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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΠΟΣΙΠΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων του για το έτος 2019, διεξήγαγε την πρώτη Τ.Γ.Σ. του 2019 στην
Καλαμάτα, το Σάββατο 23.02.2019, με σκοπούς του:
Α.--- Tην ανάδειξη του ΈΡΓΟΥ όλων των Μελών – Δομών του Συλλόγου, στις τοπικές
κοινωνίες που δραστηριοποιούνται στους Νομούς Αργολίδας – Αρκαδίας - Κορινθίας –
Λακωνίας και Μεσσηνίας, με: την οργάνωση και το υψηλών προσόντων προσωπικό τους, τα
σίγουρα οφέλη για τα παιδιά μέσα από την ποιοτική και ανταγωνιστική (για τα Μέλη) εκπαίδευση,
το πλούσιο πρόγραμμα σε πολλούς τομείς, την ύπαρξη ελέγχου της προόδου των παιδιών, τον
ανταγωνισμό και την άμιλλα μεταξύ των Μελών για βελτίωση και εξέλιξη των προγραμμάτων
τους,
την διαρκή επιδίωξη εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις
ανάγκες της ελληνικής οικογένειας, αλλά και του διεθνούς περιβάλλοντος, την συνεχή αξιολόγηση
από τους γονείς, την ευελιξία στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών καθώς επίσης και την άρτια
οργάνωση και λειτουργία τους, χάρη κυρίως στους ανθρώπινους πόρους αλλά και στην
υλικοτεχνική υποδομή τους.
Γ.--- Την διεξαγωγή Ημερίδας, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης
των προσχολικών ηλικιών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και του
φυσικού περιβάλλοντος της χώρας,
σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας και τις κκ: Τζαμουράνη Κατερίνα
(Αρχαιολόγο – Μουσειολόγο) και Τσουλάκου Μαίρη (Αρχαιολόγο με ειδίκευση στην
πολιτιστική διαχείριση), με θέμα:
“Πώς ένα Μουσείο μπορεί να συμμετέχει στην εκπαιδευτική δράση των δραστηριοτήτων ενός
Παιδικού Σταθμού”
Η γνώση, η αγάπη των άνω αρχαιολόγων για το αντικείμενό τους, η προσφορά του χρόνου τους, η
επίδειξη των δραστηριοτήτων που ήδη διεξάγουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας, και το
μοίρασμα των ιδεών τους, για το πώς ένα αρχαιολογικό μουσείο μπορεί να αποτελέσει στην πράξη
ένα δημιουργικό εργαστήριο και χώρο μάθησης και ψυχαγωγίας για τα παιδιά των Παιδικών
Σταθμών,
αποτέλεσε όχι μόνον ευχάριστη έκπληξη για τον παιδαγωγικό χαρακτήρα που έχει εφαρμόσει στις
δραστηριότητές του το Μουσείο Καλαμάτας, αλλά αποτέλεσε και πηγή έμπνευσης για την
διεξαγωγή δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση αυτήν, από τα Μέλη-Δομές μας, προκειμένου να
“δημουργηθούν οι πρώιμες εκείνες νοητικές-συναισθηματικές πολιτισμικές συνάψεις στα παιδιά
προσχολικής αγωγής, που θα επιτρέψουν την δημιουργία αυριανών ενεργών πολιτών που θα
αγαπούν, θα προστατεύουν και θα χαίρονται με την πολιτισμική κληρονομιά τους”, όπως
αμφότερες τόνισαν εμφατικά.
Γ. --- Την Ημερίδα, ετίμησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Νίκας Παναγιώτης, ο οποίος,
αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο του κλάδου και την δυνατότητα θετικής επίδρασής του στην
αλλαγή και ανα-δια-μόρφω- ση της προσχολικής ηλικίας προς ένα καλύτερο “αύριο” του κόσμου,
τόνισε εμφατικά ότι το μέλλον επιφυλάσσει την επιβίωση – εξέλιξη - διάκριση, σε όσους
ποιοτικά υπερτερούν, γι'αυτό και ότι, ο ποιοτικός ανταγωνισμός στην παροχή εκπαιδευτικών

υπηρεσιών, μόνον οφέλη δύναται να επιφέρει στο κοινωνικό σύνολο, και βεβαίως, στα παιδιά
των προσχολικών ηλικιών.
Δ. - Το Δ.Σ. του Συλλόγου γνωστοποίησε στον Δήμαρχο Κο Νίκα Παναγιώτη
--- Την κοινοποίηση πρόθεσης ανάληψης δράσης στην διεξαγωγή κοινωνικών –
πολιτιστικών εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τους Φορείς της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, και, την υποβολή αιτήματος στήριξης της πρόθεσης αυτής, από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, και τον Δήμο Καλαμάτας.
--- Την υποβολή προτάσεων για την βέλτιστη συνεργασία και αποτελεσματικότητα στην
λειτουργία των Δομών προσχολικής αγωγής, στο πλαίσιο των τοπικών κοινωνιών και των
Αυτοδιοικητικών Φορέων.
Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας
Στην Δράση αυτή του Συλλόγου συμετείχαν εκπρόσωποι - μέλη από όλους τους νομούς της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, και ο εκπρόσωπος μέλος του Δ.Σ. (αντιπρόεδρος) της ΠΟΣΙΠΣ
Κος Ρήγας Γεώργιος.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους και αναφέρει τιμητικά την παρουσία των μελών από την Καλαμάτα:
την Κα Αδαμοπούλου – Κουρεντζή Μαρία “Λιλιπούπολη ” & “ Βίλλα Λιλιπούπολη” την οποί
α ευχαριστεί για την βοήθεια της στην Ημερίδα, την Κα Κλείδωνα Μαρία “ Πρότυπο κέντρο
προσχολικής φροντίδας και αγωγής”, τον Κον Κουρεντζή Δημήτρη (Αντιπρόσωπο ΣΙΠΣΠΕΠ
στην ΠΟΣΙΠΣ ) “Λιλιπούπολη ” & “ Βίλλα Λιλιπούπολη” , την Κα Μανετάκη Χριστίνα “ Το
παλατάκι”, τον Κον Πικιό Δημήτρη ( Ταμία-ΣΙΠΣΠΕΠ ) & Σταυρούλα Πικιού “Το πρώτο μας
σχολείο” , την Κα Σουμή – Ασημάκου Μαρία “ Ευγενία Β.Ασημάκου”, την οποία ευχαριστεί
ιδιαιτέρως για την πολύτιμη συνδρομή της στην οργάνωση της Ημερίδας, την Κα
Χρονοπούλου Γεωρ. - Νικολακέα Ελένη “Παιχνιδούπολη”, την Κα Φωτοπούλου Ειρήνη
“Σύγχρονη αγωγή”.
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