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1η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων σας 

καλωσορίζει στην πρώτη περιφερειακή σύσκεψη για το σχολικό έτος 2019-2020. 

Θεωρούμε πως η διοργάνωση περιφερειακών συσκέψεων σε όλη την επικράτεια με 

τη συμμετοχή εκπροσώπων των κατά τόπους συλλόγων γονέων και κηδεμόνων στην 

Πανελλήνια Ένωση και των μελών των Δ.Σ των συλλόγων, θα βοηθήσει στην 

οργάνωση και το συντονισμό του αγώνα μας για την εκπαίδευση - γενική, μουσική 

και καλλιτεχνική - την οποία δικαιούνται τα παιδιά μας. 

Η Πανελλήνια Ένωση είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των Μουσικών και 

Καλλιτεχνικών Σχολείων. Ο ρόλος της είναι να εκπροσωπεί τους συλλόγους γονέων 

και κηδεμόνων μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων όλης της επικράτειας και να 

διεκδικεί με αγώνες ανυποχώρητους τα δικαιώματα των παιδιών μας, μαθητών των 

μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, τα οποία δεν ξεχνάμε πως αποτελούν μέρος 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μας 

απαιτείται σαφής καταγραφή των προβλημάτων και ουσιαστικός διάλογος με όλους 

τους γονείς. Ή συμμετοχή σας, κατά συνέπεια, στις σημερινές εργασίες θεωρούμε 

πως είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί η Πανελλήνια Ένωση οικοδομείται στη βάση των 

συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.  

Τα προβλήματα τα οποία τα σχολεία μας αντιμετωπίζουν χωρίζονται σε δύο 

αλληλοεπιδρούσες κατηγορίες. Η πρώτη αφορά ζητήματα τα οποία άπτονται του 

απαιτούμενου εξειδικευμένου εξοπλισμού ώστε να επιτευχθεί η σωστή λειτουργία 

των σχολείων μας, του εξειδικευμένου αναλυτικού προγράμματος στα ειδικά 

αντικείμενα, του αντίστοιχου εξειδικευμένου προσωπικού. Η δεύτερη κατηγορία 

ζητημάτων περιλαμβάνει προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το σύνολο των 

σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η 

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων σχετίζεται άμεσα με 

τις Ενώσεις και τις Ομοσπονδίες Γονέων (στις οποίες, άλλωστε, πολλοί από εμάς 

είμαστε εκπρόσωποι) και φυσικά με το τεταρτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του 

γονεϊκού κινήματος, την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας. 

Σε σχέση με την πρώτη κατηγορία ζητημάτων στην οποία παραπάνω αναφερθήκαμε, 

θα πρέπει συνοπτικά (η εξειδίκευση θα γίνει από εσάς) να καταγράψουμε μία σειρά 

από προβλήματα, τα οποία αποτελούν μέρος της καθημερινότητας των παιδιών μας. 

Τείνει να παγιωθεί το φαινόμενο των σοβαρών ελλείψεων σε εξοπλισμό (μουσικά 
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όργανα, καβαλέτα, υλικά για το σχέδιο και εξοπλισμός για τον κινηματογράφο και το 

χορό). Στα παλαιότερα σχολεία ο εξοπλισμός, όπου υπάρχει, έχει αρχίσει πλέον να 

είναι ακατάλληλος εξαιτίας της φθοράς. Στα νεότερα είναι εξαιρετικά περιορισμένος 

αριθμητικά. Οι ανάγκες των παιδιών μας για δανεισμό, ο οποίος τυπικά προβλέπεται, 

του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού  δεν καλύπτονται. 

Όσον αφορά τα αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα και τη συνακόλουθη 

βιβλιογραφία, είναι δέον να αναφέρουμε πως, ενώ υπάρχει μία εξαιρετικά 

αναλυτική αναφορά στα προγράμματα σπουδών στα προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα, τις θεματικές ενότητες και τις ενδεικτικές δραστηριότητες για τους 

μαθητές των μουσικών σχολείων και αντίστοιχα για τα καλλιτεχνικά σχολεία 

λεπτομερής περιγραφή των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, των 

βασικών θεμάτων και των δραστηριοτήτων των μαθητών ( ΦΕΚ 2858 /Β// 28-12-

2015, ΦΕΚ 166/Β/1-2-2016), δεν έχει ακόμα η πολιτεία προχωρήσει στη συγγραφή, 

έκδοση και δωρεάν διανομή εγχειριδίων μελέτης για τα ειδικά αυτά μαθήματα. 

Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι ο εκπαιδευτικός να ορίζει τη βιβλιογραφία 

που ο ίδιος επιλέγει να διδάξει και ο γονιός να επιβαρύνεται με την αγορά των 

βιβλίων. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ζήτημα της αναγνώρισης των σπουδών των μαθητών 

των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων. Ο μαθητής ο οποίος εισάγεται σε ένα 

μουσικό ή ένα καλλιτεχνικό σχολείο αποφοιτά χωρίς το απολυτήριό του να έχει 

κάποιο συγκεκριμένο αντίκρισμα. Προκειμένου να του αναγνωριστούν οι σπουδές 

του, υποχρεώνεται συχνά σε κατατακτήριες εξετάσεις (στο πλαίσιο της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης με υψηλό κόστος θα πρέπει να τονίσουμε) ώστε να πιστοποιηθεί το 

επίπεδο γνώσεών του. Ακόμα και στην περίπτωση των μουσικών σχολείων, για τα 

οποία ο νόμος προβλέπει τη διεξαγωγή εξετάσεων στα αντικείμενα της 

παραδοσιακής μουσικής, της Θεωρίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής και της Θεωρίας 

της Βυζαντινής Μουσικής για την απόκτηση του αντίστοιχου πτυχίου το οποίο -προς 

το παρόν τουλάχιστον -παρέχει επαγγελματική επάρκεια και δίνει τη δυνατότητα 

στον κάτοχό του να διδάξει, μόνο δύο φορές έχουν ορισθεί και διεξαχθεί εξετάσεις 

από την αρχή της λειτουργίας των μουσικών σχολείων έως και σήμερα. 

Χαρακτηριστικό ήταν το πρόβλημα το οποίο προέκυψε φέτος με την εφαρμογή του 

νέου τρόπου εισαγωγής σε τμήματα μουσικών σπουδών, το οποίο αφορά το σύνολο 

των ενδιαφερόμενων υποψηφίων και όχι μόνο τους υποψήφιους των μουσικών 

σχολείων. Στα τρία από τα πέντε τμήματα μουσικών σπουδών τα οποία λειτουργούν 

στη χώρα μας, εφαρμόστηκε νέος τρόπος εισαγωγής με διαφορετικά πανελλαδικώς 

εξεταζόμενα αντικείμενα, για τα οποία ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι  τρεις 

μήνες πριν τις εξετάσεις. Για το ένα μάλιστα από τα ειδικά μαθήματα, το αντικείμενο 

«Μουσική Αντίληψη και Γνώση», δεν είχε καν δοθεί αναλυτική εξεταστέα ύλη. Για 

την πληρέστερη ενημέρωσή σας σας παραπέμπουμε στις σχετικές ανακοινώσεις της 

Πανελλήνιας Ένωσης.  

Ο αντιεπιστημονικός διαχωρισμός των μουσικών τμημάτων της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης – καταφανής αν κανείς ανατρέξει στο πρόγραμμα σπουδών των 
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αντίστοιχων πανεπιστημιακών τμημάτων – σε τμήματα θεωρητικής και τμήματα 

πρακτικής κατεύθυνσης, έχει σαν αποτέλεσμα να στερηθούν του δικαιώματος της 

κατάθεσης μηχανογραφικών δελτίων με το 10% υποψήφιοι προηγούμενων ετών. 

Στερούνται επίσης του δικαιώματος μετεγγραφών - καθώς δεν υπάρχει αντιστοιχία 

μεταξύ των τμημάτων - ακόμα και εκείνοι οι λίγοι που, παρά τα απαράδεκτα 

περιορισμένα και αυστηρά κριτήρια τα οποία έχουν θεσπιστεί, πληρούν τις 

προϋποθέσεις. Για άλλη μία φορά αυτοί που δεν κατορθώνουν να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών.  

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί πως εφόσον επιλέγουμε τα παιδιά μας να 

ασχολούνται με το αντικείμενο της μουσικής, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της 

ζωγραφικής και του χορού, θα πρέπει να καλύψουμε οι ίδιοι τα έξοδα για την αγορά 

του εξοπλισμού τους. Έτσι πράττουν οι υπόλοιποι γονείς μαθητών με αντίστοιχες 

δραστηριότητες οι οποίοι απευθύνονται στην ιδιωτική καλλιτεχνική εκπαίδευση. 

