ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΟ «1ο ΘΕΡΙΝΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ» ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Ο Δήμος μας συμμετείχε στο «1ο Θερινό
Σχολείο», που διοργάνωσε ο Δήμος της Λάρισας, με σκοπό την διαμόρφωση
μιας ισχυρής συμμαχίας των Πόλεων που μαθαίνουν σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο και τη συνεργασία σε πληθώρα καινοτόμων προγραμμάτων.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Ο Δήμος μας, όπως είναι γνωστό, αποτελεί από
τον Μάρτιο του 2018 μέλος του παγκοσμίου δικτύου Πόλεων Μάθησης της
UNESCO. Είναι η τρίτη Πόλη Μάθησης στην Αττική και μία από τις 650 σε
παγκόσμια κλίμακα. Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχε στο «1 ο Θερινό Σχολείο»
που διοργάνωσε ο Δήμος της Λάρισας, της πρώτης ελληνικής πόλης που
έγινε μέλος του Δικτύου «Learning Cities» της UNESCO.
Σκοπός του προγράμματος ήταν η διαμόρφωση μιας ισχυρής συμμαχίας των
Πόλεων που μαθαίνουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η συνεργασία σε
πληθώρα καινοτόμων προγραμμάτων για πολίτες κάθε ηλικίας και φύλου και
ο συνδυασμός της μάθησης με την κοινωνική ευαισθητοποίηση.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης συμμετείχε στην συνεδρία με θέμα «Πόλεις που
μαθαίνουν & Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα». Τον εκπροσώπησαν ο
Δήμαρχος κ. Σταύρος Τζουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Μιχάλης
Χρηστάκης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κ. Πολύδωρος
Συρίγος, οι οποίοι παρουσίασαν όλα τα προγράμματα που η πόλη μας
παρέχει τόσο στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων όσο και στον ενήλικα
πληθυσμό (φωτ.1). Ακολούθησε επίσκεψη στο Δήμο Καλαμπάκας και στον
Δήμαρχο κ. Σινάνη, με τον οποίο ο Δήμος μας ανταλλάσσει συχνά ιδέες και
καινοτομίες.
Λεζάντες:
1. O Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κ. Πολύδωρος
Συρίγος παρουσίασε τα προγράμματα εκπαίδευσης παιδιών και
ενηλίκων του Δήμου μας.
2. Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης απένειμε το μετάλλιο της πόλης μας στον
κ. Ted Fleming, κεντρικό ομιλητή του συνεδρίου, καθηγητή του
Πανεπιστημίου Columbia.
3. Ο Δήμαρχος κ. Τζουλάκης τίμησε με αναμνηστική πλακέτα τον κ. Αλέξη
Κόκκο, επιστημονικό υπεύθυνο του Πανεπιστημίου των Πολιτών
Λάρισας.
4. Οι εκπρόσωποι του Δήμου μας στη διοργάνωση: ο Δήμαρχος κ.
Τζουλάκης, ο ΓΓ κ. Μιχάλης Χρηστάκης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας &
Δια Βίου Μάθησης κ. Πολύδωρος Συρίγος μαζί με τον κ. Αλέξη Κόκκο.

