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Σκέψεις για τα νέα εγχειρίδια ιστορίας 12/03/2006

της Μαριας Ρεπούση

Η αναγκαιότητα της αλλαγής των εγχειριδίων της ιστορίας

Η αλλαγή των βιβλίων ιστορίας που προορίζονται για την εκπαίδευση ήταν επιβεβληµένη. Σε µια εποχή που η
γνώση ανανεώνεται διαρκώς και αλλάζει το κοινωνικό της περιβάλλον δεν µπορούν να παραµένουν αναλλοίωτα
τα κατεξοχήν εργαλεία της γνώσης που είναι ακόµα, καλώς ή κακώς, τα εγχειρίδια. Στο αντικείµενο της ιστορίας,
η ανανέωση των σχολικών εγχειριδίων έµοιαζε παραπάνω από επιβεβληµένη. Η ιστορία είναι ένα γνωστικό
αντικείµενο που γνωρίζει ριζικές αλλαγές στη φυσιογνωµία του και, ταυτόχρονα, είναι ένα διδακτικό αντικείµενο
που προσδιορίζεται και οριοθετείται ολοένα και περισσότερο επιστηµονικά. Με άλλα λόγια, πολλά καινούργια
γράφονται και λέγονται όχι µόνο για το τι είναι ιστορία και τα καθέκαστα αλλά και το πώς τα παιδιά µαθαίνουν
ιστορία, ποια ιστορία πρέπει να µαθαίνουν, για ποιους λόγους και συνεπώς και πως αυτή η ιστορία πρέπει να
διδάσκεται. Η ιστορία είναι επίσης ένα γνωστικό αντικείµενο πολύ ευαίσθητο στο περιβάλλον της και στους
κραδασµούς του. Την πονάνε τα πράγµατα και θέτει διαρκώς ερωτήσεις στο παρελθόν, για να βρει απαντήσεις σ'
αυτό που συµβαίνει γύρω της. Ξανά και ξανά ερωτήµατα και άντε πάλι τα ίχνη, να τα κάνει να µιλήσουν, να
µαρτυρήσουν τις αλήθειες τους για να φωτίσουν το παρόν, να λύσουν τα αινίγµατά του. Μια διαρκής διαδικασία,
ένα πηγαινέλα, ένας τρόπος σκέψης, πολλοί τρόποι σκέψης και ερµηνείας.

Λέµε λοιπόν ότι τα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας έπρεπε πάση θυσία να αλλάξουν, γιατί το ίδιο το αντικείµενο
αλλάζει, η κοινωνία γύρω του γνωρίζει βαθιές µεταβολές και ένα νέο επιστηµονικό --διεπιστηµονικό-- αντικείµενο
µας διδάσκει σήµερα τα περί διδασκαλίας και µάθησης στην ιστορία.