Πόσο εύλογο, πόσο δίκαιο για το μέλλον των νέων ανθρώπων είναι αυτό το 

επιχείρημα; Γιατί θα πρέπει να αποδεχθούμε τη λογική η οποία εδώ και χρόνια μας 

καλλιεργείται πως αν θέλουμε τα παιδιά μας να μορφωθούν θα πρέπει τα έξοδα της 

μόρφωσής τους να τα καλύπτουμε από το υστέρημά μας οι γονείς;  

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων πιστεύει πως τα 

παιδιά μας, όλοι οι μαθητές, δικαιούνται ουσιαστικά δωρεάν, δημόσια εκπαίδευση, 

γενική, μουσική, καλλιτεχνική, αθλητική. Δικαιούνται να έχουν τους εκπαιδευτικούς 

από το πρώτο κουδούνι κάθε σχολικού έτους στη θέση τους, μόνιμα διορισμένους, 

με οργανική θέση στη σχολική τους μονάδα ώστε να χαίρουν εκπαιδευτικής 

συνέχειας στο διδασκόμενο σε αυτούς αντικείμενο. Είναι απαράδεκτο το φαινόμενο 

των κενών διδακτικών ωρών, γνώρισμα της συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής η 

οποία επιλέγει να βάζει την παιδεία στη ζυγαριά του κόστους και να επικαλείται το 

φτηνό επιχείρημα της οικονομικής κρίσης. Αρνούμαστε να μετράμε τη ζωή και τη 

μόρφωση των παιδιών μας με τους δείκτες του χρηματιστηρίου!  

Δε δικαιούνται τα παιδιά μας δωρεάν παροχής όλων των απαιτούμενων εγχειριδίων 

μελέτης; Δε δικαιούνται σύγχρονων συγγραμμάτων τα οποία να καλλιεργούν την 

κριτική τους σκέψη και να αυξάνουν τις γενικές επιστημονικές τους γνώσεις και όχι 

μόνο τις δεξιότητές τους; Δε δικαιούνται να φοιτούν σε κατάλληλες, ελεγμένες, 

σύγχρονες, πλήρως επανδρωμένες με όλο το απαραίτητο προσωπικό  και πρωτίστως 

ασφαλείς κτηριακές υποδομές: Πολλά από τα μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία 

συστεγάζονται με άλλες εκπαιδευτικές μονάδες και στερούνται των απαραίτητων 

χώρων. Έχουμε δει σχολεία να κάνουν το μάθημα των μουσικών συνόλων σε 

διαδρόμους, να στεγάζονται σε ακατάλληλα κτήρια. Δε δικαιούνται τα παιδιά μας 

ασφαλούς μεταφοράς, όπως, άλλωστε,  τη δικαιούνται και οι μαθητές όλων των 

σχολικών μονάδων οι οποίες έχουν μεγάλη απόσταση από τον τόπο κατοικίας του 

μαθητή; 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
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Τα παραπάνω αποτελούν μία αδρή σκιαγράφηση του πλαισίου των διεκδικήσεών 

μας. Η σημερινή συζήτηση θα αποκαλύψει τις περαιτέρω λεπτομέρειες τόσο των 

προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε όσο και του συγκεκριμένου πλαισίου των 

διεκδικήσεών μας. Γνωρίζουμε καλά πως μόνο με δυναμικές συλλογικές 

παρεμβάσεις, με την εγρήγορση, την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά μας 

μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Γνωρίζουμε καλά πως είναι δικαίωμα 

των παιδιών μας η ουσιαστικά δωρεάν, δημόσια εκπαίδευση. Η σύγχρονη 

εκπαίδευση, αυτή που θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη, θα στρώνει το δρόμο για μία 

καλύτερη κοινωνία στην οποία δε θα έχουμε από κανέναν ανάγκη να μας 

μεταλαμπαδεύσει αρχές  επικίνδυνες (όπως για παράδειγμα αυτές οι οποίες 

καλλιεργούνται από προγράμματα σαν το FLEX και από τους υποτιθέμενους ταγούς 

της ειρήνης και της δικαιοσύνης που αιματοκυλούν την ανθρωπότητα). 

Ανυποχώρητα και αποφασιστικά διεκδικούμε παιδεία ενιαία, δεκατετράχρονη, 

δημόσια, ουσιαστικά δωρεάν,. Διεκδικούμε την παιδεία των σύγχρονων αναγκών, 

των δυνατοτήτων της εποχής μας. Την παιδεία που  θα κάνει «να γενούνε τα 

σκοτάδια φως». 

 


