
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Η Πηνιεκαΐδα πεξηιακβάλεη 12 δεκνηηθά, 5 γπκλάζηα, 
3 ιχθεηα, 2 επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, έλα ΤΕΙ καηεπηηθήο, 
έλα ΙΕΚ θαη ην Λατθφ παλεπηζηήκην. 
 
Λχθεηα: 
 

 

 

 
 

Τκήκα καηεπηηθήο: 

 

Τν Τκήκα Μαηεπηηθήο ηεο Σρνιήο Επαγγεικάησλ 
Υγείαο θαη Πξφλνηαο ηνπ ΤΕΙ Δπηηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα 
ηελ Κνδάλε μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 
2009 ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηκήκαηνο ζηελ Πηνιεκαΐδα. 
Καιχπηεη πιήξσο ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή 
θαηάξηηζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκήκαηνο ζε ζέκαηα 
καηεπηηθήο, γπλαηθνινγίαο, λενγλνινγίαο, επαγγεικαηηθήο 
δενληνινγίαο, νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, 
γελεηήζηαο αγσγήο, έξεπλαο, πξφιεςεο θαη αγσγήο 
πγείαο. 

Τν Τκήκα έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ 
αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία 
θαη ηελ επηζηήκε ηεο Μαηεπηηθήο θαη ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 
εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο 
ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα 
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εθπαίδεπζε/θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη 
επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λατθφ παλεπηζηήκην: 

 

Τν Λατθφ Παλεπηζηήκην Κνδάλεο ‘’Γεψξγηνο 
Παξαθείκελνο’’ πξνσζεί Πξνπηπρηαθέο θαη Μεηαπηπρηαθέο 
Σπνπδέο ζηελ Γεξκαλία, ζηελ αγγιηθή γιψζζα, κε 
δπλαηφηεηεο αλεχξεζεο εξγαζίαο. 

Η Έλσζε Επηζηεκφλσλ Δπηηθήο Μαθεδνλίαο 
Νηθφιανο Καζνκνχιεο ίδξπζε ην Λατθφ Παλεπηζηήκην 
Κνδάλεο ''Γεψξγηνο Παξαθείκελνο"  
Αθνξά ζε έλα πνιηηηζηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη ζθνπφ:  

 ηελ δεκηνπξγία ελφο θέληξνπ αλψηεξνπ κνξθσηηθνχ 
επηπέδνπ  

 ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο Ιζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ  

 ηελ γεληθφηεξε ελεκέξσζε απφ ηνλ ρψξν φισλ ησλ 
επηζηεκψλ  

 ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη έξεπλαο  

 παξνπζηάζεηο βηβιίσλ εθζέζεηο θσηνγξαθίαο, 
δσγξαθηθήο θ.ι.π.  

 *Εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ (κε ηαθηηθή δηδαζθαιία θαη 
ζηφρν ηελ απφθηεζε πηπρίνπ)  

Πξφθεηηαη γηα πξφγξακκα ζεκηλαξίσλ, ηα νπνία 
μεθίλεζαλ ζηηο 1 Οθησβξίνπ 2011, θαη ζην νπνίν ζα 
ζπδεηνχληαη ζέκαηα εηδηθνχ θηινζνθηθνχ, αξραηνινγηθνχ, 
ινγνηερληθνχ ή άιινπ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο, 
φπσο θαη ζέκαηα ηζηνξίαο, πνιηηηθήο, δίλνληαο ηελ 
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επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εκπεδψζνπλ ηηο γλψζεηο 
ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ λένπο ηξφπνπο αληίιεςεο.  

Τν ΛΠΚ ζε ζπλεξγαζία κε θαζεγεηέο μέλσλ θαη 
Ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ δεκηνπξγεί πξνγξάκκαηα πνπ 
ζηφρν έρνπλ ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη ηελ 
ελεκέξσζε γχξσ απφ φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο 
ρψξνπο. Ταπηφρξνλα ππνβάιιεη πξφηαζε γηα λα εληαρζεί 
ζην εζληθφ δίθηπν Δηα βίνπ κάζεζεο (άξζξν 14 λφκνο 
3879 /2010).  

