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Αθήνα,25/11/2018 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Η Παλειιήληα Έλσζε Γνλέσλ Μνπζηθώλ & Καιιηηερληθώλ Σρνιείσλ ύζηεξα από έθηαθηε γεληθή 

ζπλέιεπζε, ε νπνία έιαβε ρώξα ηελ Κπξηαθή 25/11/2018 ζην Μνπζηθό Σρνιείν Ιιίνπ, θαιεί όινπο ηνπο 

γνλείο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ζε ζπιινγηθή δξάζε θαη θηλεηνπνηήζεηο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ 

ζεζκνύ ησλ Μνπζηθώλ θαη Καιιηηερληθώλ Σρνιείσλ. Δίλαη αδύλαηνλ λα παξακείλνπκε παζεηηθνί ζηελ 

πξνζπάζεηα αιιαγήο ηνπ ραξαθηήξα ησλ Μνπζηθώλ θαη Καιιηηερληθώλ Σρνιείσλ. Η κεηαηξνπή ηνπο από 

ζρνιεία θαηάξηηζεο ζε ζρνιεία ελζάξξπλζεο δελ είλαη νύηε βειηίσζε νύηε εθζπγρξνληζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο! 

Τα πξνβιήκαηα καο ρξνλίδνπλ. Έρνπκε ειιείςεηο ζε πξνζσπηθό (θαζαξίζηξηεο, θύιαθεο, γξακκαηεία, 

λνζειεπηέο), ειιείςεηο ζε επνπηηθά κέζα θαη εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό, ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κε ηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ. Δθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα 

θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, καζεηέο ππνρξεώλνληαη ζε ζπλδηδαζθαιία ζε 

καζήκαηα πνπ είλαη αηνκηθά ελώ ππάξρνπλ αληηθείκελα ηα νπνία δε δηδάζθνληαη γηαηί δελ ππάξρνπλ 

εθπαηδεπηηθνί. Με ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο είρακε θελά αθόκα θαη ζε καζήκαηα γεληθήο παηδείαο. Τα 

κνπζηθά βηβιία εμαθνινπζνύκε λα ηα πιεξώλνπκε νη γνλείο από ηελ ηζέπε καο. Τα απνιπηήξηα ησλ παηδηώλ 

καο δελ έρνπλ θαλέλα πξαθηηθό αληίθξηζκα. Γε δηελεξγνύληαη εμεηάζεηο γηα ηελ απόθηεζε πηπρίσλ ζηα 

αληηθείκελα ηεο κνπζηθήο.  

Τα πξνβιήκαηα ησλ κνπζηθώλ θαη θαιιηηερληθώλ ζρνιείσλ δελ είλαη άζρεηα κε ηα ζπλνιηθόηεξα 

πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. Η δηαξθήο ππνρξεκαηνδόηεζε θαη ε ινγηθή ηεο κείσζεο ηνπ θόζηνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ, βάδεη ζε δεύηεξε κνίξα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη αλαγθάδεη ηνπο 

γνλείο λα βάδνπλ όιν θαη πην βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε. Με δηπιέο θαη ηξηπιέο αλαζέζεηο, σξνκίζζηνπο θαη 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνύο, ρσξίο κόληκνπο θαζεγεηέο, πξνζσπηθό, βηβιία, επνπηηθό πιηθό, θηηξηαθέο 

ππνδνκέο, κεηαθνξέο, δελ ππάξρεη πξαγκαηηθά δεκόζηα δσξεάλ παηδεία, πξαγκαηηθά δεκόζηα, δσξεάλ 

κνπζηθή θαη θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε. 

Όρη ζηελ ππνβάζκηζε ησλ Μνπζηθώλ θαη Καιιηηερληθώλ Σρνιείσλ! 

Απαηηνύκε: 

 Άκεζε απόζπξζε ηνπ άξζξνπ 40, παξ. 5γ ηνπ Σρεδίνπ Νόκνπ ηνπ ΥΠ.Π.Δ.Θ «Σπλέξγεηεο ΔΚΠΑ, 

Γεσπνληθνύ Παλ. Αζελώλ, Παλ. Θεζζαιίαο κε ηα Τ.Δ.Ι Θεζζαιίαο θαη Ση. Διιάδαο, Παιιεκληαθό 

Τακείν θαη άιιεο δηαηάμεηο». Κακία ηξνπνπνίεζε θαη θακία πξνζζήθε ζην άξζξν απηό δε δίλεη 

ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηεο κνπζηθήο θαη θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο. 

