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μαΘnτεqxειροτεραKαΘε xροvo
^^, ι διακoπ69 τελειιδνoυν, τα oxoλεfα
1 | αvo(γoυν και o αγcδναg για μια θ€-
\.Ζ on στo φωs τnE ΤριτoβdθμιαE Eκ-
παiδευong ξεκινdει και πdλι για τous μα-
θnτ6g και τlg μαΘτiτριεg τng B, και Γ, Λυ-
κεfou. Mε τα iδια βιβλlα και μ €xρι νεωτ6-

ραs με τnν iδια rjλn. Kαι με τnν αβεβαι6τnτα
μιαg Ιαιoρiαζ πou τα μαργαριτdρια τnE αι6-
λιoαν τιg oελiδεs των εφnμερiδων Kαι τιζ
oΘ6νε9 των τnλεoτπικι6ν ειδfoεωγ. Τo φαt-
ν6μενo δεν εiναι εξdλλou ν€o. Mια μα'τιd
οτα περoινd αΙιoτελ€oματα τωv Γενικcδν Ε-

σTnV |οτoρfα
δαρxiα oτn Διi<rn, τα Bαλκ6νια πριν και με.
τd τoν εκxριστιανισμ6 τoυE, τo Ιoλdμ, n ε-
ξ6λιξn τou ευρωπαIκoιi xιiρo.υ, n Pωoiα, n
Αναγ €ννnon, o ΑνΘρωπιoμ69, oι ανακα^υ-
ιpειE, n θρnoκευτικr1 Mεταρρι3θμισn, ο Δια-

φωτιoμ69, n Bιoμnxανικfi Επαν6oταon, n
Αμερικανικti Eπανdαιαon, n Γαλλικτi Επα-
ν6στασn, n oΘωμαvικri ΑυτoκρατoρΙα, τα

γρdμματα και oι τ6κvεg αγωνiζoνται ανd-

μεσα σε πoλλd dλλα να αoκfoουν τnν ιΚα-
ν6τnτα τωι, μαθnτrilν και μαθnτριιδν για α.
πooττiΘton. Στnν Γ, Λυκε(oυ, αντioτoι ,xα.
Aπ6 τo Συν €δριo τng Bι6ννng 6ω9 τo 1995.
6λα τα ιoτoρrκd φαιν6μενα τoυ l.9ου και
του 20oι] αιιi)vα, τo Aνατoλικ6 Zfτιrμα' τα
εΘνικ6 κινliματα oτnν Eυριδπn, n Ε}J'llι,ι-
κι1 Επανdoταon, oι π6λεμoι τoυ 19oυ αιι i:.
να, n oκτωβριανf E,πανdστασn, o Α, Πα-

γκ6oμιoE Π6λεμoE, n Mικραoιατικf Kατα-
oτρoφri, ο Mεooπ6λεμoE, o B, Παγκ6αμιog
Π6λεμo9, o μεταπoλεμικ69 κ6oμo9 κcιι τα

μεγdλα ζnτfiματα τoυ oιjγxρoνoυ κ6oμου
oυνωoτiζovται vα xωρcoouν cΓto\/ ανελα-
αιικ6 oxoλικ6 xρ6νo Kαι να oυνoδειjοoυι,
τα παιδιd oτιE εξετdoειE. Πρ6κεrται για €-
ναV dγoνo και 6oκoπo α1,cδνα δρ6μoυ.
τ r α| δεν φτdνει αυτ6. Tα παlδld πρε-
κ πεl να γυρiζoυν oυνεxιδg διακ6τπτr.

Ι\ ενω πρooπαθoιiν να θυμnθoιir, τn
oελiδα τoυ βιβλioυ, για να τnν απoτυπιδ-
ooυι, κατd τo δuνατ6ν οτo γρoπτ6 τoυg,
πρ6πει ταυτ6xρoνα να oκεφΘoιiι, κριτικd,
να oυνδυdoοUν τιs γνιi loειg τoUζ κo1 \,α
πραγματευθoriν τtg πnγd g.

Nα απoφαofσouμε πρ €πει, Τι Θ6}.oυμε;
λ(αiνταν6 oτo dτoιμo Ii dΜo μενoιi; Kαι τα
διio μαζi δεν γiι,oνταt.

