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 Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε  

                                                                                    
 Αλώηαηε Σρνιή Καιώλ Τερλώλ Αζήλαο   

 Τκήκα Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Τερλώλ ΑΠΘ 

 Τκήκα Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Τερλώλ Γ. Μαθεδνλίαο (Φιώξηλαο)  

 
 Οκνζπνλδία Λεηηνπξγώλ Μέζεο Εθπαίδεπζεο 

 Παλειιήληα Έλσζε Θενιόγσλ 
 
 

Η παπαδοσή ηηρ καη’ εξακολούθηζη παπανομίαρ, δε ζςνιζηά μη παπανομία 
 

 

Σηελ εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα ΑΒ ζηηο 23/4/2017, θνηλνπνηήζεθε  ΑΠΑΝΤΖΣΖ πνπ αθνξά  
θαηαγγειία ηεο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθώλ Δηθαζηηθώλ Μαζεκάησλ γηα ηε «δηδαζθαιία 
Δηθαζηηθώλ από Θενιόγν ζηελ Αλώηαηε Δθθιεζηαζηηθή Σρνιή Θεζζαινλίθεο», πξνο ηνλ 
Υπνπξγό Παηδείαο θαη ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΥΠΠΔΘ ζηηο 15/2/2017. 
Δίλαη απνξίαο άμηνλ, πσο, ελώ ην Αλώηαην Δθθιεζηαζηηθό Σπκβνύιην ηνπ Υπνπξγείνπ 
Παηδείαο πνπ είλαη θαζ ύιελ αξκόδην γηα ηηο απνζπάζεηο πνπ πξνηείλεη, δελ έρεη έσο 
ζήκεξα απαληήζεη ζην ελ ιόγσ ζέκα, ε Αλώηαηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Θεζζαινλίθεο 
ζηελ νπνία δελ έρνπκε απεπζπλζεί, απαληά ραξαθηεξίδνληαο ηελ θαηαγγειία καο 
αλαθξηβή.  
Εεηά δε λα ηελ απνζύξνπκε. 
 
Ζ Έλσζε Δθπαηδεπηηθώλ Δηθαζηηθώλ Μαζεκάησλ, βαζηδόκελε ζην θείκελν ηεο 
απάληεζεο απηήο, επηζεκαίλεη εθ λένπ ηα παξαθάησ: 

                                                                                    
1. Ζ αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζε εθπαηδεπηηθνύο πνπ είλαη εμ αληηθεηκέλνπ θαη ηππηθά 
αλαξκόδηνη ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη κάιηζηα επί ζεηξά εηώλ 
είλαη ξεκάθαπα παπάνομη. 
 
2. Τν ζέκα δεν είναι πποζωπικό, (δελ καο ελδηαθέξεη ην πξόζσπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ζενιόγνπ), αλλά είναι θέμα οπθήρ εθαπμογήρ ηος Νόμος, αποθςγήρ διακπίζεων, 
αποθςγήρ άδικηρ και ππονομιακήρ μεηασείπιζηρ και θέμα οςζίαρ.  
Τν νπζηαζηηθό ηνπ ζέκαηνο έγθεηηαη ζην όηη ε παξαπάλσ παξάλνκε  δηδαζθαιία 
λειηοςπγεί ειρ βάπορ ηων μαθηηών, ηηρ παιδείαρ και ηηρ εκπαίδεςζηρ γενικόηεπα.  
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Οη θνηηεηέο δηδάζθνληαη από εθπαηδεπηηθνύο κε ειιηπείο θαη εξαζηηερληθέο «γλώζεηο».  
Οη «δηδάζθνληεο» κε ακθηβόινπ πνηόηεηαο, αλ έρνπλ, πηζηνπνηεηηθά (;) ζεκηλαξίσλ ή 
ηδησηηθώλ ζρνιώλ κε ζαθώο ανεπαπκείρ γνώζειρ και καηάπηιζη, δελ κπνξνύλ λα 
ππνθαηαζηήζνπλ ηνπο απνθνίηνπο ησλ Αλώηαησλ Σρνιώλ Καιώλ Τερλώλ πνπ είλαη 
5εηνύο θνηηήζεσο θαη πνπ πεξηιακβάλνπλ ζην πξόγξακκα ησλ ζπνπδώλ ηνπο ηα 
καζήκαηα:  
α. θεξακηθή, θνλίακα, αξγπξνρξπζνρνΐα, ςεθηδσηό, αγηνγξαθία – Εσγξάθνη, Γιύπηεο.  
β. λνκηζκαηηθή – Φαξάθηεο. 
 
3. Ζ επί ζεηξά εηώλ «πξαθηηθή» ηεο Αλώηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο Σρνιήο Θεζζαινλίθεο, 
αλεμάξηεηα από ηελ εμππεξέηεζε ή κε ζπκθεξόλησλ, νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ 
ςποβάθμιζη ηεο παξερόκελεο από ην Διιεληθό Κξάηνο Παηδείαο.  
Ζ ππνβάζκηζε είλαη διηηή:  
Από ηελ κηα κε ηελ παξερόκελε ζηνπο θνηηεηέο ηεο ρακεινύ επηπέδνπ δηδαζθαιία – 
εθπαίδεπζε, από εθπαηδεπηηθνύο άιισλ εηδηθνηήησλ, από ηελ άιιε δε, κε ηελ επηιεθηηθή 
ππνθεηκεληθή εμνκνίσζε ησλ «ζεκηλαξίσλ» ή ησλ «πηζηνπνηεηηθώλ», κε ηηο εξγαζηεξηαθέο 
θαη ζεσξεηηθέο ζπνπδέο ζε Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα, όπσο είλαη νη Σρνιέο Καιώλ 
Τερλώλ. 
 
Θα ζπλερίζνπκε λα ππεξαζπηδόκαζηε κε θάζε κέζν ηνπο λόκνπο πνπ αθνξνύλ ζηε 
δηδαζθαιία θαη ζηελ εθπαίδεπζε Τέρλεο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο. 
Ζ δηδαζθαιία εηθαζηηθώλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, δελ απνηειεί εμππεξέηεζε, αιιά  
ιεηηνύξγεκα θαη πξνζθνξά γλώζεσλ γηα ηελ νξζή θαη αλαβαζκηζκέλε εθπαίδεπζε πξνο 
όθεινο ησλ καζεηώλ – θνηηεηώλ. 
 

 

 


