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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

 

Η παρούσα επιστολή έρχεται ως συνέχεια των αντίστοιχων επιστολών του 

Πανελληνίου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων (Αρ. Πρ. 1246) και του 

Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Αρ. Πρ. 060 ) οι οποίες απαντούσαν στην εγκύκλιο 

περί διδασκαλίας της Θεατρικής Αγωγής  στο δημοτικό σχολείο  (Αρ.  Πρωτοκόλλου 

Φ. 12/275/66898/Γ1, 30-4-2014) σύμφωνα με την οποίαν καταργείται η αποκλειστική 

ανάθεση διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων των 

κλάδων ΠΕ32 και ΠΕ18.41 και καθίσταται δυνατή η ανάθεση σε εκπαιδευτικούς του 

κλάδου ΠΕ70 με μόνο προαπαιτούμενο προσόν την γενικώς και αορίστως 

σεμιναριακή επιμόρφωση. 

 

Με την παρούσα κοινή επιστολή οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ32 και ΠΕ18.41 

δηλώνουν την πλήρη αντίθεσή τους στο περιεχόμενο της παραπάνω εγκυκλίου για 

τους εξής λόγους: 

Α. Με την εν λόγω εγκύκλιο το μάθημα της θεατρικής αγωγής υποβιβάζεται 

σε δραστηριότητα χωρίς επιστημονικό προσδιορισμό και παιδαγωγικό/διδακτικό 

στόχο, εφόσον θεωρείται επαρκής για τη διδασκαλία του ακόμη και η ερασιτεχνική 

ενασχόληση με το θέατρο εν γένει. Εξομοιώνονται έτσι οι πανεπιστημιακοί τίτλοι 

σπουδών με απλές βεβαιώσεις σεμιναρίων κι οδηγούμαστε σ’αυτό ακριβώς που η 

εγκύκλιος διατείνεται ότι θέλει ν’αποφύγει, δηλ. τις «απλουστεύσεις περί 

καλαισθησίας και προσεγγίσεις που περιορίζουν την τέχνη και, εν προκειμένω, το 

θέατρο, στην προετοιμασία θεατρικών παραστάσεων στο πλαίσιο εορταστικών 

επετείων». 

Β. Η επίκληση από την πλευρά του Υπουργείου της τυχόν έλλειψης 

εκπαιδευτικών ΠΕ32 ή ΠΕ18.41 είναι εντελώς αβάσιμη καθώς οι αιτούντες κάθε 

χρόνο εργασία συνάδελφοί μας υπερβαίνουν κατά πολύ τις προκηρυσσόμενες θέσεις 

και οι πίνακες κατάταξης δεν εξαντλούνται ποτέ.  Άρα, περίπτωση αδυναμίας 

στελέχωσης των σχολείων από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ32 και ΠΕ18.41 δεν 

είναι δυνατόν να υπάρχει. 

Γ. Η εν λόγω εγκύκλιος έρχεται σε αντίθεση με την υπ` αριθμόν 

Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010/20-7-2010, (ΦΕΚ 1139/2010, τ.Β΄) Υπουργική 

Απόφαση με θέμα: «Διδασκαλία- πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών 

αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα 

λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)- 

επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα 

διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος», στην οποία δίνονται οδηγίες 

για τα νέα διδακτικά αντικείμενα που εισήχθησαν στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία 

που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.). 

 



Αδυνατούμε πραγματικά ν’ αποδεχτούμε το γεγονός του παραγκωνισμού από 

την πλευρά του Υπουργείου των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ32 και ΠΕ18.41. Μια 

τέτοια πράξη συνιστά υποβάθμιση της διδασκαλίας του μαθήματος της θεατρικής 

αγωγής σε μια επιδερμική επαφή με το θέατρο και αποτελεί σοβαρό πλήγμα στο 

δικαίωμα των μαθητών μας να διδάσκονται με υπευθυνότητα και επάρκεια.  

 

Έχοντας στο πλευρό μας τους πανεπιστημιακούς μας δασκάλους ζητούμε: 

 

• Την άμεση ανάκληση της απαράδεκτης και προκλητικής εγκυκλίου 

• Την κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς διορισμούς μόνιμων 

εκπαιδευτικών, ώστε να αρχίσει να συντελείται πραγματική και 

ουσιαστική πρόοδος στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

 

 

Με τιμή 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ε.ΣΥ.Θ. 

 

Ο Πρόεδρος 
Νεόφυτος Παναγιώτου 

 

 

Εκ μέρους της Επιτροπής Παιδείας του Σ.Ε.Η. 

 

Υρώ Μανέ 

 


