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«3ο Περιφερειακό Συνζδριο δομών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων. 
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Ηράκλειο 22/3/2019 
 
Τοποκζτθςθ τθσ Τηζνθσ Μπιτςάκθ, Μζλοσ του Δ.Σ τθσ ΑΣΓΜΕ & Πρόεδροσ τθσ 
Ομοςπονδίασ Ενώςεων Συλλόγων Γονζων Κριτθσ 
 
 

Εκ’ μζρουσ τθσ Ανώτατησ Συνομοςπονδίασ Γονζων Μαθητών Ελλάδασ 
(ΑΣΓΜΕ)  κζλω να ευχθκώ καλι επιτυχία ςτισ εργαςίεσ του Συνεδρίου ςασ. Τα 
ηθτιματα που κζτει το Συνζδριο αποτελοφν ςτισ μζρεσ μασ ςθμαντικζσ πτυχζσ 
τθσ κακθμερινότθτασ γονζων και παιδιών. Πολφ περιςςότερο ςε αυτζσ τισ 
δφςκολεσ εποχζσ όπου οι κοινωνικζσ παροχζσ μειώνονται, τα πολφτιμα αγακά 
τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ υγείασ, του ακλθτιςμοφ, του πολιτιςμοφ υποβακμίηονται. 
 

Οι δομζσ των Κζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Παιδιών (ΚΔΑΠ) και 
παιδιών-ατόμων με αναπθρίεσ αποτελοφν ζνα ςθμαντικό ςτιριγμα για εμάσ και 
τα παιδιά μασ. Μάλιςτα ςε πολλζσ οικογζνειεσ αποτελοφν τθ μοναδικι διζξοδο 
εξωςχολικισ δραςτθριότθτασ των παιδιών. Δεν τα βλζπουμε ωσ χώρουσ 
φφλαξθσ, αλλά κφρια ωσ παιδαγωγικοφσ χώρουσ δθμιουργίασ, χαράσ και 
διαςκζδαςθσ, ωσ χώρουσ κοινωνικοποίθςθσ και υποςτιριξθσ των ταλζντων τουσ.  
 

Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ που παρζχονται δωρεάν μζςω των διμων ςε 
δεκάδεσ χιλιάδεσ παιδιά πανελλαδικά όλα αυτά τα χρόνια, ανακουφίηουν 
ςθμαντικά τισ λαϊκζσ οικογζνειεσ, ωςτόςο δεν αγκαλιάηουν όλουσ τουσ διμουσ 
ςτθ χώρα. Επιπλζον, ο προςωρινόσ τουσ χαρακτιρασ με βάςθ το χρθματοδοτικό 
τουσ  πρόγραμμα μζςω ΕΣΠΑ, που πλθςιάηει ςτθ λιξθ του, δεν βοθκάει ςτθν 
κακιζρωςι τουσ ςε αντιςτοίχθςθ με το ςθμαντικό ρόλο που παίηουν.  
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Πιςτεφουμε ότι οι δομζσ αυτζσ πρζπει να λειτουργοφν με ενιαίο πλαίςιο, 
υπαγόμενεσ πανελλαδικά ςτο Υπουργείο Παιδείασ, είτε ζςτω απευκείασ ςτισ 
Υπθρεςίεσ Παιδείασ των Διμων, ώςτε να διαςφαλίηεται ζνασ ςτοιχειωδώσ 
ενιαίοσ παιδαγωγικά ςχεδιαςμόσ και επιςτθμονικόσ ζλεγχοσ των ςτόχων τουσ. 
 

Στθν Κριτθ, θ λειτουργία των ΚΔΑΠ αποτελεί καίριο αίτθμα των 
ςυλλογικών οργανώςεων των γονζων. Υπάρχουν πολλοί διμοι που δεν τα 
υλοποιοφν και μάλιςτα ςε περιοχζσ όπου θ εργαςία των γονζων ςχετίηεται με τον 
τουριςμό και τα ωράρια είναι εξαντλθτικά, με αποτζλεςμα να αναλαμβάνουν τθν 
ευκφνθ διοργάνωςθσ ΚΔΑΠ ςφλλογοι γονζων με αμοιβι.  
 

Επιπλζον προκφπτουν ερωτιματα που αφοροφν τον ίδιο το ρόλο των ΚΔΑΠ 
και τθν ανάγκθ να οργανωκοφν με επιςτθμονικό τρόπο και παιδαγωγικζσ 
διαςτάςεισ.  
Που βαςίηεται το πρόγραμμά τουσ; 
Πώσ επιλζγονται οι χώροι; 
Πώσ προςλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί; 
 

Ωσ Ανώτατη Συνομοςπονδία Γονζων Μαθητών Ελλάδασ (ΑΣΓΜΕ) 
θεωροφμε ότι οι δομζσ των ΚΔΑΠ πρζπει να είναι δημόςιεσ και δωρεάν, 
ανοιχτζσ και επαρκείσ ςε όλα τα παιδιά με ςυγκεκριμζνο παιδαγωγικό ρόλο, 
επομζνωσ με επιςτημονικά καταρτιςμζνο προςωπικό και πρόγραμμα που 
βοηθάει ςτην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μασ.  

 
Ωσ γονείσ, κζλουμε τα παιδιά μασ να απολαμβάνουν κάκε πλευρά του 

πολιτιςμοφ μασ, τόςο μζςα όςο και ζξω από το ςχολείο. Για αυτό και όλεσ οι 
δομζσ που απευκφνονται ςτα παιδιά για μασ πρζπει να διαπνζονται από κάκε 
ςφγχρονθ μζκοδο οργάνωςθσ αλλά και τζτοιο περιεχόμενο που κα αναπτφςςει 
τα ταλζντα τουσ και κα τουσ προςφζρει όλα όςα αξίηουν να ζχουν ςε αυτό το 
ςφγχρονο κόςμο. 

 
Ευχόμαςτε από καρδιάσ το ςημερινό ςασ ςυνζδριο να βγάλει χρήςιμα 

ςυμπεράςματα για τη βελτίωςη των Κζντρων Δημιουργικήσ Απαςχόληςησ και 
να δείξει το δρόμο τησ καθολικήσ τουσ λειτουργίασ για όλα τα παιδιά. 
 
Καλι ςυνζχεια! 
 