Επεηδή ζε πεξηφδνπο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη 
νηθνλνκηθήο θξίζεο ε πιένλ ζεκαληηθή θαηαθπγή ηνπ 
αλζξψπνπ είλαη ζηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ην Λατθφ 
Παλεπηζηήκην Κνδάλεο δηεπξχλεη ηψξα ηνλ θχθιν ησλ 
πνιηηηζηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ, κε 
ηελ ειπίδα λα ζπκβάιιεη λα δεκηνπξγεζεί κηα δψζα εζηία 
πνιηηηζκνχ ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
Πξφθεηηαη γηα κηα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνπζηάδεη απφ 
ηελ πεξηνρή, θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε επηζηήκνλεο λα 
παξνπζηάζνπλ ην έξγν ηνπο θαη ηα πνξίζκαηα ησλ 
κειεηψλ ηνπο.  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο πάλσ ζηνπο 
νπνίνπο ζα θηλεζεί ην ΛΠΚ, είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 
ηνπηθνχ πφινπ αλάδεημεο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ 
ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ. Λακβάλνληαο ππφςε πσο ε ηζηνξηθή 
ηδηνηππία θαη ε νξγαληθή δσήο θαη ηαπηφηεηαο θάζε ιανχ, 
νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ επίδξαζε ηνπ ηφπνπ, ησλ 
ηδηαίηεξσλ δειαδή γεσγξαθηθψλ θαη θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ 
ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ δεη ν άλζξσπνο, φπσο θαη ησλ 
ηδηαίηεξσλ εζψλ θαη εζίκσλ πνπ αλαπηχζζνληαη σο 
επαθφινπζν ηνπο, ζα πξνβάιεη ηηο φςεηο ηνπ Λατθνχ 
Πνιηηηζκνχ ζε φηη απηφο αθνξά.  

Η καδηθή εηζξνή αιινδαπψλ κεηαλαζηψλ ζηελ 
ειιεληθή θνηλσλία ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη επεξεάζεη 
ηε δεκνγξαθηθή ζχλζεζή ηεο θαη έρεη δηακνξθψζεη κηα 
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 
πνιππνιηηηζκηθφηεηα, κε φιεο ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο ηεο γηα ηελ θνηλσλία. Τν Λατθφ Παλεπηζηήκην, 
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σο ζεζκφο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ αλζξψπσλ, θαιείηαη λα 
αληηκεησπίζεη ηα λέα δεδνκέλα ηνπ γισζζηθνχ θαη ηνπ 
επξχηεξνπ πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ. Φσξίο λα 
παξαγθσλίδεη ηελ αμία ησλ πνιηηηζκηθψλ κνξθσκάησλ, 
πξεζβεχεη ηνλ πνιηηηζκηθφ ζρεηηθηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ 
νπνίν φινη νη πνιηηηζκνί είλαη ηζάμηνη, θξνληίδεη φκσο λα 
πξνβάιιεη ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ 
θαη λα ηνλ ζπλδέεη κε ηελ ζχγρξνλε θνηλσληθή 
πξαγκαηηθφηεηα. Ο ιατθφο πνιηηηζκφο είλαη απφ ηα πην 
πξφζθνξα πεδία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
«πνιηηηζκηθήο ζπλάληεζεο» θαη ηεο αλάδεημεο ησλ θνηλψλ 
πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ αλάκεζα ζηνπο ιανχο, ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα παξαγλσξίδνληαη θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο νη 
νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηε γεληθή θαη ηελ ηνπηθή ηζηνξία. 
Με ηνλ φξν ιατθφ πνιηηηζκφ ελλννχκε ηφζν ηνλ 
παξαδνζηαθφ, πξνβηνκεραληθφ, πξνθαπηηαιηζηηθφ φζν θαη 
ηνλ ζχγρξνλν ιατθφ πνιηηηζκφ, έηζη φπσο απηφο 
δηακνξθψλεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ εζλψλ θξαηψλ θαη 
ηεο παγθνζκηνπνίεζεο φπσο απηή ζπληειείηαη ππφ ηελ 
εγεκνληθή δπηηθή θνπιηνχξα, είηε πηνζεηψληαο ζηνηρεία ηεο 
πξνζαξκφδνληαο ηελ ηνπηθφηεηα ζην εζληθφ ή ζην δπηηθφ 
κνληέιν είηε πξνβάιινληαο πνιηηηζκηθέο αληηζηάζεηο πνπ 
εζηηάδνληαη ζηελ πεξηθξνχξεζε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο.  

