Antonello Biagini, Vincenzo
Cali, Franco Cardini, Alberto De Bernardi, Lucia Faldini, Gaetano Greco, Antonio Guerci, Lutz Klinkhammer, Raffaele
Licinio, Salvatore Lupo, Rosario Mangiameli, Brunello Mantelli, Angelo Massafra, Ivo Mattozzi, Massimo Montanari,
Giovanna Motta, Enzo Persichella, Federico Pirro, Gaetano Quagliarello, Francesco Remotti, Saverio Russo, Biagio
Salvemini, Lucia Strappini, Irma Taddia, Francesco Tuccari, Marcello Verga και τα σωματεία Clio ’92, Διδασκαλία και
διεπιστημονική έρευνα της ιστορίας (Iris, Insegnamento e ricerca interdisciplinare della storia), Κέντρο Έρευνας και
Εκπαίδευσης στην Ανάπτυξη (Cres, Centro Ricerca Educazione allo Sviluppo), Αδέλφια του ανθρώπου- Σχολική Δράση
(Fratelli dell’ uomo- Azione scuola), Εθνικό Ινστιτούτο για την ιστορία της απελευθέρωσης στην Ιταλία (Insmli, Istituto
Nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia), Εθνικό Εργαστήρι Διδακτικής της Ιστορίας (LANDIS,
Laboratorio Nazionale di Didattica della storia, Bologna), Εκπαίδευση στη Νομιμότητα της Ελευθερίας (Educazione
alla legalita di Libera, Lombardia), Ευρωπαϊκό Σωματείο για την Οικονομική Εκπαδίδευση (Aeee, Associazione
Europea per l’ Educazione economica
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Στους επόμενους μήνες δίπλα σε μια εξάπλωση εναλλακτικών προγραμμάτων161
συνεχίστηκε και η συζήτηση για το πρόγραμμα της ιστορίας και για όλη τη διαδικασία της
μεταρρύθμισης, που θα έπρεπε να είχε αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου 2001 ξεκινώντας από τις πρώτες
τάξεις του βασικού σχολείου. Μια τέτοια περίσταση επιβεβαιώθηκε από ένα δελτίο τύπου του
Υπουργείου της Δημόσιας Εκπαίδευσης της 11ης Απριλίου 2001. Αλλά οι εκλογές της 13ης Μαΐου,
που κατέγραψαν τη νίκη του συνασπισμού του Πόλου της Ελευθερίας (Polo delle Liberta),
μπλόκαραν την πορεία της μεταρρύθμισης και εξέτρεψαν προς άλλες προτεραιότητες τη συζήτηση
και την πολεμική. Στις 23 Μαΐου ο υπουργός Ντε Μάουρο παρουσίασε τα κείμενα για το
δευτεροβάθμιο σχολείο επεξεργασμένα από την υπουργική επιτροπή, που ανέλαβε την
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αναδιοργάνωση των κύκλων (για την οποία είχε προετοιμαστεί μια Σύνθεση162, που παραδίδονταν
ιδανικά στον μέλλοντα υπουργό, που θα αναλάμβανε καθήκοντα πιθανώς τον επόμενο μήνα). Η
επιτροπή, χωρισμένη σε 8 ομάδες, δεν είχε εργαστεί στη σύνταξη των προγραμμάτων αλλά είχε
διατυπώσει πάνω σε ένα αρθρωμένο σχέδιο εκείνες που ήταν οι υποδείξεις, που περιέχονταν στο
νόμο-σχέδιο

30/2000 της αναδιάταξης των κύκλων της εκπαίδευσης. Οι ομάδες με τους

συντονιστές τους και τις σχετικές θεματικές ήταν:


ομάδα 1: το πρότυπο και η κατάληξη των μελλοντικών κατευθύνσεων (συντονιστής ο
Μάριο Αμπέλ, Mario Ambel)



ομάδα 2: πολιτιστική και επαγγελματική αξία της περιοχής των κοινών αντικειμένων των
μελλοντικών κατευθύνσεων (Ντάριο Αντισέρι, Dario Antiseri)