Tnq
Mgρioq
Peπo0on

E
o TPo[|oΣ
Πo0 nαvrρε0ovται ol v6εq αn6ψεlq

γΙα TnV ΙσΤoρlKιi μdθnοn με αuτθq
ΠoU μαq κλnρoδoτtiΘnKαv αΠ6 μlα
dκαμnτn, γεγovoToλoγtκιi loτoρiα

xρΙ}σtεE τi oτnν καλtiτερn περiπτωon δια-
κooμnτικ6g εν69 λ6γου πoυ τρ€xει Kαι πρo-
oφ6ρεται για απooτιiθιon' Tt να κdνoυν oι
εκπαιδευτικoi; Nα αφtiooυν τo 6τoιμo φα-
γnτ6 για vα φτιdξouν καινofργιo; Kαι αg
υπoθ6ooυμε 6τι Θ €λoυν να τo κdνoυν. Λεi-
ττει Kαl n oυνταγli Kαι τcι uλικd. Λεiπει ε-
πiong o διαθ6oιμοq xρ6ι,o9.

ι]λn πoυ oρiζεται απ6 τo αναλυτικ6
πρ6γραμμα oπoυδιbν, n ποo6τnτα
τnE rjλnE δεν αφliνεr περrθιiρια αυ-

ταπdτnE. Nα τnι, απooτnθioει κανεig διi-
ναται, να τn μdθει αδfιlατoν. Για τn B, Λυ.
κεioυ, n Ιoτoρiα ωg μdθnμα Γει,ικι iζ Παι-
δεiαg περιλαμβdι,ει τον μεoαιωιlικ6 Kαι τoν
νειi lτερo κ6oμο, απ6 τnν επoxli τoυ Ιoυ.
αιινιανοd (565 μ'Χ.) €ωE το Συν6δριo τng
Bι6ννng (1815 μ.Χ.). To Bυζdrπιo, n φεoU.

H ΜαρiαPεπoiαι εtναι επiκoιlρo9 καθιιγirριt
Ιoτoρiαc και Διδακτκlig nιg Ιoτoρ{α9 oτo Αριoτo
τ €λειo Π αν επ ιoni1ιo Θ εoo αλον [κιι9

((Ttξ ΙIT[I[ε!)} ΨIα TnΨ α[EΦTUxiα
Kαι

ξετdoεων επιβεβαιιbνει
τoυ λ6γoυ τo αλnθ€s. Kd.
Θε xρ6vo και xειρ6τερα,

Bdβαιo ε iναl  6τι  δεν
φταfvε oι μαθnτ69 και oι
μαΘfτριεE. oυτε 6μω9:μαι
ot εκπαιδευτικo{. Bεβαι-
6τερo 6λων, 6τι δεν φtαi-
ει n Ιoτoρiα. Aυτfl nj d-
μoιρn, λεE και dγινεlγια
να τnν κακoμεταxειρ{ζo-

ιταr. Nατn xρnσιμoπoιoι]ν κατd τo δoκοtjν,
να τnv πρooαρμ6ζouν στo εκdoτoτε. :

Kατd τnν ταπεtνf μou γνιilμn φταiει n
oυνfπαρξn τou παλιof με τo καινofργιο,
o τρ6πo9 πoU παντρεfovrαι oι νcεg αμ6.
$ειg για τnν ιαεoρικri μdΘnon με αυτ€E πoυ
μαg κλnρoδoτfθnκαv απ6 μια dκαμτπn, γε-
γoνoτολoγικli και xρoνoλoγικli Ιαιoρfα.

oι πρoαπdθειεg αναν€ωons τng 1σΙoρι-
κliE εκπαiδεUσns 6φεραν oτo προoκr1νιo
τιE ιαιoρικdg πnγdg Kαι τnν αναγκαι6τnτα
(τα παιδιd, να μαΘαiνoυν, να μαθαiνουν,.
Σuν6μα, τn φUσloγνωμiα τng ιαroρικrig μ,fi-
σΠξ, μιαq γνι6onE πoυ δεν μπoρεf να υ-
πdρξει xωρig πnγ6E δι6τι τo παρελθ6ν εi-
vαι παρελΘ6v και δεν μπoρεi να ζωντανd-
ι!ει xωρig μαρτυρiεg. oι πnγ6E 6μω9 δεν. μι-
λoιiν απ6 μ6νε9 τoυE. Χρειdζoιπαι και αιπdg
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OΠo Τouq
τoν τρ6πo τoUE για να μαρτυριioouν για τo
παρελθ6ν. Mε dMα λ6γtα, xρει6ζονται με-
θ6δoυζ. Aυτ €g oι μ €θoδoι απoυoιdζoυν α.
π6 τnν εκπαiδευon των εκπαιδευτικιδν, α-
π6 τα oxoλικd εγxειρiδια, απ6 τn δoμf τng
ιoτoρικrig εκπαiδευonE. Aντiθετα, δεν α-
πουoιdζoυν oι παλαι €g μ6Θoδoι των 6τoι-

