Αξιολόγηση Προγράµµατος "Παιδική HELMEPA" 2015-2016 από Εκπαιδευτικούς

1.

Νησιώτικη
Ηπειρωτική
Νηπιαγωγείο
∆ηµοτικό Σχολείο

40
77
58
59

Σχολεία
ΕΕ
Οµάδες

117
286
427

Πώς αξιολογείτε συνολικά το Πρόγραµµα;
Άριστο
Πολύ καλό
Καλό
Μέτρια

152
129
4
1

2.

Πώς µάθατε για το Πρόγραµµα της Παιδικής HELMEPA;
Συνάδελφο
213
37
ΥΠΕ
82
∆ιαδίκτυο
Αλλού
15

3.

Είναι η πρώτη φορά που συµµετέχετε στο Πρόγραµµα;
Ναι
117
Όχι
149

4.

Οι δραστηριότητες που προτείνουµε είναι κατάλληλες για την Τάξη σας;
Ναι (259)
Οι περισσότερες ναι (24)
Κάποιες χρειάζονται προσαρµογή για το Νηπιαγωγείο (15)
Είναι πολύ απλές για τις µεγαλύτερες τάξεις (3)
Όσες δεν είναι για το Νηπ/γείο αποτελούν πηγή ιδεών για να εφαρµοστούν µε τον κατάλληλο
τρόπο (2)
Ο οδηγός που µας βοηθούσε στην υλοποίηση έκανε πιο διακριτούς τους βασικούς άξονες που
έπρεπε να κινηθούµε για µια ολοκληρωµένη υλοποίηση του προγράµµατος (2)
Οι δραστηριότητες είναι ελκυστικές και κατάλληλες, τόσο για την προσχολική ηλικία όσο και για
τµήµα αλλόγλωσσο, όπως αυτό του σχολείου µας (µητρική γλώσσα των παιδιών είναι
τουρκική)
Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες ήταν κατάλληλες και προσιτές στα παιδιά του σχολείου
µας. Ωστόσο όσον αφορά τα πειράµατα-παιχνίδια πολλές φορές δυσκολευτήκαµε γιατί υπήρχε
το θέµα της γλώσσας µιας που η µαθητές του σχολείου µας µιλάνε όλοι την Τούρκικη γλώσσα
Οι δραστηριότητες που προτείνονται δίνουν το έναυσµα για ποικίλες δράσεις στη τάξη. Κάποιες
δραστηριότητες, που προτείνονται είναι για µεγαλύτερα παιδιά όµως δεν είναι δύσκολο εµείς οι
εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης, να τις προσαρµόσουµε στις ικανότητες και στα
ενδιαφέροντα των δικών µας µαθητών.
Κάποιες φαίνονται στα παιδιά παιδικές και τις αντικαταστήσαµε µε άλλες παρόµοιες

Πραγµατοποιήσαµε δραστηριότητες δικές µας οι οποίες προέκυψαν κατόπιν συζήτησης µε τα
παιδιά στην προσχολική τάξη
Χρειάζονται περισσότερες δραστηριόττηες για τους µαθητές µικρότερων τάξεων
Οι δραστηριότητες της θεµατικής οµάδας "Μαθαίνω για το Περιβάλλον µε Παιχνίδια και
Πειράµατα" δεν είναι πολύ κατάλληλες για µικρούς µαθητές
Μερικές
Την επίσκεψη ανθρώπων σχετικών µε το πρόγραµµα στο χώρο του σχολείου
Απόλυτα κατάλληλες, καθώς χαροποιούν τα παιδιά και κερδίζουν το ενδιαφέρον τους
Περισσότερες ιδέες για κατασκευές
Φύλλα εργασιών
Σταυρόλεξα
Υπάρχει µεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων! Με λίγες ή και καθόλου προσαρµογές ταιριάζουν και
είναι κατάλληλες για κάθε τάξη. Στη δική µου τάξη τα παιδιά ασχολήθηκαν µε κέφι και
ενδιαφέρον σε κάθε δραστηριότητα
Μια µικρή διαδροµή µε καράβι
∆ιαβίωση για 1-2 µέρες στην ύπαιθρο µέσα σε οργανωµένο κάµπιγκ σε δωµάτια ή σκηνές µε
στοχευόµενες δράσεις (εξερεύνηση βιοποικιλότητας περιοζής, πεζοπορία, παιχνίδια στη φύση
κλπ)
Ενδεχοµένως θα µπορούσε να ενισχυθεί µέσω του διαδικτύου αυτού σχολικές συνεργασίες µε
συγκεκριµένη θεµατολογία
5.

Προτείνετε την προσθήκη κάποιας δραστηριότητας;
Όχι(166)
Να µπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να τροποποιήσει και να προσαρµόσει τις δράσεις στα
ενδιαφέροντα των µαθητών και τις ιδιαίτερες συνθήκες του εκάστοτε σχολείου (4)
Κάποιες δραστηριότητες να έχουν σχέση µε την εξοικονόµιση ενέργειας. Παράδειγµα
διαφορετικά υλικά για µόνωση ή λάµπες οικονοµίας σε σχέση µε τις παλιές πυρακτώσεων (4)
Περισσότερα πειράµατα (4)
Επιτραπέζια παιχνίδια, ακροστιχίδα, παζλ µε απλές οδηγίες για το νηπιαγωγείο-τόµπολες και
κάρτες µνήµης µε εικόνες του περιβάλλοντος (3)
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (3)
Ενδιαφέρουσες (3)
∆ραστηριότητες µε λογισµικά των ΤΠΕ (3)
Συνεργασία µε όµορα σχολεία που συµµετέχουν στο πρόγραµµα για ανταλλαγή απόψεων και
αλληλεπίδραση (3)
Ταξινόµηση δραστηριοτήτων ανά ηλικία (2)
Τα νηπιαγωγεία ίσως είναι καλύτερα να έχουν περισσότερες δραστηριότητες σχετικές µε
εικαστικά και καλές τέχνες γενικότερα (2)
Η εκµάθηση τραγουδιών προτεινόµενων από το ίδιο πρόγραµµα (2)
Παρακολούθηση ταινιών και ντοκιµαντέρ σχετικά µε το περιβάλλον (2)
∆ραστηριότητες µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων (2)
Σύνδεση θάλασσας µε την Ελληνική Μυθολογία και τον Μινωικό Πολιτισµό (δραµατοποίηση κουκλοθέατρο) (2)
Κουκλοθέατρο η δραµατοποίηση µιας ιστορίας ή ενός παραµυθιού σχετικού µε την θάλασσα
(2)
Περισσότερες δραστηριότητες µε ζώα (2)
Να συνδέονται οι διάφορες δραστηριότητες µε τις εποχιακές γιορτές και την καλοκαιρινή γιορτή
(2)

