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ΘΕΜΑ:  Κατάθεςη προτάςεων προσ υπεράςπιςη των Ανθρωπιςτικών Σπουδών ςτη Μζςη 
Εκπαίδευςη 
ΣΧΕΤ:    Αίτημα ΠΕΦ τησ 10/9/2018  
 
     Οι φιλόλογοι-μζλθ του Συνδζςμου Φιλολόγων Σερρϊν, ςε επιμορφωτικι διθμερίδα που 
διοργανϊκθκε από τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ Σερρϊν ςε ςυνεργαςία με το Σφνδεςμο Φιλολόγων 
Σερρϊν ςτισ 27 και 28 Ιουνίου του 2016 ζχουν ιδθ κατακζςει τεκμθριωμζνεσ προτάςεισ ςχετικά με 
το περιεχόμενο, τθ μεκοδολογία και τθ διδακτικι κάκε φιλολογικοφ μακιματοσ. Σε ό,τι αφορά τα 
Λατινικά και τθν Ιςτορία του Λυκείου οι προτάςεισ που διατυπϊκθκαν είναι οι εξισ: 

 Α.   Για τα Λατινικά: 

1. Θ επαναφορά του μακιματοσ ςτθ Β’ Λυκείου με 2 ϊρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα. 

2. Βελτίωςθ του ςχολικοφ εγχειριδίου με αφαίρεςθ και εμπλουτιςμό κειμζνων, με εκτενι 
αποςπάςματα με ςτόχο τθν επαφι με τθ λατινικι γραμματεία και τισ αξίεσ του ρωμαϊκοφ 
πολιτιςμοφ. 

3. Κριτικι προςζγγιςθ των λατινικϊν κειμζνων και ςφγκριςθ του ρωμαϊκοφ, αρχαίου ελλθνικοφ 
και ςφγχρονου ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ μζςα από τθ μελζτθ κατάλλθλων κειμζνων. 

4. Ιςτορικι και κοινωνικι, κακϊσ και βακφτερθ νοθματικι προςζγγιςθ για να αντιλθφκεί ο 
μακθτισ όλα τα ςτοιχεία που ςυγκροτοφν το ςυμφραςτικό πλαίςιο δθμιουργίασ κάκε 
λογοτεχνικοφ κειμζνου. 

5. Συνολικι διδαςκαλία τθσ λατινικισ γλϊςςασ, χωρίσ εμμονι ςε εξαιρζςεισ. 

6. Ρροτείνονται απλά κείμενα για τθν Β’ Λυκείου (ζμφαςθ ςε μορφολογία, ςφνταξθ και 
λεξιλόγιο) και ςυνκετότερα και πιο αντιπροςωπευτικά ςτθ Γ’ Λυκείου (Βιργίλιοσ, Σενζκασ, 
Κορνιλιοσ Νζπωτασ, Τάκιτοσ) με επιδίωξθ ευρφτερα και νοθματικά αυτοτελι αποςπάςματα. 

7. Ετυμολογικι προςζγγιςθ τθσ Λατινικισ για τθν κατανόθςθ τθσ γλϊςςασ ωσ εργαλείου 
ζκφραςθσ διαχρονικό. 

8. Δυνατότθτα εργαςτθριακοφ μακιματοσ με χριςθ λογιςμικϊν που προςδίδουν παιγνιϊδθ 
χαρακτιρα ςτθν εκμάκθςθ τθσ γραμματικισ και του ςυντακτικοφ. 

9. Εφαρμογι τθσ μεκόδου project για μελζτθ κεμάτων ςχετικϊν με τισ δφο γλϊςςεσ (Ελλθνικι, 
Λατινικι) και για αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ ωσ αφόρμθςθσ γνϊςθσ. 

10. Θ αξιολόγθςθ να επεκτακεί ςτθν κριτικι ςκζψθ και τισ δεξιότθτεσ του μακθτι. 

     Οι κζςεισ των φιλολόγων καταλιγουν με τθν εξισ προειδοποίθςθ: «Γνωρίηοντασ ωσ φιλόλογοι τθν 
αμοιβαία όςμωςθ μεταξφ του αρχαίου ελλθνικοφ και ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ και κατανοώντασ πλιρωσ 
τουσ παράλλθλουσ βίουσ που μζςα από τουσ αιώνεσ πορεφτθκαν Έλλθνεσ και Ρωμαίοι, ελπίηουμε να 
ακουςτοφμε από τουσ ικφνοντεσ. Ασ αφουγκραςτοφμε τισ απαιτιςεισ των καιρών για επαναφορά 
των αξιών του Ανκρωπιςμοφ, ασ προλάβουμε τισ εξελίξεισ και ασ βαδίςουμε citius altius forties.» 
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Β.  Για την Ιςτορία: 

1. Ωρολόγιο Ρρόγραμμα - Ώρεσ ανά τάξθ: α) Συνεχόμενο διδακτικό δίωρο για τθν ολοκλιρωςθ 
μιασ κεματικισ ενότθτασ, β) Θεςμοκζτθςθ ωρϊν για δράςεισ εκτόσ ςχολείου (επιςκζψεισ ςε 
μουςεία, βιβλιοκικεσ, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κ.λ.π). 

