Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2017

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ
πληροφορήθηκε δια του ηλεκτρονικού τύπου ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ανέθεσε σε πενταμελή ομάδα Ειδικών Επιστημόνων (Καθηγητών ΑΕΙ) τον σχεδιασμό και την
κατάθεση πρότασης για την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος της
Ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
Το Τμήμα διαπιστώνει ότι από την παραπάνω ομάδα έχουν αποκλεισθεί όλα τα μέλη
του, όπως και άλλων ομολόγων Τμημάτων, που κατεξοχήν εκπαιδεύουν μέλλοντες
καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ, γενικά, απουσιάζουν ιστορικοί με
ειδίκευση σε περιόδους πλην της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.
Σχετικά σημειώνεται ότι το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του ΕΚΠΑ:
• Ανήκει στο παλαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας, το οποίο μάλιστα
εφέτος εορτάζει τα 180 χρόνια της λειτουργίας του, και έχει μακρότατη παράδοση στην
εκπαίδευση των καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της
Φιλοσοφικής Σχολής.
• Διαθέτει μέλη –Ιστορικούς και Αρχαιολόγους– που καλύπτουν, ερευνητικά και
διδακτικά, ευρύτατο χρονικό φάσμα, από την προϊστορική εποχή έως και τον 21ο αιώνα.
• Μία από τις κύριες επαγγελματικές κατευθύνσεις των πτυχιούχων του είναι η
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με αντικείμενο τη διδασκαλία της Ιστορίας και άλλων
φιλολογικών μαθημάτων.
• Από το 2014, έχει εξασφαλίσει για τους αποφοίτους του την Παιδαγωγική και
Διδακτική Επάρκεια από το πτυχίο, παρέχοντάς τους έτσι πιστοποιημένη δυνατότητα
απασχόλησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, εμπίπτει η
συμπερίληψη στο πρόγραμμα σπουδών τού μαθήματος ‘Διδακτική της Ιστορίας’ και η
υποχρεωτική πρακτική άσκηση όλων των φοιτητών του σε σχολεία.
• Από το 2004, σε συνεργασία με καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
οργανώνει επιστημονικά συνέδρια και μετέχει συστηματικά σε επιστημονικές εκδηλώσεις,
με αντικείμενο τη διδασκαλία της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
• Από το 2013 διοργανώνει αφιλοκερδώς κατ’ έτος το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τίτλο «Ιστορίης Επίσκεψις.
Μία επαναπροσέγγιση της Ιστορίας, των προβλημάτων και
των
μεθόδων της».
Το
επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα το έχουν παρακολουθήσει έως τώρα εκατοντάδες
εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.
Με βάση τα παραπάνω, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκφράζει τη λύπη του και
την έντονη διαμαρτυρία του για τον αποκλεισμό των μελών του από την επιτροπή, που έχει
ως αποστολή τον σχεδιασμό και την κατάθεση πρότασης για την αναμόρφωση του
Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης·
δηλαδή, από ένα αντικείμενο το οποίο επί μακρόν και ποικιλοτρόπως το Τμήμα υπηρετεί και
το οποίο κατ’ εξοχήν εμπίπτει στα ενδιαφέροντά του. Επισημαίνει επιπλέον με ανησυχία τη
μη εκπροσώπηση στην ανωτέρω επιτροπή καθηγητών ΑΕΙ από όλο το φάσμα των περιόδων
της ιστορίας. Παρόλα ταύτα, είναι διατεθειμένο να συμμετάσχει εποικοδομητικά στον
διάλογο με τους φορείς που εμπλέκονται στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας.