∆ραστηριότητες µε το οικείο φυσικό περιβάλλον (πχ ποτάµι, λίµνη, δάσος) για τα σχολεία που
υπάρχουν κοντά σε αυτά (2)
Φύλλα εργασίας/αξιολόγησης για δραστηριότητες
Περισσότερες εξωσχολικές δραστηριότητες/επισκέψεις
Περισσότερα πειράµατα φυσικών επιστηµών
Περισσότερα παιχνίδια επιτραπέζια, οµαδικά, εξωτερικού χώρου
Κατασκευάσαµε µια κούκλα που την ονοµάσαµε HELMEPA και µας έδινε οδηγίες και
κατευθύνσεις
Προτάσεις για εµπλοκή και συνεργασία µε τοπικούς φορείς και ευρύτερη κοινωνία και
περιβαλλοντικούς συλλόγους
Κάποιες δραστηριότητες σχετικές µε τη χρήση νέων τεχνολογιών δηµιουργικά µέσα στο
πρόγραµµα
Όσες αφίσες περισσεύουν τις µοιράζουµε στα παιδιά για να τις κολλήσουν στους τόπους της
θερινής τους διαµονής ή την γειτονιά τους για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
∆ραστηριότητα που συνδυάζει την µουσική µε την αγάπη απέναντι στην φύση και το
περιβάλλον
Κατασκευές από ανακυκλωµένο χαρτί
Συνεργατικές δράσεις µεταξύ σχολικών µονάδων από όλη την Ελλάδα, πχ ανάθεση έργου µε
συγκεκριµένο σκοπό σε ζευγάρια-συνεργάτες (σχολικών οµάδων)
Οργάνωση ηµερών θεατρικών δρώµενων περιβαλλοντικού ύφους µε σκοπό τη γνωστοποίηση
των δράσεων την HJ
Παιχνίδια αυλής κινητικά
Θάλασσα και ψυχαγωγία (θαλάσσια σπορ και αθλήµατα)
Επαγγέλµατα της θάλασσας
Τα παιδιά να δηµιουργήσουν µόνα τους τη δική τους αφίσα µε το γλάρο και γιατί όχι να
σκεφτούν µόνα τους και το δικό τους µήνυµα σλόγκαν του γλάρου
Η δραστηριότητα Ήχοι κόρνας πλοίων δεν είχε διευκρινήσεις. ∆εν ήταν κατανοητό τι έπρεπε να
κάνουµε µε τα παιδιά
Γνωριµία µε τα πλάσµατα της θάλασσας
Θα ήταν ενδιαφέρον να συγκεντρωθούν οι ιστορίες και τα ποιήµατα που εκπονήθηκαν από τα
Νηπ/γεία της χώρας και να εκδοθούν σε ένα συλλογικό έργο και να αποσταλέι στα σχολεία
Θεωρώ ότι οι δραστηριότητες προσφέρουν στα παιδιά πολλές και ποικίλες εµπειρίες ωστόσο
θα µπορούσε στον επίσηµο ισότοπο της HELMEPA να υπάρχει δυνατότητα οι µαθητές µας να
βρίσκουν περισσότερες πληροφορίες για την ναυτιλία ως µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης της
χώρας µας
Θα µπορούσε στον επίσηµο ισότοπο της HELMEPA να υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης
δράσεων και δραστηριοτήτων κατά γνωστική περιοχή, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ακόµη
πιο στοχευµένης ανατροφοδότησης των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών και µαθητών
Σωστή χρήση του νερού
Θα µπορούσαν τα νήπια να έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται στον γλάρο για να τους
λύσει απορίες ή να εκφράσουν αισθήµατα ή να µοιραστούν σκέψεις τους, µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή απλά να του στέλνουν ζωγραφιές ή ότι άλλο θελήσουν
Πολύ ωραίες
∆ηµιουργία περιβαλλοντικής εφηµερίδας
Κατασκευή τεχνητής λιµνούλας (υδροβιότοπος)
Βάψιµο τοίχου του σχολείου µε θέµα τη θάλασσα
Περισσότερες καλλιτεχνικές δηµιουργίες των παιδιών (ζωγραφική στο τοίχο, βίντεο) για
ενηµέρωση της κοινωνίας µε τα ζητήµατα που ασχολούνται οι µαθητές
Θα µπορούσε να υπάρχει κάποια δραστηριότητα που αφορά την προσφορά των δασών
∆ράση σχετικά µε τα απειλούµενα είδη

