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Αθήνα, 4/4/06

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΟ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ
ΑΘΗΝΑ, 4-7 ΜΑΪΟΥ 2006
ο

Το 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ (4ο ΕΚΦ) θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα,
από την Πέµπτη 4 έως την Κυριακή 7 Μαΐου 2006, στις ολυµπιακές εγκαταστάσεις ΜπάσκετΞιφασκίας (στο πρώην ∆υτικό Αεροδρόµιο).
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπαιδευτικούς
µαθητές, φοιτητές και γονείς να λάβουν µέρος στο 4ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ, για
να διαδηλώσουν έµπρακτα τη θέληση τους για µια καλύτερη εκπαίδευση.
Καλούµε όλους/ες όσους/ες εργάζονται στα σχολεία και στα πανεπιστήµια, τους
σπουδαστές/τριες, µαθητές/τριες, τους γονείς, τον κόσµο του πολιτισµού και της επιστήµης να
επαναβεβαιώσουµε την πίστη µας στην εκπαίδευση
• ως δηµόσιο και δωρεάν αγαθό που είναι καθήκον της πολιτείας να εξασφαλίζει στους
πολίτες χωρίς κανένα περιορισµό και διάκριση
• ως µη διαπραγµατεύσιµο δικαίωµα που διασφαλίζει την πρόσβαση και στα άλλα
δικαιώµατα του πολίτη και τη χειραφέτηση του ατόµου,
και τη θέληση µας να αγωνιστούµε για να εµποδίσουµε
• την υπαγωγή της εκπαίδευσης στην αγορά,
• τη συνεχιζόµενη µείωση των δαπανών για την εκπαίδευση και την ενίσχυση των
κοινωνικών ανισοτήτων.
Η ΟΛΜΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ου
Το δίκτυο Εκπαίδευσης του 4 ΕΚΦ προγραµµατίζει την πραγµατοποίηση των παρακάτω
σεµιναρίων – συζητήσεων για την εκπαίδευση, στα οποία και σας καλούµε να συµµετέχετε µε την
παρουσία και τον λόγο σας:
1) Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Εργαλείο προς την ελεύθερη αγορά;
2) Νεοφιλελευθερισµός και εκπαίδευση: έµφαση στις αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση και
έρευνα (η διαδικασία της Μπολόνια, η στρατηγική της Λισσαβόνας, ο Παγκόσµιος Οργανισµός
Εµπορίου –WTO, η συνθήκη GATS, η οδηγία Bolkestein).
3) Εργασιακές συνθήκες, µισθοί και ελαστικές σχέσεις εργασίας για τους εργαζόµενους στην
εκπαίδευση στην Ευρώπη.
4) Ευρωπαϊκές πολιτικές και άλλες στην εκπαίδευση: για τους µετανάστες, την
πολυπολιτισµικότητα και τη συνεργασία µε τις αναπτυσσόµενες χώρες.
5) Νεοφιλελεύθερες στρατηγικές στην εκπαίδευση στις χώρες της Ανατολικής και ∆υτικής
Ευρώπης
6) Νεοφιλελευθερισµός και κοινωνικός αποκλεισµός: προβλήµατα των µειονοτήτων, των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των κοινωνικά µειονεκτούντων ατόµων
Εκπαίδευση και µητρική γλώσσα. Ξένες γλώσσες

7) Ποια εκπαίδευση για ποια κοινωνία:
Στόχος και περιεχόµενα. Εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη. Έρευνα και εκπαίδευση.
Εκπαίδευση και δηµοκρατία και Εκπαίδευση για δηµοκρατία
8) Μια διαφορετική Εκπαίδευση είναι δυνατή για την Ευρώπη:
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση
Η εκπαίδευση για την οποία αγωνιζόµαστε:
- Το δικαίωµα για δωρεάν, δηµόσια εκπαίδευση για όλους/όλες
- Το δικαίωµα για ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης
- Η χρηµατοδότηση της Εκπαίδευσης
- Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
- Η ισότητα των δύο φύλων
- Τα δικαιώµατα στη σεξουαλική διαφορετικότητα. (LGBT)
- Η βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης των µαθητών-φοιτητών
Προτάσεις και δράσεις
9) Συνεύλευση της εκπαίδευσης.
Επίσης, µετά τα σεµινάρια, προγραµµατίζεται να πραγµατοποιηθεί η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ολοµέλεια)
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ. Σε αυτή θα γίνει προσπάθεια να συµφωνηθούν:
I. Μία κοινή έκκληση (που µπορεί να βασιστεί στην Έκκληση για την Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα
∆ράσης 2005 που συντάχτηκε από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εκπαίδευσης)
II. Μία πρόταση για κοινή δράση για την χρονική περίοδο που ακολουθεί (π.χ. µια
Πανευρωπαϊκή Ηµέρα ∆ράσης για την Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2006-2007)
Όλες οι προτάσεις από τα σεµινάρια θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της ολοµέλειας.
Στα σεµινάρια για την εκπαίδευση έχουν δηλώσει ότι θα συµµετάσχουν µέχρι στιγµής 47
οργανώσεις, συνδικάτα και κινήµατα από όλη την Ευρώπη. Ανάµεσά τους είναι µεγάλα
συνδικάτα εκπαιδευτικών από την Γαλλία (FSU, FERC-CGT), την Ιταλία (FLCGIL-SCUOLA,
COBAS-SCUOLA), την Ισπανία (STES, FECCOO), την Τουρκία (EGITIM-SEN), τη Γερµανία
(GEW), τη Βουλγαρία (SEB), την Πορτογαλία (FENPROF), την Ελλάδα (∆ΟΕ, ΟΛΜΕ) κ.ά. Σε
κάθε σεµινάριο προβλέπονται 6 ή 7 οµιλητές. Τα σεµινάρια θα είναι διάρκειας 3 ωρών. Οι οµιλητές
των σεµιναρίων είναι από 17 χώρες και εθνότητες όπως: ΙΣΠΑΝΙΑ-ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑΓΑΛΛΙΑ-ΡΩΣΣΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ-ΑΥΣΤΡΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΚΟΥΡ∆ΙΣΤΑΝ-ΧΩΡΑ ΒΑΣΚΩΝ-ΑΦΡΙΚΗ(ΜΑΛΙ). Στα σεµινάρια θα
υπάρχει ταυτόχρονη µετάφραση σε 5 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και άλλες δύο).
Επίσης, το δίκτυο της εκπαίδευσης θα οργανώσει τη δική του γωνιά – στέκι της εκπαίδευσης, όπου
όλες οι οργανώσεις και τα κινήµατα που δρουν στο χώρο αυτό θα παρουσιάσουν το υλικό τους και
ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους µε όλους και όλες που θα λάβουν µέρος..
Καλούµε όλες τις ΕΛΜΕ, αλλά και τους άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας
(Συλλόγους Ενώσεις και Οµοσπονδίες Γονέων, Μαθητικές Κοινότητες, Φοιτητικούς
Συλλόγους, κ.ά.) να λάβουν µε αποφάσεις τους µέρος, στις διαδικασίες του 4ου ΕΚΦ και
ιδιαίτερα στις συζητήσεις για την εκπαίδευση. Να ενηµερώσουν τα µέλη τους ώστε να
συµµετάσχουν ενεργά στις διαδικασίες αυτές.
Σας καλούµε τέλος στη µεγάλη Πανευρωπαϊκή ∆ιαδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί το
Σάββατο 6 Μάη στις 3 µµ στην Αθήνα.

