11 de agosto: como participar da atividade do Fórum
Mundial de Educação mesmo estando fora de
Montreal
De 9 a 14 de agosto será realizada, em Montreal, uma nova edição do Fórum Social
Mundial. Dentro dele, o Fórum Mundial de Educação (FME) dará continuidade ao
debate iniciado em janeiro passado, em Porto Alegre, realizando a atividade: “Os
desafios da educação popular ante a ofensiva neoliberal: a participação
social e direitos humanos
A atividade acontecerá no dia 11 de agosto, das 13h às 15h30 (horário de
Montreal) Enlace a información del FSM sobre la actividad aqui
O FME, em colaboração com o projeto do FSM Extendido (*), vai realizar
transmissão da atividade por meio de Skype.
O endereço de acesso é : https://join.skype.com/lXWEFfSShBvh
A atividade será desenvolvida em três momentos:
1º. Começará com uma breve intervenção da mesa, compartilhando olhares e
reflexões a partir de diferentes pontos de vista.
Participantes:








Albert Sansano – (Confederación STEs-Intersindical) País Valencià –España
Alessio Surian- (UNIOD – UPU) Itália
Milène R. E. Lokrou - (Présidente de AELIÉS) Canadá
Sheila Ceccon – (IPF e CEAAL) Brasil
Kevin Settee President of the University of Winnipeg Students Association
and Co-founder of the Red Rising Magazine Canadá
Representante de organizações que atuam na área da educação no Canadá
(nome a ser confirmado)
Representante de movimento da juventude canadense (nome a ser
confirmado)

2º. Na sequência, os/as participantes, presenciais e a distancia, serão convidados a
responder às perguntas:

Qual sua concepção de educação popular (pessoal ou de sua organização)?
 Que ações realizam, considerando a atual conjuntura educativa social e
política, em seu país ou região de origem?
Quais possibilidades de incidência visualizam, na perspectiva da
construção de outro mundo possível por meio da educação?
3º. Serão compartilhadas as respostas produzidas.

Nesta perspectiva, em nome da Secretaria Executiva do Conselho Internacional do
FME, os/as convidamos a participar da atividade e contribuir com o documento que
será produzido, respondendo às perguntas propostas.
As respostas poderão ser enviadas por meio do FSM Extendido ou encaminhadas
por email, diretamente para a Secretaria Executiva do FME:
secifme@forummundialeducacao.org.
Posteriormente, através do almanaquefme.org, serão divulgados tanto os vídeos
da atividade como os documentos produzidos.

(*)FSM Extendido
1. A dinâmica de extensão: uma maneira de viver, de onde se
está, a experiencia do FSM.
Dialogar e cooperar, utilizando
ferramentas de Internet facilmente disponíveis, para contribuir com a
construção conjunta de um mundo melhor. Os individuos, grupos e
organizações que participam ao redor do mundo, realizam atividades
e intercambios no marco da Carta do FSM e fazem contato com
outras pessoas, para compartilhar razões para a esperança, para
atuar e desenvolver iniciativas de mudanças e solidariedade, desde o
contexto local até o mundial.
2. Ver no link link siguiente a lista de atividades que serão realizadas
em Montreal e ampliadas pela Internet: na coluna 2 da tabela
encontra-se o link para a sala de chat para cada atividade. Acessem
a elas antes, durante e depois da realização da atividade em
Montreal. Vejam fotos, mensagens, links para vídeos e fotos.
Participem e conheçam os organizadores e participantes do FSM
interessados nos mesmos temas que vocês.
http://openfsm.net/projects/extensionfsm2016/extension16-elargissementinternet-activites-montreal

-----------------------------Albert Sansano Estradera
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