Pierre de Coubertin

Ένας Εκπαιδευτικός και Φίλος των Νέων
Το εκπαιδευτικό σύστηµα, τα παιδαγωγικά και η
διαµόρφωση του πολίτη βρίσκονται στο επίκεντρο της
σκέψης του Pierre de Coubertin. Θεωρεί τον εαυτό του
«εκπαιδευτικό». Ήδη από την εποχή της νεότητάς του
αρχίζει να συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα µιας
εκτεταµένης εκπαιδευτικής αναµόρφωσης στην Γαλλία. Το
πρώτο που συλλογίζεται είναι οι νέοι, των οποίων το σώµα,
το µυαλό και ο χαρακτήρας χρειάζονται ενδυνάµωση.
Εµπνευσµένος από το έργο του Thomas Arnold, διευθυντή
του διάσηµου αγγλικού δηµόσιου σχολείου Rugby, τον οποίο
θαύµαζε πολύ, αναγνωρίζει ότι οι νέοι έχουν ανάγκη να
φτιάχνουν τις δικές τους εµπειρίες. Για να γίνει αυτό, η
άθληση είναι επιβεβληµένη για την εκπαίδευση και τη
διαµόρφωση του χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, ο Coubertin
επικεντρώνεται πρώτα στην εισαγωγή σχολικών
αθληµάτων στα γαλλικά σχολεία. Πενήντα χρόνια της ζωής
του αφιέρωσε στην αναµόρφωση του εκπαιδευτικού
συστήµατος. Το εκπαιδευτικό του έργο καλύπτει 15.000
τυπωµένες σελίδες, στις οποίες προσπαθεί να βρει λύσεις
σε σχολικά ζητήµατα και εκπαιδευτικά προγράµµατα, που
είναι επίκαιρα ακόµα και σήµερα. Ο ίδιος ο Coubertin
ονοµάζει το παιδαγωγικό του έργο «ηµιτελή συµφωνία».

Το 1925 ίδρυσε την Παγκόσµια Παιδαγωγική Ένωση,
οι εκθέσεις της οποίας – γραµµένες σε τέσσερις
διαφορετικές γλώσσες – προκαλούν αίσθηση µε την
πρωτοτυπία και τον ρεαλισµό τους.

Coubertin, "A 1915 Decalogue: To the
Youth of France“

Οι ∆ηµοτικές εκλογές των
κατοίκων του Mirville στις 6
Μαΐου 1888.

Στον Ολυµπισµό, ο Coubertin αποδίδει
σηµαντικό ρόλο για τη διαµόρφωση της
προσωπικότητας και την εξασφάλιση της
ειρήνης.

«Νέα προγράµµατα για ανώτερη
εκπαίδευση»

Το 1890 ο Coubertin απαιτεί µια ριζική αναµόρφωση του
εκπαιδευτικού συστήµατος. Λεει ότι «καµία πολιτική,

οικονοµική ή κοινωνική αναµόρφωση δεν µπορεί να δώσει
καρπούς χωρίς να έχει προηγηθεί παιδαγωγική
αναµόρφωση».
Ως το θάνατό του αφιέρωσε τον εαυτό του στο
εκπαιδευτικό έργο και στην ενθάρρυνση της νεολαίας.

Σε ραδιοφωνική εκποµπή για τους νέους της Αµερικής το 1934.
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