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σTnV|οτoρfα
OΠoΤouqμαΘnτεq
KαΘεxροvoKαι xειροτερα
τελειιδνoυν, τα oxoλεfα
^^, ι διακoπ69
1 | αvo(γoυν και o αγcδναgγια μια θ€ on στo φωs τnE ΤριτoβdθμιαE Eκ\.Ζ
παiδευong ξεκινdει και πdλι για τous μαθnτ6g και τlg μαΘτiτριεgτng B, και Γ, Λυκεfou. Mε τα iδια βιβλlα και μ€ x ρι νεωτ6ραs με τnν iδια rjλn. Kαι με τnν αβεβαι6τnτα
μιαg Ιαιoρiαζ πou τα μαργαριτdρια τnE αι6λιoαν τιg oελiδεs των εφnμερiδων Kαι τιζ
oΘ6νε9 των τnλεoτπικι6ν ειδfoεωγ. Τo φαtν6μενo δεν εiναι εξdλλou ν€ o . Mια μα'τιd
οτα περoινd αΙιoτελ€ o ματα τωv ΓενικcδνΕξετdoεων επιβεβαιιbνει
τoυ λ6γoυ τo αλnθ€ s . Kd.
Θε xρ6vo και xειρ6τερα,
Bd βα ι o ε i ν α l 6 τ ι δ ε ν
φταfvε oι μαθnτ69 και oι
μαΘfτριεE. oυτε 6μω9:μαι
ot εκπαιδευτικo{.Bεβαι6τερo 6λων, 6τι δεν φtαiTnq
ει n Ιoτoρiα. Aυτfl nj dMgρioq
Peπo0on
μoιρn, λεE και dγινεlγια
να τnν κακoμεταxειρ{ζoιταr. 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, γεγoνoτολoγικli και xρoνoλoγικli Ιαιoρfα.
oι πρoαπdθειεg αναν€ ω ons τng 1σΙoρικliE εκπαiδεUσns 6φεραν oτo προoκr1νιo
τιE ιαιoρικdg πnγdg Kαι τnν αναγκαι6τnτα
(τα παιδιd, να μαΘαiνoυν, να μαθαiνουν,.
Σuν6μα, τn φUσloγνωμiα τng ιαroρικrig μ,fiσΠξ, μιαq γνι6onE πoυ δεν μπoρεf να υπdρξει xωρig πnγ6E δι6τι τo παρελθ6ν εivαι παρελΘ6v και δεν μπoρεi να ζωντανdι!ει xωρig μαρτυρiεg. oι πnγ6E 6μω9 δεν.μιλoιiν απ6 μ6νε9 τoυE.Χρειdζoιπαι και αιπdg
.
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τoν τρ6πo τoUEγια να μαρτυριioouνγια τo
παρελθ6ν. Mε dMα λ6γtα, xρει6ζονται μεθ6δoυζ. Aυτ€ g oι μ€ θ oδoι απoυoιdζoυν α.
π6 τnν εκπαiδευon των εκπαιδευτικιδν,απ6 τα oxoλικd εγxειρiδια, απ6 τn δoμf τng
ιoτoρικrig εκπαiδευonE. Aντiθετα, δεν απουoιdζoυν oι παλαι€ g μ6Θoδoιτων 6τoιμων απαντfσεων πρos απooτfθιon και απoμνnμ6νευon, 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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o TPo[|oΣ