Οι προϋποθέσεις της αλλαγής

Η αλλαγή των εγχειριδίων δεν είναι όµως αυτοσκοπός. Τα σχολικά εγχειρίδια πρέπει να αλλάζουν στο βαθµό που
ανανεώνονται και κοµίζουν νέα στοιχεία. Στο βαθµό που έχουν άποψη για τα προηγούµενα, που θέλουν να τα
υπερβούν, να τα διορθώσουν, να τα βελτιώσουν, κάτι τέλος πάντων να τα κάνουν και όχι να τα αναµασήσουν.
Στο βαθµό που αφουγκράζονται και κάνουν δικές τους τις ανησυχίες και τα προβλήµατα στα οποία συνέβαλαν τα
προηγούµενά τους. Στο βαθµό που επιχειρούν να επιλύσουν κάποια από αυτά. Στο βαθµό που κάπου στηρίζονται
για να προτείνουν ό,τι προτείνουν. Στο βαθµό που η δηµιουργία τους δεν είναι τυχαίο προϊόν ή αποτέλεσµα
διασυνδέσεων, δεν είναι αποτέλεσµα της διαίσθησης ή µόνον της εµπειρίας, αλλά και κάποιας επιστηµοσύνης που
συνδέεται µε αυτήν την εµπειρία, στο βαθµό που στηρίζονται σε θεωρίες, κριτήρια, ερευνητικά δεδοµένα, που
συνοµιλούν µε τους αντίστοιχους επιστηµονικούς χώρους. Στο βαθµό που χειρίζονται δηµιουργικά τις αντιφάσεις
και τα όρια που θέτουν οι κεντρικοί σχεδιασµοί και τα αναλυτικά προγράµµατα. Στο βαθµό που κάτι έχουν να
πουν, να προτείνουν. Και αυτό το κάτι σχετίζεται καταρχήν µε δυο κεφαλαιώδη ζητήµατα της ιστορικής
εκπαίδευσης |το ποια ιστορία και γιατί| και το |πως και γιατί.| Είναι συνεπώς ζητήµατα θεωρίας, µεθοδολογίας και
επιστηµολογίας, στα οποία µπορούν οι πάντες να τοποθετηθούν, κάποιοι όµως είναι πιο ειδικοί γιατί τα
σπουδάζουν, τα ερευνούν, είναι τέλος πάντων καλώς ή κακώς η ειδικότητά τους. Γιατί αυτό που συµβαίνει µε τη
σχολική ιστορία --και δεν συµβαίνει µε τα σχολικά µαθηµατικά, τη γεωγραφία ή άλλα µαθήµατα--, είναι να
ξεχνάµε ότι η διδασκαλία και η µάθηση στην ιστορία είναι και αυτή ένα γνωστικό αντικείµενο. Με την ιστορία --και
τη γλώσσα-- τα πράγµατα δυσκολεύουν πολύ. Ειδικά για την ιστορία, όλοι είναι αρµόδιοι, όσο πατριώτες τόσο και
πιο αρµόδιοι να πουν ποια ιστορία πρέπει να διδάσκεται, όσο πιο πολιτικοί τόσο πιο ευαίσθητοι για την ιστορία της
περιφέρειας στην οποία εκλέγονται. Φταίνε οι σχέσεις της ιστορίας µε τον πρίγκιπα, η δηµόσια λειτουργία της, οι
δηµόσιες χρήσεις της; Η σχέση της µε τη διαµόρφωση ταυτότητας; Ο γάµος της µε το έθνος-κράτος; Ότι και να
φταίει, είναι ταυτόχρονα και η δύναµη και η αδυναµία της. ∆ύναµη γιατί την κάνει περιζήτητη έστω και στις
κουβέντες, στα λόγια. Αδυναµία γιατί την περιορίζει, την βαραίνει, δεν την αφήνει να αναπνεύσει, να απλωθεί.

Ποια ιστορία και γιατί

Το ερώτηµα δεν είναι καινούριο. Συνοδεύει το µάθηµα της ιστορίας από τα γεννοφάσκια του. Και έχει λάβει
πολλές και διαφορετικές µεταξύ τους απαντήσεις. Αυτό είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό του. Ότι επιδέχεται
αφενός διαφορετικές απαντήσεις και αφετέρου αυτές οι απαντήσεις δεν είναι σταθερές. Αλλάζουν µέσα στο χρόνο
όπως αλλάζουν τα πάντα γύρω µας. Η δική µας απάντηση --συγχωρέστε µου το τηλεγραφικό-- είναι ότι
χρειαζόµαστε µια ιστορία ανθρωποκεντρική και όχι εθνοκεντρική, κοινωνική και όχι γεγονοτολογική, ανεκτική σε
πολλές αναγνώσεις και όχι µονοσήµαντη, που εντάσσει και δεν περιθωριοποιεί, που αφυπνίζει και δεν κοιµίζει,
που έλκει και δεν απωθεί. Χρειαζόµαστε µια ιστορία που, λαµβάνοντας υπόψη ότι απευθύνεται σε παιδιά και ει
δυνατόν σε ποια παιδιά, τα εισάγει στον γοητευτικό κόσµο της ιστορικής σκέψης, τα κάνει να ψάχνουν, να
σηµειώνουν, να κρίνουν, να επιλέγουν, να νοιώθουν κάποιες φορές ότι χρειάζονται και άλλα στοιχεία για να
κρίνουν, να οδηγούνται σε συµπεράσµατα. Τα βοηθά να κατανοήσουν τον κόσµο γύρω τους και να
αυτοπροσδιορίζονται σ' αυτόν.

