ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2019
Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών διακοπών ο Δήμος Νέας Σμύρνης (ο Πολιτιστικός
Οργανισμός), οργάνωσε ένα πρόγραμμα ψυχαγωγίας και Δημιουργικής
Απασχόλησης για παιδιά Δημοτικού Σχολείου.
Το πρόγραμμα αυτό έχει διπλό σκοπό: να απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά
δημοτικού και να διευκολύνει τους γονείς στη φύλαξη των παιδιών τους μετά τη λήξη
της σχολικής περιόδου. Επίσης, η Δημιουργική Απασχόληση για πολλά παιδιά
χαμηλού οικογενειακού οικονομικού εισοδήματος είναι οι καλοκαιρινές τους
διακοπές.
Το πρόγραμμα, σχεδιασμένο από Κοινωνικούς Επιστήμονες ειδικά για παιδιά
λειτούργησε για εικοστή πρώτη φορά στο Δήμο μας, μετά την επιτυχία που γνώρισε
τα 20 προηγούμενα χρόνια.
Φέτος, η 21η Δημιουργική Απασχόληση ήταν αφιερωμένη στη διασκέδαση και την
ξεγνοιασιά.
Κατά την διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά απασχολήθηκαν με:
• Καλλιτεχνικά  Χειροτεχνία
• Ομαδικά παιχνίδια
• Θεατρικό παιχνίδι
• Χορό
• Μουσική  Χορωδία
• Αθλητικές δραστηριότητες
• Παιχνίδι με βιωματικά στοιχεία
Στις 10/7/2019 πραγματοποιήθηκε η γιορτή του προγράμματος στο χώρο του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, Σταύρος Τζουλάκης,
στον χαιρετισμό του, το πρόγραμμα αυτό λειτούργησε πιλοτικά στο Δήμο μας για
πρώτη φορά το 1999 και επί 21 συνεχόμενα καλοκαίρια ψυχαγωγεί και διασκεδάζει
τους μαθητές της πόλης μας.
Στα της γιορτής, τα παιδιά παρουσίασαν κατασκευές από τις δραστηριότητες «τέχνης
εργαστήρι» και «παιχνίδι συναισθημάτων». Οι μικροί μας φίλοι του νηπιαγωγείου
τραγούδησαν και χόρεψαν και τα μεγαλύτερα παιδιά εκφράστηκαν μέσα από το
θέατρο δραματοποιώντας τραγούδια και παιχνίδια. Επίσης, παρουσίασαν δύο
χορογραφίες που ξεσήκωσαν μικρούς και μεγάλους. Στο τέλος της γιορτής ομάδες
από το πρώτο και το δεύτερο δημοτικό έπαιξαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα.
Την βράβευση νικητών και χαμένων πραγματοποίησε ο δήμαρχος μας.
Η Δημιουργική Απασχόληση ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου. Η διασκέδαση όμως
συνεχίζεται: στις 12 Ιουλίου τα παιδιά πάνε στις Νεροτσουλήθρες και στις 17 Ιουλίου
στο Αllou Fun Park! Για ένα ακόμη διασκεδαστικό καλοκαίρι!!!
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