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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:
 την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: «Η πολιτεία οφείλει να λάβει μέριμνα για αυξημένους μόνιμους
διορισμούς το 2022 εκπαιδευτικών θεατρικής αγωγής, μουσικής και
καλλιτεχνικών»
Σε αρκετές από τις δεκάδες ερωτήσεις μου που αφορούν θέματα παιδείας έχω αναδείξει
τη σπουδαία προσφορά των εκπαιδευτικών μας προς όφελος των παιδιών μας. Ένα από
τα πιο πρόσφατα παραδείγματα του εξέχοντος και καθοριστικού ρόλου του εκπαιδευτικού
στη μόρφωση και στην αγωγή των παιδιών ήταν και αυτό της πανδημίας, όπου
καταβλήθηκε από κάθε εκπαιδευτικό η μέγιστη προσπάθεια ώστε η μαθησιακή διαδικασία
να υλοποιηθεί απρόσκοπτα.
Μεταξύ των διδασκομένων μαθημάτων στο σχολείο μας είναι και αυτά της θεατρικής
αγωγής, της μουσικής και των καλλιτεχνικών. Μαθήματα που πέραν όλων των άλλων
καλλιεργούν την ομαδική συνεργασία, αναδεικνύουν το ταλέντο, ωθούν σε έμπνευση τα
παιδιά, προάγουν τη συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι τα μαθήματα αυτά άκρως
απαιτούμενα ώστε τα παιδιά μας να είναι ολοκληρωμένοι χαρακτήρες και ήδη από την
αρχαιότητα δεν έλειψαν ποτέ από τα σχολεία του τόπου μας. Ο πολιτισμός είναι στο DNA
της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται η διδασκαλία σημαντικών παραμέτρων του να διεξάγεται
με εμπόδια.
Είναι επομένως σημαντικό στους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για το 2022 να
υπάρξει πρόνοια αύξησης του αριθμού διοριζομένων από τους κλάδους αυτούς. Ιστορικά,
κάθε φθινόπωρο οι εκπαιδευτικοί αυτών των κλάδων βιώνουν ως αναπληρωτές την
ταλαιπωρία κάθε έτους καλύπτοντας κενά οπουδήποτε στη χώρα μακριά από τις
οικογένειές τους και κάθε καλοκαίρι απολύονται μη γνωρίζοντας τι θα συμβεί το
φθινόπωρο που ακολουθεί. Ο αριθμός εκπαιδευτικών που καλούνται κάθε χρόνο για να
υπηρετήσουν ως αναπληρωτές επιβεβαιώνει ότι θα μπορούσαν να αυξηθούν οι θέσεις
μονίμων διορισμών γιατί υπάρχουν οργανικά και πολυετή κενά.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Τι προτίθεται να πράξει ώστε να αυξηθεί ο αριθμός μονίμων διορισμών το 2022 στους
εκπαιδευτικούς θεατρικής αγωγής, μουσικής και καλλιτεχνικών;
Ο ερωτών Βουλευτής

Ιωάννης Καλλιάνος