Αλφαβητάρι για το περιβάλλον
Πείραµα πώς να καθαρίσουµε ένα µίγµα νερού και χώµατος µε την µέθοδο της διήθησης
∆ράσεις σχετικά µε την ενηµέρωση και την προστασία δασών
∆ράσεις σχετικά µε τις επιπτώσεις της ρύπανσης στα ζώα της θάλασσας
∆ραστηριότητες σχετικά µε τη µουσική
Θα µπορούσε να διεξαχθεί κάποιος διαγωνισµός µε ένα θέµα που θα λάβει επεξεργασία όλη τη
διδακτική χρονιά
Οι δραστηριότητες ήταν πολλές. Ίσως να βοηθούσε µια λίστα από δραστηριότητες πιο άµεσα
συνδεδεµένες µε τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος που θα ακολουθούν τη δοµή
των σχολικών βιβλίων. Σίγουρα οι ενότητες είναι συνδεδεµένες , αλλά αν αυτό γινόταν πιο
άµεσα, θα υπήρχε περισσότερη δυνατότητα αξιοποίησης απο τους εκπαιδευτικούς. Αυτό
κυρίως θα βοηθούσε σε µαθήµατα όπως µαθηµατικά ιστορία µουσική που δεν διαφαίνεται
άµεσα η σύνδεση τους µε περιβαλλοντικά ζητήµατα. Επίσης, θα βοηθούσε η παροχή ψηφιακού
υλικού. Αυτά βέβαια δεν είναι άκρως απαραίτητα, αλλά θα βοηθήσουν
Σχολικές συνεργασίες µε συγκεκριµένη θεµατολογία µέσω του δικτύου
Ο ετήσιος διαγωνισµό της HELMEPA θα έπρεπε να µετρούσε ως δραστηριότητα αφού τα έργα
έχουν άµεση σχέση µε το πρόγραµµα
Όχι γιατί οι δραστηριότητες που προτείνετε προσφέρουν µε πληρότητα σηµαντικές γνώσεις στα
παιδιά και ταυτόχρονα τα ευαισθητοποιούν ουσιαστικά στα περιβαλλοντικά θέµατα
Ισως οι µαθητές να προτείνουν κάποιες
Όσο αφορά την Ηπειρωτική Ελλάδα µπορείτε να προσθέσετε περισσότερες δραστηριότητες
σχετικά µε την γνωριµία της χλωρίδας και της πανίδας
∆ιαθεµατικότητα, σύνδεση λεξιλογίου, της ορολογίας της θάλασσας και των πλοίων µε τα
αγγλικά
Για εµάς που ζούµε µακριά από τη θάλασσα ίσως θα ήταν καλό να υπήρχαν δραστηριότητες
για ποτάµια, λίµνες κλπ
Η ύπαρξη επιπλέον πειραµάτων ή η έρευνα πεδίου για να αντιληφθούν καλύτερα πχ την
µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής όπου ζούµε
Την επαναφορά των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και των ακροστοιχίδων της ναυτιλίας,
απειλούµενα ζωικών ειδών
Οι ακροστιχίδες και τα σταυρόλεξα είναι πάντα ενδιαφέροντα για τα παιδιά, πόσο µάλλον όταν
τα δηµιουργούν τα ίδια. Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί το λογισµικό hot potatoes και να
αυξήσουµε, µε χρήση ΤΠΕ, την ενεργή συµµετοχή των παιδιών.
Προτείνω τη δραστηριότητα που έχει σχέση µε τα θαλάσσια σπορ-αθλήµατα που έχουν σχέση
µε τη θάλασσα και γενικά το νερό πχ κωπηλασία, καταδύσεις κλπ
Επίσκεψη σε υγροβιότοπο
Να φτιάξουν ποιήµατα για την θάλασσα και το περιβάλλον
Την υιοθέτηση-φροντίδα ενός χώρου, όχι απαραίτητα παραθαλάσσιου (πχ αυλή, κήπος)
Τσάντες από κουτιά corn flakes
Κολάζ και κατασκευές από πηλό
Ιστορίες και παραµύθια
Επίσκεψη σε καρνάγιο
Περισσότερα παιχνίδια
Τα ζώα και τα φυτά της θάλασσας

6.

Προτείνετε την αφαίρεση κάποιας δραστηριότητας;
Όχι (251)
Είχε πολλές δραστηριότητες για τη θάλασσα µε τις οποίες ήταν δύσκολο να ασχοληθούµε αφού
το σχολείο µας δεν έχει κοντά θάλασσα και λιµάνι (3)
Την αφαίρεση της 8ης δραστηριότητας και της 24ης δραστηριότητας

Γνωρίζω τους φυσικούς µου γείτονες
Η καταγραφή των απορριµµάτων δυσκολεύει το Νηπιαγωγείο επειδή δεν δίνεται εύκολα σε
τόσο µικρά παιδιά η δυνατότητα µετάβασης τους σε χώρους µε υπερβολικές ποσότητες
σκουπιδιών. Θα προτείναµε την απλή συγκοµιδή απορριµµάτων ώστε να γίνεται πιο εύκολα η
προσέγγιση του θέµατος
Νοµίζω ότι ο κάθε εκπαιδευτικός διαλέγει τις δραστηριότητες που αφορούν και ενδιαφέρουν την
οµάδα τους ανάλογα µε την ηλικία και τα βιώµατα τους.
Οι γονείς δυσανασχετούν στο άκουσµα "καθαρισµός παραλίας". ∆εν υπάρχουν γάντια στο
µέγεθος των χεριών των νηπίων και τους φοβίζουν και τα ευρήµατα που µπορεί να
συναντήσουν τα νήπια. Νοµίζω πως η δραστηριότητα αυτή καλό είναι να µην γίνεται από τα
νήπια.
Οι κόρνες των πλοίων λόγω βαθµού δυσκολίας
Λόγω έλλειψης δοµών ανακύκλωσης στο νησί δεν µπορούσαµε να πραγµατοποιήσουµε τις
σχετικές δραστηριότητες

7.

