Σσνάνηηζη ηης ΠΕΚΑΔΕ με ηην Γενική Γραμμαηέα Πρωηοβάθμιας, Δεσηεροβάθμιας
Εκπαίδεσζης και Ειδικής Αγωγής ηοσ ΥΠΑΙΘ, κα Αναζηαζία Γκίκα
Τρίηη, 19 Μαΐοσ 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Τπίηη, 19 Μαΐος 2020, ο Ππόεδπορ, η Ανηιππόεδπορ, ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ και η Ειδική
Γπαμμαηέαρ ηηρ ΠΕΚΑΔΕ ζςνανηήθηκαν μέζυ ηηλεδιάζκετηρ με ηην Γενική Γπαμμαηέα
Ππυηοβάθμιαρ, Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ και Ειδικήρ Αγυγήρ ηος ΥΠΑΙΘ, κα Αναζηαζία Γκίκα
με θέμα ηα Αγγλικά ζηο Νηπιαγυγείο και ζηο Λύκειο.
Τα μέλη ηος Δ.Σ. ηηρ ΠΕΚΑΔΕ παποςζίαζαν ηη θέζη ηηρ ΠΕΚΑΔΕ ζε ζσέζη με ηη διδαζκαλία ηηρ
Αγγλικήρ Γλώζζαρ ζηην Πποζσολική Αγυγή και ηόνιζαν ηην αναγκαιόηηηα ηόζο ηηρ ζςνεπγαηικήρ
διδαζκαλίαρ όζο και ηηρ ηαςηόσπονηρ επιμόπθυζηρ ηυν εκπαιδεςηικών ΠΕ06 και ΠΕ60 πος θα
κληθούν να εθαπμόζοςν ηο ζςγκεκπιμένο ππόγπαμμα με καηάλληλο οπηικοακοςζηικό ςλικό πος θα
ζςνδέεηαι με ηο Ππόγπαμμα Σποςδών ηος Νηπιαγυγείος.
Σηη ζςνέσεια, ηα μέλη ηηρ ΠΕΚΑΔΕ αναθέπθηκαν ζηη διδαζκαλία ηηρ Αγγλικήρ ζηο Λύκειο
επαναλαμβάνονηαρ ηα αιηήμαηα για αύξηζη ηυν υπών διδαζκαλίαρ ηος μαθήμαηορ, ηη διδαζκαλία
ηος μαθήμαηορ υρ ςποσπευηικού ζε όλερ ηιρ ηάξειρ, ηην επαναθοπά ηηρ διδαζκαλίαρ ηος μαθήμαηορ
ζηη Γ’ Λςκείος, ηον ζσεδιαζμό Ππογπάμμαηορ Σποςδών και ηη δημιοςπγία ημημάηυν πποεηοιμαζίαρ
ηυν μαθηηών για ηο Ειδικό Μάθημα ηυν Αγγλικών ηηρ Γ’ Λςκείος, καθώρ και ηην πποώθηζη εκ
μέποςρ ηος Υποςπγείος ηηρ δυπεάν διαζύνδεζηρ ηος ΚΠγ με ηο δημόζιο ζσολείο.
Εν καηακλείδι, η ΠΕΚΑΔΕ ςποζηήπιξε όηι η αναβάθμιζη ηος μαθήμαηορ είναι επιβεβλημένη και όηι
δεν ππέπει να γίνεηαι αποζπαζμαηικά για κάθε βαθμίδα εκπαίδεςζηρ αλλά ζςνεκηικά, να έσει δηλαδή
ζςνέσεια και ολοκλήπυζη ζε όλο ηο θάζμα ηηρ δημόζιαρ εκπαίδεςζηρ.
Ακολούθηζε εποικοδομηηικόρ διάλογορ με ανηαλλαγή απότευν και διαπιζηώθηκε θεηική διάθεζη εκ
μέποςρ ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηέυρ να ζςνεκηιμηθούν οι πποηάζειρ ηηρ ΠΕΚΑΔΕ ζηο γενικό ζσεδιαζμό
ηηρ εκπαιδεςηικήρ πολιηικήρ ηος Υποςπγείος αναθοπικά με ηην αναβάθμιζη ηος μαθήμαηορ. Ειδικά
όζον αθοπά ηα αιηήμαηά μαρ ηο Λύκειο, αν και δεν ςπήπξε ζςγκεκπιμένη ηοποθέηηζη, δόθηκε η
ςπόζσεζη όηι ζηο μέλλον θα ςπάπξοςν θεηικέρ εξελίξειρ ζσεηικά με αςηά.
Το ΔΣ ηης ΠΕΚΑΔΕ

