
Διαδικτυακό συνέδριο

«Ενισχύοντας την εκπαίδευση ενεργών πολιτών σε τοπικό επίπεδο»

12 και 13 Νοεμβρίου 2020

οργανώνεται από την Θεματική Ομάδα του Παγκοσμίου Δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν της

UNESCO στην εκπαίδευση για την ενεργό πολιτειότητα

Συντονίστριες πόλεις: Λάρισα (Ελλάδα) και Yeonsu-Gu (Δημοκρατία της Κορέας)

υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο για τη Δια Βίου Μάθηση της UNESCO (UIL)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ιστορικό
Το Παγκόσμιο  Δίκτυο  των Πόλεων  που  Μαθαίνουν   της  UNESCO (GNLC) είναι  ένα  διεθνές
δίκτυο  διαμόρφωσης  πολιτικών  που  υποστηρίζει  τις  τοπικές  κυβερνήσεις  να  αναπτύσσουν
στρατηγικές  διά βίου μάθησης παρέχοντας έμπνευση, τεχνογνωσία και καλές πρακτικές. Ξεκίνησε
από το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης της UNESCO (UIL) το 2012, και προάγει την παραγωγή και
ανταλλαγή γνώσεων, την ομότιμη μάθηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ των μελών της για
τη βελτίωση των πρακτικών δια βίου μάθησης στις πόλεις τους. Το δίκτυο περιλαμβάνει σήμερα
174 πόλεις-μέλη από 55 χώρες, με αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών της UNESCO να εκφράζουν
ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.
Το 2019,  επτά  θεματικές  ομάδες  (clusters)1 δημιουργήθηκαν  στο πλαίσιο  της  στρατηγικής  του
GNLC 2019-2021.
Αυτές οι θεματικές ενότητες αντιστοιχούν στα σημαντικότερα πεδία ενδιαφέροντος των πόλεων-
μελών και σχετίζονται με την εφαρμογή της δια βίου μάθησης στις πόλεις. Κάθε θεματική ομάδα
είναι υπεύθυνη  να εκπονήσει  μια έκθεση προόδου των δραστηριοτήτων, που θα κοινοποιηθεί κατά
τη διάρκεια της πέμπτης Διεθνούς Διάσκεψης για τις Πόλεις που Μαθαίνουν το 2021.  Η θεματική
ομάδα “Εκπαίδευση στην ενεργό πολιτειότητα” αποτελείται από 37 πόλεις μέλη2. Συντονιστές της
ομάδας είναι οι πόλεις  της Λάρισας και  τηςYeonsu-Gu, (Δημοκρατία της Κορέας).
Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  προγραμματίστηκε  ένα  διαδικτυακό  συνέδριο  της  θεματικής  ομάδας  του
Παγκοσμίου  Δικτύου  των  Πόλεων  που  Μαθαίνουν  της  UNESCO “Εκπαίδευση  στην  ενεργό
πολιτειότητα” στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2020, που συνδιοργανώνεται από τις πόλεις  της  Λάρισας
και  τηςYeonsu-Gu, με την υποστήριξη του UIL.

Σκοποί και στόχοι

Το διαδικτυακό συνέδριο στοχεύει:
 Να παρουσιάσει τις ενέργειες των μελών της ομάδας, σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης

στην ενεργό πολιτειότητα με τα υπάρχοντα φόρουμ για το θέμα καθώς και για την κρίση
COVID-19.

 Να παρουσιάσει καλές πρακτικές των μελών της ομάδας για τη διά βίου μάθηση και την
εκπαίδευση στην ενεργό πολιτειότητα

 Να συζητηθούν προκλήσεις και ευκαιρίες που συνάντησαν τα μέλη της ομάδας στο έργο

1 Οι επτά θεματικές ομάδες είναι: εκπαίδευση για αειφόρο ανάπτυξη, ισότητα και ένταξη, εκπαιδευτικός προγραμματισμός, έλεγχος
και αξιολόγηση, εκπαίδευση στην ενεργό πολιτειότητα, επιχειρηματικότητα, υγεία και ευεξία.
2Αυτές είναι: Alcobaca, Amman, Anadia, Aswan, Bogotα, Bucheon, Camara de Lobos, Contagem, Dangjin City, Espoo, Eunpyeong-
gu, Gdynia, Gelsenkirchen, Gondomar, Gumi, Gwangmyeong, Hashtgerd Newtown, Heraklion, Jeonju, Jincheon City, Kashan, 
Lagoa-Acores, Larissa, Mantes-la-Jolie, Mashhad, Melitopol, Melton, Naju, N'Zerekore, Santiago de Cali, Setϊbal, Shiraz, Thermi, 
Tongyeong, Yazd, Yeonsu-Gu and Yuseong-gu.



