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Ελλάδξπ
Ο Πενηθενεηαθόξ Δηεοζοκηήξ Γθπαίδεοζεξ Δοηηθήξ Γιιάδμξ θ.
Πακαγηςηόπμοιμξ Γηώνγμξ, μ Δηεοζοκηήξ Π/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ν.
Απαΐαξ

θ.

Φμκδνμγηάκκεξ

Βαζίιεξ

θαη

μ

Πνμσζηάμεκμξ

Γπηζηεμμκηθήξ θαη Παηδαγςγηθήξ Καζμδήγεζεξ Π/ζμηαξ Γθπ/ζεξ
θ. Μπανήξ Θεόδςνμξ έιαβακ μένμξ ζηεκ εμενίδα ημο Σομβμύιμο
Γπηπεηνήζεςκ

με

ζέμα

«Παιςμίδι

και

αμάπηρνη

ηηπ

ποξζωπικόηηηαπ ηξρ Παιδιξύ», ποσ σλοποιήθηκε ηη Δεσηέρα
26/9/2011 ζηημ Πάηρα με μεγάλη επιηστία. Σηημ εμ λόγω
ημερίδα, ζσμμεηείταμ θορείς από ηομ εκπαιδεσηικό, ακαδημαϊκό
και επιτειρημαηικό τώρο, γομείς, θοιηηηές καθώς και άηομα ποσ
ηα εσρύηερα εμδιαθέρομηά ηοσς εμπίπηοσμ με ηο παιδί.
Μεηά ηεκ εμενίδα, μ θ. Πακαγηςηόπμοιμξ οπμγνάμμηζε: ”Ήηακ
ηδηαίηενε πανά γηα μέκα κα πανεονίζθμμαη ζηε ζογθεθνημέκε
εμενίδα θαη μη ιόγμη είκαη δύμ. Ο πνώημξ ιόγμξ είκαη

επεηδή

βνίζθμμαη ακάμεζα ζε ζοκαδέιθμοξ εθπαηδεοηηθμύξ, θαζώξ θαη
άημμα πμο αζθμύκ επηπεηνεμαηηθή θαη επηζηεμμκηθή δναζηενηόηεηα