Χρειαζόµαστε επίσης µια ιστορία που λαµβάνει υπόψη της τη µνήµη των παιδιών που δεν είναι σε καµιά περίπτωση
ενιαία. Οι µνήµες των παιδιών παραπέµπουν σε διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας, και δεν κάνουµε τίποτα αν το
ξεχάσουµε. Τι ωφελεί να πούµε εµείς έγινε αυτό και εκείνο, να ποια είναι η αλήθεια, µάθετέ τη. ∆εν ωφελεί,
αντίθετα περιθωριοποιεί τα παιδιά των οποίων οι µνήµες δεν είναι αναγνωρίσιµες ή και απαγορευµένες. Αυτό
ισχύει όχι µόνον για θέµατα της ελληνικής ιστορίας στα οποία υπήρξαν κάθετες ρήξεις της συλλογικής µνήµης,
όπως ήταν ο Εµφύλιος [εικόνα 9], αλλά και για θέµατα που εµπλέκουν την ιστορία άλλων λαών, όπως για
παράδειγµα το "αλβανικό έπος" κατά την ελληνική εκδοχή του ελληνοϊταλικού πολέµου.

Υπάρχω σηµαίνει αναγνωρίζοµαι στο προϋπάρχον, έχω ιστορία. ∆εν είναι τυχαίο ότι όποιος διεκδικεί την πολιτική
του ορατότητα στο παρόν, αναζητά και την ιστορία του. Στην ιστορία που διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία, οι
οποίες οι οποίες υφίστανται σχέσεις κυριαρχίας δεν θα βρουν τίποτα ή ότι βρουν είναι για να παραµείνουν στη
γωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι γυναίκες. ∆εν είναι ότι λείπουν, το πιο σοβαρό είναι ότι όπου
υπάρχουν είναι µη ιστορικά όντα, είναι φυσικές παρουσίες των οποίων οι ρόλοι παραµένουν αµετάβλητοι µέσα
στο χρόνο. Είναι µητέρες και σύζυγοι, αδελφές και κόρες. ∆εν υπάρχουν ως ιστορικά υποκείµενα τα οποία δρουν
και η δράση τους αυτή επηρεάζει τον κόσµο γύρω τους. Οι συνέπειες αυτής της έµφυλης κατασκευής είναι προς
αναζήτηση στην εργασία, στην πολιτική στην κοινωνία. Πάντα έτσι ήταν βρε αδελφέ, τώρα θα τ' αλλάξουµε;

Πόσο ελεύθερο είναι ένα εγχειρίδιο ιστορίας

Το σχολικό εγχειρίδιο είναι ένας ιδεότυπος βιβλίου. Ως βιβλιογραφικό προϊόν είναι, όσο κανένα άλλο βιβλίο,
αποτέλεσµα ιδιόµορφων και πολύπλευρων πολιτικών, οικονοµικών, πολιτισµικών διεργασιών, αντιπαραθέσεων και
συµβάσεων. Ακόµα και στις περιπτώσεις που δεν είναι ένα αλλά πολλά ανά µάθηµα, όπως συµβαίνει σε πολλές
δυτικές χώρες, και συνεπώς αντικείµενο επιλογής από τη µεριά της σχολικής µονάδας ή του/της εκπαιδευτικού,
εξαρτάται από την κεντρική εξουσία η οποία εκπονεί τις προδιαγραφές της συγγραφής του και ελέγχει την τήρησή
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τους, υπάγεται στις κυρίαρχες παιδαγωγικές αντιλήψεις έτσι όπως αυτές εκφράζονται στα αναλυτικά προγράµµατα
και στις διδακτικές πρακτικές, συνδιαλέγεται µε την αγορά µε διαφορετικούς ανά εκπαιδευτικό σύστηµα όρους και
επικοινωνεί δυναµικά µε τον πολιτισµό και την κουλτούρα της εποχής του. Συνεπώς, και είναι και δεν είναι
ελεύθερο. Είναι ελεύθερο να χειριστεί τα θέµατα στο πλαίσιο που παραπάνω αναφέραµε. ∆εν είναι ελεύθερο, αν
θεωρήσει ότι δεν υπάρχει πλαίσιο.

