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ΘΕΜΑ: τθρίηουμε τθν κινθτοποίθςθ του Π.Ε.Τ.Θ.  
 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικϊν ΠΕ Ορεςτιάδασ ςτθρίηει τθν κινθτοποίθςθ που 

διοργανϊνει ο Πανελλινιοσ Επιςτθμονικόσ Σφλλογοσ Θεατρολόγων ςτο Υπουργείο 

Παιδείασ, τθν Πζμπτθ 17/2 ςτισ 14.30, ενάντια ςτθν απαξίωςθ των μακθμάτων Τζχνθσ και 

Πολιτιςμοφ.  

Η αυλαία ζπεςε. Οι φάςεισ προςλιψεων που ζγιναν άφθςαν πίςω τουσ 

εκατοντάδεσ κενά, διαμορφϊνοντασ αδιανόθτεσ ςυνκικεσ ςτθν ιδθ δυςτοπικι 

εκπαιδευτικι πραγματικότθτα που βιϊνουμε όλοι και κακιςτϊντασ πολλοφσ 

ςυναδζλφουσ μασ άνεργουσ. Γιατί για κάποιουσ μπορεί θ ςχολικι χρονιά να προχωρά, 

όμωσ για κάποιουσ δεν άρχιςε καν. 

Το υπουργείο, για άλλθ μια φορά, ζκρυψε κάτω από το χαλί τισ ελλείψεισ και 

πανθγφριςε τθν ομαλι και κανονικι λειτουργία των ςχολείων. Ωςτόςο, είναι τουλάχιςτον 

προκλθτικό, ςε μια χρονικι περίοδο που θ πανδθμία καλπάηει, χωρίσ κανζνα ουςιαςτικό 

μζτρο προςταςίασ εκτόσ από τισ μάςκεσ που χρεωνόμαςτε οι ίδιοι, οικογζνειεσ και 

εκπαιδευτικοί, ςε μια περίοδο που πρωτοςτατοφν οι απειλζσ και ο εκφοβιςμόσ, ςε μια 

περίοδο που οι μακθςιακζσ και ψυχοκοινωνικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν όλων των 

βακμίδων ζχουν πολλαπλαςιαςτεί, το ΥΠΑΙΘ να μειϊνει κατά 20% τισ προςλιψεισ 

εκπαιδευτικϊν και να ςυγχωνεφει τμιματα, πολλζσ φορζσ ςε ςχολεία με ακατάλλθλεσ 

κτθριακζσ υποδομζσ και μικροςκοπικζσ αίκουςεσ. 

Τθν ίδια ςτιγμι, ςχεδόν 200 κεατρολόγοι ςυνάδελφοί μασ που εργάηονταν επί 

ςειρά ετϊν ςτθν εκπαίδευςθ αντιμετωπίηουν το ςκλθρό πρόςωπο τθσ ανεργίασ μετά και 

τισ προςλιψεισ του Ιανουαρίου. Όλα αυτά ςε ςυνκικεσ ακρίβειασ και ανατιμιςεων, που 

κάνουν δφςκολθ τθν επιβίωςθ και για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ. 

Δεν είναι όμωσ μόνο το ηιτθμα τθσ ανεργίασ των ςυναδζλφων, είναι κυρίωσ θ 

απαξίωςθ των μορφωτικϊν δικαιωμάτων των μακθτϊν και μακθτριϊν μασ, που, γονείσ 

και εκπαιδευτικοί, δεν μποροφμε να επιτρζψουμε πια. 
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Η Θεατρικι Αγωγι, όπωσ και τα Εικαςτικά και θ Μουςικι, ωσ μζςο δθμιουργικισ 

ζκφραςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, επιδρά πολλαπλά ςτθν απελευκζρωςθ τθσ φανταςίασ 

του μακθτι και ςτθν ψυχικι ενδυνάμωςθ, αλλά και ωσ εργαλείο μάκθςθσ, μζςα από τον 

πειραματιςμό και τθν ζρευνα, ζχει ςυμβολι ςτο παιδαγωγικό ζργο του ςχολείου. 

Το ξιλωμα τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ και τθσ αιςκθτικισ καλλιζργειασ που μπορεί να 

δϊςει ςτον μελλοντικό άνκρωπο όλα εκείνα τα εφόδια ϊςτε να αντιμετωπίηει τθν 

πραγματικότθτα κριτικά, ενϊ ταυτόχρονα να υπεραςπίηεται το δικαίωμά του ςε μια 

ποιοτικι και αρμονικι ηωι, μπαλϊκθκε από «εργαςτιρια δεξιοτιτων», που ουδεμία 

ςχζςθ ζχουν με τα μακιματα Τζχνθσ και Πολιτιςμοφ, ενϊ οι μακθτζσ και οι μακιτριζσ μασ 

μάσ ρωτοφν με απορία και απογοιτευςθ γιατί από τθν Δ᾽ δθμοτικοφ και ζπειτα δεν κα 

ξαναδιδαχκοφν Θεατρικι Αγωγι! 

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ: 

Συγκεντρωνόμαςτε όλεσ και όλοι ςτο Υπουργείο Παιδείασ τθν Πζμπτθ, 17 Φεβρουαρίου 

2022, ϊρα 14:30, για να διεκδικιςουμε: 

 

• Τθν κάλυψθ όλων των κενϊν Θεατρικισ Αγωγισ από τουσ αντίςτοιχουσ εκπαιδευτικοφσ 

και τθν κάλυψθ όλων των κενϊν, ςτα ςχολεία Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ, ςτα Μουςικά 

και Καλλιτεχνικά Σχολεία, ςε κάκε κλάδο και ειδικότθτα 

• Κάκε εκπαιδευτικόσ να διδάςκει το αντικείμενο που ςποφδαςε και αγαπά – Όχι ςτισ 

ανακζςεισ των μακθμάτων ειδικοτιτων. Ιςότιμθ πρόςβαςθ ςε όλα τα μακιματα των 

μακθτϊν και μακθτριϊν – Όχι ςτα ςχολεία πολλϊν ταχυτιτων 

• Επαναφορά του μακιματοσ τθσ Θεατρικισ Αγωγισ ςτθν Ε᾽ και ΣΤ᾽ Δθμοτικοφ, διάχυςι 

του ςτο Γυμνάςιο ωσ τρίτο πυλϊνα τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ και επαναφορά του 

μακιματοσ τθσ Καλλιτεχνικισ Παιδείασ ςτο Λφκειο 

• Απόδοςθ όλων των πραγματικϊν οργανικϊν κενϊν ςτον κλάδο μασ – Σφςταςθ των 

απαραίτθτων οργανικϊν κζςεων – Μόνιμουσ διοριςμοφσ ϊςτε να καλυφκοφν όλεσ οι 

ανάγκεσ 

 

 


