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Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τον 7ο Διαγωνισμό «Η Παραγωγικότητα στην
Εκπαίδευση» που διοργανώνεται από το Κέντρο Παραγωγικότητας, το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού. Ο θεσμός αυτός ξεκίνησε το 2008 στο πλαίσιο του
Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας.
Ο φετινός διαγωνισμός αφορούσε στη δημιουργία παιχνιδιού για τη
δευτεροβάθμια

εκπαίδευση

και

παραμυθιού

για

την

πρωτοβάθμια

εκπαίδευση.Οι Διαγωνισμοί αυτοί προσφέρονται ιδιαίτερα ως μέσα
ευαισθητοποίησης, αφού φέρνουν τους μαθητές πιο κοντά στον κόσμο της
πραγματικής οικονομίας.Η παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ της
ποσότητας των αποτελεσμάτων ενός παραγωγικού συστήματος ‐ μιας
επιχείρησης, ενός οργανισμού, ενός οικονομικού κλάδου, ή μιας οικονομίας
γενικά – και της ποσότητας των πόρων που έχουν χρησιμοποιηθεί, για την
παραγωγή των αποτελεσμάτων.
Περαιτέρω, η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση σημαίνει ότι ένας μαθητής
επιτυγχάνει

καλύτερα

αποτελέσματα

δηλαδή

γνώσεις,

επιδόσεις,

συμπεριφορές με βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, δηλαδή του χρόνου, των
υλικών και της ενέργειας. Σαφώς, ο ρόλος ενός εκπαιδευτικού είναι

καταλυτικός στη διαμόρφωση κουλτούρας παραγωγικότητας στους μαθητές,
ειδικά στις μικρές ηλικίες. Τους βοηθά να γίνουν πιο παραγωγικοί τόσο σε
σχέση με τις σχολικές τους επιδόσεις όσο και στην προσωπική τους ζωή.
Παροτρύνοντας

τους

μαθητές

να

είναι

παραγωγικοί,αυξάνεται

η

αυτοεκτίμηση και αναπτύσσεται ο ζήλο τους για σωστή και αποτελεσματική
εκπαίδευση.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις χαιρετίζω το διαγωνισμό, ο οποίος δίνει την
ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή με την έννοια
της παραγωγικότητας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Ταυτόχρονα
επιδιώκει όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η καινοτομία, η
συνεργασία και ομαδικότητα αναπτυχθούν στους μαθητές που λαμβάνουν
μέρος. Η εμπλοκή τους σε πρακτικές εργασίες συμβάλει στη διαμόρφωση από
τους

μαθητές

θετικής

στάσης

και

συμπεριφοράς

ως

προς

την

παραγωγικότητα, με τρόπο που αυτή να γίνεται τρόπος ζωής.
Ευχή μου όπως οι μαθητές μας ωφεληθούν τα μέγιστα από αυτό τον
διαγωνισμό και αντιληφθούν ότι η παραγωγικότητα είναι ένα ζωτικό κομμάτι
που αφορά όλους μας και θα βοηθήσει τόσο εμάς προσωπικά όσο και τον
τόπο μας.
Συγχαίρω θερμά όλους του διαγωνιζόμενους, τους νικητές του Διαγωνισμού,
τους εκπαιδευτικούς που στήριξαν σημαντικά τους μαθητές και όλους όσοι
συνέβαλαν θετικά σε αυτή την πρωτοβουλία. Το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού και εγώ προσωπικά θα στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που
συμβάλει στη δημιουργία ενός πρωτότυπου και δημιουργικού σχολικού
περιβάλλοντος.
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