Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΑΝ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2018 ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 300 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ 132 ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 51 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Οι δύο ελληνικές εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΟΛΜΕ και ΔΟΕ φιλοξένησαν το
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εκπαιδευτικών Συνδικάτων (ETUCE SPECIAL CONFERENCE) στην
Αθήνα στο ξενοδοχείο Wyndham Grand από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου, 2018.
Στο συνέδριο με κύριο θέμα «Διαμορφώνοντας το Μέλλον της Ευρώπης: Ο ρόλος των
Εκπαιδευτικών Συνδικάτων» παρευρέθηκαν 300 αντιπρόσωποι εκπαιδευτικών συνδικάτων
από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης προερχόμενοι από 51 χώρες της Ευρώπης.
Η πρόεδρος της ΕΤUCE, του Ευρωπαίκού Τμήματος της Εκπαιδευτικής Διεθνούς, Christine
Blower, άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου στην Αθήνα. Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί και το
καλωσόρισμα από τους προέδρους της ΟΛΜΕ (παρατίθεται ολόκληρη η ομιλία του
Προέδρου της ΟΛΜΕ στην ιστοσελίδα μας) και ΔΟΕ και στη συνέχεια η σύντομη ομιλία του
Γενικού Γραμματέα της Εκπαιδευτικής Διεθνούς, David Edwards. O Γενικός Γραμματέας της
ΕΔ (ΕΙ) αναφέρθηκε στις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις που περιλαμβάνουν την
αυξανόμενη επιρροή ιδιωτικών και επιχειρηματικών φορέων στην εκπαίδευση, την άνοδο
τoυ εξτρεμισμού και τη διάβρωση των δημοκρατικών αξιών.
Η Διευθύντρια της ETUCE, Susan Flocken παρουσίασε το θέμα του συνεδρίου της Αθήνας
και τα υπό συζήτηση ψηφίσματα σε σχέση με τα ψηφίσματα που είχαν υιοθετηθεί στην

προηγούμενη πανευρωπαϊκή διάσκεψη της ΕΤUCE το 2016 στο Βελιγράδι. Ενώ οι
προσδοκίες από την εκπαίδευση αυξάνονται, είπε, οι δημόσιες επενδύσεις στην
εκπαίδευση υπολείπονται κατά πολύ και οι τάσεις ιδιωτικοποίησης και
εμπορευματοποίησης απειλούν την εκπαιδευση ως δημόσιο αγαθό και ανθρώπινο
δικαίωμα. Ο κοινωνικός διάλογος, συνέχισε, καταπιέζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τα
συνδικαλιστικά δικαιώματα πλήττονται μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα του
συνδικαλίζεσθαι και της σύναψης συλλογικών διαπραγματεύσεων.Με αυτά τα δεδομένα,
τα εκπαιδευτικά συνδικάτα συζητούν για δράσεις και στραγηγικές και διαβουλεύονται για
να βελτιώσουν την οργάνωσή τους ώστε να μπορούν να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες
στους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των πιο
περιθωριοποιημένων και αυτών που στερούνται επαρκή αντιπροσώπευση.
Τρεις διακεκριμμένοι ομιλητές ανέπτυξαν μια σειρά θεμάτων και έδωσαν τροφή για
περαιτέρω προβληματισμό. Ο καθηγητής του Παν/μίου του Nottingham Howard Stevenson
επεσήμανε τις προκλήσεις και τις αλλαγές που υφίσταται το επάγγελμα του εκπαιδευτικού
και την ανάγκη να αναπτυχθεί ο συνδικαλισμός ως απαραίτητο στοιχείο της
επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού. Επίσης μίλησε για την ανάγκη να
αναπτυχθούν οι ικανότητες των μελών ώστε να αυξηθεί η συμμετοχη τους και η
ενασχόλησή τους με το συνδικάτο. Ο Sjur Bergan από το Συμβούλιο της Ευρώπης διεύρυνε
τη συζήτηση μιλώντας για το ρόλο της εκπαίδευσης στη δημιουργία δημοκρατικής
κουλτούρας που δίνει αξία στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην πολυπολιτισμικότητα, στη
δημοκρατία, στη δικαιοσύνη, στην ισονομία, στην ισότητα και στο κράτος δικαίου, στη
γνώση, και στην κριτική κατανόηση. Τέλος, η Susanne Conze από τη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιέγραψε τις ευρωπαϊκές
πολιτικές που έχουν εκπονηθεί για να επιτευχθεί σύγκλιση προς τα επάνω όλων των
εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρώπης σε θέματα ποιότητας στα πλαίσια του Τομέα
Εκπαίδευσης της Ευρώπης μέχρι το 2025.
Οι 300 σύνεδροι στη διάσκεψη της Αθήνας έθεσαν νέες προτεραιότητες στη διαμόρφωση
της Ευρώπης του μέλλοντος και στο ρόλο των εκπαιδευτικών συνδικάτων σε αυτό.
Συζήτησαν και ψήφισαν ψηφίσματα σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που
συναντούν οι εκπαιδευτικοί και όλο το προσωπικό εκπαίδευσης. Στα συγκεκριμένα
ψηφίσματα προβάλλουν το όραμά τους για ποιοτική εκπαίδευση σαν ορόσημο για
δικαιότερες Ευρωπαϊκές κοινωνίες και σαν απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοκρατία.
Επαναλαμβάνουν την έκκληση για αύξηση των δημοσίων δαπανών για την παιδεία,
αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο, ισότητα και δικαιοσύνη στην εκπαίδευση, σεβασμό
στους εκπαιδευτικούς , αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Διεκδικούν την την ανάκτηση της
νόμιμης συλλογικής εξουσίας των εκπαιδευτικών συνδικάτων, η ύπαρξη των οποίων
επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να οργανώνονται σε αυτά προκειμένου να μπορούν να
έχουν τον έλεγχο όλων των παραμέτρων του διδακτικού τους έργου και του επαγγέλματός
τους γενικά. Τα συγκεκριμένα ψηφίσματα είναι τα εξής:


Διαμορφώνοντας το Μέλλον της Ευρώπης: Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών
Συνδικάτων







Εμπλέκοντας τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις αποφάσεις που επηρεάζουν το
επάγγελμά τους και το εκπαιδευτικό σύστημα
Εκπαιδευτικά Συνδικάτα και Νέοι
Θέτοντας τις Προτεραιότητες για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης της ΕTUCE για
την ισότητα
Ανακτώντας τον διάλογο, τη διαβούλευση και τη συνάθροιση. Προς μια οικολογία
συμμετοχικών σχολικών πρακτικών
Ενισχύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία στην Ευρώπη

Την προηγούμενη ημέρα από την επίσημη έναρξη του συνεδρίου, οι σύνεδροι σε ομάδες
εργασίας συζητήσαν διεξοδικά μια σειρά υποθεμάτων όπως: καινοτομία στην εκπαίδευση,
ισότητα και δικαιοσύνη, νέες μορφές εργασίας, δίαυλοι επικοινωνίας και διεξαγωγή
καμπάνιας, συνδικαλιστικά δικαιώματα, μετανάστευση και εκπαίδευση.

