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Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Σύσταση οργανικών θέσεων για τους Θεατρολόγους
Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής, ως βιωματική διαδικασία εξαίρεται σε όλες τις σχετικές
επιστημονικές μελέτες τόσο ως αυτοτελές μάθημα, όσο και ως –ευχάριστο μα συνάμα
σημαντικό– μεθοδολογικό εργαλείο που ενθαρρύνει συστηματικά τους μαθητές και τις
μαθήτριες στο να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά, να ενδυναμώνουν την
κριτική σκέψη και τη δημιουργική τους φαντασία, να καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, στοιχείο
τόσο σπουδαίο για την πρόληψη στη χρήση της βίας σε όλες τις μορφές.
Ωστόσο, η πολιτεία δε δίνει την προσήκουσα σημασία στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής,
καθώς, μεταξύ άλλων, δε μεριμνά για τη σταθερή παρουσία εκπαιδευτικού προσωπικού στα
σχολεία και δεν αντιμετωπίζει την εργασιακή ασφάλεια, που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί
θεατρολόγοι ΠΕ91.01. Οι αναπληρωτές θεατρολόγοι εργάζονται με αλλεπάλληλες συμβάσεις
εργασίας, βάσει των οποίων φτάνουν στο σημείο να πλησιάζουν στη σύνταξη, ακόμα και να
συνταξιοδοτούνται, όντας αναπληρωτές, απολύονται κάθε χρόνο και εγγράφονται στα μητρώα
του ΟΑΕΔ, εισπράττοντας ένα ποσό που δεν αντιστοιχεί ούτε στον υποκατώτατο μισθό, ενώ
κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022, 200 εκπαιδευτικοί ΠΕ91.01 δεν κλήθηκαν να
ανανεώσουν τις συμβάσεις εργασίας τους. Εξάλλου, ο αριθμός των 171 οργανικών θέσεων,
που συστάθηκαν τον Ιούλιο του 2021, απέχει από τον αριθμό των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών Θεατρολόγων, που εργάζονται για περισσότερα από δέκα συναπτά έτη στην
εκπαίδευση, ενώ το ποσοστό κάλυψης των λειτουργικών κενών μετά βίας έφτασε το 20% με
τους πρόσφατους διορισμούς.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
1. Θα προβεί άμεσα στη σύσταση οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ91.01 –
εκπαιδευτικών θεατρολόγων στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση;
2. Θα γίνουν με βάση τα λειτουργικά κενά των σχολείων, τα οποία αποτυπώνονται
στο my school, οι επερχόμενοι μόνιμοι διορισμοί, τόσο στη Γενική όσο και στην
Ειδική εκπαίδευση;

3. Με βάση ποια κριτήρια θα διασφαλιστεί η κατανομή των μόνιμων διορισμών στο
σύνολο των ειδικοτήτων;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Φίλης Νίκος
Τζούφη Μερόπη

