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ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
για τα επαγγελματικά δικαιώματα των εικαστικών καλλιτεχνών στην εκπαίδευση
την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 17.30 - 21.00
στην αίθουσα του Κινηματογράφου της ΑΣΚΤ, στον Ταύρο
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Ήδη ψηφίσθηκε ο νόμος για τη δημόσια εκπαίδευση, νόμος που συνεχίζοντας τους
προηγούμενους αντιεκπαιδευτικούς νόμους, αφαιρεί δικαιώματα και οδηγεί στην λειτουργία
της Παιδείας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
Με αφορμή τις πρόσφατες ανησυχητικές εξελίξεις, αλλά και και με την υποβάθμιση της
Παιδείας όπως φαίνεται από:
 Το νόμο Γαβρόγλου (νόμο του Υπουργείου Παιδείας το 2019, του ΣΥΡΙΖΑ)
 Τον νόμο Κεραμέως που μόλις ψηφίσθηκε και την αναγνώριση των τίτλων ιδιωτικών
κολεγίων στους πίνακες διορισμού, απαξιώνοντας περισσότερο την αξία του πτυχίου
και προχωρώντας ακόμα ένα βήμα στην ιδιωτικοποίηση της Εκπαίδευσης και στην
εμπορευματοποίηση της γνώσης και των σπουδών, καθώς και άλλες ρυθμίσεις που
δυσκολεύουν το τοπίο της Εκπαίδευσης
 Tην άρνηση του Υπουργείου για σύσταση οργανικών θέσεων εικαστικών στην Α/θμια
εκπαίδευση
 Την αναμενόμενη τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων της Α/θμιας
και Β/θμιας εκπαίδευσης από Επιτροπή στην οποία δεν υπάρχει η ειδική γνώση αφού
δεν έχει μέλη της εικαστικούς εκπαιδευτικούς
 Την αξιολόγηση των ΑΕΙ και συνολικά της Παιδείας με τους νόμους της «αγοράς» και
την υποχρηματοδότησή τους
καθώς και την μεγάλη αναστάτωση που έχουν φέρει οι εξελίξεις στο χώρο των αποφοίτων
ΑΣΚΤ, οι δυσκολίες που συναντούν καθημερινά οι πτυχιούχοι ΑΣΚΤ που διορίζονται στα
σχολεία, και ιδιαίτερα οι αναπληρωτές, δυσκολίες που αφορούν την ίδια την υπόσταση των
εικαστικών καλλιτεχνών ως εκπαιδευτικών. Θεωρούμε ότι είναι ανάγκη η ανταλλαγή απόψεων
και ο συντονισμός δράσεων με στόχο την υποστήριξη της υπόστασης της Ανώτατης Εικαστικής
Παιδείας και την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Ανώτατων
Σχολών Καλών Τεχνών στην Εκπαίδευση.

Για το λόγο, μετά από συνεννόηση και με την Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων το
ΔΣ του ΕΕΤΕ αποφάσισε να σας καλέσουμε, την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 17.30-21.00 το
απόγευμα σε συζήτηση που θα γίνει στο χώρο της ΑΣΚΤ Αθήνας στον Ταύρο (σε χώρο που έχει
διατεθεί αυτή την περίοδο στην Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων για το
σεμινάριο που πραγματοποιεί).
Στη συνάντηση έχουν κληθεί και όλες οι Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών να τοποθετηθούν
στο θέμα μιας και τις αφορά άμεσα.
Καλούνται όλοι οι απόφοιτοι ΑΣΚΤ, φοιτητές ΑΣΚΤ, μέλη του ΕΕΤΕ και της ΕΝΕΚΕΜ με στόχο
μια σε βάθος συζήτηση για το μέλλον αλλά και την ανάληψη εποικοδομητικών πρωτοβουλιών
για μια ουσιαστική παρέμβαση σε αυτά τα τόσο σοβαρά θέματα.
Θέματα συζήτησης:
 Η πιστοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εικαστικών καλλιτεχνών,
τυπικής και άτυπης
 Η διαφαινόμενη παραπέρα υποβάθμιση της καλλιτεχνικής παιδείας.
Θα γίνουν εισηγήσεις από όλους τους φορείς (ΕΕΤΕ, ΕΝ.Ε.Ε.Μ, ΑΣΚΤ) έτσι ώστε να υπάρξει μια
καλύτερη μελέτη του χώρου, της πραγματικής κατάστασης στα εικαστικά, και θα γίνει
συζήτηση για το πώς αναγνωρίζεται η γνώση που παρέχουν οι ΑΣΚΤ και πως δηλαδή θα πρέπει
να αναγνωρίζεται η ικανότητα διδασκαλίας εικαστικών και εφαρμογών τους σε σχολεία και
δήμους ώστε να οργανωθούν οι παρεμβάσεις μας προς το Υπ. Παιδείας και τον ΑΣΕΠ.
Η συνάντηση που θα γίνει τη Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 5.30 στην αίθουσα του
Κινηματογράφου της ΑΣΚΤ.
Η παρουσία και η γνώμη κάθε συναδέλφου και ιδιαίτερα των εικαστικών-εκπαιδευτικών,
αναπληρωτών και μόνιμων είναι απαραίτητη.
Για το ΔΣ του ΕΕΤΕ
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