Ο "καβγάς" για τα εγχειρίδια, και δη της ιστορίας

Το σχολικό εγχειρίδιο, πνευµατικό παιδί των συγγραφέων του αλλά και αντιπροσωπευτικό συλλογικό προϊόν
πολύπλοκων διεργασιών, εκφράζει µια σειρά από ιδέες, αντιλήψεις, πρακτικές που µπορεί να είναι κυρίαρχες,
υπάλληλες, εναλλακτικές, παραδοσιακές, ή καινοτόµες, συνιστούν ωστόσο επιλογές, αναγνώσιµες µόνον σε ένα
ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισµικό και επιστηµονικό περιβάλλον. Χρειάζεται κανείς συχνά να ανατρέχει σ'
αυτό το περιβάλλον για να αναγνωρίσει και να ερµηνεύσει τις επιλογές ενός εγχειριδίου, καθώς το τι εµπεριέχει
και τι εξαιρεί το σχολικό εγχειρίδιο αντιστοιχεί σε συγκεκριµένες επιλογές θέασης και ερµηνείας του πραγµατικού.

Το σχολικό εγχειρίδιο λοιπόν, αν και, ως προς το περιεχόµενο αλλά και ως προς τη µορφή, συνιστά µια ειδική
κατασκευή της πραγµατικότητας, έναν από τους τρόπους επιλογής και οργάνωσης του απεριόριστου πεδίου της
πιθανής γνώσης, αν και συµµετέχει σε ένα από τα συστήµατα οργάνωσης της γνώσης, έχει τη δύναµη να
ταυτίζεται µε την αληθινή γνώση, περιθωριοποιώντας τις εναλλακτικές ως προς αυτό εκδοχές και αποκρύπτοντας
τον επιλεκτικό του χαρακτήρα. Και αυτό µε ταχύτητα και µαζικότητα, καθώς µπαίνει σε όλα τα σπίτια, έχει ευρύ
πεδίο κοινού, διαφορετικών τάξεων και γενεών --µαθητές και µαθήτριες, εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς--, και
ταυτόχρονα ευρύ δηµόσιο χαρακτήρα.

∆εν είναι συνεπώς τυχαίο γεγονός ότι το σχολικό εγχειρίδιο, και ειδικά το σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας, γίνεται
συχνά µήλον της έριδος. Χειρίζεται τις έννοιες του έθνους, του φύλου και της φυλής, επιδρά στη διαµόρφωση της
εικόνας του εαυτού και του άλλου και λογίζεται ότι λειτουργεί καθοριστικά στη διαµόρφωση της ταυτότητας. Το
σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας θεωρείται παραδειγµατική περίπτωση των επιπτώσεων της "επίσηµης γνώσης" στις
κοινωνικές σχέσεις, θεώρηση που δικαιολογεί και ερµηνεύει τις µεγάλες διαµάχες που έχει κατά το παρελθόν
προκαλέσει. Αναφέροµαι εδώ στον πόλεµο των εγχειριδίων του 19ου αιώνα στη Γαλλία, σύµφωνα µε τις µελέτες
του Amalvi αλλά και πρόσφατες σχετικά δηµόσιες διαµάχες στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Ισπανία και τη Γερµανία.

Τι καινούργιο κοµίζει το εγχειρίδιο της ΣΤ' ∆ηµοτικού "Στα Νεότερα και Σύγχρονα Χρόνια"

Η πρώτη βασική καινοτοµία του εγχειριδίου ιστορίας της ΣΤ' ∆ηµοτικού |Στα Νεότερα και Σύγχρονα Χρόνια|
(συγγραφική οµάδα: Μαρία Ρεπούση, Χαρά Ανδρεάδου, Άρης Πουταχίδης και Αρµόδιος Τσιβάς).

είναι η εισαγωγή του µεθοδολογικού κανόνα όπως λέµε στη ∆ιδακτική της ιστορίας. Τι σηµαίνει αυτό; |Σηµαίνει
να µαθαίνουµε πώς να µαθαίνουµε|.