ol v6εqαn6ψεlq
Πo0 nαvrρε0ovται
μdθnοnμε αuτθq
γΙαTnVΙσΤoρlKιi
αΠ6μlα
ΠoUμαqκλnρoδoτtiΘnKαv
loτoρiα
dκαμnτn,γεγovoToλoγtκιi
xρΙ}σtεE τi oτnν καλtiτερn περiπτωon διακooμnτικ6g εν69 λ6γου πoυ τρ€ x ει Kαι πρooφ6ρεται για απooτιiθιon' Tt να κdνoυν oι
εκπαιδευτικoi; Nα αφtiooυν τo 6τoιμo φαγnτ6 για vα φτιdξouν καινofργιo; Kαι αg
υπoθ6ooυμε 6τι Θ€ λ oυν να τo κdνoυν. Λεiττει Kαl n oυνταγli Kαι τcι uλικd. Λεiπει επiong o διαθ6oιμοq xρ6ι,o9.
ι]λn πoυ oρiζεται απ6 τo αναλυτικ6
πρ6γραμμα oπoυδιbν, n ποo6τnτα
τnE rjλnE δεν αφliνεr περrθιiρια αυταπdτnE. Nα τnι, απooτnθioει κανεig διiναται, να τn μdθει αδfιlατoν. Για τn B, Λυ.
κεioυ, n Ιoτoρiα ωg μdθnμα Γει,ικιiζ Παιδεiαg περιλαμβdι,ει τον μεoαιωιlικ6 Kαι τoν
νειilτερo κ6oμο, απ6 τnν επoxli τoυ Ιoυ.
αιινιανοd (565 μ'Χ.) € ω E το Συν6δριo τng
Bι6ννng (1815 μ.Χ.).To Bυζdrπιo, n φεoU.

δαρxiα oτn Διi<rn,τα Bαλκ6νια πριν και με.
τd τoν εκxριστιανισμ6 τoυE, τo Ιoλdμ, n εξ6λιξn τou ευρωπαIκoιi xιiρo.υ,n Pωoiα, n
Αναγ€ ν νnon, o ΑνΘρωπιoμ69,oι ανακα^υιpειE,n θρnoκευτικr1Mεταρρι3θμισn,ο Διαφωτιoμ69, n Bιoμnxανικfi Επαν6oταon, n
Αμερικανικti Eπανdαιαon, n Γαλλικτi Επαν6στασn, n oΘωμαvικri ΑυτoκρατoρΙα,τα
γρdμματα και oι τ6κvεg αγωνiζoνται ανdμεσα σε πoλλd dλλα να αoκfoουν τnν ιΚαν6τnτα τωι, μαθnτrilν και μαθnτριιδν για α.
π o o ττiΘto n.Στnν Γ , Λυκ ε(oυ, αν τioτoι,xα.
Aπ6 τo Συν€ δ ριo 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,ικι1Επανdoταon, oι π6λεμoι τoυ 19oυ αιιi:.
να, n oκτωβριανf E,πανdστασn,o Α, Παγκ6oμιoE Π6λεμoE, n Mικραoιατικf Kαταoτρoφri,ο Mεooπ6λεμoE, o B, Παγκ6αμιog
Π6λεμo9, o μεταπoλεμικ69 κ6oμo9 κcιι τα
μεγdλα ζnτfiματα τoυ oιjγxρoνoυ κ6oμου
oυνωoτiζovται vα xωρcoouν cΓto\/ανελααιικ6 oxoλικ6 xρ6νo Kαι να oυνoδειjοoυι,
τα παιδιd oτιE εξετdoειE. Πρ6κεrται για € ναV dγoνo και 6oκoπo α1,cδναδρ6μoυ.
τ r α| δεν φτdνει αυτ6. Tα παlδld πρεπεl να γυρiζoυν oυνεxιδg διακ6τπτr.
κ
ενω πρooπαθoιiν να θυμnθoιir, τn
Ι\
oελiδα τoυ βιβλioυ, για να τnν απoτυπιδooυι, κατd τo δuνατ6ν οτo γρoπτ6 τoυg,
πρ6πει ταυτ6xρoνα να oκεφΘoιiι, κριτικd,
να oυνδυdoοUν τιs γνιiloειg τoUζ κo1 \,α
πραγματευθoriντtg πnγd g.
Nα απoφαofσouμε πρ€ π ει, Τι Θ6}.oυμε;
λ(αiνταν6 oτo dτoιμo Ii dΜo μενoιi; Kαι τα
διio μαζi δεν γiι,oνταt.
H ΜαρiαPεπoiαι εtναιεπiκoιlρo9καθιιγirριt
oτoΑριoτo
Ιoτoρiαcκαι Διδακτκlig nιg Ιoτoρ{α9
τ €λειo Πανεπιoni1ιo Θεooαλον[κιι9
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jΠτ-u,Γt.Φr{ζ,siι)v
tαVΟιV;g
{fu*
Γ]Ι.ΙtV
ffijΠ
,ffΓt[
ΟΓ}ι.J0vΙΙΙtοq
λο\,οq: ι-iι-iαλcιlοΤΙlΤα