 
2. Σκοποί και ςτόχοι – επιδιωκόμενοι γραμματιςμοί:  

Γνωςτικοί:  Να δοκεί βαρφτθτα ςτθν κατοχφρωςθ τθσ γνϊςθσ βαςικϊν ιςτορικϊν όρων και 
γεγονότων τθσ Ελλθνικισ και Ευρωπαϊκισ ιςτορίασ, ςτθν κατάκτθςθ τθσ ιςτορικισ  γεωγραφίασ 
και τθσ ζννοιασ του ιςτορικοφ ςυνεχοφσ. Απαραίτθτοι κρίνονται οι ςυςχετιςμοί τθσ Ελλθνικισ με 
τθν Ραγκόςμια Ιςτορία. 

Δεξιοτιτων/ικανοτιτων: Ζμφαςθ ςτθν καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν μασ  να 
αξιολογοφν κριτικά τισ ποικίλεσ πθγζσ, να αντιλαμβάνονται τθν πολυπλοκότθτα του ςφγχρονου 
κόςμου και να είναι ςε κζςθ να τοποκετοφνται απζναντι ςτο παρόν με βάςθ τθν ιςτορικι γνϊςθ. 

Αξιϊν/ςτάςεων: Θ διαμόρφωςθ ενόσ υπεφκυνου και με δθμοκρατικζσ αρχζσ πολίτθ, που μζςα 
από τθ μελζτθ του παρελκόντοσ – όχι μόνο των κριάμβων αλλά και των λακϊν – κα 
αυτοπροςδιοριςτεί ορκολογικά, εκνικά και πολιτικά. Στο τελευταίο εμπεριζχεται και θ 
διαμόρφωςθ ευρωπαϊκισ και πανανκρϊπινθσ ςυνείδθςθσ, κυρίωσ μζςω τθσ ζμφαςθσ ςτθν 
ετερότθτα. 

3. Θεματικζσ Ρεριοχζσ: Οι φιλόλογοι ςυμφϊνθςαν ότι το ζνα και μοναδικό εγχειρίδιο είναι 
παρωχθμζνο. Ρροτείνουν,  λοιπόν, ςτο πλαίςιο ενόσ θμι-ανοικτοφ ΑΡΣ το πολλαπλό βιβλίο, 
το οποίο κα δίνει τθν ευχζρεια ςτον διδάςκοντα να επιλζξει τθν φλθ που κα διδάξει ανάλογα 
με το επίπεδο των μακθτϊν του και τθν επικαιρότθτα. Διαφορετικά, ςτο πλαίςιο ενόσ 
κλειςτοφ ΑΡΣ, προτείνεται θ Θεματικι Ιςτορία, με δφο κεματικζσ ανά τετράμθνο. Ππωσ και 
να ζχει, απαραίτθτθ κεωρείται θ δυνατότθτα ελεφκερθσ επιλογισ πθγϊν από τον 
διδάςκοντα. Επίςθσ, κοινό ηθτοφμενο είναι θ ζμφαςθ ςτθν Τοπικι Ιςτορία, κακϊσ και ςε 
ςφγχρονεσ ιςτορικζσ οπτικζσ, αυτζσ τθσ Ιςτορίασ των Κοινωνικϊν Ομάδων και τθσ 
Κακθμερινότθτασ. 

 
4. Ρεριεχόμενο ανά τάξθ: Α’: Ηθτείται περιοριςμόσ τθσ φλθσ / Β’: Ρροτείνεται πφκνωςθ των 

ενοτιτων που αναφζρονται ςτο Βυηαντινό Κράτοσ με ταυτόχρονθ αλλαγι  των κεματικϊν 
περιοχϊν και ζμφαςθ ςτθν Ευρωπαϊκι  Ιςτορία. / Γ’: Ρροτείνεται ο εμπλουτιςμόσ τθσ φλθσ 
με περιςςότερα κζματα, που άπτονται των ςφγχρονων προβλθματιςμϊν. Ομόφωνθ ιταν 
επίςθσ θ πρόταςθ για αλλαγι του τρόπου εξζταςθσ του μακιματοσ ςτισ Ρανελλαδικζσ 
εξετάςεισ.  Τζλοσ, προτάκθκε ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν για τθν Ιςτορία που περιλαμβάνει, 
ανά βακμίδα  εκπαίδευςθσ, τα εξισ: Δθμοτικό: Μυκολογία και Αρχαία Ιςτορία / Γυμνάςιο 
(Α’-Β’):  Διδαςκαλία κεςμϊν Αρχαίασ Ελλθνικισ, ωμαϊκισ και Βυηαντινισ Ιςτορίασ, Γ’ 
Γυμναςίου: Σφγχρονθ Ιςτορία. / Λφκειο: Θεματικι Ιςτορία 

