ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Την Τετάρτη, 28/02, πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Πετρούπολης η εκδήλωση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών με τους γονείς που τα
παιδιά τους απασχολούνται στα τμήματα των προνηπίων.
Στους Παιδικούς Σταθμούς υλοποιείται παιδαγωγικό πρόγραμμα, που για τη
φετινή χρονιά έχει θέμα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ”. Με αφορμή την
ολοκλήρωση

του

πρώτου

άξονα

του

προγράμματος
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ΠΗΓΗ

ΖΩΗΣ”

πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που αφορούσε στην παρουσίαση όσων έμαθαν τα
παιδιά γύρω από το θέμα.
Στην εκδήλωση υπήρξε έκθεση των έργων και των κατασκευών των προνηπίων,
ενώ η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την προβολή βίντεο, προκειμένου οι γονείς μέσα
από το φωτογραφικό υλικό να καμαρώσουν όλες τις δραστηριότητες που
πραγματοποίησαν τα παιδιά τους.
Στην ομιλία της η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής,
Ανθή Ζορμπά, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματοποιείται εν μέσω
εξελίξεων γύρω από το θέμα της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Τόνισε
πως σε όλα τα παιδιά από την ηλικία των 4 χρόνων πρέπει να παρέχεται προσχολική
αγωγή με ευθύνη αποκλειστικά του κράτους, σε σύγχρονες και ασφαλείς δομές, με
ολοκληρωμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα και για όλα τα παιδιά. Όπως ανέφερε: «αυτό
που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους ως Δημοτική Αρχή, είναι ότι η κυβέρνηση και το
υπουργείο πέρα από τη συγκεκριμένη εξαγγελία, δεν ανακοίνωσαν κανένα ουσιαστικό
μέτρο στήριξης τόσο των νηπιαγωγείων, για να αντεπεξέλθουν με επάρκεια στο νέο τους
ρόλο, όσο και των δημοτικών παιδικών σταθμών».
Τόνισε πως η Δημοτική Αρχή ιεραρχεί την προσχολική ηλικία για αυτό και
υλοποιεί μία σειρά μέτρα όπως η κατάργηση των τροφείων στις δομές αυτές, ενώ

αναφέρθηκε και στις εξελίξεις γύρω από την κατασκευή τόσο του δεύτερου ιδιόκτητου
παιδικού σταθμού, όσο και στις ενέργειες του Δήμου για την ανέγερση του τρίτου
βρεφονηπιακού σταθμού και την ανεύρεση χώρου για δύο νέα βρεφικά τμήματα.
Τέλος, αναφέρθηκε στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
τονίζοντας πως η Δημοτική Αρχή έχοντας στο επίκεντρο ότι οι παιδικοί σταθμοί δεν
μπορούν να αποτελούν χώρο φύλαξης προτάχθηκε φέτος η ανάγκη να αναβαθμιστεί
περαιτέρω το περιεχόμενο των όσων μαθαίνουν τα παιδιά μας στους σταθμούς.
Έκανε ξεκάθαρο πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε καμία περίπτωση δεν έρχεται να
υποκαταστήσει τον ρόλο που θα έπρεπε να παίζει το κράτος με την μέριμνα για το
ενιαίο παιδαγωγικό περιεχόμενο στην προσχολική αγωγή. «Από την μεριά μας, όπως
ανέφερε, γίνεται μία προσπάθεια να εμπλουτιστούν οι γνωστικές παραστάσεις των
παιδιών, αφού αυτές οι ηλικίες διψούν για μάθηση, όχι μόνο μέσω του παιχνιδιού αλλά
και μέσω της βιωματικής διαδικασίας».

Η Δημοτική Αρχή
02/03/2018

