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Declaración mundial
“Aprender a través do xogo”.
OMEP 2010
O pasado mes de agosto celebrouse en Gotenburgo (Suecia) o XXVI Congreso Mundial de OMEP
(Organización Mundial para a Educación Preescolar). Alí déronse cita pedagogos e investigadores que
representaban a setenta e dous países dos cinco continentes. Co lema "Los niños - ciudadanos de un
mundo lleno de desafíos" analizaron a situación actual da educación infantil e constataron que a
maioría dos gobernos dá relevo ao desenvolvemento prematuro das habilidades de escritura, á lectura
e ao cálculo en detrimento do cultivo de valores esenciais, como a creatividade, a imaxinación e a
expresión artística, o que consideraron, lesiona o dereito que teñen os máis pequenos a aprender por
medio do xogo.

Por tal motivo acordaron enfatizar a Declaración dos Dereitos do Neno das Nacións Unidas, e instar
aos gobernos para que garantan o benestar da infancia en todos os programas educativos.
Recomendan, así mesmo, escoitar máis os rapaces e estar atentos ás súas ideas nos asuntos que os
afecten, xa que poden ser importantes axentes de cambio.
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