
  
 

Διεθνής σνδιάζκευη  με ηοσς κορσθαίοσς ριζοζπάζηες  ζηοταζηές ηης 

Eκπαίδεσζης  Ενηλίκφν Peter Jarvis,Ted Fleming και Peter Mayo. 

 

ΘΔΜΑ: 

Εκπαίδεσζη Ενηλίκφν & Σοπική κοινφνία 

(Adult education and local society) 

 

 

Λάξηζα (Μεδνύξιν), Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο-Τκήκα Ιαηξηθήο, Ακθηζέαηξν 

«Ιππνθξάηεο». 

 

Σάββαην 20 Ινπλίνπ 2015, ώξεο 09:00-18:30 

Κπξηαθή 21 Ινπλίνπ 2015, ώξεο 09:00-14:00 

 

Ο Γήκνο Λαξηζαίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηζηεκνληθή Έλσζε Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ θαη κε ηε ζηήξημε ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο  

δηνξγαλώλεη  ζηηο 20-21 Ινπλίνπ  2015 ζην Ακθηζέαηξν   ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (Λάξηζα, Μεδνύξιν),  Γηεζλή Σπλδηάζθεςε   κε ηίηιν 

«Adult education and local society» (Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη Τνπηθή Κνηλσλία) 

κε ηε ζπκκεηνρή θνξπθαίσλ επηζηεκόλσλ από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Τξεηο 

θνξπθαίνη ξηδνζπάζηεο ζηνραζηέο ηεο εθπαίδεπζεο  ελειίθσλ, νη  θ.θ. Peter Mayo, 

Ted Fleming  και Peter Jarvis ζα παξνπζηάζνπλ ηδέεο ηνπο θαη ζα ζπδεηήζνπλ κε 

ηνπο ζπλέδξνπο ζε ό,ηη αθνξά ην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πόλη ποσ μαθαίνει», γηα 

ην νπνίν έρεη αλαιάβεη πξσηνβνπιία ν Γήκνο Λαξηζαίσλ ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο 

ηεο Πόιεο. 

«Η πόιε πνπ καζαίλεη» πξόθεηηαη γηα έλα θαηλνηόκν ζρέδην πνπ έρεη σο ζθνπό λα 

παξέκβεη δπλακηθά ζην επίπεδν ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. Με ζνβαξόηεηα θαη πςεινύ 

επηπέδνπ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, έλαο Γήκνο ηεο Διιεληθήο πεξηθέξεηαο επηδηώθεη 

ζπλεξγαζίεο κε θνξπθαίνπο επηζηήκνλεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Δπηρεηξεί λα 



πξνζθέξεη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, νξγαλώλνληαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε 

ζηήξημε επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ πνπ πιήηηνληαη από ηελ θξίζε θαη 

παξάιιεια σζώληαο ηα κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε κηα ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία 

δηα βίνπ κάζεζεο θαη πξνζσπηθήο εμέιημεο. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο -Πιεξνθνξίεο  

Τειεθσληθά: 2410680205 

Γειώζεηο Σπκκεηνρήο Ηιεθηξνληθά facebook - http://on.fb.me/1JxhGdD 

website - http://bit.ly/1cekheY 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΤΝΔΙΑΚΕΨΗ 

 

άββαηο, 20 Ιοσνίοσ 

 

09:00-09:30 Πξνζέιεπζε-Δγγξαθέο 

09:30-10:00    Φαηξεηηζκνί  

Παξνπζίαζε ηεο δξάζεο «Η Πόιε πνπ καζαίλεη» απ’ ηνπο Αληηδεκάξρνπο 

Παηδείαο & Νενιαίαο Αιέμαλδξν Μπαηδαλνύιε  

θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γεκήηξε Γειεγηάλλε.  

