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Από το βιβλίο Ιστορίας της Στ' ∆ηµοτικού

TO BHMA

Οι πόλεµοι των εγχειριδίων Ιστορίας είναι συχνό φαινόµενο στον σύγχρονο κόσµο, γεγονός που
επιβεβαιώνει αφενός τον επίδικο χαρακτήρα του ιστορικού παρελθόντος και αφετέρου την προνοµιακή
θέση της εκπαίδευσης για την άσκηση πολιτικής. Οι πιο σκληροί από αυτούς διεξάγονται στο πρόσφορο
αµερικανικό έδαφος των πολιτισµικών αντιφάσεων και του χριστιανικού φονταµενταλισµού, ενώ ο πιο
συναρπαστικός βρίσκεται σε φάση ανακωχής στην Ιαπωνία η οποία διχάζεται για το πρόσφατο πολεµικό
παρελθόν της και αναµοχλεύει τα µη δυτικότροπα πάθη της.

Τελευταίες ειδήσεις

in.gr

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008

Παρά τις σηµαντικές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στην προβληµατική και εν τέλει στη
φυσιογνωµία όλων αυτών των συγκρούσεων, είναι διακριτή η κοινή συνισταµένη τους. Πρόκειται στη

 ∆ράσεις από το Κόµµα

µεγάλη πλειοψηφία τους για συγκρούσεις που αφορούν πρωτίστως τη διεκδίκηση της ιστορικής
συλλογικής µνήµης ως καθοριστικής για τη διαµόρφωση της εθνικής αλλά και ως προς τα φύλα
Ανάπτυξη

ταυτότητας. Είναι αντιπαραθέσεις στις οποίες µπορεί κανείς να διαβάσει κυρίαρχες αλλά και εναλλακτικές



εκδοχές της πολιτειότητας καθώς και σύγχρονα ζητήµατα κουλτούρας που διαπερνούν οριζόντια το
πολιτικό σώµα και υπερβαίνουν τα κοµµατικά του σύνορα. ∆εν είναι καθόλου σπάνιες, σε αυτές τις
διαµάχες, οι ανοµοιογενείς εκ πρώτης όψεως συµπαρατάξεις οι οποίες ωστόσο αποκτούν µια νέου τύπου



πολιτική οµοιογένεια, υπερασπιζόµενες τα ίδια ιδεώδη. Συγκροτούνται σε µέτωπα διεκδικώντας, για
διαφορετικούς λόγους, άλλοτε τον κόσµο που χάνεται ή έχει χαθεί, άλλοτε τον κόσµο που έρχεται για να
τον αντικαταστήσει και άλλοτε έναν καλύτερο κόσµο.



Η σχολική ιστορία, χρεωµένη στην εθνική ταυτότητα χάρη στην οποία απέκτησε θέση στα αναλυτικά
προγράµµατα και αγωνιζόµενη έκτοτε να διαφύγει τον ασφυκτικό κλοιό της, γίνεται πολύ συχνά το
θέρετρο αυτών των αντιπαραθέσεων που στην ουσία τους, όπως προείπαµε, αφορούν το παρόν και το
µέλλον και όχι το παρελθόν ή τη γνώση για αυτό. Από τις διαµάχες αυτές, αν και, εκ πρώτης όψεως,
µοιάζει ηττηµένη η ιστορική εκπαίδευση ως προς το θετικά προσηµειωµένο ζητούµενο της ανανέωσής της,
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έχουν προκύψει πολύ σηµαντικές αλλαγές για τη φυσιογνωµία της σχολικής ιστορίας και την περί αυτήν
Νέες Εποχές

συλλογική νοοτροπία. Αυτό µας δείχνει η ιστορία της ιστορικής εκπαίδευσης. Από το τέλος του 18ου αιώνα
που το ιστορικό µάθηµα εγκαθίσταται στο δυτικό σχολικό περιβάλλον µέχρι τις µέρες µας, η σχολική

Χρηµατιστήριο online

ιστορία ανανεώνεται µέσα από συγκρούσεις.

