
 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

3οwebinar της ΕΕΕΕ, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 

 

«∆ιερευνώντας της σχέση τοπικής αυτοδιοίκησης & 

εκπαίδευσης ενηλίκων» 

 

 

Συµµετέχουν οι: 

• ΓιούληΓκόνου, ∆ιευθύντρια Έρευνας Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης της 

Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης 

• ∆ηµήτρης ∆εληγιάννης, Αντιδήµαρχος ∆ήµου Λαρισαίων – Σύµβουλος –  

Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΕΑΠ 

• Γιώργος Κουλαουζίδης, Επίκουρος Καθηγητής Μεθοδολογίας Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, ΕΑΠ 

  

Σύντοµη περιγραφή:  

Η σχέση τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαίδευσης ενηλίκων στην χώρα µας δεν έχει 

ως χαρακτηριστικά τον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, την σταθερότητα και την 

θεσµική κατοχύρωση. Κατά καιρούς και ανάλογα µε τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά 

εργαλεία (π.χ. πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) σχεδιάζονται 

παρεµβάσεις, προγράµµατα και πολιτικές που ωστόσο διαρκούν συνήθως όσο 

διαρκεί η χρηµατοδότηση. Από τη µια πλευρά η τοπική αυτοδιοίκηση – µε εξαίρεση 

λίγες φωτεινές περιπτώσεις όπως αυτές των πόλεων που συµµετέχουν στο δίκτυο των 

Πόλεων που Μαθαίνουν της UNESCO – δεν έχει εκτιµήσει στο βαθµό που θα έπρεπε 

τη συµβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων στην τοπική ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά 

η κεντρική κυβέρνηση ανακαλύπτει την σχέση εκπαίδευσης ενηλίκων και τοπικής 

αυτοδιοίκησης µόνο στο πλαίσιο συγκεκριµένων οδηγιών και κατευθύνσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θωρακίζει θεσµικά τη συγκεκριµένη σχέση. Τι γίνεται 

όµως στην Ευρώπη; Πώς συνδέεται η σχέση τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαίδευσης 

ενηλίκων µε τη συµµετοχή σε δράσεις δια βίου µάθησης; Τι 

ακριβώς είναι οι Πόλεις που Μαθαίνουν; Πώς µπορούν οι ∆ήµοι 

να διεκδικήσουν συλλογικά έναν νέο ρόλο στο πλαίσιο της 

φιλοσοφίας της ∆ια Βίου Μάθησης; Πώς ένας ∆ήµος µπορεί να 

ενισχύσει την ποιότητα της δηµοκρατίας και της συµµετοχής 

µέσα από δράσεις εκπαίδευσης ενηλίκων; Αυτά είναι µερικά 

από τα ερωτήµατα που θα συζητηθούν στο πλαίσιο της 

συγκεκριµένης εκδήλωσης στην οποία θα παρουσιαστούν και 

καλά παραδείγµατα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία συλλέχθηκαν και 

αναλύθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος RegALE που συµµετέχει η Επιστηµονική 

Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

 

Για εγγραφές συµπληρώνετε τη φόρµα εδώ: 

https://forms.gle/Wc6tR1qPPFu4RSAMA 

 