ομάδα 3: πολιτιστική και επαγγελματική αξία των αντικειμένων της κατεύθυνσης και της
«επιλεξιμότητας» των μελλοντικών κατευθύνσεων (Τζιουζέπε Τονιόν, Giuseppe Tognon)



ομάδα 4: από τον προσανατολισμό στην προσανατολιστική διδακτική στη λειτουργία του
σχολικού και του εκπαιδευτικού καθήκοντος (Τζόρτζιο Αλούλι, Giorgio Allulli)



ομάδα 5: εκπαιδευτική υποχρέωση



ομάδα 6: οι νέες τεχνολογίες στη νέα δευτεροβάθμια: εργαλεία για τη μάθηση ή
περιβάλλοντα διαμόρφωσης της εμπειρίας και της γνώσης; (Σιλβάνο Ταλιαγκάμπε, Silvano
Tagliagambe)
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βλ. Brusa Antonio, La battaglia dei curricoli, in ‘Il Bollettino di Clio’, II, aprile 2001, n. 6, pp. 46-55
Commissione di studio per il riordino dei cicli, La scuola secondaria. Sintesi della prima fase dei lavori, βλ. και στο
www.edscuola.it
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ομάδα 7: επαγγελματικότητα, δεξιότητες, αξιοποίηση και εκπαίδευση στην υπηρεσία των
δασκάλων (Εθέλ Σεραβάλε, Ethel Serravalle)



ομάδα 8: αξιολόγηση και πιστοποίηση στο σύστημα της αγωγής και της επαγγελματικής
εκπαίδευσης (Τζιουζέπε Μπερτάνια, Giuseppe Bertagna).
Οι πολεμικές που προκλήθηκαν από τη δημοσίευση των Κατευθύνσεων για την

πραγματοποίηση του προγράμματος επικεντρώθηκαν μόνο σε μερικούς τομείς της υπουργικής
πρότασης και δε λογοδοτούσαν για ολόκληρο τον πολύ πλούσιο και γόνιμο συλλογισμό, ο οποίος
ωρίμασε κυρίως μέσα στον κόσμο του σχολείου και των σωματείων γύρω από το πρόγραμμα της
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ιστορίας. Θα ήταν ανακριβές να υποστηρίξει κανείς ότι η μεταρρύθμιση είχε μια ευρεία και θετική
αποδοχή από τη μεριά των διδασκόντων, αν και μάλλον το αντίθετο είναι αλήθεια. Στην
πραγματικότητα προκάλεσε από την αρχή μια διαδεδομένη διαδικασία ανάλυσης των περιεχομένων
και των μεθόδων διδασκαλίας, που ενέπλεξε και πολλά σχολεία και πολλούς δασκάλους. Η ευρεία
βιβλιογραφία γι’ αυτά τα θέματα τεκμηριώνει τόσο το ενδιαφέρον όσο και τον πλούτο των
ερμηνειών και των προτάσεων, που ωρίμασαν γύρω τους κι αντιπροσώπευαν το αποτέλεσμα μιας
πορείας επεξεργασίας που καθοδηγούνταν από χρόνια κι ωρίμασε σε διδακτικούς πειραματισμούς.
Οι υπουργικές υποδείξεις είχαν υπογραμμίσει τους τομείς της ουσίας και της
προοδευτικότητας του προγράμματος κι είχαν καταδείξει τα δομικά μέρη τους: οι εκπαιδευτικοί
στόχοι, οι τελικές και ενδιάμεσες δεξιότητες, οι κύκλοι και τα αντικείμενα με τους σχετικούς
εδραιωμένους πυρήνες, τα κατά προτεραιότητα περιεχόμενα διδασκαλίας. Οι συμβολές στη
συζήτηση (κι οι έρευνες που διεξήχθησαν εκείνα τα χρόνια) είχαν κάποια ιδιαίτερα αντικείμενα
ανάλυσης: το κάθετο πρόγραμμα με συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις, το πρόγραμμα που
επικεντρωνόταν στις εννοιολογικές λειτουργίες, τις δεξιότητες για τον ιστορικό και γεω-ιστορικοκοινωνικό κύκλο, τα πλαίσια του πολιτισμού, την παγκόσμια ιστορία (world history)163, το
εργαστήρι της ιστορίας, τις τμηματικές ιστορίες. Μερικές απ’ αυτές τις αναλύσεις περιέγραφαν
ομάδες (αποτελούμενες από ακαδημαϊκούς, ειδικούς, διδάσκοντες), σωματεία ή θεσμούς (όπως τα
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Αναλυτική παρουσίαση των προτάσεων για ότι αφορά τη σχέση της παγκόσμιας ιστορίας (world history) με τα
προγράμματα ιστορίας της Ιταλίας και τις αντίστοιχες προτάσεις στο αφιέρωμα του περιοδικού I viaggi di Erodoto,
Quaderno numero 13-14, dicembre 1997, με τις εισηγήσεις των A. Brusa, Isidoro Mortillaro, Marzia Gigli, I. Mattozzi,
Gorge E. Brooks, Manuela Baiocchetti, C. Grazioli, Luigi Cajani
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IRRSAE164), που από καιρό έκαναν έρευνες και διδακτικά πειράματα πάνω στο πρόγραμμα με την
οπτική της κάθετης εφαρμογής και της προοδευτικότητας (κυρίως στο βασικό και το δευτεροβάθμιο
σχολείο), της διαθεματικότητας (εκπαίδευση στην ειρήνη, στο περιβάλλον, στη διαπολιτισμικότητα,
κτλ). Ανάμεσα στις ομάδες και τα σωματεία ξεχωρίζουν τα παρακάτω: Landis165, Ένωση Κλειώ
’92166, Ιστορικά Ινστιτούτα της Αντίστασης167, Insmli168, τα IRRSAE, μεταξύ των περιοδικών
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κυρίως το «Τα ταξίδια του Ηρόδοτου» και το ηλεκτρονικό περιοδικό Il Bollettino di Clio ’92.

