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Αξιότιμε κφριε Τπουργζ
Ο Νόμοσ για το Νζο Λφκειο «Αναδιάρθρωςη τησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και λοιπζσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ 4186 17-9-2013) με προςανατολιςμό «το ανοικτό ςχολείο» που κα
λειτουργεί «πρώτα για τουσ μαθητζσ», κα ζπρεπε ωσ κφριο ςτόχο να ζχει τθν ολιςτική
ανάπτυξθ των νεαρϊν ατόμων. Αντίκετα ακρωτθριάηει τθ Γενικι Παιδεία, με το να απαξιϊνει
τθν Σζχνθ και τθ διδαςκαλία τθσ, με τθν κατάργθςθ των επιλογισ καλλιτεχνικϊν μακθμάτων
(Ελεύθερο Σχζδιο , Γραμμικό Σχζδιο και Ιστορία της Τζχνης) από τισ τάξεισ του Λυκείου, τθν
κατάργθςθ ολόκλθρων καλλιτεχνικϊν τομζων και κλάδων των ΕΠΑΛ και τθσ Σεχνικόεπαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, κίγει τουσ εκπαιδευτικοφσ.
τθν κακοριςτικι για τουσ μακθτζσ θλικία που ολοκλθρϊνεται θ βιολογικι και νοθτικι
ωρίμαςθ, ςτθν αναηιτθςθ προςανατολιςμοφ, ςτθν ανάγκθ δθμιουργικισ διερεφνθςθσ, ςτθν
ανακάλυψθ ατομικϊν ικανοτιτων και ανάπτυξθ αιςκθτικισ κριτικισ, ςτθν διεφρυνςθ
πολιτιςτικοφ ορίηοντα και πνευματικισ καλλιζργειασ απουςιάηει θ Καλλιτεχνικι Παιδεία θ
οποία ωσ γνωςτικό αντικείμενο καλλιεργεί, ενδυναμϊνει και μετουςιϊνει όλα τα παραπάνω
ηθτοφμενα.
Αξιοςθμείωτο είναι ότι μακιματα Ελευκζρου και Γραμμικοφ χεδίου, εξετάηονται για τθν
ειςαγωγι των υποψθφίων ςε Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (ΑΕΙ και ΑΣΕΙ). Πόςο
ςυνταγματικά ςφννομθ είναι θ αντιμετϊπιςθ αυτϊν των γνωςτικϊν αντικειμζνων με τθν
κατάργθςθ τουσ από το ωρολόγιο πρόγραμμα;
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Μζςα από μια τζτοια αντιμετϊπιςθ απαξιϊνονται : α) θ εκπαίδευςθ που προωκεί τθν
ολοκλθρωμζνθ ατομικι καλλιζργεια β) τα επαγγζλματα που ζχουν άμεςθ και ζμμεςθ ςχζςθ
με το χζδιο τισ εφαρμογζσ του και τθν παραγωγι δθμιουργικοφ ζργου. Παράλλθλα
υποδθλϊνεται ζλλειψθ ςεβαςμοφ ςτισ Σζχνεσ και ςτθν Πολιτιςτικι μασ Κλθρονομιά.
Η μοναδικι πρόβλεψθ ςφμφωνα με το νόμο για τθ διδαςκαλία του χεδίου ςτο Λφκειο είναι
εκτόσ ωρολογίου προγράμματοσ ωσ πρόςκετθ διδακτικι ςτιριξθ.
Η πρόςκετθ διδακτικι ςτιριξθ προχποκζτει κατ’ αρχιν τθ διδαςκαλία των μακθμάτων
αυτϊν εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ. Αφοφ όμωσ τα μακιματα ζχουν καταργθκεί τι
ςτιριξθ κα μποροφςε να ζχουν;
Η απόφαςθ κατάργθςθσ των μακθμάτων τθσ Καλλιτεχνικισ Παιδείασ ςτθ Δευτεροβάκμια
Εκπαίδευςθ, δθμιουργεί εφλογα ζντονουσ προβλθματιςμοφσ και τθν ανθςυχία τθσ
επζκταςισ τθσ ςτα ΑΕΙ, δθλαδι ςε επικείμενθ υποβάκμιςθ ι και μελλοντικι διάλυςθ
ςυναφϊν Ανϊτατων χολϊν Καλϊν Σεχνϊν ςτθν Ελλάδα. Η ςφγχρονθ εκπαιδευτικι πολιτικι
τθσ οποίασ υιοκετοφνται μοντζλα, ςε Πανευρωπαϊκό τουλάχιςτον επίπεδο, δεν ζχει δϊςει
δείγματα αλλοίωςθσ, απαξίωςθσ, ι κατάργθςθσ τθσ Καλλιτεχνικισ Παιδείασ, αντίκετα
προβαίνει ςτθν ενίςχυςι τθσ.
Ο νομοκζτθσ του ΤΠΑΙΘ προκειμζνου να «εκςυγχρονίςει» τθ Δθμόςια Δευτεροβάκμια
Εκπαίδευςθ, αποκλείει ι απομονϊνει τα καλλιτεχνικά μακιματα εκτόσ ςχολικοφ ωρολογίου
προγράμματοσ, ςε βάροσ των νζων ανκρϊπων του ςιμερα και του αφριο, όταν θ χϊρα μασ
εξακολουκεί να επιβιϊνει κυρίωσ μζςα από τα επιτεφγματα Πολιτιςμοφ, των Καλϊν Σεχνϊν
τα οποία τθν ζχουν καταξιϊςει παγκοςμίωσ. Αφαιρεί από τουσ αυριανοφσ πολίτεσ τθσ χϊρασ
το δικαίωμα τθσ αιςκθτικισ καλλιζργειασ και τθσ διατιρθςθσ τθσ ιςτορικισ παρακατακικθσ
που μασ ζχει κλθροδοτθκεί, τθσ διεκδίκθςθσ πολιτιςτικισ καλλιζργειασ. Οι τζχνεσ προάγουν
τον Πολιτιςμό, παράγουν ποιότθτα και με τθ διδαςκαλία τουσ ευαιςκθτοποιοφν,
αναπτφςςουν και καλλιεργοφν άτομα και κοινωνίεσ. Η πολιτεία οφείλει να προςτατζψει, να
διαφυλάξει, τθν Παιδεία και τον Πολιτιςμό ςε όλα τουσ τα επίπεδα από κάκε μορφισ
μετριότθτα και ζλλειψθ ποιοτικισ εκπαίδευςθσ και ο νζοσ Νόμοσ προβλθματίηει πραγματικά
για τουσ ςτόχουσ του.
Αίτθμα επομζνωσ των Ανϊτατων καλλιτεχνικϊν Ιδρυμάτων είναι να τθρθκοφν οι υποςχζςεισ
κ. Τπουργζ για μια Παιδεία που δεν κα εξοβελίηει τθν Σζχνθ από τα προγράμματά τθσ.
Άγγελοσ Αντωνόπουλοσ
Αναπλθρωτισ Πρφτανθσ
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