Πρώτον, κάθε ενότητα --και οι ενότητες είναι συνολικά πέντε-- οργανώνεται γύρω από ένα κεντρικό ιστορικό
ερώτηµα, γιατί δεν υπάρχει ιστορία χωρίς ερώτηµα. Η σχολική ιστορία το έχει µέχρι σήµερα παντελώς αγνοήσει.
Το ερώτηµα το χρησιµοποιεί για να εµπεδώσουν τα παιδιά ό,τι τους αφηγήθηκε. Εδώ το ερώτηµα είναι η αρχή του
νήµατος. Όψεις του κεντρικού αυτού ερωτήµατος φωτίζουν τα επιµέρους κεφάλαια της ενότητας. Στο τέλος της
ενότητας υπάρχει ανακεφαλαίωση και το παιδί καλείται να συνθέσει τη δική του απάντηση στο κεντρικό ερώτηµα.
Από τη σύνθεση αυτή ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιολογήσει την ιστορική κατανόηση. Η ιστορία δεν είναι
σπαράγµατα. Να απαντά το παιδί αποσπασµατικά πότε έγινε αυτό και πότε εκείνο. Πότε έγινε η επανάσταση του
1821; Είναι µια συνθετική ερµηνεία. πρέπει να µπορεί το παιδί να συνθέσει

∆εύτερον, το κείµενο µικραίνει σηµαντικά και δεν προσφέρεται για αποµνηµόνευση. Λειτουργεί περισσότερο ως
ιστορικό πλαίσιο για να γνωρίζουν δάσκαλοι και παιδιά πού βρίσκονται, για να τεθεί το ιστορικό ερώτηµα, για να
πλαισιωθούν οι ιστορικές πηγές. [εικόνα 2]

Τρίτον, το κείµενο ακολουθείται από τη µαθητεία στην ιστορία. Η µαθητεία απαρτίζεται από ιστορικές πηγές,
πρωτογενείς και δευτερογενείς, απόλυτα σχετικές µε το ιστορικό θέµα που αναπτύσσεται στην ενότητα και τα
σχετικά ερωτήµατα. Τα παιδιά καλούνται να |διαβάσουν| τις πηγές που δεν έχουν όλες την ίδια άποψη ούτε την
ίδια µορφή και να απαντήσουν, να γράψουν, να σκεφθούν, να µιλήσουν πάνω σ' αυτές σύµφωνα µε
συγκεκριµένες δραστηριότητες που τις συνοδεύουν. Οι πηγές αυτές δεν είναι µόνο κλασικές γραπτές, αντίθετα
µάλιστα. Είναι κάθε µορφής πηγές, από γελοιογραφίες µέχρι σατιρικά τραγούδια.

Τέταρτον, µόλις ολοκληρώσουν την ενότητά τους, τα παιδιά αλλάξουν βιβλίο. Από το εγχειρίδιο περνούν στο
τετράδιο δραστηριοτήτων, και εκεί καλούνται να αναπλαισιώσουν όσα έµαθαν, να τα συνδέσουν µε όσο γνώριζαν
από την ιστορία προηγούµενων τάξεων ή από άλλα µαθήµατα, να ξαναφτιάξουν στο µυαλό τους έννοιες και µε τη
συνδροµή της ιστορίας, να φύγουν από την ιστορία του σχολείου και να πάνε σε άλλες ιστορίες που υπάρχουν
στη δηµόσια σφαίρα και στο περιβάλλον των παιδιών, να συνδέσουν τις εµπειρίες τους µε όσα έµαθαν. [εικόνα 3]