Πειτε µας τα σχόλιά σας για το υλικό που σας στείλαµε
Πολύ καλό (73)
Ενδιαφέρον (36)
Κατατοπιστικό (34)
Βοηθητικό (23)
Τα παιδιά χαίρονται µε τις ταυτότητες, τις κονκάρδες και τα ενθύµια (22)
Εξαιρετικό (22)
Πλούσιο (21)
Πλούσιο, εκτενές και πολύ βοηθητικό για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων (17)
Οργανωµένο και ενηµερωτικά άρτιο (14)
Πολύ χρήσιµο (15)
Πολύ ικανοποιητικό (11)
Επαρκές (12)
Πολύ περιεκτικό (10)
Κατάλληλο για σχολείο (8)
Υποστηρικτικό (7)
Ελκυστικό (7)
Βιωµατικό (7)
Για τον εκπαιδευτικό τόσο το σχέδιο δράσης σε ψηφιακή µορφή όσο και το υπόλοιπο υλικό
είναι πολύ χρήσιµο και κατατοπιστικό (6)
Πολύ ωραίες αφίσες και εποπτικό υλικό (6)
Χρήσιµο (5)
Το εκπαιδευτικό υλικό που µας έχει αποσταλεί παρέχει πολλές πληροφορίες που βοηθούν στην
κατάλληλη ενηµέρωση του εκπαιδευτικού και την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων (5)
Τα ώθησε να ενδιαφερθούν περισσότερο για αυτό που κάνουν (5)
Προσεγµένο (5)
Αριστο (4)
Πλήρες (4)
Ποικιλία σε δράσεις (4)
Τράβηξε το ενδιαφέρον των παιδιών (4)
Ευχάριστο (3)
Απαραίτητο (3)

Ήταν ωραίο αλλά θα πρέπει να εµπλουτιστεί περισσότερο πχ µε νέες τεχνολογίες σε
µεγαλύτερο βαθµό(3)
Οι αφίσες είναι καλαίσθητες και όµορφες. Το ηµερολόγιο χρηστικό και οι δράσεις
ενδιαφέρουσες (3)
Ικανοποιεί πολλούς από τους στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των µαθητών (3)
Ενηµερωτικό (3)
Το υλικό που αναφέρεται στην νηπιακή ηλικία είναι κατάλληλο, κατανοητό και άκρως
ενδιαφέρον (2)
Αρκετά καλό (2)
Εύχρηστο και δίνει ιδέες ακόµα και για τα υπόλοιπα µαθήµατα πχ Φυσική (2)
Ευέλικτο (2)
Αργησε πολύ, να περιλαµβάνει ετοιµα φύλλα αξιολόγησης µιας δραστηριότητας (2)
Μέτριο (2)
Οι εικόνες, τα µηνύµατα, οι δραστηριότητες µε βοήθησαν στο έργο µου (2)
∆εν µπορέσαµε να βρούµε το συνοδευτικό υλικό για το οποίο αναφέρατε (2)
Πολύ καλό αλλά αφορούσε περισσότερο το ∆ηµοτικό
Οι παραποµπές των συνδέσµων βοηθητικές και επεξηγηµατικές κατά περίπτωση
Έλειπε υλικό
Καλό υλικό θα έπρεπε να είναι λίγο πιο πλούσιο και εύκολα προσβάσιµο
Χρησιµοποιείται άριστα
Αξιόλογο
∆ραστηριότητες οµαδοποιηµένες σε θεµατικές ενότητες, δραστηριότητες που τα βοηθούν να
κατανοήσουν τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, να µάθουν για την ναυτιλία και µια πρώτη επαφή µε
τις επιστήµες
Το υλικό και τα έντυπα θα µπορούσαν να είναι πιο απλοποιηµένα για τα παιδιά του
νηπιαγωγείου
Οι αφίσες είναι αρκετές και η κονκάρδα και ταυτότητα είναι πολλά. Θα µπορούσαν να γίνουν σε
ένα τεµάχιο
Το cd κατατοπιστικό
Πολύ ενδιαφέρον το υλικό σας, απλά για την τάξη του νηπιαγωγείου χρειάζονται κάποιος
τροποποιήσεις απλοποιήσεις ώστε να ανταποκρίνεται πιο εύκολα στις ανάγκες των παιδιών.
Βέβαια αυτό δεν ισχύει πάντα, γιατί πολλές είναι οι φορές που τα νήπια έχουν υψηλό επίπεδο
γνώσεων και δηµιουργούν θαύµατα
Οι δραστηριότητες που προτείνετε δίνουν την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επιλέξει τις
καταλληλότερες ανάλογα µε την ηλικία και το µαθησιακό επίπεδο των µαθητών του.
Οι αφίσες περιείχαν µηνύµατα ευδιάκριτα για τα παιδιά και αποτέλεσαν αφορµή για συζητήσεις
πάνω στα περιβαλλοντικά θέµατα (ανακύκλωση, προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος)
Το υλικό γενικότερα και οι δραστηριότητες ειδικότερα, είναι άριστα δοµηµένα. Περιλαµβάνει
θέµατα και δράσεις για όλους τους τοµείς ανάπτυξης των παιδιών, είναι προσαρµοσµένο στις
δυνατότητες τους και εµπλουτίζεται συνεχώς µε νέες, πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες δράσεις
Κατάλληλα εκπαιδευτικό υλικό που συντελεί στην απόκτηση συνείδησης των παιδιών ως
µελλοντικών παγκόσµιων πολιτών µέσω και αυτού του προγράµµατος, θα πρέπει να αποτελεί
έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της εκπαίδευσης
Πρόκειται για ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό πακέτο, που δίνει την δυνατότητα µέσα σε ένα
ευέλικτό περιβάλλον οι µαθητές να αποκτήσουν φιλικές συµπεριφορές προς το περιβάλλον