}({1l
α.
$Γ1 α οxολtιιοεμεlρfδlο εivαιτιi
κατι:λλrlλoτn
τclcltrlιιι:τιiivclnιi τα εγxι:ιρf"
Ι.,# βοοrκαnαtδαγιl:γικαεργι:λεicl
δrαμε τciιlt"lοiιl
εtιnαtδειlτιιιοΙΤΠq
Πρω.
οxολεiοτnq
$;{ που Οlαθετουι,τιi
τοβαθμrοζεtιnιl[δι:t,Ο
nq npοοιiαθουv
,fl' xωραq.Εργαλεfατωv υnεuθυvα μιiθοι:vγραμ1.lαΤα
tiΙtΙπctlδtαι.rαq,l"l
V ψΟρεωvΤΙ"lζ
εrιπαiδευΟΠq,
Τfu)V
ε}{.
μιiιιροζωiατoυqδεv εruαιβεβοrαclιlεrδευτιiιΦv,Τfu]V
μαθnτιi:vιιαl μαθnαnο τιξ.διαδtιtαoiεqτnqοUγγρCΙ.
ι,iv,οιlμlεfοαι,αφορclqτnqδtδαlιτικnq ξαρτnτιl
τουq.Mε ιlvαθεοεrqεfvαtτclnιlΜα
,αξnq,κοθρεnτnqτΠqοxολικriqΠρclγ- φriq
αnο ιluτα.Χροvολογουviclt
αnο τri σειια.
ιτtιιοτnταq.
Σε μlο εnοxn noυ αΜαζει
ετ[ατου 19ι]Ο. ΕnιβrιbvοUv
με μuiρεqα.
riγορα ιιαι αλλαζoυμεκαι εμεiq μαζf
vclθεωρnσε|q.
Δεv αιηαnοιtρnlοvl.{Jι
σΤtq
τnq,clλλilζειτο
ουγxροvεqΠρΟσεγγfοειξγ|αΤnΟUγγΙ)cΙ-

οxολεΙο,
εξελfα. ιpnτωvοxολιιιιilι,
ε1αειρlδfωv.
Στnρiζο.

οεΤαln μωοn
οε ολα τα γvω.

: .*.," -...' Ιlζ

vΙαlfin μιiθnοnδlατnqαnοαrιiθ|σΠq.

αικα αvτttιεi1,ε. Γι$*.t
ciεγxειpiδια
εnρεnεVααvοVεωvcl,cΙVαvεd:γοδω,. }.tnr.:λυιd
riγευtατουΠcltΗ
vTαιΟ|1lfθοδοl
δoγ.,γ,,.oιj
ivοτιτουlοι;,
εn[ιιU.
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Πε.

Σιiμiτll,το lιιττιiλαβεαργα,

iiιiο τοlqciταλαβε.
Προrιripιlξε
',,.iβ,

$ il itrΙαjΓpιnrrfrξ t,lξιι*τjι*il}$ι1ιΓilι}
ε*x.εεx$
αn,{}Ex
fζψ μ:.ιtιi l;{itιι
,tε;,
Ιjι,cμτιιτ*luii'sιi',
{rivυ.ιifΦ. - .i
{ΙΓ*:
: ,'/
f}frfffr,E.frι[
ιi[i.$Utl}δ[;:,Ι}
,,
[{$}ιιui}.fi
...;
δrιiδrtιαυ[εq
ξιοκριlτttιεq
γlα jΙl ΟU\ΛiρtΙ
ιpιiτοι;q,τιl tιρfvοιlvαρ1rοδ|Ο|
t((ΙΙ
οxrιl.
vciρ1;δδlοl
σΤ,.l
θεβαοn ΟιJγl(εκρΙμι:vιυv
ωp nτllιι i:Vl{ιlι τεxvιtιαlγπροδrclγραqlιυv.
Τα ιlxολltιαεμειρΙδια αλλαζουγεiιε[ciu.
xvil,βελτtιοvοvτι:t...
Αtιολουθουvτtζαλλclγεqlωv αvαλυitlιωιlΠρΟγραΙ
J|.l0iωι,,
αλ\α liαl ΤιζΠpΟεΤΟ|Ιlαζουv.
Λεtτουρ.
γουvδυvαμttιαγιΟΤnVαvαvεωοnΤnqεKnαfδευοrlq.