164

Περιφερειακό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Πειραματισμού και Επιμόρφωσης (IRRSAE: Istituto Regionale di
Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi)
165
Associazione Clio ’92, βλ. την ιστοσελίδα http://www.landis-online.it/portale
166
βλ. την ιστοσελίδα http://www.clio92.it
167
Istituti Storici della Resistenza
168
βλ. την ιστοσελίδα http://www.italia-liberazione.it/it
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Επίλογος
Με βάση τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχερίδια της ιστορίας, η εργασία
μελέτησε την πορεία της διδασκαλίας της ιστορίας στην Ιταλία στις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες
του εικοστού αιώνα. Η έρευνα αυτή συμπεριέλαβε και την ταυτόχρονη εξέταση των παραγόντων
εκείνων, που προσδιόρισαν την κατάσταση για την Ιταλία και αφορούν όχι μόνο στις παράλληλες
εξελίξεις των συναφών με την ιστορία επιστημών (ιστοριογραφία, παιδαγωγική, ψυχολογία), αλλά
και στα ζητήματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, στην ταλαντευόμενη στάση
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της κεντρικής εξουσίας, στους διδάσκοντες την ιστορία (εκπαίδευση και κουλτούρα τους,
επιμόρφωσή τους), στη συμμετοχή ή την αποχή τους από θέματα σχετικά με τη διδασκαλία του
αντικειμένου τους, στην έκδοση των εγχειριδίων ιστορίας και τις πολιτικές και στάσεις που
τηρήθηκαν σ’ αυτό τον τομέα. Τα αντικείμενα αυτά ερευνήθηκαν μέσα από τους διαλόγους, οι
οποίοι διεξάγονταν με θέρμη σε όλα τα χρονικά διαστήματα, στα οποία χωρίστηκε η περίοδος
μελέτης.