Κάθε τρίµηνο περίµεναν µε ανυποµονησία τα Γλαρόπουλα για να δουν τις εργασίες και των
υπολοίπων σχολείων που έχουν λάβει µέρος στο πρόγραµµα
Πολύ καλά σχεδιασµένες δραστηριότητες
∆ιασκεδαστικό
Προσαρµοσµένο σε κάθε ηλικία και κάθε τάξη
Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν τόσο µε το γραφικό υλικό (κάρτες, φυλλάδια,. Κονκάρδες) όσο και
µε το ηλεκτρονικό υλικό. Πραγµατοποιήσαµε τα περισσότερα πειράµατα τα οποία
περιλαµβάνονται στο dvd, παίξαµε τα παιχνίδια και παρακολουθήσαµε τα βίντεο µε τη χρήση
προβολέα στην τάξη. Στην ανασκόπηση της χρονιάς, τα παιδιά ανέφεραν µε χαρά και
ενθουσιασµό όλα όσα είχαµε πραγµατοποιήσει µέσα από το πρόγραµµα
Μέσα από τις αφίσες ενηµερώσαµε τους µαθητές όλου του σχολείου και την τοπική κοινωνία
Εντυπωσιακό
Ποιοτικό
Παιγνιώδες
Το υλικό είναι πολύ κατανοητό, διευκρινιστικό µια µε µεγάλη ευκολία οι µαθητές αντιλήφθηκαν
τον τρόπο µε τον οποίο θα εργαστούν και θα αποκοµίσουν γνώσεις. Ακόµη µε ποιον τρόπο θα
βοηθήσουν, θα πληροφορήσουν τον περίγυρο τους, σχετικά µε το περιβάλλον και τις θάλασσες
Επιµορφωτικό
Στοχευµένο
Αξιοποιήσαµε το έντυπο υλικό σας εστιάζοντας κυρίως σε ότι είχε να κάνει µε τις απειλές της
Μεσογείου. Οι εικόνες κέρδισαν το ενδιαφέρον µας και αποτέλεσαν το έναυσµα για την δική µας
αναζήτηση πληροφοριών
Το ηµερολόγιο είναι πολύ χρήσιµο αφού αναγράφονται και πολλές παγκόσµιες ηµέρες. Πολύ
καλά ήταν και τα παιχνίδια (επιτραπέζια πχ) που υπήρχαν στο cd
8.

Ποιά είναι τα θετικά στοιχεία του Προγράµµατος;
Βοηθά τους µαθητές να µυηθούν στον εθελοντισµό και να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα
περιβάλλοντος (58)
Ευαισθητοποίηση σε θέµατα προστασίας της θάλασσας και γενικότερα του περιβάλλοντος (40)
Οι µαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες, αποκτούν γνώσεις και αναπτύσσουν την
οµαδοσυνεργατηκότητα καθώς και ενηµερώνονται και ευαισθητοποιούνται βιωµατικά για το
περιβάλλον (33)
Ευαισθητοποίηση και συµµετοχή των ενηλίκων και γονέων και παιδιών σε οικολογικές
δραστηριότητες (15)
Οµαδικότητα (13)
Συνεργατικότητα (13)
Βιωµατικές δράσεις (10)
Όλο το πρόγραµµα είναι πολύ καλό για να ενστερνιστούν τα παιδιά έννοιες όπως φύση,
ανακύκλωση, καθαριότητα, σκουπίδια κλπ (9)
Έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε το περιβάλλον να εναρµονιστούν µε αυτό να
ευαισθητοποιηθούν να καταλάβουν το χώρο µέσα στον οποίο ζουν (8)
Ενδιαφέρουσες δραστηριότητες κατάλληλες για παιδιά σχολικής ηλικίας (8)
Ευαισθητοποίηση (7)
Βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν και να ασχοληθούν µε διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα µε
έναν διαφορετικό και πιο ευχάριστο τρόπο (6)
Ποικιλία σε δράσεις και ευελιξία (6)
Σεβασµός για το περιβάλλον (5)
Η συνεχής ανατροφοδότηση µέσω εµαιλ (4)

