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Με απόφαση του υπουργού Παιδείας το βιβλίο της Ιστορίας της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού
αποσύρθηκε για τις πολλές του πραγµατικά αµαρτίες, από την άποψη του
περιεχοµένου του. Η φιλοσοφία, όµως, της συγγραφής του ήταν απόλυτα
σύµφωνη µε τις σηµερινές απαιτήσεις της διδακτικής. Τα νέα βιβλία που εκδίδονται
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσαρµόζονται µε το νέο πνεύµα της
εκπαίδευσης, που είναι σύµφωνο, µε τις νεότερες έρευνες, τις σχετικές µε την
ανακάλυψη και οικοδοµή της γνώσης και τούτο σε αντίθεση µε την παραδοσιακή
διδασκαλία, που στηρίζεται στην αποµνηµόνευση της γνώσης, την οποία ο
δάσκαλος και το βιβλίο µετέδιδαν στον µαθητή δίκην «ταϊσµού». Η «ταϊστική»
αυτή µέθοδος ήταν η συνηθισµένη µέθοδος που κυριαρχούσε µέχρι πρότινος στην
εκπαίδευση και, δυστυχώς, δεν έχει ακόµα ολότελα εξαλειφθεί. Τώρα γίνεται
λόγος για διαθεµατική προσέγγιση, εργασία µε σχέδια εργασίας (projects)
περιορισµό στο ελάχιστο της αποµνηµόνευσης, ανάπτυξη της κριτικής σκέψης,
ανακάλυψη της γνώσης, δηµιουργία της γνώσης, οµαδοκεντρική διδασκαλία,
ευέλικτη ζώνη, αλλαγή του ρόλου του δασκάλου στη διαδικασία της διδασκαλίας,
δηµιουργία ευχάριστης ατµόσφαιρας στην τάξη, ερευνητική διδασκαλία κ.λπ.
Σύµφωνα µε τα νεότερα πορίσµατα της ψυχολογίας ο εγκέφαλος παράγει τη
γνώση και η παραγωγή αυτή είναι αποτέλεσµα διεργασιών. Οι γνώσεις βασίζονται
σε εξωτερικές πράξεις του ατόµου που εσωτερικοποιούνται και µεταβάλλονται σε
γνωστικές ενέργειες. Η δηµιουργία των γνώσεων συνδέεται µε µηχανισµούς του
εγκεφάλου, µε δοµές και διαδικασίες του νου. Ολα µαζί αποτελούν προϋποθέσεις
για δηµιουργία και εφαρµογή της γνώσης. Σύµφωνα µε τις επιστήµες του νου οι
γνώσεις που προσφέρονται έτοιµες, δεν εγγράφονται στον εγκέφαλο, για να
χρησιµοποιηθούν αργότερα. Το γνωστικό υλικό χρησιµοποιείται για την κατανόηση
του κόσµου και για τη λύση προβληµάτων. Κάθε πρόσωπο µε βάση το µνηµονικό
υλικό δηµιουργεί.
Στο σύγχρονο σχολείο ο δάσκαλος αντί να ενεργεί ως παρουσιαστής έτοιµων
πληροφοριών και συµπερασµάτων, βοηθά τους µαθητές να σκέπτονται και να
χρησιµοποιούν µεθόδους πειθαρχηµένης έρευνας. Έτσι εξερευνούν το άγνωστο και
µελετούν τον γύρο κόσµο. Η σχολική µάθηση παρουσιάζεται ως µια δηµιουργική
δραστηριότητα και µια δηµιουργική αφοµοίωση, που στηρίζεται στη δυναµική που
δηµιουργείται στην τάξη και στις σχέσεις δασκάλου και µαθητών. Το παιδί στο
σχολείο απελευθερώνεται από την κηδεµονία του δασκάλου και θεωρείται πια ο
κύριος υπεύθυνος για τη µάθηση. Ο ρόλος του δασκάλου εξακολουθεί να
παραµένει πολύ σηµαντικός, αλλά αλλάζει θέση. Γίνεται συνερευνητής µε τον
µαθητή του, βοηθός στη διδασκαλία της µάθησης, εµψυχωτής, υπεύθυνος για τη
δηµιουργία ενός δηµοκρατικού κλίµατος µέσα στην τάξη.
Τα νέα βιβλία έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε παραπάνω απαιτήσεις των επιστηµών
της αγωγής και βοηθούν τον δάσκαλο µε τις νύξεις που δίνουν, τις ερωτήσεις και
τους προβληµατισµούς που συνοδεύουν τα κείµενα, στο να κινήσει τη διαδικασία
της διδασκαλίας στα σωστά πλαίσια, αποφεύγοντας την «προσφορά» έτοιµων
πληροφοριών κα οδηγώντας τους µαθητές στη δηµιουργία και ανακάλυψη της
γνώσης.
Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, χωρίς –νοµίζω– γνωµοδότηση του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, νεκραναστήθηκε το βιβλίο της Ιστορίας της δεκαετίας
του ’90, που είχε συνταχθεί, σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις των επιστηµών
της αγωγής. Παρουσιάζει κείµενα έτοιµα για αποµνηµόνευση και τίποτα άλλο.