 
5. Διδακτικι Μεκοδολογία: Ρροτείνεται ωσ γενικότερθ μζκοδοσ θ μακθτοκεντρικι με διάλογο, 

που κα ςτθρίηεται ςτθν επαγωγικι εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, δθλαδι από τθν πθγι ςτθν 
ιςτορικι γνϊςθ. Ηθτείται θ ςφνδεςθ των περιεχομζνων με τθν διδακτικι μεκοδολογία, θ 
ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία με ςενάρια και θ διακεματικι προςζγγιςθ με τθν ςυμμετοχι 
και υποςτιριξθ άλλων επιςτθμονικϊν ειδικοτιτων. Θ βιωματικι προςζγγιςθ, ιδίωσ τθσ 
Σφγχρονθσ Ιςτορίασ, κεωρείται αναγκαία. 

 



6. ΤΡΕ-Τζχνθ: Θ ενςωμάτωςθ τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ κάποιων ενοτιτων κεωρείται ότι 
επιβάλλει τθν χριςθ των ΤΡΕ. Βοθκθτικι κα ιταν μια επικαιροποιθμζνθ διαδικτυακι 
βιβλιογραφία, που κα πλαιςίωνε με εγκυρότθτα και αποτελεςματικότθτα τθν μεκόδευςθ. 

 
7. Αξιολόγθςθ: Για μια ανανζωςθ τθσ αξιολόγθςθσ  προτείνονται: Θ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ, 

τα διαδικτυακά τεςτ, οι ομαδικζσ εργαςίεσ και θ απαίτθςθ μιασ ςυνκετικισ εργαςίασ ανά 
διδακτικό ζτοσ. Οι τελικζσ εξετάςεισ πρζπει να δίνουν ζμφαςθ ςτθν κριτικι ςκζψθ του 
μακθτι. Εκτόσ επίςθμθσ αξιολόγθςθσ αλλά ςτο πλαίςιο τθσ ανατροφοδότθςθσ μποροφν να 
ενςωματωκοφν διαγωνιςμοί-παιχνίδια ιςτορικισ αφιγθςθσ ςτο τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ. 

 
      Σφμφωνα με δθλϊςεισ του Υπουργοφ, ςε ςυνζντευξι του ςτθν εφθμερίδα Κακθμερινι, «…θ 
ιςτορία δεν πρζπει να είναι γεγονοτολογικι ….. αλλά ςτόχοσ μασ είναι να αποκτοφν οι μακθτζσ 
ςυνείδθςθ τθσ ιςτορικότθτασ, να καταλαβαίνουν πώσ ζνα ςυμβάν μετατρζπεται ςε ιςτορικό 
γεγονόσ….».  Θ διλωςθ βεβαίωσ αυτι του κ. Γαβρόγλου βρίςκει,  νομίηουμε, ςφμφωνθ τθν 
πλειονότθτα των μάχιμων φιλολόγων, που επικυμοφν τθν κριτικι προςζγγιςθ του ιςτορικοφ 
γίγνεςκαι αντί τθσ ςτείρασ και ανϊφελθσ αποςτικιςθσ. Από το να αλλάξει όμωσ θ κεϊρθςθ των 
ιςτορικϊν ςυμβάντων και θ διδακτικι τουσ προςζγγιςθ μζχρι τθν αντικατάςταςθ του μακιματοσ 
από τθν Κοινωνιολογία υπάρχει νομίηουμε ζνα τεράςτιο χάςμα,  που κα καταπιεί κάκε απόπειρα να 
διδάξουμε ςτουσ μακθτζσ μασ πϊσ, ωσ ελεφκεροι και δθμοκρατικοί πολίτεσ, να μακαίνουν από τα 
λάκθ του παρελκόντοσ και να μθν τα επαναλαμβάνουν. Ασ κυμθκοφμε άλλωςτε ότι και ο 
Ξενοφϊντασ ιταν ο ιςτορικόσ τθσ γεγονοτολογικισ παράκεςθσ των ιςτορικϊν ςυμβάντων.  Δεν 
εξοβελίςτθκε ωςτόςο ςτθν ιςτορικι λικθ από κάποιον κοινωνιολόγο. Συμπορεφτθκε, ςτο ιςτορικό 
ςυνεχζσ,  με τον Θουκυδίδθ και τθ βακιά διειςδυτικι του ματιά ςτθν αιτιολογικι αλλθλουχία των 
γεγονότων που γράφουν Ιςτορία. 

 
 

 Για το Δ.Σ. 
 

      Θ Ρρόεδροσ                                                    Θ Γ.Γραμματζασ 
 

Θεοδϊρα Μπαγανά                                           Ιςιδϊρα Μάλαμα 
 
 


