
ΠΑΙΔΕΙΑ

Α. Προσχολική Αγωγή – Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Διεκδικούμε:

������� Ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, ικανό να συμβάλει στη

δημιουργία ενεργών πολιτών.

Προτείνουμε:

�� Καταγραφή και οργανωμένη αντιμετώπιση των αναγκών σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς.

�� ΔημιουργίαΔημοτικούΒρεφονηπιακούΣταθμού.

�� Νέοσχέδιο χωροταξικής κατανομής τωνμαθητών.

�� Παιδικές χαρέςστιςαυλές τωνδημόσιωννηπιαγωγείωνκαισυνεχήλειτουργία τους.

�� Δημιουργία ΔημοτικούγραφείουΣχολικώνΔραστηριοτήτων.

��� Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία σχολείου, υπηρεσιών του Δήμου,
επιστημονικώνφορέων, επιχειρήσεωντηςπεριοχής.

�� Συνεργασία τουΔήμουμε ταγειτονικάΚέντραΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης.

�� Χρήσησχολικώνεγκαταστάσεωνσεώρες εκτός λειτουργίαςαπόπολιτιστικούςσυλλόγους, κοινωνικούς
φορείς, συλλόγουςγονέων, με τους χρήστεςαρωγούςσταλειτουργικάέξοδα.

�� Δημιουργία/φροντίδα σχολικών κήπων/λαχανόκηπων σε συνεργασία διδασκόντων, μαθητών και
τμήματοςΠρασίνου τουΔήμου.

�� Αξιοποίηση προγραμμάτων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες σχολείων για ενεργειακή
επάρκεια/αυτονομία, χρήσηοικολογικώνυλικώνστανεόδμητασχολικάκτίρια.

�� Αξιοποίηση προγραμμάτων Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης για δωρεάν
χορήγησηδεκατιανούστουςμαθητές.

�� Προγράμματασίτισηςάπορωνμαθητώνσεσυνεργασίαμε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συλλόγουςκλπ.

��� Οργάνωση εκδηλώσεων/εκπαιδευτικών προγραμμάτων με επίκεντρο το βιβλίο, την τοπική ιστορία,
τους αρχαιολογικούς χώρους, τα πολιτιστικά μνημεία του τόπου, εργαστηρίων υποκριτικής και
καλλιτεχνικών σεσυνεργασία με ΔημοτικήΒιβλιοθήκη, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. , ΣύλλογοΕικαστικώνκλπ.

�� Παρέμβαση του γραφείου συμβουλευτικής στήριξης του Δήμου και κοινωνιολόγων σε περιπτώσεις
μαθητώνμεσοβαρά προβλήματα.

�� Κατασκευαστικέςπαρεμβάσειςστασχολικάκτίρια γιαπρόσβασηατόμωνμε αναπηρία.

�� Υποστηρικτικοί θεσμοί για τηνομαλήένταξη τωνπαιδιών τωνμεταναστών.

Β. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Διεκδικούμε:

� Ορθολογική ανάπτυξη δομών με ακαδημαϊκά κριτήρια.

Προτείνουμε:

� Ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ακαδημαϊκά κριτήρια.

Ενιαία Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

�� Περιφερειακά ιδρύματα σε ενιαίους χώρους (campus) με κριτήριο την κρίσιμη ακαδημαϊκή μάζα και

τιςανάγκες της κοινωνίας.

�� Προγραμματισμένη υλοποίηση των αρχικών κτιριακών υποδομών της Πανεπιστημιούπολης Κοζάνης

καιμε τιςυπόλοιπες εγκαταστάσεις (Λέσχη-Εστίες κλπ).

�� Παραχώρηση ανεκμετάλλευτων Δημοτικών κτιρίων για δημιουργία φοιτητικής εστίας και αίθουσας

πολλαπλώνχρήσεωνστηνπόλη τηςΚοζάνης.

�� Σύνδεση του ΤΕΙ με τηνΤηλεθέρμανση.

�� Στενή συνεργασία με τις διοικήσεις και το επιστημονικό προσωπικό μεταξύ του ΤΕΙ και του

Πανεπιστημίουγια:

�� Αντιμετώπιση τουκατακερματισμούτωνγνωστικώναντικειμένων.

�� Σύνδεσητηςπαραγόμενηςγνώσηςκαι έρευναςμε τιςανάγκες τιςπεριοχής.

�� Οργάνωσηδιαλέξεων,συνεδρίωνκαιημερίδων.

�� Εκπόνησηεπιστημονικώνμελετώνκαι ερευνώνγια τοπικά ζητήματα.

�� Επίλυσητουστεγαστικούπροβλήματος τουπανεπιστημίουμερεαλιστικούςστόχους.

�� Στήριξηκαιπροβολή των Ιδρυμάτωναπότονδήμο.

�� Κίνητραγια τουςνέουςεπιστήμονες για διαμονήστηνπόλη.

�� Λειτουργία δημοτικού γραφείου σπουδαστών για την καλύτερη διαχείριση της σχέσης σπουδαστών

και τοπικής κοινωνίας.


