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Γράφει ο Πολύδωρος Συρίγος, Δημ. Σύμβουλος - τ. Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Ν.
Σμύρνης, FB: Polydoros Syrigos

Τα τελευταία χρόνια στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει αναπτυχθεί ένα νέο
μοντέλο εξωσχολικής δραστηριότητας των παιδιών, με πρωτοβουλίες των τοπικών
Συλλόγγων Γονέων και Κηδεμόνων. Είναι μία αξιέπαινη προσπάθεια που στηρίζεται στην
βασική ανάγκη της Ελληνικής Οικογένειας να δώσει στα παιδιά διεξόδους Δημιουργικής
Απασχόλησης εκτός σχολικού ωραρίου. Από φέτος ο Δήμος μας οργανώνει Κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών τα οποία θα λειτουργούν όλο το χρόνο.

Η διείσδυση του μαγικού κόσμου του διαδικτύου στην ζωή μας, η χρήση όλο και
περισσότερων συσκευών νέας τεχνολογίας στο σπίτι, έχει προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους
για τα παιδιά που στον ελεύθερο χρόνο τους χάνουν την αίσθηση της δημιουργίας και το
ενδιαφέρον της αναζήτησης και της εφευρετικότητας.
Η νέα γενιά παιδιών είναι μια γενιά καλά πληροφορημένη και ενημερωμένη.
Είναι όμως και μια γενιά που έχει ανάγκη το παιχνίδι, τη δημιουργία, την αναζήτηση, τη
συμμετοχή σε ομαδικές δράσεις, την εναλλακτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου μέσα
από παιδαγωγικές δημιουργικές δράσεις.
Διαισθανόμενοι την ανάγκη αυτή, ακολουθώντας την πεπατημένη των δικών μας
καλοκαιρινών επιτυχημένων θεσμών «Αθλοδιακοπές» και «Δημιουργική Απασχόληση»,
αποφασίσαμε να κάνουμε ένα νέο εγχείρημα.
Αξιοποιούμε τα κονδύλια του Ε.Σ.Π.Α. και μετατρέπουμε, με γεωγραφικά κριτήρια, 3 (τρία)
σχολεία της πόλης μας, σε κυψέλες δημιουργίας και ελευθέρης έκφρασης των παιδιών στον
ελεύθερο χρόνο τους . Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ν. Σμύρνης, είναι η
νέα αυτή δραστηριότητα.
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Πιλοτικά, μετατρέπουμε το 4ο, το 7ο και το 12ο Δημοτικό Ν. Σμύρνης σε χώρους
παιχνιδιού και χαράς.
Σχολεία ανοιχτά στους πολίτες το απόγευμα. Σχολεία κέντρα δημιουργικότητας. Σχολεία
σημεία αναφοράς για τους μαθητές.

Στην πρώτη μας αυτή προσπάθεια θα εξυπηρετήσουμε περίπου 500 μαθητές που
επιλέχθηκαν με κριτήρια Ε.Σ.Π.Α. για να συμμετέχουν στο νέο αυτό φιλόδοξο
πρόγραμμα.
Επιλέχθηκαν, με την διαδικασία αυτή, διότι πετύχαμε να αξιοποιήσουμε Ευρωπαϊκά
κονδύλια αφενός για τον εκσυγχρονισμό των σχολικών μονάδων που θα υποδεχθούν τα
ΚΔΑΠ αφετέρου για την χωρίς κόστος συμμετοχή των ωφελούμενων παιδιών στο
συγκεκριμένο προγραμμα.
• Η διάρκεια υλοποίησής του θα είναι από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι 31/07/2017
και θα επαναλαμβάνεται καθε χρόνο για 11 μήνες.
• Τους χειμερινούς μήνες οι ώρες λειτουργίας θα είναι 2:30 – 22:00 καθημερινά, με
τα παιδιά να χωρίζονται σε ηλικιακές ομάδες των 12-15 παιδιών και τους
καλοκαιρινούς μήνες 8:00 π.μ. μέχρι 14:00 καθημερινά.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
1. Αθλητισμό, Βόλλει, Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο, Παραδοσιακούς Χορούς, Πιγκ-Πογκ, Ρυθμική
κ.λ.π.
2. Πολιτισμό , Θεατρικό Παιχνίδι, Χορός Μοντέρνους, Εικαστικά, Ζωγραφική, Μουσική κλπ
3. Ειδικά προγράμματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
4. Πρόγραμμα Διάδοσης Μεσογειακής διατροφής.
5. Ρομποτική.
6. Ενισχυτική διδασκαλία μέσα από παιχνίδι σε ξένες γλώσσες και Ελληνικά.
7.Εργαστήρια αστρονομίας, φυσικής κ.λ.π.
Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που θα έχει πλήρη ιατρική παρακολούθηση και θα
λειτουργήσει αποκλειστικά με γνώμωνα τα θέλω και τις επιθυμίες των γονιών που έχουν
δηλώσει συμμετοχή. Οι εκπαιδευτικοί θα είναι όλοι έμπειροι και πτυχιούχοι στο
αντικείμενό τους.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Γραφείο Παιδείας του Δήμου Ν. Σμύρνης και την Α΄
Βαθμια Σχολική Επιτροπή .
Με τη νέα αυτή δράση όχι μόνο ανοίγουμε τα σχολεία στους πολίτες, αλλά ερχόμαστε να
οργανώσουμε κεντρικά τις εξωσχολικές δράσεις των μαθητών μέσα από το παιδαγωγικό
και εκπαιδευτικό πρίσμα έμπειρου και επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού.
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Τέλος ,πστεύουμε ότι η πόλη μας χρειάζεται νέες δράσεις και προγράμματα. Ο ρόλος των
γονιών δεν είναι να υποκαθιστούν την πολιτεία ή τον Δήμο. Είναι να απαιτούν και να
απολαμβάνουν κοινωνικές παροχές. Σε μία χώρα δικαίου, δικαίωμα στην γνώση και την
χαρά έχουν όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου οικογενειακού εισοδήματος και καταγωγής.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας στην κατεύθυνση αυτή πιστεύοντας ότι κάνουμε αυτό που
ζητάνε οι πολίτες της Ν.Σμύρνης.
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