ζημκ εθπαηδεοηηθό πώνμ, αιιά θαη άημμα πμο ηα εονύηενα
εκδηαθένμκηά ημοξ εμπίπημοκ ζημ πώνμ ηεξ εθπαίδεοζεξ. Ο
δεύηενμξ ιόγμξ είκαη ε δηαπναγμάηεοζε εκόξ ζέμαημξ μείδμκμξ
ζεμαζίαξ –όπςξ αοηό ηεξ επίδναζεξ ημο παηπκηδημύ ζηεκ
πνμζςπηθόηεηα ημο παηδημύ.
Γηα ηεκ ζπμοδαηόηεηα, ηόζμ ηεξ εθπαίδεοζεξ, όζμ θαη ημο
παηπκηδημύ έπμοκ εηπςζεί πάνα πμιιά, από ηεκ ανπαηόηεηα θηόιαξ.
Ο πνώημξ πμο ηόκηζε ηεκ ακαγθαηόηεηα ηεξ έκηαλεξ ηςκ παηδηώκ
ζε έκα θαηάιιειμ γηα ηεκ θύζε ημοξ ίδνομα είκαη ο Πλάτωνας.
Υπμζηήνηδε όηη ε αγςγή ημοξ ζα πνέπεη κα ανπίδεη από πμιύ
κςνίξ θαη θαζώξ ε αγςγή θαη ε εθπαίδεοζε ηςκ παηδηώκ θαη
ηδηαίηενα ηςκ κεπίςκ είκαη μηα πμιύπιμθε θαη πμιοδηάζηαηε
δηαδηθαζία μθείιεη κα οιμπμηείηαη με ηα θαηάιιεια πνμγνάμμαηα
θαη μέζα, πμο ζα είκαη πνμζανμμζμέκα ζηεκ ειηθηαθή ακάπηολε θαη
ζηηξ ακάγθεξ ηςκ παηδηώκ.
Τηξ ίδηεξ απόρεηξ με ημκ Πιάηςκα έπεη θαη μ Αριστοτέλης. Η
αγςγή μθείιεη κα πνμεημημάδεη ημ παηδί πμο ανγόηενα ζα ακαιάβεη
ηα θαζήθμκηα ημο πμιίηε θαη κα ημ βμεζάεη με ηα θαηάιιεια θαη
απαναίηεηα μέζα, ώζηε κα εοηοπίζεη θαη κα πνμμδεύζεη ζηε δςή
ημο. Έκα θαηάιιειμ μέζμ γηα ηεκ πνμώζεζε αοημύ ημο ζθμπμύ δεκ
είκαη άιιμ από ημ παηπκίδη. Τμ παηπκίδη είκαη ακακηηθαηάζηαημ
μέζμ γηα ηεκ ροπμπκεομαηηθή ακάπηολε ημο παηδημύ θαη ςξ ηέημημ
μέζμ ζα πνέπεη κα θαηέπεη θεκηνηθή ζέζε ζηεκ εθπαηδεοηηθή
δηαδηθαζία, δηόηη ζομβάιιεη εκενγά, ηόζμ ζηεκ γκςζηηθή ημο
ακάπηολε, όζμ θαη ζηεκ θμηκςκηθμζοκαηζζεμαηηθή ημο.
Σημ ίδημ μήθμξ θύμαημξ είκαη θαη ε νήζε ημο Vygotsky ζύμθςκα
με ηεκ μπμία “ημ παηπκίδη εμπενηέπεη όιεξ ηηξ ακαπηοληαθέξ ηάζεηξ
ζε ζομποθκςμέκε μμνθή θαη απμηειεί αοηό θαζεαοηό μείδμκα
πεγή ακάπηολεξ”.

Σοκάμα, ζα ήζεια κα ημκίζς όηη με βάζε ηα πνμακαθενόμεκα,
μθείιμομε κα εηζάγμομε θαη κα πνμςζμύμε εκενγά ημ παηπκίδη ζηε
δςή ηςκ παηδηώκ, μέζα ζε έκα πιαίζημ, ηόζμ γκςζηηθό, όζμ θαη
ροπαγςγηθό. Έκα πιαίζημ πμο ζα ζομβάιιεη ζηεκ επηηοπή θαη
μμαιή ημοξ πνμζανμμγή ζε έκα πενηβάιιμκ ημπηθό, εζκηθό,
πενηθενεηαθό θαη δηεζκέξ, πμο ζοκεπώξ μεηαβάιιεηαη.
Τέιμξ, ζα ήζεια κα ζογπανώ όιμοξ όζμοξ θνόκηηζακ γηα ηεκ
πναγμαημπμίεζε

ηεξ

εκ

ιόγς

εθδήιςζεξ.

Γίκαη

ηδηαίηενα

εκζαννοκηηθό θαη μαξ γεμίδεη αηζημδμλία γηα ημ πανόκ θαη ημ
μέιιμκ ηεξ εθπαίδεοζεξ θαη ηεξ ζύγπνμκεξ θμηκςκίαξ γεκηθόηενα,
ημ γεγμκόξ όηη οπάνπμοκ εοαηζζεημπμηεμέκμη θαη δναζηήνημη
πμιίηεξ θαη θμνείξ, μη μπμίμη ενγάδμκηαη γηα ηεκ εθπαίδεοζε θαη
αζπμιμύκηαη με ζέμαηα ηόζμ εκδηαθένμκηα θαη ζεμακηηθά όζμ αοηό
ημο παηπκηδημύ θαη ηεξ επίδναζήξ ημο ζηεκ πνμζςπηθόηεηα ημο
παηδημύ».