τοtιαλοlqαfρt
του
lj**},{-λnοfαζε
οταvτοΠαtδαγωγllιο
l.j Ι:i 2ΟΟ3,

lλ j;,1-|vοτlτοιiτo
(Π.|,),o αρμοδlog
ιpορθαqΤΟUυΓΙΟUpγεfου
Γlαlδεiαg,ιlρΟ.
κιiρυξε ΤnσUγγριlι1lιi
vεαlv εμεtριδfωv
τnqxω"
γΙαTαΔnμlοτlκοl(otΤα[-υμvαοrcl
ραq. Το γεγοvιiq,οnωq nιlλ\ιi γεγοvοτα,
nροκαλεοεl(c}l
αBvnτιltεqαιrrlδροοειqli
δfιtαlεqαι,nουxiεqγlα τnvnοιοrnΤαΤΟU
εμεrpnμαΤΟζ.Στο Γilο τυοι:βιiλι1lπri.
ιlΙCΙnαpαδειγ1-lci,
;iη1l"i,
vεcl οxετttιιiθγΧε,ρiδtαιlου υnιipΧαι.ΟΤααxολεtαΙJαqε.
ΠεlΤαclnοΟιαδttιοοiεq
lιρiοngμε οοα ι:.
πιiρxcivκοlα τnι,τελευtακ:ειtlοοιrετιι.l
ΠclραΤlξ..ULJVι
)ΓirtΙiε\.,,
με cιvαθεΟε|ξ.
δlαδtιιιlαiεq,
το tιεvαl(αιΤιqnclραλεi
j(l)Vοxολlκιi.lv
εγΧειt]|.
ψjεlq,n Οιlαι,εο"l(jΙl
δiιυιlι)tlt"ltοιi1lγnυε
ελi.liδεq.ΙΞλniοεq
για
iιcλιlτερclβlβλiιi,γΙi]Cl\/Οll(τig
tιιlιαξrιl'
ii1;α.iιlιιι;
διαδtlιclοiεq
οτrlνεnιλογrl
Ιi]Uζ"
Γ]ο,\λοf
λογοlε-nε.βclλαv
εξαΜοU ΤΙ.]v
ιi'
ι:ιlιriι'iοιl Ι(ι)\,Ο)1.()Λ
ιiιri;vβ ιβλru:v.Ο ntιl

,η.TΨ
u f}Ji,,,Ι']ι1Η::
Ψη.
ffig:,',.:,,,g;t{[λΞiJ.
-- |;Τirffi,,,i,
l!αρiαq

Ψg::,με

μαθοΙvουv,Τα.
Αιl
ργαλεiαripεnεtεniοιlqι,' nλλαζοU\,.
,εvαΜclζΟυv,1:nλοtιαροι,rv
τlqοnοrεq
rιαδlιιαΟfεq
τnq,εκnαt.
μεΤi]ρ1:ι1{31lιοnq
iευοnξ ΙιΟιcl..,ΟνfωΟnξ
τοιl οxολεΙου.
)μιvοροι/ι/Ι{qεξελiξειq.
-ι,
κοι οnου εnεvδυοU\/
ΟUΤΟ
ΟΙΙ

;;iq. Δnμlουργrlοελfοτεqεnlμiελilταlv,
i,,,o,uγραqlωv,tι.λn.Ζritnοεδεfγ1iατα
,[γαq
ολοιιλnρο.;κι1ομο|
γραφιiq.
δτριδθnl<fl
ΟΤtlilουλειαγΙirvα o,,o,,.
ιιρtθεfσΤιqαΟ(puiιτιlιεg
n1:οθεr;|:fεq
τnq.
ΓIλ.,,.,,i.,,,Γ.',"
f]ιιδnτ , ι
Προrιripuξnq.
Εl<δοτιιιοiοΙκοι
ιΙε σU\ι