μων απαντfσεων πρos απooτfθιon και α-
πoμνnμ6νευon, Aυτ6E 6μωg ε[ναι τελεiωg
ακατdλλnλεg για να ρωτtiooυμε τιg πnγ€g
και να πdρoυμε απαντlioειg απ6 αυτdg. Tι9
αντιoτρατειio1ται τιs πnγ€g. Τιq κdνoυν d-
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$Γ1 α οxολtιιο εμεlρfδlο εivαι τιi
Ι.,# βοοrκαnαtδαγιl:γικαεργι:λεicl

$;{ που Οlαθετουι,τιi οxολεiο τnq
,fl' xωραq. Εργαλεfα τωv υnεuθυ-
V ψΟρεωv ΤΙ"lζ εrιπαiδευΟΠq, Τfu)V ε}{.
rδευτιiιΦv, Τfu]V μαθnτιi:v ιιαl μαθn-
ι,iv, οιlμlεfο αι,αφορclq τnq δtδαlιτικnq
,αξnq, κοθρεnτnq τΠq οxολικriq Πρclγ-
ιτtιιοτnταq. Σε μlο εnοxn noυ αΜαζει
riγορα ιιαι αλλαζoυμε και εμεiq μαζf

τnq, clλλilζει το
οxολεΙο, εξελfα.
οεΤαl n μωοn
οε ολα τα γvω.

Γ]Ι.ΙtV tαVΟιV;g {fu* ffi jΠ

ΟΓ}ι.J0vΙΙΙtοq λο\,οq: ι-i ι- iαλcιlοΤΙlΤα }({1l α.
κατι:λλrlλoτn τcl cl trl ιιι:τιiiv cl nιi τα εγxι: ι ρ f"
δrα με τci ι lt" lοi ι l  εt ιnαtδει lτι ι ιοΙΤΠq Πρω.
τοβαθμrοζ εtιnιl [δι:t,Ο nq npοοιiαθουv
vα μιiθοι:v γραμ1.lαΤα tiΙtΙ πctlδtα ι.rαq, l"l
μιiιιροζωiα τoυq δεv εruαι βεβοrα clιlε-
ξαρτnτιl αnο τιξ. διαδtιtαoiεq τnq οUγγρCΙ.
φriq τουq. Mε ιlvαθεοεrq εfvαt τcl nιlΜα
αnο ιluτα. Χροvολογουviclt αnο τri σειια.
ετ[α του 19ι]Ο. ΕnιβrιbvοUv με μuiρεq α.
vclθεωρnσε|q. Δεv αιηαnοιtρnlοvl.{Jι σΤtq
ουγxροvεq ΠρΟσεγγfοειξ γ|α Τn ΟUγγΙ)cΙ-
ιpn τωv οxολιιιιilι, ε1αειρlδfωv. Στnρiζο.
vΙαl fin μιiθnοn δlα τnq αnοαrιiθ|σΠq.
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ε* x.εεx$ αn,{}Ex fζψ μ:.ιt ιi l;{itιι
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ξιοκριlτtt ιεq δrι iδrtιαυ[εq γlα jΙ l ΟU\ΛiρtΙ
ιpι i τοι;q, τι l t ιρfvοιlv αρ1rοδ|Ο| t((ΙΙ οxr ι l .
vciρ1;δδlοl σΤ,.l βαοn ΟιJγl(εκρΙμι:vιυv θε-
ωp nτ l lιι i:V l{ιl ι τεxv ι tιαlγ π ροδ r clγρ α qlιυv.
Τα ιlxολltια εμειρΙδια αλλαζουγ εiιε[ciu.
xvil, βελτtιοvοvτι:t... Αtιολουθουv τtζ αλ-
λclγεq lωv αvαλυitlιωιl ΠρΟγραΙ J|.l0iωι,,
αλ\α l iαl Τιζ ΠpΟεΤΟ|Ιlαζουv. Λεtτουρ.
γουv δυvαμttια γιΟ ΤnV αvαvεωοn Τnq εK-
nαfδευοrlq.

