“2nd Larissa Learning City International Conference – 2016”
Seeking common actions in a period of crisis
(Αναζητώντας κοινές δράσεις σε περίοδο κρίσης)

Λάρισα, (Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις), Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου
Θεσσαλίας, Αμφιθέατρο “Ιπποκράτης”.
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, ώρες 16.00 – 21.00
Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016, ώρες 09.30 – 19.30
Ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την
Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας, την Πανελλήνια Ένωση
Γενικών

Γραμματέων

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

και

την

Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διοργανώνει υπό την αιγίδα της
Εθνικής Επιτροπής της UNESCO, Διεθνή συνδιάσκεψη με τίτλο “2nd Larissa
Learning City International Conference – 2016”: Seeking common
actions in a period of crisis (2η Διεθνής Συνδιάσκεψη η Πόλη που Μαθαίνει
2016: Αναζητώντας κοινές δράσεις σε περίοδο κρίσης). Η συνδιάσκεψη θα
πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας “Ιπποκράτης” (Πανεπιστημίου
3, Βιόπολις, ΛΑΡΙΣΑ).
«Η πόλη που μαθαίνει» είναι ένα καινοτόμο σχέδιο που έχει ως σκοπό να
παρέμβει δυναμικά στο

επίπεδο της

Δια Βίου Μάθησης. Ήδη από

τον

Ιανουάριο του 2016 η πόλη της Λάρισας είναι η πρώτη Ελληνική πόλη που
έγινε μέλος του Παγκόσμιου δικτύου της UNESCO «οι πόλεις που μαθαίνουν»
(Global Network of Learning Cities – UNESCO) που έχει ως στόχο:


την προώθηση της μάθησης χωρίς αποκλεισμούς από τη βασική έως την
τριτοβάθμια εκπαίδευση,



την αναζωογόνηση της μάθησης σε οικογένειες και κοινότητες,



την προαγωγή της μάθησης και στο χώρο εργασίας,



την επέκταση της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών μάθησης,



τη βελτίωση της ποιότητας και της αριστείας στη μάθηση και



να γαλουχήσει μια κουλτούρα της μάθησης καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής.

Ο Δήμος Λαρισαίων που ανέλαβε την πρωτοβουλία το 2015, επιχειρεί να
προσφέρει στην τοπική κοινωνία, οργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα
για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από την κρίση
και παράλληλα ωθεί τα μέλη της τοπικής κοινωνίας σε μια ενδιαφέρουσα
διαδικασία δια βίου μάθησης και προσωπικής εξέλιξης. Η αρχή αυτής της
πρωτοποριακής για την Ελλάδα, δράσης ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, με τη
διοργάνωση στην πόλη μας της Διεθνούς Διάσκεψης για την Εκπαίδευση
Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση, με βασικούς ομιλητές τους καθηγητές Peter
Jarvis, Peter Mayo and Ted Fleming.
Στόχος του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Η πόλη που μαθαίνει 2016ι» είναι να
καλλιεργήσει ένα διεθνή διάλογο πολιτικής μέσω της ανταλλαγής εμπειριών
και καλών πρακτικών σχετικά με την οικοδόμηση της δια βίου μάθησης και να
συζητήσουν καινοτόμες στρατηγικές εφαρμογής της πολιτικής για τη δια βίου
μάθηση

που

να

ανταποκρίνονται

στις

κοινωνικές,

οικονομικές

και

περιβαλλοντικές προκλήσεις.
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του ινστιτούτου δια βίου μάθησης
του παγκόσμιου δικτύου της UNESCO, οι βραβευμένες από την UNESCO
πόλεις του Swansea (United Kingdom of GB and Northern Ireland) και του
Cork (Ireland), επιστήμονες της εκπαίδευσης ενηλίκων διεθνούς κύρους όπως
οι

καθηγητές

Ted

Fleming,

και

Αλέξης

Κόκκος,

τοπικοί

φορείς

που

συμμετέχουν στις δράσεις καθώς και όλες οι Ελληνικές πόλεις που είναι
ενταγμένες στο παγκόσμιο δίκτυο της UNESCO.
Το συνέδριο απευθύνεται σε:


Επιστήμονες που ασχολούνται με τη δια βίου μάθηση,



Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Εκπαιδευτικούς φορείς,



Εκπαιδευτές ενηλίκων,



Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων,



Κοινωνικούς επιστήμονες,



Ενεργούς πολίτες.

Πληροφορίες - προεγγραφές στο τηλ. 2410680205 & 2410680205