,q Qγi}VΤttqατiι;τοτο
1lεοογiiΙΤnV9,1,
:iυξn ΤΟUζ,ιppοwfζΟU\/
Τ(]εμr:lρiδrα
[(Jιjq't}ροιrιfζουv
αιl1lιlivει:Ταιlvιlvει.).
/{JUγΟU:;';ιi,
Ια iiΟρC]l(ολοι;θο0ιΟΤ0
.;,,iυ,\e το
{Dpοιτiζι:ιJv
fΟ, ι:ξιολciγοtiv.
Οrl-

αξrολογiiΟntιαι,
κΟ|UΓlc}γραq,,l,,ou.",,
οxετtiιεq
ουμif3αοεlq.,Εvclq
ολοrιλnροq
ιlΠΧιlVlσ|,lοq.rιrγιlτοιiι,rriθιlirε
με οτοxο
τnvιl,L\αγnτιυvοxολιtιιi.lv
βrβλfιυvlιclι
tlο/ν\αε.υ}ο:πα.llιil
lιιlt εθνiιιιi xρli1lιlτιl

iαiιjευοn
0}ζ
KΟlV(ι-lvti<ο
ιrγαt}ο;,i?l..,
:i,irJf;;}l,γ,γ.il!*i:E}i:γ:fi:liχ'
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i,.;.q
j tl\,.ι.{ii! ΤΟιJ[.lιrιδιlγι,iγιl.ιοii'lιjΤι1υι,
Ι ι " ι ;it; 1 i 1 ]1 1 λι ι )ι
i :]Γ
l ι ' lτ ο υ ι- iρ ο ι1ο ρ ο UΤ Π q
i ιi'.,ι tρι;(}ι.ιiriτιl{ \.,ιΙ
ιιvιlιtοψει τιlν
1!ιi',,
ιlριlοοιl ΤC}U
εργΟυ. Ωυτδοο clυτιi αVCIIι
ΙlΤεΤιll.l.ο Ποrδιiγι,:γlrrοΙ.yοτliοuτο
δεν
i i l ρ ι ,[ τl q αvε l λι l 1 l μεv ε gυ n ο x ρ ε ιi:ο ε ιq
τιl υ ιt ι,iiιl(-I
ιΙΙ| ι]l lζ' σUγγρα ιpικεg ομ αδει
Σrllv οι.lιiictιlιιtl1lοUvΙι.lιΟt οροl ιilιl
βα
(jUι:i.11ρgξαv
ΟΙl i('υ\l(]ilΟfilJi./
οt εvδtααlι.
ροιlεvυr/εq, ιiριlt nου εiιη:l iαuτοxροl.lι
lιι:t ε.ψυιl(Ι|l γ|(lτι.tι,llοιοτΠΤα
ΤΟUεγΧει
ρli1lοtοq. Τcl iιεφαλα|tΙ}icl|οl ι:vοτriiεq'
iιυv [iι[}λfιυvλι1ivιiζΟUvσΓιΙ
γραιpεiα lr,,.
υl l ε υθι l vω v Τ ΟUt].l . Ο l ε n t τ ρ ο n ε q α ξ ιο
λι1γnοnq ιlnο|}ιlθμξοvlι:l |(tΙlΤO Π.Ι. αι,.

γιl1lι:0εicΙισε ι]Οvαδlκο lιρtτri.
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.;ii ι ΟU\Λ/ρ{l(Ιiεlq
ΤωVεγxειριδiωι,
..l,
].,| ..! (]ΓlυlΟυ]Ι}JΟ|
OUγΟ1.lιλιiτiq
τοι,
.\.-;'
{l.l.με οτοxοvclεiιδοθουv
nοtοτtιιαlιcltουγxρι]ιrα
σΧΟi\ικα
βrβλιαcl
VtlιlεΤωΠiζοvlαι ω\.γρι]q)εfq
εvrολοδο
xοt.Σε μι:ριlιεqnερtnrο:οεΙq,
ΤΟUqζnτεi
Tι]tγ, αλλαξουγαιιο1iα|(cΙ|
Τlξβαοιlιθq
ορxεqγ|ατ|qοnοfεqnροκρiθnlια.i,Οl
οελ[δεqΤ(0vεγΧεlρlδrο:v
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