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Ο

Πενηθενεηαθόξ

Δηεοζοκηήξ

Εθπαίδεοζεξ

Πακαγηςηόπμοιμξ Γηώνγμξ ζομμεηείπε ζηηξ ενγαζίεξ ημο
Νόηημ-Εονςπασθμύ

θαη

Μεζμγεηαθμύ

Σοκεδνίμο

θ.

3μο Δηεζκμύξ

Πμιηηεηόηεηαξ

θαη

Εθπαίδεοζεξ με ζέμα: «Κμηκςκία εκζςμάηςζεξ οπό Κνίζε». Τμ ζοκέδνημ
έιαβε πώνα ζηηξ 6,7 θαη 8 Μαΐμο, ζημ Παηδαγςγηθό Τμήμα Δεμμηηθήξ
Εθπαίδεοζεξ ημο Πακεπηζηεμίμο Παηνώκ θαη δημνγακώζεθε από ημ
Ενγαζηήνημ Παηδαγςγηθήξ Ένεοκαξ, Μμκάδα Πμιοπμιηηηζμηθόηεηαξ ημο
Παηδαγςγηθμύ Τμήμαημξ Δεμμηηθήξ Εθπαίδεοζεξ ζε ζοκενγαζία με ηεκ
Εονςπασθή Εηαηνία CICEA (Children’s Identity and Citizenship European
Association) θαη ημ Εονςπασθό Αθαδεμασθό Δίθηομ CICE (Children’s
Identity and Citizenship in Europe). Σημ ζοκέδνημ ζομμεηείπακ ζύκεδνμη
από πμιιέξ εονςπασθέξ πώνεξ θαη δόζεθε ε εοθαηνία γηα δεμημονγηθή
ζοκενγαζία θαη επμηθμδμμεηηθή ακηαιιαγή απόρεςκ.
Σε ζπέζε με ημ πεδίμ ημο ζοκεδνίμο, μ θ. Πακαγηςηόπμοιμξ
επεζήμακε όηη: “Οη ζύγπνμκεξ ηάλεηξ παναθηενίδμκηαη από πμιομμνθία θαη

πμιοπνςμία,

ε

μπμία

πνέπεη

κα

απμηειεί

ζημηπείμ

εμπιμοηηζμμύ,

εκδοκάμςζεξ θαη ζεηηθήξ ζοκενγαζίαξ ακάμεζα ζε δηαθμνεηηθά άημμα, ώζηε
κα γίκμκηαη απμδεθηέξ μη δηαθμνεηηθέξ ηαοηόηεηεξ πμο θένμοκ. Σηηξ εμένεξ
μαξ, ε απμδμπή ηςκ δηαθμνεηηθώκ ηαοημηήηςκ όζςκ εμπιέθμκηαη ζηεκ
εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία είκαη δςηηθήξ ζεμαζίαξ, δηόηη απμηειμύκ ηε βάζε γηα
ζπέζεηξ ηζμννμπίαξ. Μόκμ όηακ γίκμκηαη ζεβαζηά ηα ηδηαίηενα πμιηηηζμηθά
ζημηπεία πμο θένεη ημ θάζε άημμμ,
πμιηηώκ

ηθακώκ

κα

μπμνεί κα επηηεοπζεί ε δηαμόνθςζε

ακηαπελένπμκηαη

ζημ

πμιοπμιηηηζμηθό

θμηκςκηθμπμιηηηζμηθό πιαίζημ με ζοκενγαηηθμύξ θαη εηνεκηθμύξ ηνόπμοξ. Η
εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία δεκ πνέπεη πιέμκ κα πενημνίδεηαη ζηεκ απιή
μεηάδμζε ηεξ γκώζεξ, αιιά είκαη ακάγθε κα απμηειεί ηε βάζε γηα ηε
δεμημονγία ζοκζεθώκ ζεβαζμμύ θαη απμδμπήξ ημο δηαθμνεηηθμύ.
Τόζμ ε Πενηθενεηαθή Δηεύζοκζε Εθπαίδεοζεξ Δοηηθήξ Ειιάδαξ όζμ
θαη ημ Υπμονγείμ Παηδείαξ ζηενίδμοκ εθπαηδεοηηθέξ πνςημβμοιίεξ αοημύ ημο
είδμοξ, μη μπμίεξ ζομβάιιμοκ ζηε δεμημονγία εκενγώκ πμιηηώκ θαη εκόξ
δεμμθναηηθμύ θαη ζοκενγαηηθμύ θιίμαημξ, ηόζμ ζημ πώνμ ηεξ εθπαίδεοζεξ
όζμ θαη ζημκ εονύηενμ θμηκςκηθό».

