
                                                                                                                                   

Δελτίο Τύπου

Για  τρίτη  συνεχή  χρονιά  με  μεγάλη  επιτυχία  διοργανώθηκε  Δράση

Δημιουργικής  Απασχόλησης  παιδιών  “Summer Κ.Δ.Α.Π.”  από  το  Δήμο

Παλαμά σε  συνεργασία  με  Δημοτικό  Οργανισμό  Πολιτισμού,  Αθλητισμού,

Προσχολικής  Αγωγής  Παλαμά  (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.)  και  το  Κέντρο  Κοινότητας

Δήμου Παλαμά. Η Δράση έλαβε χώρα στο νέο διδακτήριο  του 1ου Δημοτικού

σχολείου Παλαμά από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2022 όπου συμμετείχαν

67 παιδιά  ηλικίας 6-12 ετών.

Οι  εξειδικευμένοι  εκπαιδευτικοί  έθεσαν  ως  βασικό  στόχο  να

εμφυσήσουν  στα  παιδιά  έννοιες  όπως  αλληλεγγύη,  συλλογικότητα,

σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον επιλέγοντας για τις 8 εβδομάδες

τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 1) Διατροφή, προσέχω το σώμα μου, 2) Το

σύμπαν και  οι  πλάνητες,  3)  Ο αθλητισμός στη ζωή μας (ατομικά-ομαδικά

αθλήματα),  4)  Παιδί  και  παιχνίδι,  5)  Γνωρίζοντας τον  κόσμο των ζώων,  6)

Μνημεία του κόσμου,7) Δύναμη της ενσυναίσθησης, 8) Ο χορός στη ζωή μας.

Μέσα  από  την  εκπαιδευτική  πολιτική  που  χρησιμοποιήθηκε  τα  παιδιά

ανακάλυψαν τον κόσμο με τρόπο βιωματικό και με προσωπικές εμπειρίες, με

δράσεις που τους έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις οπτικοκινητικές ,

καλλιτεχνικές  και  κοινωνικές  τους  δεξιότητες.  Συμμετείχαν  σε  αθλήματα,

ομαδικά παιχνίδια, παιχνίδια που εξαφανίστηκαν στο χρόνο, δημιούργησαν

δικά  τους,  εμπνεύστηκαν  και  αυτοσχεδίασαν.  Τραγούδησαν,  χόρεψαν  και

ήρθαν σε επαφή με υλικά όπως, τέμπερες, βότσαλα, άμμο, πλαστελίνες κ.α



                                                                                                                                   

δημιουργώντας  όμορφες  κατασκευές.  Η  συμμετοχή  των  παιδιών  στο

“summer ΚΔΑΠ 2022 του Δήμου Παλαμά”  συνέβαλλε δυναμικά στο χτίσιμο

ειλικρινούς φιλίας και σχέσεων αποδοχής, μεταξύ τους.

Επίσης,  στα  πλαίσια  του  “Summer ΚΔΑΠ”  πραγματοποιήθηκε  και

κύκλος δωρεάν μαθημάτων κολύμβησης για παιδιά ηλικίας 5-12.  Η Δράση

των  μαθημάτων  κολύμβησης  έλαβε  χώρα  στο  Δημοτικό  Κολυμβητήριο

Καρδίτσας από 1 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου 2022. Εκατόν είκοσι (120) παιδιά

επισκέπτονταν  το  κολυμβητήριο  3  φορές  την  εβδομάδα  με  δωρεάν

μετακίνηση από το Δήμο.

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος τηρήθηκαν τα μέτρα για τη μη

διασπορά  του  COVID-19  με  αποτέλεσμα  να  μην  βρεθεί  κανένα  θετικό

κρούσμα μεταξύ των παιδιών και των εκπαιδευτικών.

Ευχόμαστε  καλή  και  δημιουργική  σχολική  χρονιά  σε  όλους  τους

μαθητές και γονείς!

 