Φαηξεηηζκόο από ηνλ Αιέμε Κόθθν, Πξόεδξν ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

10:00-11:30 Οκηιία ηνπ Peter Jarvis 

11:30-12:00 Γηάιεηκκα- Καθέο 

12:00-14:00 Σπδήηεζε ηνπ Peter Jarvis κε ηνπο ζπλέδξνπο 

σνηονιζηής: Γεκήηξεο Γειεγηάλλεο, Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

τολιαζηής: Γηώξγνο Κνπιανπδίδεο, θαζεγεηήο-ζύκβνπινο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο 

Έλσζεο 

14:00-14:45 Γηάιεηκκα- Φαγεηό 

14:45-16:15 Οκηιία ηνπ Peter Mayo 

16:15-16:30 Γηάιεηκκα- Καθέο 

16:30-18:30 Σπδήηεζε ηνπ Peter Mayo κε ηνπο ζπλέδξνπο 

σνηονιζηής: Απόζηνινο Μπάξινο, Παηδαγσγηθόο Σύκβνπινο ΣΓΔ 

Θεζζαιίαο   

τολιαζηής: Θαλάζεο Καξαιήο, Αλ. Καζ. Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζην 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ 

 

Κσριακή, 21 Ιοσνίοσ 

 

09:00-09:30 Πξνζέιεπζε-Καθέο 

09:30- 09:40 Φαηξεηηζκόο από ηνλ Απνζηόιε Καινγηάλλε, Γήκαξρν Λαξηζαίσλ 

09:30-11:00    Οκηιία ηνπ Ted Fleming 

11:00-11:30 Γηάιεηκκα- Καθέο 

11:30-13:30 

 

 

 

 

13:30-14:00 

-Σπδήηεζε ηνπ Ted Fleming κε ηνπο ζπλέδξνπο 

σνηονιζηής: Γεκήηξεο Κνινθνηξώλεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Πξόεδξνο ηεο 
Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο 

τολιαζηής: Αιέμεο Κόθθνο, Πξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

-Σπκπεξάζκαηα από ηε δηεκεξίδα- Γεληθή Σπδήηεζε 

 

http://on.fb.me/1JxhGdD
http://bit.ly/1cekheY


 

 

Σηνπο ζπλέδξνπο ζα δνζεί βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο. 

 

 

 

Παροσζίαζη ηφν βαζικών ομιληηών 

 

Ο Peter Jarvis ζεσξείηαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο κειεηεηέο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σπνύδαζε ζενινγία θαη θνηλσληνινγία θαη αξγόηεξα 

αζρνιήζεθε εληαηηθά κε ην δήηεκα ηεο κάζεζεο, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Έρεη ιάβεη πνηθίιεο αθαδεκατθέο δηαθξίζεηο, θαη έρεη 

παξνπζηάζεη ηηο ηδέεο ηνπ ζε εθαηνληάδεο Σπλέδξηα. Έρεη πινύζην ζπγγξαθηθό έξγν 

θαη ηα βηβιία ηνπ έρνπλ εθδνζεί ζε πνιιέο ρώξεο. Τν 1998 ηνπ απνλεκήζεθε ην 

Γηεζλέο Βξαβείν Σπγγξαθηθνύ Έξγνπ ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ Cyril O. Houle  

από ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηε Σπλερηδόκελε Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 

Δλειίθσλ. Δδώ θαη πνιιά ρξόληα είλαη επηθεθαιήο ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο ηνπ 

θεκηζκέλνπ επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ International Journal of Lifelong Education. 

Έρεη αζρνιεζεί έκπξαθηα κε δξαζηεξηόηεηεο ηεο «πόιεο πνπ καζαίλεη». 

 Ο Ted Fleming, απόθνηηνο ηνπ Τκήκαηνο εθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Columpia ηεο Νέαο Υόξθεο, ππήξμε επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ ζην Δζληθό Παλεπηζηήκην ηεο Ιξιαλδίαο θαη είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε πξόζβαζε ζηε Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία. Τν 2014 ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Jack Mezirow γηα ηε 

«ζπκβνιή ζηελ θαηαλόεζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη 

ηελ πξάμε». Έρεη ζπγγξάςεη κεγάιν αξηζκό δεκνζηεύζεσλ θαη βηβιίσλ δηεζλνύο 

απήρεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

 Ο Peter Mayo,θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μάιηαο, αξκόδηνο γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, έρεη δεκνζηεύζεη πάλσ από εθαηό εξγαζίεο ζε πεξηνδηθά θαη 

βηβιία. Τα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη είλαη: Σνζηαιηζκόο θαη Γεκνθξαηία, 

Σπνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Αλζξσπόηεηα θαη Κνηλσλία, 

Παγθνζκηνπνίεζε, Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσλία, Γιώζζα θαη Δθπαίδεπζε, Πνιηηηθή 

Αγαλάθηεζε θ.ά. 

 