lj**},{- λnοfαζε το tιαλοlqαfρt του
l.j Ι:i 2ΟΟ3, οταv το Παtδαγωγllιο

lλ j;,1- |vοτlτοιiτo (Π.|,), o αρμοδlog
ιpορθαq ΤΟU υΓΙΟUpγεfου Γlαlδεiαg, ιlρΟ.
κιiρυξε Τn σUγγριlι1lιi vεαlv εμεtριδfωv
γΙα Tα Δnμlοτlκο l(ot Τα [-υμvαοrcl τnq xω"
ραq. Το γεγοvιiq, οnωq nιlλ\ιi γεγοvοτα,
nροκαλεοε l(c}l αBvnτιltεq αιrrlδροοειq li
δfιtαlεq αι,nουxiεq γlα τnv nοιοrnΤα ΤΟU
εμεrpnμαΤΟζ. Στο Γilο τυοι:βιiλι 1lπri.
;iη1l"i, ιlΙCΙ nαpαδειγ1-lci, vεcl οxετttιιi θγΧε,-
ρiδtα ιlου υnιipΧαι. ΟΤα αxολεtα ΙJαq ε.
ΠεlΤα clnο Οιαδttιοοiεq l ιρiοng με οοα ι:.
πιiρxciv κοlα τnι, τελευtακ: ειtlοοιrετιι.l
με cιvαθεΟε|ξ. Πclρα Τlξ ..ULJVι )ΓirtΙiε\.,,
δlαδtι ι ι lαiεq, το tιεvα l(αι Τιq nclραλεi
ψjεlq, n Οιlαι,εο"l(jΙl j(l)V οxολlκιi.lv εγΧειt]|.
δiιυιl ι)tlt"ltοιi1lγnυε ελi.liδεq. ΙΞλniοεq για
iιcλιlτερcl βlβλiιi, γΙi] Cl\/Οll(τig tιιlι αξrιl'
i i1;α.i ι l ι ι ι; διαδtl ιclοiεq οτrlν εnιλογrl
Ιi]Uζ"
Γ]ο,\λοf λογοl ε-nε.βclλαv εξαΜοU ΤΙ.]v ιi'
ι:ιlιriι'iο ιl Ι(ι)\, Ο)1.()Λ ι iιri;v β ι βλru:v. Ο n t ιl

i ,.;.q j tl\,. ι.{- i i! ΤΟιJ [.l ιr ιδιlγι, iγι l. ιοi i ' l ι jΤι1 υι,
Ι ι" ι ; t  i ;1 i1]11λι ι) ι ]Γ i : l ι ' l  του ι- iροι1οροU ΤΠq
i ι i ' ., ι tρι;(}ι. ι ir i τι l{ \.,ιΙ 1!ι i ' ,, ι ιvι l ιtοψει τιlν
ι lριlοοιl ΤC}U εργΟυ. Ωυτδοο clυτιi αVCIIι
ΙlΤεΤιl l. l.ο Ποrδιiγι,:γlrrο Ι.yοτliοuτο δεν
i i lρ ι ,[  τ lq αvεlλ ι l1 lμεvεg υnοxρει i :οε ιq
τιl υ ιt ι,iiιl(-I ιΙΙ | ι] l l ζ' σUγγρα ιpι κεg ομ αδει
Σrllv οι.l ι i ict ι l ι ιt l1lοUvΙι.l ι Οt οροl ι i l ι l βα
ΟΙl i('υ\l (]ilΟfilJi./ (jUι:i.11ρgξαv οt εvδtααlι.
ροιlεvυr/εq, ι iριlt nου εiιη:l iαuτοxροl.l ι
l ι ι:t ε.ψυιl(Ι|l γ|(l τι.tι, l lοιοτΠΤα ΤΟU εγΧει
ρli1lοtοq. Τcl i ιεφαλα|tΙ }icl| οl ι:vοτriiεq'
i ιυv [i ι[}λfιυv λι1ivιiζΟUv σΓιΙ γραιpεiα lr,,.
υ l lευθι lvωv ΤΟU t]. l .  Οl εntτροnεq αξιο
λι1γnοnq ιlnο|}ιlθμξοvlι:l |(tΙl ΤO Π.Ι. αι,.
γιl1lι:0εicΙι σε ι]Οvαδlκο lιρtτri.
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.;ii ι ΟU\Λ/ρ{l(Ιiεlq ΤωV εγxειριδiωι,
].,| ..! (]Γlυ lΟυ]Ι}JΟ| OUγΟ1.l ιλι iτiq τοι,.\.-; ' {l. l . με οτοxο vcl εi ιδοθουv
nοtοτtιια lιclt ουγxρι]ιrα σΧΟi\ικα βrβλια cl
Vtlι lεΤωΠ iζοvl αι ω\. γρι]q)εfq εvrολοδο
xοt. Σε μι:ριlιεq nερtnrο:οεΙq, ΤΟUq ζnτεi
Tι]t γ, αλλαξουγ αιιο1iα |(cΙ| Τlξ βαοιlιθq
ορxεq γ|α τ|q οnοfεq nροκρiθnlια.i, Οl
οελ[δεq Τ(0v εγΧεlρlδrο:v nnγαιvο€ρΧο-
wαt ..δlα αοriμnvτοv αιpορμnv}, αVαμεσil
σΤοUq οU\γραφεiq lιοl οτο Π.|, t{Clι Ο|
nροτε rvoι!εVεq βελτlιδοειq δεv αlτιολο.
γο0ιααr εnαρltιδq. Τel nρoβλnματα ε1.:.
ιpοvfζοιrrαl οξυτερα οτιlv nροlιεlτιll για
τnv αvανεωσn ΤΟU Περ|rxc1lεvου βl.
βλfωv οnο:q n |οτορfα ri n ttrωοοα. Aυ.
ταρxltιεq αt rιιiιlειq Kfit 0UμΠεprιpορθq
τε fvο υv να cιv.t| l((: tα ιiτliοοUv ΤΟv εi.l lυΤΠ.
1-lονilιd δtιiλυγο l(ιΙl ΤΙlv τειιμnpkοσΓl TΟJv
αllοι1lεωv.
Στn οOγxpΟγΓ.ι δrαπυβε:ρVnσ|1 υnαpxεt
nολtl ιrιn ειlθιl.,,Π. ΣΤlq ι)nμιlκραlfεg n nο-
λlτιlιri ει.iθdvrl ι.:vαλcl;:βuvεταt. }(αlροq
ltiq εivιll l((Jl ιjΤΓ}v |lρ0l(ιiiιJεvιl rlερinτιυ.
υΙl ,

