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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.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης εργάζεται για την
εύρυθμη λειτουργία των δομών α) Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σπάτων, β)
Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Αρτέμιδος και γ) του Κέντρου
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ) Σπάτων.
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ) Σπάτων λειτουργεί με σκοπό
την απασχόληση των παιδιών ηλικίας 6 - 12 χρόνων για ορισμένο χρονικό διάστημα
της ημέρας εκτός σχολικού ωραρίου και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους,
για το λόγω αυτό υλοποιούνται ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες.
Οι Παιδικοί Σταθμοί είναι κυρίαρχα χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής παιδιών
προσχολικής ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο
και σκοπό έχουν α) να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, β) να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν
ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, γ) να εξυπηρετούν
τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης
παιδαγωγικής και ψυχολογίας, δ) να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην
ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον και ε) να
παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος εφαρμόζεται ημερήσιο
πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική
ψυχοσωματική ανάπτυξη. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, τα παιδιά
προσεγγίζονται με μέσο τη στοργή, τον διάλογο, την επεξήγηση και την εμπιστοσύνη.
Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως ορισμένα βασικά χρονικά
σημεία αυτού όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού,
διαλείμματος, ανάπαυσης. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ορισμένες από τις
δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος απασχόλησης των παιδιών: 1)
μουσικοκινητικές, ρυθμικές δραστηριότητες, ασκήσεις, 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 - κατασκευαστικό υλικό ή άλλο παιδαγωγικό υλικό και 6)προετοιμασία για
το πρωινό και το μεσημεριανό (ομάδες στην τουαλέτα για ατομική υγιεινή).
Βάση του ημερήσιου προγράμματος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και
ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους και η ενίσχυση της εξελικτικής τους
πορείας. Φροντίζοντας για την διαπαιδαγώγηση, την ψυχαγωγία και την
κοινωνικοποίηση των παιδιών επιμεληθήκαμε τις Χριστουγεννιάτικες Γιορτές των
παιδιών με την παρουσία των γονέων και των εκπροσώπων της δημοτικής αρχής,
πραγματοποιήσαμε αποκριάτικα- μασκέ πάρτι, ενώ τα παιδιά έλαβαν μέρος σε ένα
επιχορηγούμενο Διδακτικό Πρόγραμμα για το ψωμί.
Αναγνωρίζοντας τον ρόλο των Παιδικών Σταθμών στη στήριξη της οικογένειας
επιμελούμαστε συναντήσεις γονέων- παιδαγωγικού προσωπικού για την ενημέρωση
τους σχετικά με την εξέλιξη των παιδιών τους, ενώ τους ενημερώνουμε με
ανακοινώσεις για τις δράσεις του Δήμου (χριστουγεννιάτικες και αποκριάτικες
εκδηλώσεις, σχολές γονέων κ.α.).
Εν αναμονή της πρόσληψης του νέου προσωπικού πραγματοποιήσαμε συνάντηση
με την ειδική επιτροπή για την επιλογή των παιδιών που θα φοιτήσουν στους
Παιδικούς Σταθμούς και συντάξαμε τις Εισηγητικές Εκθέσεις Εγγραφών Νηπίων.
Επίσης εισηγηθήκαμε στην αρμόδια υπηρεσία προμηθειών κάθε είδους προμήθεια
τροφίμων, ειδών καθαριότητας, γενικού εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις ανάγκες
της Διεύθυνσης για το επόμενο Οικονομικό Έτος και συνεχίζουμε να τηρούμε όλα τα
απαραίτητα βιβλία όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

