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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

Θέμα: Προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για την ενσωμάτωση της Λογοτεχνίας στη 

διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Δημοτικό 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) 
δραστηριοποιείται στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης επί 35 συναπτά έτη. Προτεραιότητά 
μας είναι η ενίσχυση της εκπαίδευσης του μαθητή και η απόκτηση υψηλού επιπέδου 
γνώσεων στην αγγλική. Σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι να σας γνωστοποιήσουμε 
την πρόταση της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. αναφορικά με την ενσωμάτωση της Λογοτεχνίας στη 
διδασκαλία του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας στο Δημοτικό.  
 

Λαμβάνοντας υπόψη:  
α) τη φυσική διασύνδεση και την άρρηκτη σχέση μεταξύ της εκμάθησης της αγγλικής 
γλώσσας και του πολιτισμού των χωρών όπου την ομιλούν· 
β) την ανάγκη εξοικείωσης με τον πολιτισμού, την ιστορία και τις τέχνες για την ανάπτυξη της 
αισθητικής των μαθητών, καθώς και της γλωσσικής, κιναισθητικής, χωρικής, διαπροσωπικής 
και ενδοπροσωπικής νοημοσύνης τους κατά τη διάρκεια εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας· 
γ) την προαγωγή της ενσυναίσθησης, της κριτικής σκέψης και της εκμάθησης στο πλαίσιο του 
ανθρωπιστικού αναστοχασμού και της κριτικής συμμετοχής· 
δ) την εξοικείωση με τη λογοτεχνική παραγωγή σε αυθεντική μορφή, σε διασκευή ή και σε 
μετάφραση και με την απόκτηση ικανοτήτων μέσω της δημιουργικής γραφής· 
ε) την έως σήμερα κατ’ επιλογή, εκτεταμένη χρήση της Λογοτεχνίας στη διδασκαλία της 
αγγλικής από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών ΠΕ 06·   
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Προτείνουμε για το Δημοτικό: 
Την υποχρεωτική και οργανωμένη διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα ενός ή και 
περισσότερων παραμυθιών, μύθων και θρύλων, παιδικής λογοτεχνίας και λογοτεχνικών 
έργων επιλεγόμενων από διάφορα είδη (πεζός λόγος, ποίηση, θέατρο), απ’ όλες τις χώρες 
του κόσμου, σε ενιαία ή/και αποσπασματική μορφή ή/και σε διασκευή, καθώς και την 
παράλληλη ενθάρρυνση της δημιουργικής γραφής στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. 
Η διδασκαλία τους στην αγγλική γλώσσα λαμβάνει υπόψη το επίπεδο και τις ανάγκες των 
μαθητών και συνδέεται με τα Εικαστικά, τη Φυσική Αγωγή, τη Μουσική και τη θεατρική 
Αγωγή. 
 
 

Κύριε Υπουργέ, 
Σας παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε την πρόταση αυτή, η οποία αποτελεί προϊόν έρευνας 
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς και καλύπτει την ανάγκη ολοκληρωμένης 
εκμάθησης της γλώσσας. Πιστεύουμε ότι συμφωνείτε μαζί μας πως στις ημέρες της 
οικονομικής κρίσης η Δημόσια Εκπαίδευση οφείλει να δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα 
ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων στα υψηλότερα επίπεδα εκμάθησης της αγγλικής με την 
ενθάρρυνση της διαπολιτισμικής επαφής. Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. είναι πάντα στη διάθεση της 
πολιτείας για να προσφέρει ό, τι μπορεί για την επίτευξη του κοινού μας στόχου που είναι η 
καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας. 
 

Με Εκτίμηση 
 

Για το Δ. Σ. της  ΠΕΚΑΔΕ 
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