∆εδοµένα µε καθυστέρηση 15
λεπτών

in.gr

Αντίθετα παραµένει στάσιµη, να περιποιείται τις δόξες του παρελθόντος της, όταν την περιβάλλει αποδοχή,
συναίνεση και σιωπή. Ισως διότι το πιο σηµαντικό από όλα είναι ότι ανάλογες αντιπαραθέσεις επιτρέπουν
στους ανθρώπους να στοχαστούν για τα αυτονόητα, να αναµετρηθούν µε τα καινούργια και να
τοποθετηθούν, να πάρουν θέση στα πράγµατα, να επιλέξουν συµµάχους. Αυτός είναι ο ζωτικός χώρος της
ιστορικής εκπαίδευσης, η ανάσα της. Οι εκπαιδευτικοί που αναµετριούνται µε τα καινούργια. Τα παιδιά που
παιδεύονται. Οι γονείς που ανησυχούν. Οι δηµοσιογράφοι που θυµούνται την Ιστορία που κάνουµε στο
σχολείο ή αυτοί που έκαναν όταν ήταν παιδιά. Οι βουλευτές που καταθέτουν επερωτήσεις, οι πολιτικοί που
αναµετριούνται µε την εκλογική πελατεία τους. Οι νέοι που συζητούν στο ∆ιαδίκτυο. Αυτός ο δηµόσιος
χώρος επιτρέπει στη σχολική Ιστορία να ανανεώνεται, να µη µουχλιάζει στις σχολικές αίθουσες, να
αναζητεί τρόπους για να συναντηθεί µε τα παιδιά, να παραµένει ή να γίνεται ένα ζωντανό µάθηµα.
ΒΗΜΑ Science

Μόνο ως ζωντανό µάθηµα µπορεί η σχολική Ιστορία να διασωθεί, να διατηρήσει τη θέση της στο σχολικό
πρόγραµµα. Τώρα που τελειώνουν και για το σχολείο οι µεγάλες εθνικές αφηγήσεις µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται για το περιεχόµενο και τις µεθόδους διδασκαλίας, που συναρτάται το «τι» µαθαίνω µε το
«πώς» το µαθαίνω, που αναζητούνται τρόποι για να συνεργαστούν τα διδακτικά αντικείµενα, που το
σχολείο καλείται να ανοίξει στην κοινωνία και να δικτυωθεί µε τους χώρους της, να εξοικειωθεί µε τους
πολλαπλούς τρόπους σύλληψης και αναπαράστασης του κόσµου και να προετοιµάσει τους µαθητές του και
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τις µαθήτριές του στις γλώσσες αυτού του κόσµου, η ιστορική εκπαίδευση δεν έχει άλλο δρόµο. Να

Γ.∆. 2.372,09 -5,23%
10/10/2008 17:17:33

επανασυνδεθεί, οφείλει, µε τη γενέτειρά της, την ιστοριογραφία, να σεβαστεί τη γλώσσα της και να
παρακολουθήσει για λογαριασµό του σχολείου τις αλλαγές της. Αυτό σηµαίνει να αλλάξει περιεχόµενο, να
συµπεριλάβει άλλες ιστορίες, άγνωστες µέχρι τώρα στην εκπαίδευση, να γίνει ιστορία. Να λάβει υπόψη τις
εµπειρίες, τις µνήµες, τις αλήθειες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Να εγγραφεί στις συνολικές
διαδικασίες ενός σχολείου που αλλάζει για να περιφρουρήσει, να διευρύνει και να εξελίξει το δικαίωµα στη
γνώση.

Γ.∆είκτης από
9/10/2007

Η πορεία αυτή δεν είναι µοναχική. ∆εν περιχαρακώνεται σε εθνικά σύνορα και τελευταία δεν αφορά µόνο
τον δυτικό κόσµο. Φιλοδοξεί να διατρέξει όχι µόνο τα σχολεία αλλά και τα µουσεία και τα εκπαιδευτικά
τους προγράµµατα, την παιδική ιστορική λογοτεχνία, τις δικτυακές εφαρµογές και γενικά τους χώρους που
ΒHMA 2
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Γ.∆είκτης

2.372,09

φιλοξενούν όχι µόνο τυπικές αλλά και άτυπες µορφές εκπαίδευσης. Οι αφετηρίες της είναι πολλές,

FTSE 20

1308.98

-5.34

ανησυχίες κοινωνικού αλλά και παιδαγωγικού χαρακτήρα. Προορισµός της, ο κοινωνικός άνθρωπος, ο

FTSE 40

2775.31
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κοινωνικά εγγράµµατος πολίτης που µπορεί να διαβάζει τον κόσµο γύρω του, να σκέπτεται, να κρίνει και

FTSE 80
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FTSE 140
2931.31
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1204.21
50

-5.34

να επικοινωνεί. Για αυτούς τους λόγους η ιστορική εκπαίδευση είναι αναντικατάστατη.
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Η κυρία Μαρία Ρεπούση είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας και Ιστορικής Εκπαίδευσης
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, επιστηµονική υπεύθυνη για τη συγγραφή του

Μετοχές

βιβλίου Ιστορίας της Στ' ∆ηµοτικού.
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