Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ν. Νικολαΐδη, στην εκδήλωση που
διοργάνωσε ο Δήμος την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 στις 11.30 π.μ. στο Παττίχειο
Ιστορικό Αρχείο με θέμα «Κοινωνικές Παρεμβάσεις στα σχολεία»
Είναι με χαρά που σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση, όπου με αφορμή το
κλείσιμο της φετινής σχολικής χρονιάς θα παρουσιαστεί ένα θέμα το οποίο σήμερα,
και περισσότερο από ποτέ άλλοτε, απαιτεί την προσοχή όλων μας.
Το

σχολείο

αποτελεί

έναν

από

τους

σημαντικότερους

παράγοντες

κοινωνικοποίησης και ο ρόλος του δεν περιορίζεται στη μάθηση, αλλά και στην
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα
καλείται να ελίσσεται και να εξελίσσεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας,
και να υιοθετεί πρακτικές και μεθόδους που θα επιτύχουν στο μέγιστο βαθμό το
επιθυμητό μαθησιακό επίπεδο. Ταυτόχρονα θα συμβάλουν στη διαμόρφωση
συμπεριφορών και προσωπικοτήτων, ικανών να προσαρμόζονται στις συνεχείς
κοινωνικές αλλαγές της κοινωνίας μας.
Μέσα από τα κοινωνικά προγράμματα του, ο Δήμος Λεμεσού επιδιώκει να
προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης προς τους δημότες και ειδικότερα προς
τους νέους. Η επένδυση στα παιδιά και στους νέους και η κάλυψη των
ψυχοκοινωνικών και συναισθηματικών τους αναγκών αποτελεί βασικό πυλώνα για
την

έγκαιρη

ανίχνευση

αλλά

και

πρόληψη

των

σύγχρονων

κοινωνικών

προβλημάτων.
Στα πλαίσια αυτών των δράσεων μας, διαπιστώνεται συνεχώς η ανάγκη για
συνεργασία μεταξύ κοινωνικών φορέων, για διεπιστημονικότητα και εξειδικευμένες
παρεμβάσεις στα σχολεία που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη της
υγιούς ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών.
Συγχαίρουμε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού που τα τελευταία χρόνια
ενσωματώνει νέες πρακτικές και μεθόδους στα σχολεία, αλλά και μας δίνει την
ευκαιρία να συμβάλουμε και να ενισχύσουμε τις προσπάθειες αυτές από την
πλευρά μας και σας ευχαριστούμε για αυτό.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία,
τους

διευθυντές,

τους

εκπαιδευτικούς,

σύμβουλους

επαγγελματικού

προσανατολισμού, που μας εμπιστεύτηκαν και υλοποιήσαμε σειρά κοινωνικών
παρεμβάσεων. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία
αυτή, να βελτιωθούν οι παρεμβάσεις μας αλλά και να ενισχυθούν με κάθε δυνατό
τρόπο, με απώτερο πάντοτε σκοπό το όφελος των παιδιών μας.
Σας ευχαριστώ πολύ

