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 Ζ δεκνηηθή θίλεζε «Γεκόζηνο 

Χώξνο Πξέβεδα - Λνύξνο - Εάινγγν» θηινδνμεί λα θαηαζηήζεη ηελ 

Πξέβεδα θέληξν εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη επηκόξθσζεο 
παλειιήληαο εκβέιεηαο θαη πςειήο ζηόρεπζεο κε άκεζν ζηόρν ηελ 

σθέιεηα πνπ ζα πξνθύςεη γηα ηνλ πξεβεδάλν εθπαηδεπηηθό θαη ηνλ 
πξεβεδάλν καζεηή. Γηα ην ιόγν απηό αληηκεησπίδεη ηα δεηήκαηα 

εθπαίδεπζεο σο κηα εληαία θνηλσληθή ελόηεηα πξνβιεκαηηζκνύ ζηελ 
νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη  

1)  ηδηαίηεξεο αλαπηπμηαθέο πξνηάζεηο γηα ηε δεκνηηθή πεξηθέξεηα,  
2)  πηπρέο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ θαη  

3)  πξσηνπνξηαθά εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα εζληθνύ επηπέδνπ.  
Σηόρνο ησλ πξνηάζεσλ θαη ηεο πινπνίεζήο ηνπο ζα είλαη ην 

άκεζν θαη έκκεζν όθεινο πνπ ζα πξνθύςεη γηα ηνπο πξεβεδάλνπο 

καζεηέο, ην εθπαηδεπηηθό δπλακηθό θαη ηελ θνηλσλία ζην ζύλνιό ηεο. 
Ωο ηδηαίηεξεο αλαπηπμηαθέο πξνηάζεηο γηα ηε δεκνηηθή 

πεξηθέξεηα, πνπ απνξξένπλ από ηελ εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία,  ε 
δεκνηηθή θίλεζε «Γεκόζηνο Χώξνο Πξέβεδα - Λνύξνο - Εάινγγν» ζα 

αλαιάβεη λα δηνξγαλώλεη εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα, επηζηεκνληθέο 
παηδαγσγηθέο εκεξίδεο, ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο παλειιήληνπ 

επηπέδνπ, θύθινπο πξνγύκλαζεο θαη εληζρπηηθά καζήκαηα. Απηέο νη 
δξάζεηο ζα είλαη ρσξνζεηεκέλεο ζηελ πόιε θαη ζηα ρσξηά ηνπ Γήκνπ 

θαη ζα έρνπλ έλα ηξηπιό ζηόρν αλαδήηεζεο ηνπ λένπ, πξνηάζεσλ 
εθαξκνγήο θαη αλαδσνγόλεζεο ηεο ππαίζξνπ. Οη Πξεβεδάλνη 

ζπκνύληαη, γηα παξάδεηγκα, ηα Σπξξαθησηόπνπια πνπ αλέβαηλαλ ην 
θαινθαίξη ζην ρσξηό ησλ πξνγόλσλ ηνπο γηα ηηο πεξίθεκεο 



πξνγπκλάζεηο. Τν ίδην κπνξεί λα γίλεη θαη ηώξα αλάκεζα ζηελ πόιε 

θαη ζηα ρσξηά ηνπ Γήκνπ, όρη κόλν κε νιηγνκειή ζεκηλάξηα αιιά θαη 
κε καδηθά θαινθαηξηλά εληζρπηηθά καζήκαηα γισζζώλ θαη άιισλ 

θιάδσλ. 
Σηηο πηπρέο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ 

ηεο δεκνηηθήο πεξηθέξεηαο ηεο Πξέβεδαο κε αθεηεξία ηελ 
εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ε δεκνηηθή θίλεζε «Γεκόζηνο Χώξνο 

Πξέβεδα - Λνύξνο - Εάινγγν» ζα επηδηώμεη άκεζεο παξεκβάζεηο 
πεδνδξόκεζεο θαη πνδειαηνδξόκεζεο γύξσ από ηα ζρνιεία. Θα 

εηζαγάγεη επίζεο ηξνραίεο ρξνλνζεηήζεηο «ζηηγκηαίνπ» παγώκαηνο 
ηεο απηνθηλεηηθήο θίλεζεο ηηο ώξεο κεηάβαζεο θαη απνρώξεζεο από 

ηα ζρνιεία ώζηε λα δηεπθνιύλνληαη νη καζεηέο. Θα εληάμεη επίζεο 
ηνπο ζρνιηθνύο ρώξνπο ζηηο δξάζεηο θίιαζιεο θαη πνιηηηζηηθήο 

θαζεκεξηλόηεηαο πνπ ζα αλαιάβεη ν Γήκνο. Τέινο ζα 
πξνγξακκαηηζζνύλ καθξνπξόζεζκεο επηινγέο ρώξσλ πνπ ζα 

κπνξνύλ λα πεξάζνπλ ζηε δεκνηηθή θπξηόηεηα ώζηε λα ηδξπζνύλ, ζε 

κεηαγελέζηεξε θάζε, ζρνιεία.    
Τέινο, σο πξσηνπνξηαθά εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα παλειιήληαο 