Η δεκαετία του 1960 αποτέλεσε το πρώτο διάστημα αυτής της περιόδου. Μέχρι τότε η σκιά
των πολιτικών συγκυριών βάραινε το χώρο της κοινωνίας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα
εκπαιδευτικά πράγματα να αποκοπούν από την άμεση επιρροή της πολιτικής, ώστε να υποδεχτούν
καινοτόμα αιτήματα. Αυτό άλλαξε με το κυβερνητικό σχήμα των αρχών της δεκαετίας, όταν
ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα για καθιέρωση χωριστής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
αύξηση του ορίου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στο ίδιο διάστημα, η ιστορία σαν σχολικό
μάθημα, η οποία αγωνιζόταν να απαλλαχθεί από τα ιδεολογικά χαλινάρια του πρόσφατου
παρελθόντος, είδε την ευκαιρία για αφομοίωση των προοδευτικών ιδεών και για αλλαγή στον τρόπο
διδασκαλίας της. Η εισαγωγή της πρόσφατης ιστορίας στα νέα αναλυτικά προγράμματα κυριάρχησε
στις συζητήσεις κι έφερε σε δεύτερη μοίρα τις φωνές που ζητούσαν αλλαγές και στον τρόπο
διδασκαλίας του μαθήματος. Οι στόχοι της διδασκαλίας της ιστορίας τώρα περιλάμβαναν τη μελέτη
του παρελθόντος σαν εργαλείο για την εισαγωγή του ατόμου σαν ενεργού πολίτη στην κοινωνία.
Στα περιεχόμενα, εκτός από την πρόσφατη ιστορία που έφτανε μέχρι και τη δεκαετία του 1950,
γινόταν προσπάθεια μελέτης της ιστορίας και άλλων λαών και της προσφοράς τους στον παγκόσμιο
πολιτισμό. Η μέθοδος, ωστόσο, παρέμεινε καθαρά αφηγηματική, βασισμένη σε μια ιστορία που
θεωρούνταν αντικειμενική. Η πλειοψηφία των διδασκόντων δεν τολμούσε να καινοτομήσει και
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τέθηκε αντιμέτωπη με την εισαγωγή της πρόσφατης ιστορίας αλλά και με το σύνολο της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και το άνοιγμα του σχολείου στις μάζες. Παράλληλα με τα νέα
προγράμματα, έγινε προσπάθεια να απαλλαγούν τα σχολικά εγχειρίδια από τα κατάλοιπα της
φασιστικής ιδεολογίας. Πρόκειται για ενέργειες, που φαίνεται να χαρακτηρίζουν τα πρώτα χρόνια
μετά από μια δύσκολη περίοδο σε κάθε χώρα, η οποία προσπαθεί να αποτινάξει το πρόσφατο
παρελθόν της. Αυτό ισχύει για τη μεταπολεμική Ιταλία, το ίδιο συνέβη και στην Τσεχοσλοβακία
μετά το 1989, με τις προσπάθειες απαλλαγής να φτάνουν στα όρια της λογοκρισίας. Στην Ιταλία,
επίσης, η σχετική κίνηση προέβλεπε την απόσυρση ή διόρθωση των εν λόγω εγχειριδίων, δεν
γινόταν, όμως, λόγος ακόμα για αντικατάστασή τους ή έκδοση νέων, πιο καινοτόμων.
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Στο επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980 οι αλλαγές στο χώρο της
διδασκαλίας της ιστορίας στην Ιταλία υπήρξαν σημαντικές. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι εξελίξεις
στην ιστοριογραφία, αλλά και στην παιδαγωγική και τη γνωστική ψυχολογία. Η μεταρρύθμιση στα
τέλη της δεκαετίας του 1970 έφερε σημαντικές αλλαγές, ξεκινώντας από τον τρόπο κατάρτισης των
νεών προγραμμάτων. Στην επιτροπή σύνταξής τους αντιπροσωπεύονταν για πρώτη φορά όλες οι
ενδιαφερόμενες πλευρές, με την παρουσία πολιτικών, διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου,
κυρίως επιστημόνων από τους αντίστοιχους χώρους αναφοράς των σχολικών αντικειμένων και
διδάσκοντες. Τα νέα προγράμματα ανοίγονταν για να υποδεχτούν τις μοντέρνες παιδαγωγικές και
διδακτικές θεωρίες του αγγλοσαξονικού κόσμου και εισήγαν για πρώτη φορά την έννοια των
δεξιοτήτων και την ανάπτυξή τους σαν στόχο προς επίτευξη. Οι συζητήσεις της εποχής οδήγησαν
στην απόδοση μεγάλης σημασίας στην προετοιμασία των αυριανών πολιτών της χώρας και κατά
συνέπεια στη θέση των κοινωνικών επιστημών σαν εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου
στο σχολείο. Η ιστορία εντάχθηκε μεν σ’ αυτό το πλέγμα αντικειμένων, έχασε όμως έδαφος και
περιορίστηκε η σημασία της. Τα ενδεικτικά περιεχόμενα των προγραμμάτων της δεν άλλαξαν
σημαντικά, σε σχέση μ’ αυτά της προηγούμενης μεταρρύθμισης. Απ’ την άλλη, η προσπάθεια για
καινοτομίες στο επίπεδο της διδακτικής μεθοδολογίας περισσότερο σύγχυση δημιούργησε παρά
καινοτόμησε, όταν έκανε λόγο για ‘εργαστήρι του ιστορικού’. Οι διδάσκοντες, που διεκδίκησαν
αναγνώριση της επαγγελματικής τους υπόστασης και το σεβασμό των απόψεών τους, οργανώθηκαν
σε πολιτικο-διδακτικές ενώσεις και σωματεία, που θα αναλάμβαναν σύντομα πρωταγωνιστικό ρόλο
στις εξελίξεις στο χώρο της παιδείας. Οι έντονες συζητήσεις και η έκδοση κριτικών γύρω από το
περιεχόμενο, το στήσιμο και τον τρόπο έκδοσης και διανομής των σχολικών εγχειριδίων δε έφεραν
