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Αζήλα, 27/02/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τέζζεξηο κήλεο πξηλ από ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ην Υπνπξγείν Παηδείαο
κε ηξνπνινγία ζηνλ Ν. 4589/2019 ( ΦΔΚ Α΄ 29-1-2019 ) γλσζηνπνηεί όηη νη αλλαγές
στον τρόπο εισαγωγής ζε ηξία από ηα πέληε ζπλνιηθά ηκήκαηα, θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηα ηκήκαηα Μνπζηθώλ Σπνπδώλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ισαλλίλσλ θαη ζην ηκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Τέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο, θα ιστύσοσν από υέτος – ελώ παξακέλεη ν παιηόο ηξόπνο εηζαγσγήο
ζηα άιια δύν ηκήκαηα κνπζηθώλ ζπνπδώλ.
Δπίζεο κε ηελ Υ.Α. ΦΔΚ 504 Β΄ 20-2-2019, ηξεηζήκηζη κήλεο πξηλ ηηο
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, γλσζηνπνηεί ζηνπο καζεηέο ηη αθξηβώο ζα πεξηιακβάλεη ε
εμέηαζε ησλ λέσλ παλειιαδηθώλ καζεκάησλ Μνπζηθή Δθηέιεζε θαη Δξκελεία, θαη
Μνπζηθή Αληίιεςε θαη Γλώζε.
Οη καζεηέο καζαίλνπλ ζηε κέζε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο όηη ζα εμεηαζηνύλ ζε
λέα αληηθείκελα γηα ηα νπνία δελ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί, ελώ ην Υπνπξγείν ηνπο
«πξνηξέπεη» λα δηαβάζνπλ από ηα κνπζηθά εγρεηξίδηα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο, ζηα νπνία
ζεκεησηένλ δελ ππάξρεη θακία ή ειάρηζηεο αλαθνξέο γηα θάπνηα από ηα εμεηαδόκελα
καζήκαηα (π.ρ. Μνπζηθήο Τερλνινγίαο, Αλάγλσζεο Αλάιπζεο Μνπζηθνύ
Απνζπάζκαηνο θ.η.ι.).
Αθόκε θαη ζηα Μνπζηθά Σρνιεία ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο Τερλνινγίαο π.ρ.
είλαη επηιεγόκελν θαη νη καζεηέο δελ γλώξηδαλ από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο ηε λέα ύιε
ώζηε λα ην επηιέμνπλ. Δπίζεο, κόιηο ιίγν κεηά ηελ ιήμε ηνπ Α΄ ηεηξακήλνπ, νη
καζεηέο πιεξνθνξνύληαη όηη ν βαζκόο ηνπ απνιπηεξίνπ ζα πξνζκεηξάηαη ζηελ
ζπλνιηθή βαζκνινγία.
Με δεδνκέλα όια απηά, θαη γηα λα κελ ππάξμεη ν αηθληδηαζκόο ησλ
ππνςεθίσλ, ην Γ.Σ. ηεο ΟΛΜΔ ζητάει την άμεση απόσσρση ηεο ζρεηηθήο
Υπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα παξαπάλσ ηκήκαηα, ώζηε λα κελ
εθαξκνζηεί ν λένο ηξόπνο από θέηνο.
Απαηηνύκε επίζεο ε πξνεηνηκαζία ζηα εμεηαδόκελα καζήκαηα λα γίλεηαη
δσξεάλ ζην δεκόζην ζρνιείν κε βηβιία θαη αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ πνπ λα
ηελ εμαζθαιίδεη, θαζώο θαη έγθαηξε πξόζιεςε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ κνξθσηηθώλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ.

