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ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 

Ο Σύνδεςμοσ Φιλολόγων Τρικϊλων εκφρϊζει την ϋντονη διαμαρτυρύα 

των μελών του για την ολοϋνα και πιο ςυχνϊ παρατηρούμενη ςτα ςχολεύα τησ 

Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ πρακτικό, να ανατύθεται η διδαςκαλύα του 

μαθόματοσ τησ Ιςτορύασ όχι ςε φιλολόγουσ, αλλϊ ςε καθηγητϋσ ϊλλων 

ειδικοτότων, ςε εφαρμογό ςχετικών υπουργικών αποφϊςεων, για την κϊλυψη 

του υποχρεωτικού ωραρύου των εκπαιδευτικών. Η ϋντονη φημολογύα για το 

ενδεχόμενο να δύδεται το μϊθημα τησ Ιςτορύασ ωσ αντικεύμενο πρώτησ ανϊθεςησ 

ςε καθηγητϋσ ϊλλων ειδικοτότων προκαλεύ την εύλογη ανηςυχύα για την 

ϋμπρακτη υποβϊθμιςη του μαθόματοσ, δεδομϋνου ότι το ύδιο το Υπουργεύο 

Παιδεύασ αναιρεύ τη ςτηριγμϋνη ςε επιςτημονικϊ και παιδαγωγικϊ κριτόρια 

ανϊθεςη τησ διδαςκαλύασ του μαθόματοσ τησ Ιςτορύασ ςε ΠΕ02 Φιλολόγουσ, 

κριτόρια τα οπούα το ύδιο όριςε ςε ςυνεργαςύα με την επιςτημονικό και 

παιδαγωγικό κοινότητα, και την υποκαθιςτϊ με ανϊθεςη ςτηριζόμενη ςτην 

πρακτικό τρϋχουςα ανϊγκη ςυμπλόρωςησ ωραρύου εκπαιδευτικών ϊλλων 

ειδικοτότων. Διαφαύνεται λοιπόν η θεςμοθϋτηςη τησ ανϊθεςησ διδαςκαλύασ του 

μαθόματοσ τησ Ιςτορύασ με κριτόρια ϊςχετα με τη ςκοποθεςύα τησ Δημόςιασ 

Εκπαύδευςησ και η υποβϊθμιςη του μαθόματοσ και κατϊ ςυνϋπεια τησ 

παρεχόμενησ εκπαύδευςησ ςτο Δημόςιο Σχολεύο. 

Ο Σύνδεςμοσ Φιλολόγων Τρικϊλων ςυντϊςςεται με τισ αντιδρϊςεισ τησ 

Πανελλόνιασ Ένωςησ Φιλολόγων, θεωρώντασ ότι η μόνη επιςτημονικϊ και 

παιδαγωγικϊ ορθό πρακτικό εύναι η αποκλειςτικό ανϊθεςη τησ διδαςκαλύασ τησ 
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Ιςτορύασ ςε φιλολόγουσ, οι οπούοι εξϊλλου μπορούν να εφαρμόςουν την 

επιζητούμενη από την Πολιτεύα διαθεματικό προςϋγγιςη των φιλολογικών 

μαθημϊτων, με την προβολό τησ ιςτορικόσ διϊςταςησ ςτην Αρχαύα Ελληνικό 

Γλώςςα και Γραμματεύα, ςτη Νϋα Ελληνικό Γλώςςα και Λογοτεχνύα και ςτη 

Φιλοςοφύα, παρϊλληλα δε χρηςιμοποιώντασ τα εργαλεύα και την ύλη αυτών των 

μαθημϊτων για τη διδαςκαλύα του μαθόματοσ τησ Ιςτορύασ. Η ανϊθεςη τησ 

διδαςκαλύασ τησ Ιςτορύασ ςε αναρμόδιουσ αναιρεύ την ανωτϋρω επιςτημονικό 

και παιδαγωγικό αρχό, καταργεύ την ολιςτικό προςϋγγιςη τησ γνώςησ, 

ακυρώνει τον ςτόχο τησ καλλιϋργειασ τησ κριτικόσ ςκϋψησ ςτο ςχολεύο, 

μετατρϋπει το διδακτικό λειτούργημα από ουςιαςτικό ςε διεκπεραιωτικό. 

Για το ςκοπό αυτό ο Σύνδεςμοσ Φιλολόγων Τρικϊλων προωθεύ το παρόν 

ψόφιςμα διαμαρτυρύασ ςε επιςτημονικούσ, διοικητικούσ και ςυνδικαλιςτικούσ  

φορεύσ. 

 

Το Δ.Σ. 