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ουσιαστικά αποτελέσματα στη δεκαετία του 1970 σε ότι αφορούσε αυτά της ιστορίας, οι
συγγραφείς των οποίων συνέχιζαν να υποστηρίζουν το μοντέλο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Οι
διάλογοι της εποχής επικεντρώθηκαν περισσότερο σε ζητήματα της φιλοσοφίας της ιστορίας, ενώ
ξεκίνησε ουσιαστικά ο ανταγωνισμός αρχαίας- σύγχρονης ιστορίας για τη θέση τους στο αναλυτικό
πρόγραμμα με την αντιπαράθεση passatisti- presentisti.
Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από έντονους διαλόγους γύρω από τη διδασκαλία της
ιστορίας στα ιταλικά σχολεία. Κατά τη διάρκειά της ικανοποιήθηκαν πολλά από τα αιτήματα του
παρελθόντος, ενώ δημιουργήθηκαν και πολλές προσδοκίες για το μέλλον. Οι κινήσεις των
διδασκόντων δραστηριοποιούνταν πλέον έντονα (πρωταγωνιστές τα Mce, Cidi). Οι θέσεις τους
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γίνονταν πλέον αποδεκτές από την πολιτική ηγεσία και αντικατοπτρίζονταν στα αναλυτικά
προγράμματα αλλά και στα επιμορφωτικά σεμινάρια, που οργανώνονταν για πρώτη φορά σε
ολόκληρη τη χώρα μετά από επανειλημμένες προσπάθειες των ίδιων των εκπαιδευτικών. Η
πρόταση Φαλκούτσι για το διετές τμήμα της δευτεροβάθμιας, αρκετά καινοτόμα, προωθούσε γι’
αυτές τις τάξεις τη σύγχρονη ιστορία, με απώτερο σκοπό την αύξηση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης. Στόχος της ιστορικής εκπαίδευσης οριζόταν τώρα η καλλιέργεια της ταυτότητας του
Ιταλού πολίτη και η ηθική του ωρίμανση. Εισαγόταν πλέον ενεργά η διαθεματικότητα και το
‘εργαστήρι του ιστορικού’ σαν βασικός τόπος διδασκαλίας. Η επιτροπή Μπρόκα επί υπουργίας
Γκαλόνι, ο οποίος αντικατέστησε τη Φαλκούτσι μετά και την κυβερνητική αλλαγή, αναμόρφωσε τις
επιτροπές σύνταξης των αναλυτικών προγραμμάτων με στόχο τον έλεγχό τους και κατέληξε σε ένα
κείμενο για την ιστορία, που χαρακτηριζόταν από συγκεκριμένες χρονολογικές κατά έτος
υποδιαιρέσεις και από τον περιορισμό στην επιλογή των περιεχομένων. Τα εγχειρίδια περνούσαν σε
άλλη φάση με τη γέννηση της έννοιας του «εγχειριδίου-εργαστηρίου» για την ιστορία. Οι
συζητήσεις, που επικεντρώθηκαν κυρίως γύρω από το θέμα της τοποθέτησης ή όχι της σύγχρονης
ιστορίας στο διετές τμήμα της ανώτερης δευτεροβάθμιας, οδήγησαν στην απόρριψη της πρότασης
Φαλκούτσι, αφήνοντας σαν μοναδική επιτυχία της υπουργού την έκδοση των νέων αναλυτικών
προγραμμάτων για το πρωτοβάθμιο σχολείο.
Η παρούσα έρευνα ολοκληρώνεται με τη δεκαετία του 1990 και τις αλλαγές στο μεταίχμιο
της χιλιετηρίδας. Με τις αναταραχές σε πολιτικό και δικαστικό επίπεδο, που συγκλόνισαν την
ιταλική κοινωνία στο πρώτο μισό της δεκαετίας, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες δεν
παρουσίασαν εξέλιξη. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας η πρόταση της κυβέρνησης Πρόντι με
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Υπουργό Παιδείας το Λουίτζι Μπερλίνγκουερ έφερε για πρώτη φορά μετά από σαράντα περίπου
χρόνια αλλαγή στη δομή του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος, ενοποιώντας σε μία βαθμίδα την
πρωτοβάθμια και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επιχείρησε να αυξήσει ακόμα
περισσότερο το όριο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα προωθήθηκε η διαθεματική
προσέγγιση στη διδασκαλία των αντικειμένων. Σε ότι αφορά στην ιστορία, η διδασκαλία του
εικοστού αιώνα μέχρι και τα τελευταία χρόνια του, τέθηκε στο τελευταίο έτος των προγραμμάτων
κάθε σχολικής βαθμίδας, με σκοπό την καταλληλότερη προετοιμασία των ατόμων που θα
αποτελούσαν πλέον ενεργά μέλη στην κοινωνία μετά την αποφοίτησή τους. Ο υπουργός Ντε
Μάουρο έσπασε την υποχρεωτική ως τότε κυκλική χρονολογική πραγμάτευση σε κάθε κύκλο της
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ιταλικής εκπαίδευσης και όρισε την πραγμάτευση στη βάση θεματικών ενοτήτων. Σαν μέθοδος
πραγμάτευσης οριζόταν πλέον η διαδραστική, που θα βασιζόταν τόσο στο ‘εργαστήρι’ όσο και στο
εγχειρίδιο. Εισάγεται η μελέτη της ιστορίας του κόσμου (world history), σαν αποτέλεσμα των
συζητήσεων, που αντιπαρέθεταν την παγκόσμια ιστορία μ’ αυτή την Ευρώπης. Σε άλλες συζητήσεις
στο μεταίχμιο του αιώνα, αντιμέτωποι τέθηκαν το ‘εργαστήρι’ και η διάδραση απέναντι στην
αφηγηματική ιστορία και την αντίστοιχη μέθοδο. Η συζήτηση για τα εγχειρίδια της ιστορίας, τα
οποία πλέον χαρακτηρίζονταν από τη λογική του ‘εργαστηρίου’ σε συνδυασμό με διαφορετικές
ασκήσεις, παραμένει ανοιχτή.

