
Απόφαση σχετική με την κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο Λύκειο 
 

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΕΔΕ-ΔΠΜΣ) «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την 
Εκπαίδευση», διατυπώνει στο σύντομο κείμενο που ακολουθεί, τον προβληματισμό 
της για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου: ΥΑ 74181/Δ2/2020, ΦΕΚ 
2338/Β/15/6/2020.  
Με την απόφαση αυτή, καθορίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των 
ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων, όπου, μεταξύ άλλων, καταργούνται τα 
καλλιτεχνικά μαθήματα επιλογής: Θεατρολογία, Μουσική, Εικαστικά.  
Ο προβληματισμός της ΕΔΕ εντοπίζεται στις ουσιαστικές συνέπειες που επιφέρει η 
παραπάνω μεταβολή στο περιεχόμενο των σπουδών των μαθητών και μαθητριών της 
Ελληνικής (αλλά και Ευρωπαϊκής πια, αν όχι παγκόσμιας) Γενικής Εκπαίδευσης.  
Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι σε μια εποχή όπου οι Τέχνες εντάσσονται όλο και 
περισσότερο στα διεθνή προγράμματα σπουδών και τα αναδιαμορφώνουν, στην 
προσπάθεια να αναβαθμίσουν στόχους που αφορούν τη δημιουργικότητα, την 
αισθητική, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις 
στα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης, στη χώρα μας οι σχετικές κινήσεις φαίνονται 
να δείχνουν προς αντίθετες κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, καταργείται και το 
υποχρεωτικό μάθημα «Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες», το οποίο έδινε 
τη δυνατότητα στα παιδιά της Α΄ και Β΄ τάξης του Λυκείου να προσεγγίσουν θέματα 
που είχαν επιλέξει, αξιοποιώντας δημιουργικές τεχνικές και εργαλεία από το Θέατρο, 
τη Μουσική, τα Εικαστικά και τις Τέχνες γενικότερα.  
Ως Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ενός διεπιστημονικού μεταπτυχιακού 
προγράμματος που ερευνά και αναπτύσσει τις σχέσεις της Τεχνολογίας με την 
Εκπαίδευση, δεν μπορούμε παρά να έχουμε άποψη για ζητήματα όπως το 
παραπάνω.  
Ως εκ τούτου, ζητάμε από την πολιτεία να επανεξετάσει την απόφαση της 
κατάργησης των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο Λύκειο, να τα επαναφέρει στο 
σχολικό πρόγραμμα και να τα ενισχύσει ουσιαστικά.  
Συντασσόμαστε δε ανεπιφύλακτα με την έκφραση όλων των φορέων του 
εκπαιδευτικού κόσμου στην αντίθεσή του προς το νομοθέτημα και είμαστε στη 
διάθεση του Υπουργείου και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με προτάσεις 
που σχετίζονται με τις τέχνες αλλά και το ιδιαίτερο αντικείμενο του προγράμματός 
μας.  
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