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(du 9 Mai au 15 Mai 2005) 
  

  
Στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια ενός σεµιναρίου για την 
εκπαίδευση, διάφορες οργανώσεις προτείνανε την οργάνωση µίας Ευρωπαϊκής Ηµέρας για την 
Εκπαίδευση.  
Η πρώτη συνάντηση έγινε στο Παρίσι στις 11 ∆εκεµβρίου 2004. Ένα πρόχειρο κάλεσµα για αυτή 
την ηµέρα συντάχτηκε σε αυτή την συνάντηση.  
Στις 25 Φεβρουαρίου 2005 έγινε στην Αθήνα η δεύτερη προπαρασκευαστική συνάντηση στην οποία 
συµµετείχαν εκπρόσωποι εκπαιδευτικών συνδικάτων και κινηµάτων. Συµφωνήσαµε για την τελική 
µορφή του κειµένου που αποτελεί την έκκληση για δράση. Το κείµενο αυτό έχει ήδη µεταφραστεί 
σε πέντε γλώσσες (Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Αγγλικά) και επισυνάπτεται. 
  
Σε κάθε χώρα οι οργανώσεις θα επιλέξουν κατά την διάρκεια της εβδοµάδας από 9 ως 15 Μαΐου την 
ηµέρα ή τις ηµέρες που θεωρούν πιο κατάλληλη για να αναπτύξουν κάποια δράση  για την 
εκπαίδευση, αν είναι δυνατό προς το τέλος της εβδοµάδας αυτής. 
 Ένα λογότυπο, ένα σλόγκαν και µία αφίσα θα δηµιουργηθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από µία
συλλογική οµάδα, αποτελούµενη από οργανώσεις και εργατικά σωµατεία από διάφορες χώρες. Θα 
οργανωθεί επίσης µία συνέντευξη τύπου που θα ενηµερώσει για αυτή τη δράση σε Ευρωπαϊκό και
σε εθνικό επίπεδο. 
  
Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται από αρκετές συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών και
κοινωνικά κινήµατα στην Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, 
τη Γερµανία, την Ιρλανδία και την Κύπρο. Ο κατάλογος των οργανώσεων που πήραν την
πρωτοβουλία επισυνάπτεται. Γίνεται δε προσπάθεια σε κάθε χώρα αυτός να διευρυνθεί, Στη χώρα 
µας στηρίζουν την πρωτοβουλία αυτή η ΟΛΜΕ, η ∆ΟΕ, η ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, η ΠΟΣ∆ΕΠ, η ΟΙΕΛΕ, η 
Α∆Ε∆Υ και η Βαλκανική Ένωση Φιλίας. 
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Ενηµερωτικό σηµείωµα για την Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα ∆ράσης στις ευρωπαϊκές χώρες 
  
  
Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα ∆ράσης για την Εκπαίδευση από 9 ως 15 Μαΐου 
  
  

«Η εκπαίδευση δεν είναι εµπόρευµα» 
  
Μ’ αυτό ως κεντρικό σύνθηµα οργανώνεται από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες η «Ευρωπαϊκή 
Εβδοµάδα ∆ράσης για την Εκπαίδευση», από 9 µέχρι 15 Μαΐου. 
  
Πρόκειται για εβδοµάδα δράσης και προβληµατισµού που οργανώνεται από Εκπαιδευτικό ∆ίκτυο 
µε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουµ.  Στο δίκτυο αυτό συµµετέχουν περίπου 
πενήντα οργανώσεις, κινήµατα και συνδικάτα µε κοινό λογότυπο και αφίσα για την προβολή 
αυτής της δραστηριότητας. 
  
  
Στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες θα γίνουν κινητοποιήσεις µε κοινό στόχο τον αγώνα: 
  
ενάντια 

•         στην υπαγωγή της εκπαίδευσης στις ανάγκες  της αγοράς, 
•         στην Οδηγία Μπολκεστάιν, 
•         στην ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας των εκπαιδευτικών, 
•         στην αποδυνάµωση και στη κατακερµατισµό του προγράµµατος σπουδών, που εµποδίζει 

την πλειονότητα των πολιτών να έχουν πλήρη πρόσβαση στον πολιτισµό· 
  

υπέρ 
•         της προάσπισης και της δηµιουργίας ενός πραγµατικά δηµόσιου εκπαιδευτικού 

συστήµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να εκφράζει τις συλλογικές και ατοµικές ανάγκες,
•         µιας εκπαίδευσης που να εξασφαλίζει τον πλουραλισµό των ιδεών και την κριτική σκέψη 

ως απαραίτητη προϋπόθεση της δηµοκρατίας, 
•         της δηµιουργίας και δηµοκρατικής διάδοσης της γνώσης, σύµφωνα µε έκκληση, που έχει

συνταχθεί σε έξι γλώσσες. 
  
Μια ευρωπαϊκή κοινωνία πολιτών δηµιουργείται σταδιακά και οι πρωτοβουλίες που παίρνει 
µπορούν να συνεισφέρουν στην οικοδόµηση µιας άλλης Ευρώπης στον τοµέα της 
Εκπαίδευσης. 
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