Η έρευνα σχετικά με τη διδασκαλία της ιστορίας στην Ιταλία τα τελευταία σαράντα χρόνια
του εικοστού αιώνα παρουσιάζει, σε γενικές γραμμές, κοινά σημεία με τις αντίστοιχες εξελίξεις σε
άλλες χώρες του δυτικού κόσμου. Η δεκαετία του 1960 αποτέλεσε σημείο-καμπή για την ιστορία
στα σχολεία στη Γαλλία, την Αγγλία, τις ΗΠΑ κι αλλού, με στόχο την αλλαγή τόσο των
περιεχομένων όσο και του διδακτικού μοντέλου, το οποίο σε όλες τις περιπτώσεις έτεινε να
υιοθετήσει τα χαρακτηριστικά της δουλειάς του επαγγελματία ιστορικού. Στις ίδιες χώρες, οι
επιρροές των πορισμάτων της ιστοριογραφίας και της παιδαγωγικής επιστήμης οδηγούν σε
αντιπαραθέσεις και δημόσιους διαλόγους. Ενεργή σ’ αυτές τις συζητήσεις είναι η παρουσία των
εκπαιδευτικών, οι οποίοι εκφράζονται οργανωμένα, μέσα από συλλογικά όργανα (σωματεία,
ενώσεις, διάφοροι φορείς), διεκδικώντας την ικανοποίηση αιτημάτων για τους ίδιους και τον κλάδο
τους. Η διδασκαλία της ιστορίας σφραγίζεται από τη νέα ιστορία, με στόχο την ανάπτυξη
καλλιεργημένων ανθρώπων και υπεύθυνων πολιτών.
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Υπάρχουν, σαφώς, και διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά στα τεκταινόμενα στο χώρο της
ιστορικής εκπαίδευσης στην Ιταλία, που αφορούν κυρίως στην αφομοίωση των αιτημάτων από τη
βάση, κυρίως από τους διδάσκοντες (η ιταλική περίπτωση κάθε άλλο παρά απογοητευτική είναι,
ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς τις αντίστοιχες λειτουργίες στη χώρα μας), αλλά και στη κυμαινόμενη
συμμετοχή της κεντρικής εξουσίας στις εξελίξεις (οι συνεχείς εναλλαγές σύντομων κι αδύναμων
κυβερνητικών