Βιωµατική µάθηση (4)
Μεγάλος αριθµός δραστηριοτήτων για να επιλέξεις αυτές που σε ενδιαφέρουν κάθε φορά (4)
Ασχολείται µε κάτι που λατρεύουµε όλοι µας, τη θάλασσα και τους τρόπους προστασίας της.
Πολύπλευρη ενασχόληση, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, πολλές, ποικίλες και
ενδιαφέρουσες δράσεις (4)
Πολύ καλό υλικό ιδιαίτερα το cd (4)
Καλλιέργεια δεξιοτήτων (4)
Εθελοντική δράση (4)
Υλοποίηση δράσεων από τα παιδιά (4)
Σε κατευθύνει σε ότι αφορά τις δραστηριότητες (4)
Εξοικειώνονται µε την έννοια του εθελοντισµού και της προσφοράς στον κοινωνικό σύνολο και
τα καθιστά από την µικρή τους ηλικία όσο το δυνατόν περισσότερο υπεύθυνους και
συνειδητοποιηµένους πολίτες (3)
Ως θετικό στοιχείο ορίζεται η δυνατότητα που δίνεται στους µαθητές να συνεργαστούν, να
ευαισθητοποιηθούν για το περιβάλλον µέσα από το παιχνίδι, να αναλάβουν δράση υπέρ αυτού
και να ενηµερώσουν συγχρόνως την τοπική κοινωνία και τους φορείς (3)
Πολύ καλή επικοινωνία (3)
Χρηµατοδότηση (3)
Η ανάδειξη των δράσεων των παιδιών (3)
Οι γονείς βλέπουν αλλαγή στην στάση των παιδιών τους στο τέλος του προγράµµατος (3)
Ανάληψη ευθύνης (3)
Το σχέδιο δράσης, το συνοδευτικό υλικό, η δυνατότητα επικοινωνίας µε άλλες οµάδες του
δικτύου και η ανταλλαγή απόψεων και δραστηριοτήτων, η ενηµέρωση για τις Παγκόσµιες
ηµέρες που αφορούν το Περιβάλλον καθώς και για τις εθελοντικές δράσεις. Ιδιαίτερα σηµαντική
είναι η οικονοµική υποστήριξη εκ µέρους του προγράµµατος (2)
Το υλικό (2)
∆οµηµένες δραστηριότητες (2)
Πολύ καλό (2)
Άµεση ανταπόκριση κέντρου επικοινωνίας (2)
Πλούσιο πληροφοριακό υλικό, εύκολες και δηµιουργικές δραστηριότητες, βιωµατική
προσέγγιση της γνώσης. Παιχνίδια που κινούν το ενδιαφέρον των παιδιών (2)
Οµαδικό κλίµα (2)
Εύχρηστο και δίνει ιδέες ακόµα και για τα υπόλοιπα µαθήµατα πχ Φυσική (2)
Ευαισθητοποίηση των νηπίων (2)
Οι δραστηριότητες σχετικές µε τη θάλασσα (2)
Οι µικροί µαθητές µέσα από απλές δράσεις αρχίζουν να γίνονται ευαίσθητοι πολίτες για το
περιβάλλον και τη θάλασσα (2)
Υλικό χρήσιµο µε email (2)
Οι δραστηριότητες έξω από την τάξη, οι κατασκευές και τα πειράµατα (2)
Εµαθαν πολλά για το θαλάσσιο οικοσύστηµα, ποιοι το ρυπαίνουν, µε ποιον τρόπο και πως
µπορούν παρά τη µικρή τους ηλικία να συµβάλλουν στην προστασία του (2)
Τα ερεθίσµατα για δράσεις, η µετάδοση γνώσεων και η οργάνωση συµµετοχικών συλλογικών
δράσεων, η ευαισθητοποίηση µέσα από το υλικό και την πληροφόρηση (2)
Οι προτεινόµενες δράσεις
Συνεργασία
Ανάπτυξη κοινωνικών συναισθηµατικών ικανοτήτων
Σηµαντική η οικονοµική βοήθεια για την υλοποίηση των δράσεων
Ανάλυψη δράσης από τα παιδιά
Ευελιξία
Προσαρµοστικότητα

Πληρότητα
Επικαιρότητα
Προσφέρουν µαθαίνοντας
Τα παιδιά χαίρονται, συµµετέχουν, δείχνουν έκδηλο ενδιαφέρον
Μπαίνουν στόχοι
Απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων για την επίλυση προβληµάτων
Επικοινωνία και επαφή µε άλλα σχολεία και φορείς
Αψογη συνεργασία µε τους υπεύθυνους της παιδικής HELMEPA
Οι δραστηριότητες που ανανεώνονται και που γίνονται ερέθισµα για την απόκτηση
περιβαλλοντικής συνείδησης
Το πρόγραµµα βοηθάει τα παιδιά να ενηµερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν αλλά και να
αναλάβουν δράση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και γενικότερα του
περιβάλλοντος αποκτώντας έτσι περιβαλλοντική συνείδηση
Το πρόγραµµα δίνει την δυνατότητα στα παιδιά που συµµετέχουν να γίνουν υπεύθυνοι,
περιβαλλοντικά ενήµεροι και ενεργοί αυριανοί πολίτες
Εθελοντική συνείδηση
Τα παιδιά γνωρίζουν τον θαλάσσιο κόσµο και το πρόβληµα της ρύπανσης
Αρέσει στα παιδιά, εντυπωσιάζονται από καινούργια πράγµατα που µαθαίνουν
Αρέσει στα παιδιά και προσπαθούν να κάνουν πράξη αυτά που µαθαίνουν ώστε να προσέχουν
τα περιβάλλον γύρω τους
Πιστεύουµε ότι βάλαµε και εµείς ένα λιθαράκι στην προσπάθεια όλων µας να προστατέψουµε
το περιβάλλον. Σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος τα παιδιά έδειχναν ενδιαφέρον,
πρότειναν τα ίδια και άλλες δραστηριότητες οι οποίες προέκυπταν από τη συζήτηση και απο τις
δράσεις. Τα παιδιά απέκτησαν µια θετικότερη και πιο ενεργή στάση στην προστασία του
περιβάλλοντος, ένιωθαν ευαισθησία για διάφορα θέµατα, πιο υπεύθυνα και ο ένας
παρακινούσε τον άλλο για την επίτευξη του αποτελέσµατος.
Ποικιλία δραστηριοτήτων
Ο Γλάρος
Τα παιδιά αγαπούν αυτό το πρόγραµµα και µεταφέρουν σπίτι τους τις νέες τους γνώσεις και
εµπειρίες
Ξεχωριστά µηνύµατα για το σεβασµό και την προστασία της χώρας µας και του θαλάσσιου
περιβάλλοντος
Οµαδικότητα
Ατυπα περιβάλλοντα µάθησης και η εξόρµηση µας σε αυτά
Μέσα από το πρόγραµµα τα παιδιά µαθαίνουν να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και να
αναζητούν λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήµατα, να γνωρίσουν το θαλάσσιο περιβάλλον και
την αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε αυτά
Είναι ένα αξιόλογο πρόγραµµα που συµβάλλει στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των
παιδιών σε θέµατα που αφορούν την προστασία περιβάλλοντος. Θα έλεγα πως η HELMEPA
δηµιουργεί αισιοδοξία για ένα πιο καθαρό περιβάλλον
Οργανωµένο και ευέλικτο µε αποτέλεσµα να δηµιουργεί ενθουσιασµό στα παιδιά
Υπευθυνότητα
Πληροφόρηση
∆ηµιουργία
Επιβράβευση
Γνωριµία µε τα οφέλη της ανακύκλωσης
Τράπεζα δραστηριοτήτων