τους μέχρι σήμερα ακολουθώντας τους στόχους της θεματικής ενότητας
 να αποτελέσει  ευκαιρία για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και δράσεων που μπορούν να

ληφθούν για το πέμπτο Διεθνές Συνέδριο για τις Πόλεις που Μαθαίνουν το 2021
 Να προωθηθεί το θέμα της εκπαίδευσης στην ενεργό πολιτειότητα σε τοπικό επίπεδο σε όλα

τα μέλη του Παγκοσμίου Δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν της UNESCO και πέρα από
το δίκτυο.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 Σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης προόδου των δραστηριοτήτων της ομάδας. Αυτή η έκθεση θα
ακολουθηθεί από μια δεύτερη έκθεση το 2021, που θα κοινοποιηθεί κατά τη διάρκεια του
πέμπτου Διεθνούς Συνεδρίου των Πόλεων που Μαθαίνουν το 2021.

 Δημοσίευση των ορθών πρακτικών και των βασικών παρουσιάσεων του συνεδρίου (π.χ.
στον ιστότοπο UIL / GNLC).

Μεθοδολογία

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, χρησιμοποιώντας μια διαδικτυακή πλατφόρμα
(Zoom).
Το πρόγραμμα της διήμερης συνάντησης περιλαμβάνει εναρκτήριες ομιλίες, θεματικές συνεδρίες,
φόρουμ για νέους, συνεδρίες προγραμματισμού για τα μέλη της ομάδας καθώς και το κλείσιμο του
συνεδρίου.

 Εναρκτήριες ομιλίες: μαγνητοσκοπημένα βίντεο,  τα οποία θα είναι διαθέσιμα μία ημέρα
πριν την έναρξη του συνεδρίου σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα ·

 Θεματικές συνεδρίες: οι εκπρόσωποι των πόλεων θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές, καθώς
και την εμπειρία τους και την τεχνογνωσία τους ·

 Φόρουμ  νεολαίας:  συζήτηση  με  εμπειρογνώμονες  και  εκπροσώπους  νέων  για  την
εκπαίδευση ενεργών πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 

 Συνεδρίες  προγραμματισμού  της  θεματικής  ομάδας (μόνο  για  πόλεις-μέλη  της  θεματικής
ομάδας). Συζήτηση για τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και θα σχεδιαστούν τα
βήματα για τους επόμενους μήνες για την προετοιμασία του πέμπτου Διεθνούς Συνεδρίου
για τις Πόλεις Μάθησης ·

 Συνεδρία  λήξης: τα  προ-ηχογραφημένα  βίντεο  θα  δημοσιευτούν  στην  ηλεκτρονική
πλατφόρμα.

Θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα για  την εγγραφή και την πρόσβαση σε
ενημερωτικό υλικό και βασικές πληροφορίες. Όλες οι παρουσιάσεις θα μαγνητοσκοπηθούν και θα
αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Βασικά έγγραφα που κοινοποιούνται από τις πόλεις και
τους  παρουσιαστές  (θεματικές  εργασίες,  άρθρα  περιοδικών,  παρουσιάσεις  Powerpoint,  βίντεο
κ.λπ.) θα βρίσκονται επίσης αναρτημένα στην πλατφόρμα.

Θέματα και υπο-θέματα

Στα πλαίσια του γενικότερου  θέματος της εκπαίδευσης στην ενεργό πολιτειότητα, θα συζητηθούν
τα ακόλουθα υπο-θέματα κατά τη διάρκεια των θεματικών συνεδριών:
 Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και εκπαίδευση στην ενεργό πολιτειότητα·



 Εκπαίδευση στην ενεργό πολιτειότητα και ένταξη ευάλωτων ομάδων ·
 Εκπαίδευση στην ενεργό πολιτειότητα,  πολιτισμός και τοπικές παραδόσεις·
 Εκπαίδευση στην ενεργό πολιτειότητα και ψηφιακός κόσμος ·
 Εκπαίδευση στην ενεργό πολιτειότητα και περιβαλλοντική βιωσιμότητα ·
 Εκπαίδευση στην ενεργό πολιτειότητα και Κοινωνία των Πολιτών.

Συμμετέχοντες και παρουσιαστές

Το διαδικτυακό συνέδριο θα οργανωθεί στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “Εκπαίδευση στην
Ενεργό Πολιτειότητα” του Παγκοσμίου Δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν της UNESCO. Όλα
τα μέλη της ομάδας θα κληθούν να συνεισφέρουν ενεργά στο συνέδριο.
Όλες  οι  πόλεις-μέλη του Παγκοσμίου  Δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν της  UNESCO θα
κληθούν να συμμετάσχουν και στις συνεδρίες καθώς και στο φόρουμ νεολαίας. 
Εμπειρογνώμονες  από  ακαδημαϊκούς  και  διεθνείς  οργανισμούς  θα  προσκληθούν  ως   κεντρικοί
ομιλητές κατά τη διάρκεια των ανοιχτών συνεδριών.

Γλώσσα εργασίας
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά. 

Επικοινωνία:
Λάρισα                                                                                                         Yeonsu-Gu
Δεληγιάννης Δημήτριος                                                                               Ji-Sun Kim
learning-city@larissa-dimos.gr                                                               kjs5360@korea.kr

Ινστιτούτο Δια βίου Μάθησης της UNESCO
Edith Hammer, Christiana Nikolitsa-Winter
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