Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σκοπός :
Η Δ/νση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης σκοπό έχει την
επίβλεψη και την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών καθώς και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης του
Δήμου.

Διμηνιαία έκθεση απολογισμού δράσεων της χρονικής περιόδου ΜαρτίουΑπριλίου 2015.

Για την πραγμάτωση του σκοπού της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και
Δημιουργικής Απασχόλησης(εύρυθμη λειτουργία των δομών προσχολικής και
σχολικής αγωγής) για την χρονική περιόδου Μαρτίου- Απριλίου 2015 υλοποιήθηκαν
συνοπτικά οι παρακάτω εργασίες.
Με την πρόσληψη του νέου προσωπικού λειτουργήσαμε και τον Νεόδμητο Παιδικό
Σταθμό Αρτέμιδος(οδός Ανδρέα Παπανδρέου 186) και δημιουργήθηκαν επτά
συνολικά νέα τμήματα στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής
Απασχόλησης. Με την δημιουργία των νέων τμημάτων καταφέραμε
να
ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις επανεγγραφής και εγγραφής που είχαν γίνει τον Μάιο
2014 και υπεράριθμα ικανοποιήθηκαν εκπρόθεσμες αιτήσεις παιδιών από ευπαθής
κοινωνικές ομάδες(μονογονικές οικογένειες, διαζύγια, κτλ..).
Στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος συνεχίζουμε να
εφαρμόζουμε ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την
αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των νηπίων. Στα πλαίσια του καθημερινού
προγράμματος απασχόλησης των παιδιών σας αναφέρουμε ορισμένες
δραστηριότητες: 1)μουσικοκινητικές, ρυθμικές δραστηριότητες, 2)παράλληλα ή
μεμονωμένα εργαστήρια ζωγραφικής, κολλητικής, κουκλοθέατρου, θεατρικού
παιχνιδιού ή παιδαγωγικές δραστηριότητες του ίδιου χαρακτήρα, 3)ελεύθερη
απασχόληση στις «γωνιές», ή ομαδικά παιχνίδια στην τάξη και στην αυλή, 4)ήσυχες
δραστηριότητες(άκουσμα μουσικής, αφήγηση παραμυθιού, τραγούδι, διάβασμα
βιβλίου), 5)ενθάρρυνση των παιδιών να ενσωματωθούν σε ομάδες παιχνιδιού ή
απασχόλησης στις «παιδαγωγικές γωνιές δραστηριοτήτων» ή απασχόληση με
οικοδομικό υλικό. Βάση του ημερήσιου προγράμματος απασχόλησης τα παιδιά
έλαβαν μέρος στο επιχορηγούμενο Διδακτικό Πρόγραμμα «Ο θησαυρός της
Διατροφής».
Εισηγηθήκαμε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αίτημα προγραμματισμού
προσλήψεων προσωπικού για το σχολικό έτος 2015- 2016. Συνεχίζουμε να τηρούμε
όλα τα απαραίτητα βιβλία όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και
να συνεργαζόμαστε με τις υπόλοιπες Δ/νσεις για τις ανάγκες των δομών.

Τέλος παρακολουθούμε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής» για το τρέχον έτος και αποστέλλουμε τα μηνιαία
ενυπόγραφα(από τις ωφελούμενες μητέρες) παρουσιολόγια.