Το υλικό που δίνετε είναι µεγάλο και ο καθένας έχει τη επιλογή των δραστηριοτήτων που θα
κάνει
Οι µαθητές πέρα από την απόκτηση γνώσεων, διαµορφώνουν στάσεις, αναπτύσσουν
δεξιότητες και καλλιεργούν αξίες στα υπό διερεύνηση θέµατα
Συνδυάζει την επιστηµονική εγκυρότητα µε την ψυχαγωγία
Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα σχολεία
Οι δραστηριότητες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες από τους µαθητές για αυτό και τις
πραγµατοποιούν µε ευχαρίστηση. Επειδή πραγµατοποιούµε το πρόγραµµα αρκετά χρόνια
έχουµε διαπιστώσει ότι οι µαθητές έχουν αλλάξει στάση (θετικά) απέναντι στη προστασία του
περιβάλλοντος όπως καθαριότητα του χώρου, ανακύκλωση
Οι πολύ καλές δραστηριότητες, η πολύ καλή συνεργασία και επικοινωνία, η δηµοσίευση των
δράσεων και ότι µε όλα αυτά πραγµατοποιείται ο αρχικός και βασικός στόχος που είναι η
δηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στους µαθητές
Τα παιδιά αγαπούν πολύ το Πρόγραµµα µαθαίνουν να αγαπούν και να σέβονται το περιβάλλον.
Τους άρεσαν πολύ και τα παιχνίδια που προτείνατε.
Μέσα από τις δραστηριότητες και τις εξορµήσεις του προγράµµατος βλέπει µε άλλα µάτια το
περιβάλλον που ζει αντιλαµβάνεται τις σχέσεις δούναι και λαβείν που υπάρχουν. Αποκτά
σταδιακά περιβαλλοντικές ανησυχίες
Το πρόγραµµα είναι βιωµατικό γι' αυτό γίνεται αγαπητό από τους µαθητές. Βοηθάει τα παιδιά
να γίνονται υπεύθυνοι περιβαλλοντικά πολίτες. Να πρωταγωνιστούν, να έχουν ενεργό ρόλο
Εξορµήσεις, πειράµατα, όµορφες δραστηριότητες, οµαδική συνεργασία, συντονισµός των
αρχηγών, ευαισθητοποίηση για το Περιβάλλον, ότι πιο ευχάριστο για τα παιδιά
Ευαισθητοποιεί την τοπική κοινωνία
Η ενασχόληση και αλλαγή στάσης των µαθητών µε το θαλάσσιο οικοσύστηµα και µε το
περιβάλλον γενικότερα
Τα θετικά στοιχεία του προγράµµατος είναι ότι και ο εθελοντής εκπαιδευτικός και οι µαθητές
έµαθαν, ευαισθητοποιήθηκαν και συνειδητοποίησαν ότι όλοι είµαστε υπεύθυνοι για το
περιβάλλον, τις καθαρές θάλασσες αι ακτές. Όλοι µαζί µπορούµε να δραστηριοποιηθούµε, να
στείλουµε µηνύµατα και να βοηθήσουµε για ένα καθαρό περιβάλλον, γιατί το περιβάλλον είναι η
ζωή µας.
Μάθηση και αλλαγή συµπεριφοράς
Εύκολες δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν, να µάθουν και να
µπουν στην διαδικασία του εθελοντισµού
Τα παιδιά ασχολούνται µε πράγµατα που τους αρέσουν, αποκτούν περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση
∆ηµοσίευση δραστηριοτήτων
∆ιάρκεια
Τα παιδία έρχονται σε επαφή µε το φυσικό περιβάλλον και τη σηµασία να το διατηρούµε
καθαρό
Είναι ένα από τα καλύτερα που έχω κάνει
Έκανε τους µαθητές να αγαπήσουν περισσότερο το περιβάλλον και την θάλασσα
Οι µαθητές έκαναν δραστηριότητες µέσα στην τάξη σπάζοντας τη ρουτίνα. Βγήκαν έξω από την
τάξη και µε κάποιες δραστηριότητες είδαν διαφορετικά το φυσικό περιβάλλον
∆ραστηριότητες σχετικές µε την θάλασσα
Οικονοµική ενίσχυση
Αναπτύσουν οικολογική συνείδηση, διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από το φυσικό και ζωικό
περιβάλλον

Συµβάλλει στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, στην υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι
στο εγγύς και ευρύτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, στη συνειδητοποίηση της
αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης της σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος
Συνεχής ενηµέρωση µέσω e-mail
9.

