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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
Θέµα: Για την κατάργηση της θεατρικής αγωγής στα σχολεία
Ένα από τα µέτρα που συνοδεύουν την υλοποίηση του νέου σχολείου είναι και η αλλαγή
του αναλυτικού προγράµµατος, η κατάργηση µαθηµάτων που υπήρχαν µέχρι τώρα. Ένα από
τα µαθήµατα αυτά, είναι και το µάθηµα της θεατρικής αγωγής, που καταργείται πλέον στα
πιλοτικά Δηµοτικά Σχολεία. Το µάθηµα του Θεάτρου δε θα ενταχθεί στα πιλοτικά Γυµνάσια, ενώ
έχει ήδη καταργηθεί από τον Σεπτέµβρη του 2011 το µάθηµα Στοιχεία Θεατρολογίας στο Νέο
Λύκειο.
Η επιχειρούµενη κατάργηση της θεατρικής αγωγής, αλλά και άλλων µαθηµάτων από το
σχολείο σπρώχνει στον καιάδα της ανεργίας χιλιάδες εκπαιδευτικούς, συµβασιούχους και
µόνιµους.
Αναγκαίο υπόβαθρο για την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικής εκπαίδευσης είναι
η οικοδόµηση γερών θεµελίων γενικής παιδείας και η συστηµατική καλλιέργεια της αισθητικής
αγωγής όλων των νέων από τη σχολική ηλικία. Αυτή θα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
γενικής µόρφωσης µέσα από το συνολικό περιεχόµενο και τη λειτουργία µιας δωδεκάχρονης
γενικής εκπαίδευσης (ενιαίο βασικό δωδεκάχρονο σχολείο) µε τη συµβολή και των µαθηµάτων
καλλιτεχνικής παιδείας.
Κάτι τέτοιο δεν το θέλει, ούτε το επιδιώκει το «νέο σχολείο». Τα νέα φανταχτερά
«πιλοτικά προγράµµατα σπουδών» για την καλλιτεχνική παιδεία στο σηµερινό σχολείο
αποτελούν τυχαίες και ασυνάρτητες συγκολλήσεις για εκγύµναση των µαθητών σε στοιχειώδεις
δεξιότητες, που ακυρώνουν την όποια συµβολή είχαν τα καλλιτεχνικά µαθήµατα στην
ολόπλευρη διαµόρφωση της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων.
Κάθε µαθητής της γενικής εκπαίδευσης που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί µε οποιοδήποτε
συγκεκριµένο είδος τέχνης, θα µπορεί µε την παρακίνηση και τη συνεργασία του σχολείου του
να φοιτήσει σε δηµόσια κέντρα καλλιτεχνικής παιδείας, που θα δηµιουργηθούν σε επίπεδο
δήµων, καλύπτοντας µια οµάδα σχολείων και τα οποία θα παρέχουν δωρεάν τις απογευµατινές
ώρες καλλιτεχνική εκπαίδευση (µουσικά όργανα, εικαστικά, θέατρο, κινηµατογράφο, χορό,
γραφιστική κ.λπ.).
Σε αυτό το πλαίσιο όχι µόνο πρέπει να µονιµοποιηθούν άµεσα, χωρίς όρους και
προϋποθέσεις και οι θεατρολόγοι αλλά να γίνουν επιπλέον προσλήψεις µε κατοχυρωµένο το
δικαίωµα στη µόνιµη και σταθερή εργασία.
Ερωτάται η κ. Υπουργός, τι µέτρα θα πάρει:
• Για να µην καταργηθεί το µάθηµα της θεατρικής αγωγής;
• Να µην απολυθεί κανείς εκπαιδευτικός, να µην µπει κανείς σε εφεδρεία.
• Ώστε όλοι οι συµβασιούχοι εκπαιδευτικοί να µονιµοποιηθούν, όλοι οι εκπαιδευτικοί να
αποκτήσουν οργανική θέση;
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