 Άκεζε ζπλάληεζε κε ηνλ Υπνπξγό Παηδείαο θαη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ην 

κέιινλ ησλ Μνπζηθώλ & Καιιηηερληθώλ Σρνιείσλ. 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ λόκνπ θαη δηελέξγεηα εμεηάζεσλ γηα ηελ απόθηεζε αλαγλσξηζκέλσλ πηπρίσλ 

ζηελ Δπξσπατθή Μνπζηθή (Δηδηθό Αξκνλίαο), ηε Βπδαληηλή Μνπζηθή θαη ηα Παξαδνζηαθά Όξγαλα 

ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο δσξεάλ δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. 

 Πηζηνπνηεκέλε θαηάηαμε ησλ απνθνίησλ ζηα πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά κνπζηθά θαη θαιιηηερληθά 

αληηθείκελα ζπνπδώλ. 

 Γηνξηζκνύο θαζεγεηώλ κνπζηθήο θαη γεληθήο παηδείαο κε νξγαληθέο ζέζεηο ζηα ζρνιεία καο.  
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 Άκεζε θάιπςε ησλ θελώλ ζε κνπζηθά καζήκαηα θαη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο. 

 Η δηδαζθαιία όισλ ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ λα είλαη αηνκηθή. 

 Να νξίδνληαη κε ζαθήλεηα ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα σο ππνρξεσηηθά ηα κνπζηθά καζήκαηα θαη ηα 

καζήκαηα αηζζεηηθήο παηδείαο 

 Δθπόλεζε δηδαθηηθώλ κνπζηθώλ εγρεηξηδίσλ θαη δσξεάλ δηαλνκή ηνπο ζε όινπο ηνπο καζεηέο. 

 Γεκηνπξγία Γηεύζπλζεο Μνπζηθώλ & Καιιηηερληθώλ Σπνπδώλ ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 Άκεζε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε θηηξηαθέο ππνδνκέο, εμνπιηζκό (κνπζηθά όξγαλα, επνπηηθά κέζα, 

εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο) θαη πξνζσπηθό (λνζειεπηέο, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, θαζαξίζηξηεο, 

θύιαθεο πιήξνπο απαζρόιεζεο). 

 Γσξεάλ κεηαθνξέο γηα όινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο ρηιηνκεηξηθνύο πεξηνξηζκνύο. 

 Οη καζεηέο νη νπνίνη δελ πξνάγνληαη κεηά από επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο ζε κνπζηθά   καζήκαηα,   

λα   κελ   ππνρξεώλνληαη   ζε   επαλάιεςε   ηεο   ηάμεο   ζηα ζρνιεία ηεο γεληθήο παηδείαο εθόζνλ 

έρνπλ πξναρζεί ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο. 

 

Θεσξνύκε ηελ πξόζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ Υπνπξγείνπ γηα ην ζέκα ην νπνίν πξνέθπςε κε ην 

άξζξν 40 πξνζβιεηηθή θαη απαμησηηθή. Θέινπκε ζρνιεία ζηα νπνία ζα πξνεηνηκάδνληαη θαη 

ζα θαηαξηίδνληαη ηα παηδηά καο ζηα αληηθείκελα ηεο κνπζηθήο, ηνπ ζρεδίνπ, ηνπ ρνξνύ θαη ηνπ 

ζεάηξνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα επηζπκνύλ λα αθνινπζήζνπλ κία αληίζηνηρε επαγγεικαηηθή 

θαηεύζπλζε θαη όρη ζρνιεία «δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο» όπνπ ζα θαιιηεξγνύληαη απιά 

δεμηόηεηεο θαη θιίζεηο. Απαηηνύκε πξαγκαηηθά δσξεάλ δεκόζηα εθπαίδεπζε.  

 

Όρη άιια ρξήκαηα από ηελ ηζέπε ησλ γνληώλ! 

 

Όρη άιιε ππνβάζκηζε ηεο κνπζηθήο θαη θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο! 

 

Γνλείο, καζεηέο, θαζεγεηέο νξγαλώλνπκε ηνλ αγώλα καο.  

 

Καινύκε ηνπο ζπιιόγνπο γνλέσλ ησλ κνπζηθώλ θαη θαιιηηερληθώλ ζρνιείσλ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηα 15κειή ησλ καζεηώλ θαη ηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ, λα πάξνπλ όια ηα πξαθηηθά κέηξα 

γηα καδηθή θάζνδν θαη παξνπζία ζηε βνπιή ηελ εκέξα πνπ ζα δεηηέηαη ην λνκνζρέδην. 

Αληίζηνηρα θαινύκε λα θηλεζνύλ ηα ζρνιεία καο ζηελ ππόινηπε Ειιάδα. 

 

Από απηή ηε κάρε λα κελ ιείςεη θαλείο! 

 

Η Γ.Σ. εμνπζηνδνηεί ην Δ.Σ. λα νξίζεη ηελ κέξα Παλειιαδηθήο δξάζεο 
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