Ποια στοιχεία χρειάζονται τυχόν βελτίωση;
Κανένα(199)
Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος όλες οι δυσκολίες επιλύθηκαν άµεσα λόγω
της εξαιρετικής συνεργασίας µας. (3)
Αποστολή υλικού νωρίτερα (3)
Να εµπλουστιστεί µε περισσότερες δραστηριότητες για µικρές ηλικίες (3)
Ο αριθµός των δράσεων να µην είναι υποχρεωτικός αλλά να είναι ελεύθερος (3)
Ακόµα περισσότερες δραστηριότητες για νήπια προνήπια (2)
Ο αριθµός των µελών της οµάδας πρέπει να αυξηθεί καθώς τα τµήµατα έχουν παραπάνω από
20 παιδιά (2)
Βελτίωση του υλικού (2)
Ισως θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µια ηλεκτρονική πλατφόρµα για επικοινωνία δασκάλων και
µαθητών µαλών της HELMEPA (2)
Θεωρούµε ότι οι δραστηριότητες πρέπει να γίνονται βιωµατικά. Στο πεδίο και όχι θεωρητικά µε
οδηγίες και έντυπα. Με βάση αυτό θα έπρεπε να περιλαµβάνονται στο σχέδιο δράσης και
δραστηριότητες στο πεδίο (εκτός από τους καθαρισµούς) (2)
Περισσότερες δραστηριότητες αν και το πρόγραµµα είναι πολύ καλό (2)
Στο διαγωνισµό ζωγραφικής θα έπρεπε να απορρίπτονται έργα που δεν έχουν γίνει
αποκλειστικά και µόνο απ'τα παιδιά αλλά είναι φανερή η παρέµβαση ενηλίκου στην
ολοκλήρωση τους(2)
Χρηµατοδότηση (2)
Να δηµιουργηθούν δραστηριότητες προσαρµοσµένες στα Νήπια
Ενηµερωτικές συναντήσεις των εθελοντών εκπαιδευτικών
Έντυπο υλικό ειδικά για νηπιαγωγεία όπου θα έχει τη µορφή παιχνιδιών
Περισσότερη ευελιξία όσον αφορά στις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιήσει το κάθε σχολείο
(5 θεµατικές ενότητες και 15 δράσεις)
∆εν µπορέσαµε να βρουµε το συνοδευτικό υλικό για το οποίο αναφέρατε
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα για τον εντοπισµό υλικού
Η ενότητα ναυτιλία θα µπορούσε να περιέχει περισσότερες προτάσεις για προσχολική ηλικία
Μεγαλύτερη συµµετοχή γονέων σε περιβαλλοντικές δράσεις
Προτεινόµενα βιβλία παραµύθια
Κάθε χρόνο γίνεται και πιο ενδιαφέρον το να συµµετέχεις στο πρόγραµµα της HELMEPA µε
καινούργιες δραστηριότητες. Ότι καλύτερο για ηλικίες 5-13 ετών
Το υλικό και τα έντυπα θα µπορούσαν να είναι πιο απλοποιηµένα για τα παιδιά του
νηπιαγωγείου
Άµεση αποστολή διπλωµάτων για να µοιράζονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς
Μια πιο σφιχτή δοµή στο πρόγραµµα µε µια χρονική ιεράρχηση των δραστηριοτήτων.
Το υλικό να στέλνεται νωρίτερα στις σχολικές µονάδες γιατί από το Φεβρουάριο και µετά το
πρόγραµµα του σχολείου είναι φορτωµένο µε εκδροµές, γιορτές, καθηµερινό πρόγραµµα

Οι δράσεις οι οποίες προτείνονται δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτούσιες στο
νηπιαγωγείο. Χρειάζονται να δοθούν οι κατάλληλες αφορµίσεις στα παιδιά ώστε να εισαχθούν
στο θεµα. Θα πρότεινα να εµπλουτιστεί υλικό µε παραδείγµατα αφορµίσεων στο νηπιαγωγείο
(παραµύθια παιχνίδια) καθώς και µε δραστηριότητες που θα αφορούν τα παιδιά της ηλικίας
αυτή;
Θα µπορούσε να υπάρχει συνεργασία µεταξύ των σχολείων µελών της Παιδικής HELMEPA της
ίδιας περιοχής, αλλά και µε τους τοπικούς φορείς, ώστε οι ενέργειες να είναι πιο καθολικές και
το µήνυµα της προστασίας του πλανήτη πιο ηχηρό.
On line παιχνίδια στο site
Κάλυπτε κάθε προσδοκία
Ίσως θα µπορούσε να υπάρξει και διασχολική ανταλλαγή απόψεων και συµπερασµάτων
Λόγω του φόρτου εργασίας, κρίνω ότι η ηλεκτρονική ενηµέρωση για τις έκτακτες δράσεις και
για τις παγκόσµιες ηµέρες θα έπρεπε να γίνεται σε 2 φάσεις, η πρώτη σε χρονικό διάστηµα
µιας βδοµάδας πριν, µε την µορφή ενηµέρωσης και η δεύτερη σε χρονικό διάστηµα µιας η δυο
ηµερών πριν, µε τη µορφή υπενθύµισης
Να γίνεται µικρότερη χρήση χαρτιού
Κάποιες φορές δυσκολία στην επικοινωνία και στην αποστολή υλικού
Πολλές δραστηριότητες επαναλαµβάνονται στα σχέδια δράσης των 3 τελευταίων ετών που
ασχολούµαι µε το πρόγραµµα. 'Άλλες δραστηριότητες (εκτός από τους καθαρισµούς)
Περισσότερα πειράµατα
∆εν έχω εντοπίσει κάτι αρνητικό. Μέσα από τις δραστηριότητες µαθαίνουµε καθόλη τη διάρκεια
της χρονιάς να δηµιουργούµε, να σεβόµαστε, να φροντίζουµε το περιβάλλον που ζούµε
Μεγαλύτερη ποικιλία δράσεων ώστε να αυξάνουν οι επιλογές των µαθητών
Περισσότερη ενηµέρωση για τα ζώα
Ίσως το υλικό θα έπρεπε να διαφοροποιείται (όχι όλο) σε 2 κατηγορίες για µικρότερα και
µεγαλύτερα παιδιά
∆υνατότητα άµεσης επίσκεψης των εθελοντών µαθητών σε περιβαλλοντικές εκθέσεις και
παρουσία εκπροσώπου της παιδικής HELMEPA σε παρουσιάσεις προγραµµάτων
Πιθανόν να είχε ενδιαφέρον να ενσωµατωθεί κάποιο εκπαιδευτικό λογισµικό για την προστασία
των θαλασσών µε παιγνιώδη χαρακτήρα. Γενικά η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
απουσιάζει αποτο πρόγραµµα
Θεωρώ ότι το πρόγραµµα µε την παρούσα µορφή είναι αρκετά δεσµευτικό σε σχέση µε αυτή
που είχε τα προηγούµενα έτη
Περισσότερες δραστηριότητες µε πειράµατα
Να εντάσσει ο Εκπαιδευτικός δραστηριότητες που θεωρεί κατάλληλες και να προσµετρώνται
στο τελικό σύνολο
10.

Θα προτείνατε σε συνάδελφό σας να συµµετάσχει στο Πρόγραµµα;
Ναι
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