|! iι''Ιαρirι Ρεrlιιιiαιl εiναι εrliι<οι.l;.lο{ J(r,.
e n1lfiγo'n lυτορ|αq iζ(tt ΔΙi{ltιτutrig rnq
!οτορt.tιq υrο Α[1θ, υriειiθυνn ou\yρ{Ι$)|.
κrlr; cl1lαο{Ιι; yι111 γ11 [ι,ιΥ€lp|6n rng |,erο.
ρlα\'r l.; l . r. '  ι\ ι l1fi ι ι ι t lυ.

αικα αvτttιεi1,ε. Γι$*.t ci εγxειpiδια εnρεnε Vα αvοVεω-
vcl, cΙVαvεd:γο- 

Η δω,. }.t nr.:λυιd riγευtα του Πclt-
vTαι Ο| 1lfθοδοl 

'r- 
δoγ.,γ,,.oιj ivοτιτουlοι;, εn[ ιιU.: .*. ,"- . . . ' -  δtδαοlqαλiαq l ιοt o:^.*" ' ,- ' ; - , : , : , . -  -^.,""-; . . , -^;:,-: . ' , ,Ιlζ ."^.:::-:l.:, pιpVΠΟΙ1ι; Σιiμiτll, το lιιττιiλαβε αργα,

l!αρiαq Ψg::,με 
Πε. iiιiο το lqciταλαβε. Προrιripιlξε ',,.iβ,,η.TΨ Ψη. -- |;Τirffi,,,i, u f}Ji,,,Ι']ι1Η:: ffi g:,',.:,,,g;t{[λΞiJ.

μαθοΙvουv, Τα. ;;iq. Δnμlουργrlοε λfοτεq εnlμiελilταlv,
ργαλεiα ripεnεt εniοιlq ι,' nλλαζοU\,. Αιl i,,,o,uγραqlωv, tι.λn. Ζritnοεδεfγ1iατα
,εv αΜclζΟυv, 1:nλοtιαροι,rv τlq οnοrεq 
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rιαδlιιαΟfεq μεΤi]ρ1:ι1{31lιοnq τnq,εκnαt. δτριδθnl<fl ΟΤtl ilουλεια γΙir vα o,,o,,.
iευοnξ ΙιΟι cl..,ΟνfωΟnξ τοιl οxολεΙου. ιιρtθεf σΤιq αΟ(puiιτιlιεg n1:οθεr;|:fεq τnq.
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ΟUΤΟ κοι οnου εnεvδυοU\/ ΟΙΙ 
Προrιr ipuξnq. Εl<δοτιι ιοiοΙκοι ιΙε σU\ι
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: iυξn ΤΟUζ, ιppοwfζΟU\/ Τ(] εμr:lρiδrα οxετti ιεq ουμif3αοεlq.,Εvclq ολοrιλnροq
[(Jιjq' t}ροιrιfζουv αιl1lιlivει: Τα ιlvιlvει.). ιlΠΧιlVlσ|,lοq.rιrγιlτοιiι,rriθιlirε με οτοxο
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