Η δεύτερη καινοτοµία αφορά στο ιστορικό περιεχόµενο, στο |τι µαθαίνουµε|. Στο εγχειρίδιο αυτό προσπαθήσαµε
να αποφύγουµε µια σειρά από στερεότυπα που µέχρι σήµερα αποτελούν τη δοµή της διδασκόµενης ιστορίας. Για
να µην τα απαριθµήσω, εθνοκεντρικό, γεγονοτολογικό, ηρωικό, χρονολογικό, υπεραπλουστευτικό, "µας
πρόδωσαν οι ξένοι", "µας αδίκησαν" και ούτω καθεξής, να πω ότι γίνεται προσπάθεια να φύγουµε από αυτά τα
στερεότυπα και να υιοθετήσουµε περισσότερο ιστοριογραφικές προσεγγίσεις. Γίνεται µε άλλα λόγια µια
συστηµατική απόπειρα διδακτικής µετάθεσης της πλούσιας ιστορικής γλώσσας και των νοηµάτων της για την
ηλικία των παιδιών στα οποία απευθύνεται το εγχειρίδιο. Αποφεύγουµε τις γκρίνιες και το λιβάνισµα του έθνους
και επιχειρούµε να διευρύνουµε τα ασφυκτικά ελληνοκεντρικά όρια που µας θέτει το αναλυτικό πρόγραµµα
ιστορίας. Γιατί αυτό που δεν είπαµε είναι ότι ο τίτλος του βιβλίου θα έπρεπε, για να είναι ακριβής, να είναι στα
ελληνικά Νεότερα και Σύγχρονα Χρόνια. Προσπαθούµε λοιπόν, όσο µπορούµε, να τα ανοίξουµε τα χρόνια αυτά
στο ευρύτερο ιστορικό τους περιβάλλον. Στις καινοτοµίες του ιστορικού περιεχοµένου του εγχειριδίου είναι και η
εµφάνιση των γυναικών ως ιστορικών υποκειµένων. Αυτό δεν γίνεται ποσοτικά αλλά ποιοτικά. Οι γυναίκες είναι
υπαρκτές στο εγχειρίδιο ως δρώντα υποκείµενα. Είναι παρούσες στο κείµενο και στο παρακείµενο, στη γλώσσα
του εγχειριδίου, στο εικονιστικό του υλικό. [εικόνα 4]

Γενικά, επιλέγεται η στροφή από τις ηρωικές προσωπικότητες στην ανωνυµία, από τα γεγονότα και δη τα ηρωικά
στην κοινωνία, στον πολιτισµό [εικόνα 5]. Τα έργα τέχνης διαβάζονται και αυτά για να µαρτυρήσουν για το
περιβάλλον που τα δηµιούργησε και όχι για το θέµα στο οποίο αναφέρονται. [εικόνα 6].

Τα "δύσκολα θέµατα": ο Εµφύλιος, το Κυπριακό κ.ά.

Τα δύσκολα υπάρχουν, δεν αποσιωπούνται. Στην επανάσταση του 1821, [εικόνα 7] στο Κυπριακό [εικόνα 8],
στον Εµφύλιο Πόλεµο. Στον Εµφύλιο, για παράδειγµα, εµφανίζεται η κάθετη διαµάχη από το επίπεδο της
διακυβέρνησης έως το επίπεδο της καθηµερινότητας, µέσα από πηγές που µπορούν τα παιδιά να παρατηρήσουν ή
να διαβάσουν [βλ. εικόνα 9]. ∆εν τους λέµε εµείς ποιος είχε δίκαιο και ποιος άδικο. ∆εν µας ενδιαφέρει αυτή η
ιστορική δικανική. ∆εν θέλουµε να τελειώνουµε, ν' αρχίσουµε θέλουµε. Να µάθουν τα παιδιά να σκέπτονται και µε
ιστορικούς όρους και να βρίσκουν σκεπτόµενα το δίκαιο και το άδικο, αν αυτό τα ενδιαφέρει.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να πούµε δυο κουβέντες για το βιβλίο του δασκάλου και της δασκάλας που µε απόφασή
του το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το έκανε µόνο του δασκάλου. Μια τρίτη περιοχή που καινοτοµεί το εγχειρίδιο είναι
σχετική µε το ρόλο του/της εκπαιδευτικού. Του εξηγείται από την αρχή η λογική του εγχειρήµατος. [εικόνα 10].
Μέσα στη λογική αυτή είναι και ο σχεδιασµός του βιβλίου που του απευθύνεται, δίνοντάς του όλα τα στοιχεία,
αυτά που λείπουν από το σχολικό εγχειρίδιο για να τα χειριστεί κατά βούληση και επιλογή του/της.
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