σχημάτων

αποτέλεσαν

τροχοπέδη

για

την

προοπτική

ουσιαστικότερων

παρεμβάσεων). Εδώ, η μελέτη της ιστορικής εκπαίδευσης στην Ιταλία αποκάλυψε το μέγεθος της
σημασίας της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και της κατά περιόδους ιδεολογίας για τη διδασκαλία
του σχολικού αντικειμένου της ιστορίας, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί- και πάντα θα το κάνει-

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

διαμάχες και έντονες αντιδικίες στο επίπεδο της κοινωνίας. Τέλος, μέσα από την ίδια μελέτη, τα
κατά καιρούς αιτήματα για δομικές μεταρρυθμίσεις και συνολική αποδοχή των εναλλακτικών
προτάσεων κι αιτημάτων στις υπουργικές αποφάσεις για τη διδασκαλία της ιστορίας αποδείχτηκαν
μάλλον υπεραισιόδοξα, αφού ακόμα και όταν η πλειοψηφία των κοινωνικών δυνάμεων ζητούσε
ουσιαστικές αλλαγές, η κατάληξη ήταν μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις ή συμβιβαστικές λύσεις. Ίσως,
πάλι, εκτιμώντας διαφορετικά την κατάσταση, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι από τη
στιγμή που οποιαδήποτε αποδοχή προτάσεων, που έρχονται αντιμέτωπες με την κοινή ιστορική
αίσθηση και την παραδοσιακή διδασκαλία της ιστορίας, είναι εξαιρετικά δύσκολη, η καταγραφή σε
υπουργικά κείμενα πολλών τέτοιων προτάσεων αποδεικνύει την αξία των συλλογικών
προσπαθειών, πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων. Εξαρτάται αν βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο ή
μισοάδειο...
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