
Η ΤΕΧΝΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Τι συμβαίνει: 

• 15 τουλάχιστον σχολεία στον νομό Ρεθύμνου είναι χωρίς Θεατρολόγο ενώ η κυβέρνηση 

διαδίδει ότι έχουν καλυφθεί όλα τα κενά. (αναλογικά σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλους 

τους κλάδους, ο αριθμός είναι τεράστιος) 

• Μαθήματα ειδικοτήτων «διδάσκονται» από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν σπουδάσει το 

αντικείμενο.  

• Έχει αφαιρεθεί αναίτια η Θεατρική Αγωγή από την Ε΄ και τη ΣΤ΄ Δημοτικού και η 

Θεατρολογία από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

• Γίνονται παράνομες  προσλήψεις τρίμηνων συμβάσεων καλύπτοντας λειτουργικά κενά 

Απαιτούμε τα αυτονόητα: 

• Κάλυψη όλων των κενών Θεατρικής Αγωγής 

• Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το αντικείμενο που σπούδασε – όχι στις αναθέσεις 

• Επαναφορά του μαθήματος Θεατρικής Αγωγής στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και της 

Θεατρολογίας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

• Κατάργηση των παράνομων τριμηνιαίων συμβάσεων που καταπατούν την αξιοκρατική 

σειρά των προσλήψεων  

• Μόνιμοι διορισμοί ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες 

Η Θεατρική Αγωγή, όπως και τα Εικαστικά και η Μουσική, ως μέσο δημιουργικής έκφρασης και 

ευαισθητοποίησης, επιδρά πολλαπλά στην απελευθέρωση της φαντασίας του μαθητή και στην 

ψυχική ενδυνάμωση, αλλά και ως εργαλείο μάθησης, μέσα από τον πειραματισμό και την έρευνα, 

έχει συμβολή στο παιδαγωγικό έργο του σχολείου. 

Το ξήλωμα της Αισθητικής Αγωγής και της αισθητικής καλλιέργειας,  που μπορεί να δώσει στον 

μελλοντικό άνθρωπο όλα εκείνα τα εφόδια ώστε να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα κριτικά, ενώ 

ταυτόχρονα να υπερασπίζεται το δικαίωμά του σε μια ποιοτική και αρμονική ζωή, μπαλώθηκε από 

«εργαστήρια δεξιοτήτων», που ουδεμία σχέση έχουν με τα μαθήματα Τέχνης και Πολιτισμού, ενώ 

οι μαθητές και οι μαθήτριές μας μάς ρωτούν με απορία και απογοήτευση γιατί από την Δ᾽ 

δημοτικού και έπειτα δεν θα ξαναδιδαχθούν Θεατρική Αγωγή! 

Για όλους τους παραπάνω λόγους: 

Οι θεατρολόγοι του Νομού Ρεθύμνης στηρίζουμε την παράσταση διαμαρτυρίας  που 

διοργανώνει ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος  Θεατρολόγων  στην Αθήνα έξω 

από το υπουργείο παιδείας την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου στις 2.30 μ.μ.  κάνοντας  μια 

παράλληλη δράση στην Μεγάλη Πόρτα στο Ρέθυμνο την ίδια ώρα και μέρα.  

 

Το Δ.Τ. του ΠΕΣΥΘ μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του συλλόγου  

https://pesyth.com/2022/02/01/diamartyria-ypaith-17-2-2022/ 

 και στο επισυναπτόμενο αρχείο.  


