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ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ  

υνάντηςη του Δ του ΕΕΣΕ με εκπροςώπουσ του Δ τησ  ΑΓΜΕ 

και τησ Πανελλήνιασ Ζνωςησ Γονέων Μουςικών και  Καλλιτεχνικών χολείων 

 

Σθ Δευτζρα 16 Δεκζμβρθ 2019, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ ςτα γραφεία του ΕΕΣΕ του 

Δ  και τθσ Επιτροπισ Παιδείασ του ΕΕΣΕ, με τθν Βαλαβάνθ τζλλα, Εκπρόςωπο Σφπου  τθσ 

ΑΓΜΕ,τθν Χρονοποφλου ΄Αννα, Πρόεδρο, και τον Δουλγκζρθ Δθμιτρθ,Σαμία του Δ τθσ 

Πανελλινιασ Ζνωςθσ Γονζων Μουςικών και  Καλλιτεχνικών χολείων, με ςτόχο τθ ςυηιτθςθ και 

διερεφνθςθ τρόπων για τθν από κοινοφ αντιμετώπιςθ των προβλθμάτων τα οποία αντιμετωπίηει θ 

Αιςκθτικι Αγωγι και θ Καλλιτεχνικι Παιδεία ςτθ Δθμόςια Εκπαίδευςθ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εποικοδομθτικισ και για τα τρία μζρθ ςυηιτθςθσ επιςθμάνκθκαν τα εξισ:  

 Είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ Αιςκθτικι Αγωγι και θ πραξιακι ςχζςθ των μακθτών με 

τθν Σζχνθ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ για τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικότθτάσ τουσ,τθν καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ φανταςίασ των 

μακθτών και τθν εκδιλωςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ. Με τθν αιςκθτικι αγωγι 

αναπτφςςεται εκείνθ θ πλευρά των νζων ανκρώπων που ονομάηεται «αιςκθτι νόθςθ», θ 

οποία ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθ διαμόρφωςθ  δραςτιριων, δθμιουργικών, κοινωνικά 

ευαίςκθτων και καλλιεργθμζνων ανκρώπων. 

 Μασ βρίςκει αντίκετουσ θ εξεταςειοκεντρικι κατεφκυνςθ του ςθμερινοφ ςχολείου, θ οποία 

εξυπθρετεί τθν ανάγκθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ για τθν ανακφκλωςθ αναλώςιμου και 

διαρκώσ εκπαιδευόμενου φτθνοφ εργατικοφ δυναμικοφ. 

 Μασ βρίςκει αντίκετουσ θ απαξίωςθ των ανκρωπιςτικών μακθμάτων ςτα ςχολεία και θ 

ολοζνα αυξανόμενθ περικωριοποίθςθ τθσ Σζχνθσ από τα αναλυτικά ςχολικά προγράμματα. 



 Θεωροφμε ότι οι Σζχνεσ και θ καλλιτεχνικι δθμιουργία πρζπει να διατρζχουν όλεσ τισ τάξεισ 

ςε ζνα δθμόςιο, αποκλειςτικά και ουςιαςτικά δωρεάν δωδεκάχρονο υποχρεωτικό ςχολείο 

των ςφγχρονων αναγκών και δυνατοτιτων.  

 Θεωροφμε απαραίτθτθ τθ ςτιριξθ τθσ Δθμόςιασ Παιδείασ με κονδφλια και υποδομζσ από 

τον Κρατικό Προχπολογιςμό, πζρα κι ζξω από κάκε εμπορικι δραςτθριότθτα και κάκε 

είδουσ επιχειρθματικι δράςθ ςτο χώρο τθσ εκπαίδευςθσ. Θζλουμε μια πραγματικά 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ για όλα τα παιδιά, ανεξαρτιτωσ εκνικότθτασ, φφλου ι κρθςκεφματοσ. 

Δικαίωμα εγγραφισ ςτο δθμόςιο ςχολείο ςε όλα τα παιδιά που μζνουν ςτθν Ελλάδα. 

 Θεωροφμε ότι τα καλλιτεχνικά μακιματα είναι, και για αυτό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΟΤΝ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ. 

 Θεωροφμε ότι τα καλλιτεχνικά μακιματα πρζπει να διδάςκονται αποκλειςτικά από 

καλλιτζχνεσ οι οποίοι ζχουν ωσ πρώτθ ανάκεςθ ςτθν εκπαίδευςθ τθν αντίςτοιχθ 

ειδικότθτα. ε κάκε αντίκετθ περίπτωςθ κφμα είναι το ίδιο το παιδί. 

 Θεωροφμε ότι πρζπει να δθμιουργθκοφν οργανικζσ κζςεισ για τουσ καλλιτζχνεσ,   για 

μόνιμθ και ςτακερι εργαςία ςε όλεσ τισ βακμίδεσ , ώςτε να καλυφκοφν τα πραγματικά 

κενά και οι ανάγκεσ για μία ςφγχρονθ καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ. Μονιμοποίθςθ των 

ςυμβαςιοφχων και ωρομιςκίων και εξίςωςθ των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών ςε όλα 

τα κζματα (αςφάλιςθ, υγεία, άδειεσ κ.α). 

 

ΑΠΟΦΑΙΘΗΚΕ : 

1. Ο ςυντονιςμόσ των ενεργειών κα θ ανάπτυξθ κοινών δράςεων καλλιτεχνών εκπαιδευτικών - 

γονζων ςτα ςχολεία  

2. Η ανάπτυξθ κοινών αγώνων και παρεμβάςεων   
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