Εναπόκειται τώρα µόνο στον δάσκαλο να ξεφύγει από τον πειρασµό αυτό της
παπαγαλίας και να κινήσει τους µαθητές, µε τις ερωτήσεις του, να ερευνήσουν, να
εξηγήσουν, να υποστηρίξουν το κείµενο και να ασκηθούν στη λογική και

επιστηµονική εργασία, αφού δώσει τις κατάλληλες νύξεις και θέσεις, τις
κατάλληλες ερωτήσεις, που δεν έχει το βιβλίο. Η ποσότητα, όµως, του υλικού του
βιβλίου, που πρέπει να αποµνηµονευθεί, δεν αφήνει χρόνο για συζήτηση και
προβληµατισµό. Εξάλλου, δεν θα είναι δυνατόν ο κάθε δάσκαλος να προχωρήσει
στη διαδικασία αυτή, αφού και ο οδηγός, που έχει εκδοθεί από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο δεν µπορεί να αναφέρεται σε βιβλία παρωχηµένης εποχής, τότε που
ακολουθούνταν άλλες παιδαγωγικές αρχές.
Τώρα, λοιπόν, απελευθερωθήκαµε από το «αµαρτωλό» βιβλίο, του οποίου τα
σφάλµατα εντοπίζονταν στο περιεχόµενο και όχι στη φιλοσοφία του. Πέσαµε στο
παραδοσιακό βιβλίο που οδηγεί τους µαθητές στην αποµνηµόνευση και στην
εξέταση του περιεχοµένου από τον δάσκαλο, για τη βαθµολογία. Θα
επαναλαµβάνεται πάλι το αντιπαιδαγωγικό ερώτηµα «διαβάσατε Ιστορία;», και
αυτό θα σηµαίνει «αποµνηµονεύσατε καλά το κείµενο του βιβλίου;» σαν να
πρόκειται για κάποιο ποίηµα που πρέπει να αποµνηµονευθεί για απαγγελία. Η
απαίτηση «ότι ο µαθητής πρέπει να µυηθεί στην ιδέα και στο νόήµα της ιστορικής
έρευνας και επιστήµης και να δει την Ιστορία ως την ελεύθερη διερεύνηση του
παρελθόντος» ουδόλως θα λαµβάνεται υπ’ όψιν. Γλιτώσαµε από τις αµαρτίες
σφαλερής παρουσίασης του περιεχοµένου του νέου βιβλίου και πέσαµε στον λάκκο
των λεόντων, του νεκροαναστηθέντος, χωρίς να είναι δυνατή η συµµόρφωση προς
τον σκοπό του µαθήµατος της Ιστορίας, όπως τον ορίζει το αναλυτικό πρόγραµµα.
«Το µάθηµα της Ιστορίας αποτελεί σηµαντικό µέσο για την επίτευξη ευρύτερων
σκοπών της αγωγής και εκπαίδευσης, αφού περιέχει τις απαραίτητες γνώσεις και
εξοικειώνει µε τις διαδικασίες επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων, ώστε ο µαθητής
µέσα από τη γνώση του παρελθόντος να είναι σε θέση να κατανοήσει το
κοινωνικώς “γίγνεσθαι”, να µετέχει ενεργά σ’ αυτό και να γνωρίζει τη λειτουργία
του δηµοκρατικού πολιτεύµατος».
Και προβάλλεται το ερώτηµα «µετά την απόσυρση, τι;». Η απάντηση είναι πολύ
δύσκολη. Αφού δεν πρόκειται γρήγορα να γίνει η συγγραφή νέου βιβλίου, η
ευθύνη πια πέφτει στον δάσκαλο. Να προσπαθήσει δηλαδή εφαρµόζοντας τις
οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την ανάγκη δηµιουργίας νέου
πνεύµατος στη σχολική τάξη και εφαρµογής των απαιτήσεων της παιδαγωγικής
επιστήµης γενικότερα. Ο δάσκαλος να µην περιοριστεί στο σχολικό εγχειρίδιο, που
θα έχει ο µαθητής και να ζητεί την αποµνηµόνευση του κειµένου, αλλά να
καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να αντιµετωπισθούν µε ειλικρίνεια τα
πραγµατικά ιστορικά γεγονότα, χωρίς εξιδανικεύσεις και αποσιωπήσεις. Οι
συγκρούσεις των Ελλήνων µε άλλους λαούς να αντιµετωπισθούν µε πολλ’η
υπευθυνότητα και ευαισθησία ώστε να µην προσκρούουν στο κοινό αίσθηµα. Καλό
είναι να αποφεύγονται οι λεπτοµέρειες, αλλά να γίνονται πολλές νύξεις για
προβληµατισµό και συζήτηση. Όχι µονόπλευρη αφήγηση ούτε όµως και σιωπή,
ιδίως των αρνητικών όψεων της εθνικής µας ζωής ή και της θετικής δράσης της
Εκκλησίας. Στις ιστορίες όλων των λαών υπάρχουν και µαύρες σελίδες που πρέπει
να αναφέρονται, να συζητούνται, να κρίνονται και να επικρίνονται. Μεταξύ των
λαών δεν πρέπει να διαιωνίζονται τα πάθη. Το διεθνές κλίµα επιβάλλει να
«αφοπλισθεί» όσο είναι δυνατόν η Ιστορία και να περιορισθούν στο ελάχιστο οι
αρνητικοί ή και οι υβριστικοί χαρακτηρισµοί για γειτονικούς λαούς µε τους οποίους
κατά το παρελθόν είχαµε έλθει σε σύγκρουση. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει πως θα
αποσιωπήσουµε τραγικά πραγµατικά γεγονότα, που προκαλούν συγκίνηση στον
λαό µας, αλλά θα τα εξετάσουµε µε αντικειµενικότητα και να τα συζητήσουµε. Εδώ
δεν επιτρέπεται η σιωπή.
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