Έηζη ζηηο απζηεξά δνκεκέλεο ελφηεηεο ηνπ Λατθνχ 
Παλεπηζηεκίνπ νη νπνίεο πξαγκαηεχνληαη ζπγθεθξηκέλεο 
ζηηγκέο θαη πεξηφδνπο, ζα επηρεηξεζεί ε αλάιπζε ηεο 
ηνπηθήο ηζηνξίαο εληαγκέλεο ζην γεληθφηεξν ηζηνξηθφ 
πιαίζην. Σε ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ ζα αλαιχνληαη ζηηγκέο 
ηεο ηνπηθήο Ιζηνξίεο κέζα απφ ηηο πεγέο. Σε δεχηεξν 
επίπεδν, κέζα απφ ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα Κνδάλε-
πεξηβάιινλ-πνιηηηζκφο, ζα επηρεηξεζεί ε αλαζχζηαζε ηεο 
ηνπηθήο ηζηνξίαο κέζα απφ ηηο ηδηαίηεξεο φςεηο ηνπ ηνπηθνχ 
πνιηηηζκνχ φπσο ησλ εγγξάθσλ, ηεο ελδπκαζίαο, ηνπ 
δηθαίνπ, ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ.  

Η θαηαγξαθή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο πξσηαξρηθά 
απνβιέπεη ζην λα ηθαλνπνηήζεη ηελ πεξηέξγεηα θαη λα 
επραξηζηήζεη ην θνηλφ πνπ επηζπκεί λα γλσξίζεη ηελ 
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ηζηνξία ηνπ ρσξηνχ ή ηεο πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο ηνπ. Η ζπνπδή ηνπ ηνπηθνχ παξειζφληνο, απηνχ 
πνπ πξνβάιιεη κπξνζηά ζηα κάηηα καο, κπνξεί λα 
απνηειέζεη κάιηζηα ηελ θαιχηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ 
θαηαλφεζε ηεο γεληθήο ηζηνξίαο, θαζψο αλάκεζα ζην 
ηνπηθφ θαη ζην επξχηεξν πάληνηε ππάξρνπλ αλαινγίεο θαη 
ζπλεθηηθνί δεζκνί. Η κειέηε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο 
απνζθνπεί ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 
ψζηε κέζα απφ απηή λα πξνθχςεη κηα λέα εηθφλα, 
πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή, γηα ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνπλ. 
Η πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο είλαη νπζηψδεο φξνο γηα ηε 
ζπνπδή ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ θαηαλφεζε, κέζα απφ 
απηή ηε ζπνπδή, ηνπ παξφληνο θαη ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ 
πνπ ζπλδένπλ απηέο ηηο ρξνληθφηεηεο. 

Μέζα ζ’ απηά ηα πιαίζηα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ : 
1. Δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πφινπ κε θχξην θνξέα ην 

Δήκν Κνδάλεο. Ο Δήκνο, σο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ 
Λατθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κνδάλεο, ζα ζπκκεηέρεη ζηελ 
δηαδηθαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, φπνπ θαη ζηνρεχεη 
λα εληαρζεί ην ΛΠΚ.  

2. Δεκηνπξγία ηνπηθνχ πφινπ αλάδεημεο ηεο ηζηνξίαο 
θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Τν Λατθφ Παλεπηζηήκην Κνδάλεο 
ζα πξνβάιιεη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ηελ ηνπηθή ηζηνξία 
θαη ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζκφ.  

3. Πξνβνιή ηεο πεξηνρήο (π.ρ. αλάδεημε ηνπηθψλ 
πξντφλησλ) κε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ζπλεδξηαθφ 
ηνπξηζκφ θαη ινηπψλ δξάζεσλ, κέζα απφ ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ.  

4. Σπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο (θξαηηθνχο, 
πεξηθεξεηαθνχο, αθαδεκατθνχο, ζπιιφγνπο θιπ.).  

5. Επθαηξία γηα ζπιινγηθή δξάζε θαη ζπληνληζκνχ ηνπ 
θαηαθεξκαηηζκέλνπ ηνπίνπ ησλ πνιηηηζηηθψλ 
ζπιιφγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ θαιιηθξαηηθνχ Δήκνπ. Τν 
Λατθφ Παλεπηζηήκην Κνδάλεο πξνζεγγίδεη φινπο ηνπο 
πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο ηεο πεξηνρήο θαη επηδηψθεη 
ζπλεξγαζία καδί ηνπο.  
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6. Επθαηξία αλάπηπμεο πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ ζε άηνκα 
πνπ δελ έηπραλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο (αλάκεζα ζε 
απηά κεηαλάζηεο, επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

 


