
 

‘Από το χαρτί στην πράξη’  - Προωθώντας τη Δημοκρατική Αγωγή και τη 

Συμμετοχική Εκπαίδευση. Τελική Συνδιάσκεψη αντιπροσώπων ευρωπαϊκών 

ομοσπονδιών, Βαρσοβία 14-15 Νοεμβρίου, 2019. 

Στις 14-15 Νοεμβρίου 2019, 100 αντιπρόσωποι από εκπαιδευτικές ομοσπονδίες-

μέλη της  ETUCE συγκεντρώθηκαν  στη Βαρσοβία για την τελική διάσκεψη του 

CONVINCE της ΕΕ, « «Δημοκρατική Αγωγή και Συμμετοχική Εκπαίδευση». Πρόκειται 

για ένα πρόγραμμα που οργάνωσε η ETUCE από κοινού με την Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία Εργοδοτών Εκπαίδευσης (EFEE) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Σχολικής 

Ηγεσίας (ESHA).  Η ΟΛΜΕ εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο, Θ. Μαλαγάρη και 

την Ε. Σαμαρά, υπεύθυνη δημόσιων σχέσεων της ομοσπονδίας.  

 

Στα πλαίσια των συναντήσεων αυτών διρευνήθηκαν τρόποι και καλές πρακτικές  

προκειμένου να εφαρμοστούν στην πράξη σε διαφορετικά εθνικά περιβάλλοντα τα 

όσα παρουσιάστηκαν στις επι μέρους ομάδες εργασίας αναφορικά  με την 

δημοκρατική αγωγή και τη συμμετοχική εκπαιδευση.  Το πρόγραμμα CONVINCE της 

ΕΕ είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ που στοχεύει στην προώθηση των 

θεμελιωδών αξιών της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της εξάλειψης των 

διακρίσεων  μέσω μιας ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους χωρίς αποκλεισμούς. 

Φέρνοντας μαζί τους εκπαιδευτικούς,  το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, τους 

διευθυντές των σχολείων, τους εργοδότες στον τομέα της εκπαίδευσης και την 

ευρύτερη κοινότητα  εκπαιδευτικής πολιτικής,  η κύρια επιδίωξη ήταν να 



ενστερνιστούν όλοι το όραμα και να παρουσιαστούν εργαλεία και υλικό που θα 

μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό τοπίο. 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι ποικίλα και περιλαμβάνουν: 

  Την έκθεση της έρευνας που αφορά στις προκλήσεις και καλές πρακτικές 

που σχετίζονται με την προώθηση της δημοκρατικής αγωγής και των αξιών 

της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και των μη διάκρισεων μέσω της 

εκπαίδευσης 

 Δύο κοινές δηλώσεις: Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Αγωγή  και κοινές 

αξίες της ΕΕ από τους εταίρους του προγράμματος CONVINCE και τα 

σχολεία που εφαρμόζουν τη συμμετοχική εκπαίδευση στο πλαίσιο 

διαφορετικών/ διαπολιτισμικών κοινωνιών 

 Το  ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα  (MOOC) για τη δημοκριατική αγωγή και 

την εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα δικαιωμάτα, το οποίο έλαβε χώρα 

από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2019. Όλα τα υλικά του μαθήματος 

(εκτός από τις εβδομαδιαίες συζητήσεις) διατίθενται δωρεάν στο κοινό. 

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης διάφοροι συμμετέχοντες μοιράστηκαν καλές 

πρακτικές από τις δικές τους χώρες, σε θέματα όπως η διδασκαλία σε ένα 

πολυπολιτισμικό πλαίσιο ή η διδασκαλία αμφιλεγόμενων ζητημάτων. Ένα από τα 

κυριότερα στοιχεία της διάσκεψης ήταν οι συζητήσεις στις ομάδες εργασίας που 

πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη μέρα. Οι εμπειρογνώμονες από διεθνείς 

οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA), το Ευρυδίκη και 

το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και από τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές 

(Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρσοβίας) συζήτησαν την ποικιλία των εθνικών 

συστημάτων εκπαίδευσης σχετικά με τη δημοκρατική αγωγή και την εκπαίδευση 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπήρξε επίσης συζήτηση σχετικά με την προσέγγιση 

του σχολείου ως μέσο προώθησης της συμμετοχικής εκπαίδευσης από την πλευρά 

των εκπαιδευτικών, των σχολικών ηγετών, των εργοδοτών, των φοιτητών 

(εκπροσωπούμενων από τον OBESSU) και των οικογενειών (εκπροσωπούμενων από 

την COFACE Families Europe). 

Κλείνοντας τη διάσκεψη,  η Δ/ντρια της ETUCE Susan Flocken δήλωσε ότι «Η 

οικοδόμηση μιας Ευρώπης  πάνω στις θεμελιώδεις αξίες της ελευθερίας, της ανοχής 

και της ένταξης είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αλλά χρειάζονται υποστήριξη και επαρκή 

χρηματοδότηση. Είμαι υπερήφανη για το πρόγραμμα CONVINCE της ΕΕ, το οποίο 

ολοκληρώθηκε μεταξύ άλλων με δύο σημαντικές κοινές δηλώσεις και κάποια πολύ 

χρήσιμα εργαλεία και υλικά. Τώρα είναι η ώρα να μεταφέρουμε το όραμά μας από 

το χαρτί στην πράξη! Ενθαρρύνω όλους τους εταίρους μας να χρησιμοποιούν τις 

δηλώσεις, την ερευνητική έκθεση και το MOOC, μεταφράζοντάς τα στις εθνικές τους 

γλώσσες και εφαρμόζοντας τα  στο εθνικό τους εκπαιδευτικό πλαίσιο ». 


