
 

 

Ηράκλειο 10-9-2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την κα. Υπουργό  Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: Θεατρολόγοι Ρεθύμνου εκφράζουν τους προβληματισμούς στους. 

Οι Θεατρολόγοι νομού Ρεθύμνου, χαιρετίζουν το γεγονός ότι μετά από χρόνια 

αδιοριστίας, πραγματοποιούνται μόνιμες προσλήψεις  εκπαιδευτικών, ανάμεσα στους 

οποίους και η ειδικότητα της Θεατρικής Αγωγής.  

Το πρόβλημα αναφέρουν ότι είναι το εξής: ενώ οι ανάγκες σε Θεατρολόγους είναι 

πολύ μεγαλύτερες, (προσλαμβάνονται ετησίως 900 αναπληρωτές Θεατρολόγοι) και 

υπάρχουν ελάχιστοι μόνιμοι συνάδελφοι, συστάθηκαν μόλις 171 οργανικές θέσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρουν το ασύλληπτο γεγονός ότι οι δυο από τις μεγαλύτερες 

διευθύνσεις της Ελλάδας (΄Δ Αθήνας και Ά Θεσσαλονίκης) δεν παρουσιάζουν 

καθόλου οργανικά κενά, ενώ πχ η ΄Δ Αθήνας προσλαμβάνει στην πρώτη φάση γύρω 

στους 40 θεατρολόγους. 

Εκφράζουν κάποιους από τους προβληματισμούς και τις θέσεις  τους όσον αφορά την 

ενσωμάτωση του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στα σχολεία του νομού μας, 

ενόψει  των επόμενων φάσεων πρόσληψης αναπληρωτών.  

Ζητάν:   

• Να μην δοθεί το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής β’ ανάθεση για συμπλήρωση 

ωραρίου σε ΠΕ 70, στερώντας θέσεις εργασίας σε ειδικότητες Θεατρικής 

Αγωγής και στερώντας από τους μαθητές το δικαίωμα να διδάσκονται το 

μάθημα αυτό από καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που το σπούδασε 

και το ασκεί καθημερινά επιστημονικά, παιδαγωγικά, με αγάπη και μεράκι.  

• Να δοθούν όλα τα εναπομείναντα κενά ώστε να μην μείνει ούτε ένα σχολείο 

χωρίς το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής. Για την συμπλήρωση του ωραρίου 

(σε περίπτωση ολιγοθέσιων σχολείων) να εξεταστεί το ενδεχόμενο να δοθούν 

ώρες από το ολοήμερο και ώρες από τα εργαστήρια δεξιοτήτων.  

• Να σταθείτε στο πλευρό μας στη διεκδίκηση της επαναφοράς του μαθήματος 

στην Ε’ και Στ’ τάξη αλλά και της ένταξής του στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. 

• Να  γίνονται διορισμοί κάθε χρόνο, καλύπτοντας τα αναρίθμητα πάγια κενά 

σε Θεατρολόγους σε όλη την Ελλάδα.  

 Ερωτάσθε κύρια Υπουργέ;  

Θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους;  

                                     Ο ερωτών βουλευτής 

                                        Γεώργιος Λογιάδης 
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