εκβέιεηαο ε δεκνηηθή θίλεζε «Γεκόζηνο Χώξνο Πξέβεδα - Λνύξνο - 
Εάινγγν» αληηκεησπίδεη ηελ αλάιεςε ελόο εζληθνύ πηινηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο άκεζεο κεηάβαζεο «από ην ιύθεην ζην Παλεπηζηήκην» 
ζην νπνίν ην ζρνιείν ζα ζεσξεζεί σο ην «άηνκν» ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη πξνεηνηκαζίαο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη απηόκαηα λα 
ζηείιεη ζε ΑΔΗ θαη ΤΔΗ ηνπο καζεηέο ηνπ. Θα πξέπεη θαη’ αξρήλ λα 

πάςνπκε λα ζεσξνύκε ηηο παλειιήληεο γεληθέο εμεηάζεηο σο 
αδηάβιεηε δηαδηθαζία αθνύ δελ θάλνπλ ηίπνηε άιιν παξά λα 

«πηζηνπνηνύλ» ηελ θαηά πεξηθέξεηεο, πόιεηο θαη ζρνιεία θνηλσληθή 
αληζόηεηα θαη λα «θιεξνδνηνύλ» θαη λέα πξνλόκηα ζηνπο ήδε 

ηαρηνπνηεκέλνπο «θιεξνλόκνπο». Οη καζεηέο ελόο γεσγξαθηθά θαη 
νηθνλνκηθά πεξηθεξεηαθνύ ζρνιείνπ, αθόκα θαη ν πξώηνο, έρνπλ 

ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο ζηνλ παλειιήλην δηαγσληζκό. Ζ 

θνηλσλία ηνπο ζηεξεί πξώηα κεξηθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 
παξνρέο θαη θαηόπηλ ηνπο «εμεηάδεη» ζε «αδίδαθην». Θα πξέπεη 

ζπλεπώο λα κεηαθεξζεί ε παλειιήληα αμηνιόγεζε ζηελ θάζε 
επηκέξνπο ζρνιηθή ηάμε ε νπνία ζα ζηέιλεη ηνπο καζεηέο ηεο ζηηο 

ζρνιέο πνπ επηζπκνύλ, αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο αμία πνπ ην 
ζρνιείν θαη ε ηάμε ζα πηζηνπνηνύλ κε βάζε ηε καθξνρξόληα ζρέζε 

καζεηώλ-ζρνιείνπ-ηάμεο. Ο πξώηνο ηεο ηάμεο, θαηά κάζεκα, ζα 
εληάζζεηαη ζηελ πξώηε παλειιήληα θαηεγνξία, ν δεύηεξνο ζηε 

δεύηεξε θ.ν.θ.   
Δπίζεο, κε ζηόρν ηελ ππεξέηεζε ηνπ ηδεώδνπο ηεο 

«δηαζεκαηηθόηεηαο» σο ζεκαληηθήο πξόηαζεο ηεο δεκνθξαηηθήο 
εθπαίδεπζεο, ε εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα ηνπ λένπ Γήκνπ ζα 

επηδηώμεη, αθνύ πξώηα δεηήζεη ηε γλώκε ησλ πξεβεδάλσλ 
παλεπηζηεκηαθώλ θαη ησλ θαζεγεηώλ ηνπ πξεβεδάληθνπ ΤΔΗ, ηελ 

ίδξπζε ή ζηέγαζε παλεπηζηεκηαθώλ ηκεκάησλ κε έληνλν 

δηεπηζηεκνληθό ραξαθηήξα ηέηνησλ όπσο «πνιηηηζκηθήο 



γεσγξαθίαο», «πνιηηηζκηθήο θπζηθήο», «πνιηηηζκηθήο ρεκείαο», 

«πνιηηηζκηθήο γισζζνινγίαο» ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ λένπ 
Γήκνπ (Λνύξνο, Ωξσπόο, Σακςνύληα/Σηλώπε).  

Τέινο, ζηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ  θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ζα 
επηδησρζεί 1) αμηνπνίεζε πξνο όθεινο ησλ λέσλ, θύξηα ησλ 

καζεηώλ, όισλ ησλ δηαζέζηκσλ νηθνινγηθώλ πόξσλ ηνπ Γήκνπ 2) 
αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ κνπζείσλ ηνπ Γήκνπ (Νενρσξίνπ, 

λαπηηθό θ.α.) θαη ζύλδεζε όισλ ησλ ππαξρόλησλ κνπζείσλ κε ηελ 
εθπαίδεπζε 3) αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ 

δαζηθή ππεξεζία - θύξηα γηα πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη 
αλαςπρή (πνδειαηνδξνκίεο θ.α.) - ησλ δηάθνξσλ πξνζηαηεπόκελσλ 

δαζηθώλ εθηάζεσλ  πνπ ππάξρνπλ εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. 
(Γάζνο Λεθαηζά, Αβάζζνο, Αγίνπ Βαξλάβα, Μνλνιίζη, θιπ.). 
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