Αξιολόγηση Προγράµµατος "Παιδική HELMEPA" 2016-2017 από 222 Εκπαιδευτικούς
Το σχολικό έτος 2016-2017 συµµετείχαν στο Πρόγραµµα "Παιδική HELMEPA" 796 Οµάδες
µε την καθοδήγηση 490 εθελοντών Εκπαιδευτικών, από 202 ∆ηµοτικά Σχολεία και
Νηπιαγωγεία. ∆ραστήριες ήταν οι 685 Οµάδες µε 440 εθελοντές Εκπαιδευτικούς, ενώ
αξιολογήσεις λάβαµε από 222 εκπαιδευτικούς που καθοδήγησαν 362 Οµάδες σε 59
∆ηµοτικά Σχολεία και 54 Νηπιαγωγεία (113 στο σύνολο).
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Σχολεία και Νηπιαγωγεία Νησιωτικής Ελλάδας
Σχολεία και Νηπιαγωγεία Ηπειρωτικής Ελλάδας
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Πώς αξιολογείτε συνολικά το Πρόγραµµα;
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Πώς µάθατε για το Πρόγραµµα της Παιδικής HELMEPA;
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Είναι η πρώτη φορά που συµµετέχετε στο Πρόγραµµα;
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Οι δραστηριότητες που προτείνουµε είναι κατάλληλες για την Τάξη σας;
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5.

Προτείνετε την προσθήκη κάποιας δραστηριότητας;
Όχι (72%)
Περισσότερες οδηγίες για κατασκευές µε φυσικά και άχρηστα υλικά (3%)
Επικοινωνία και συνεργασία µε άλλες εθελοντικές Οµάδες (2%)
Περισσότερα πειράµατα (2%)
∆ραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον (εξοχή, παραλία) (2%)
Περισσότερα µουσικοκινητικά παιχνίδια και παραµύθια για Οµάδες Νηπιαγωγείου (2%)
∆ραστηριότητες σχετικές µε την τοπική κοινωνία (1%)
Ο διαγωνισµός ζωγραφικής να ανήκει στις δραστηριότητες (1%)
Παρακολούθηση ταινιών και ντοκιµαντέρ σχετικών µε το περιβάλλον (1%)
∆ραστηριότητες που να αφορούν περισσότερο την Ηπειρωτική Ελλάδα (1%)
Πείραµα για τη δηµιουργία σύννεφου και βροχής (1%)
∆ράσεις µε απειλούµενα είδη ζώων (1%)

∆ράσεις που εµπλέκουν περισσότερο τους γονείς (1%)
Περισσότερες δραστηριότητες, του τύπου " Φτιάχνω την αφίσα Γλάρου" και " ο Γλάρος ζητάει
βοηθό", που επιτρέπουν την αυτενέργεια των µαθητών και δείχνουν τι αποκόµισαν από το
Πρόγραµµα και τι προτείνουν
Περισσότερες καλλιτεχνικές δηµιουργίες των παιδιών (ζωγραφιή στο τοίχο, βίντεο) για
ενηµέρωση της κοινωνίας µε τα ζητήµατα που ασχολούνται οι µαθητές
Μία µεγάλη ανοικτή γιορτή µε όλες τις οµάδες
Κάποιας µε ελευθερο θέµα
Προσθήκη παιχνιδιών µε αριθµούς
∆ραστηριότητες σχετικές µε την αλιεία, την µακραίωνη Ελληνική Ναυτική παράδοση, τη
σχέση των ανθρώπων της θάλσσας µε τα εθνικά και θρησκευτικά πιστεύω και παραδόσεις
Ενηµέρωση της οικογένειας για ορθές πρακτικές αλιείας και για την αξία του βυθού και των
οικοσυστηµάτων
Κίνδυνοι στη θάλασσα και πως να τους αποφύγουµε
Αν υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετου οπτικοακουστικού υλικού
Ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων µε θέµατα τη θάλασσα
∆ηµιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών µε θέµα την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα
∆ηµιουργία αποθετηρίου δραστηριοτήτων από τις οµάδες
Γραπτές εργασίες για τις µεγαλύτερες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου
Προτείνουµε τις δραστηριότητες "Ζωγραφιές µε πλοία του µέλλοντος τα οποία θα ταξιδεύουν
µε καθαρές µορφές ενέργειας: ηλιακή, αιολική, υγροποιηµένο υδρογόνο", "Visual λεξικό
πλοίων και θαλασσών", "Ακροστιχίδες", "Γλυκές δηµιουργίες µε σοκολάτα" (τεχνητούς
υφάλους και βραχάκια), "∆ιάχυση των γνώσεων σε άλλες τάξεις του σχολείου"
∆ραστηριότητες για τις κύριες αιτίες της κλιµατικής αλλαγής ώστε να αποφύγουµε
καθηµερινές δραστηριότητες που επιβαρύνουν το περιβάλλον και κατά επέκταση και τη
θάλασσα
Να φυτεύουν οι µαθητές φυτά και σε γλάστες, διότι η δεντροφύτευση δεν είναι δυνατή σε
ορισµένα σχολεία
∆ράση για την Παγκόσµια Ηµέρα Χωρίς Αυτοκίνητο.
∆ράση για την Παγκόσµια Ηµέρα Ποδηλάτου
∆ράση για τις Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας
Κανόνες συµπεριφοράς στην παραλία και οδηγίες κολύµβησης
Τροφική αλυσίδα της θάλασσας
∆ραστηριότητες σχετικές µε την εξοικονόµηση ενέργειας
Υιοθεσία ενός ψαριού από την τάξη
6.

Προτείνετε την αφαίρεση κάποιας δραστηριότητας;
Όχι (96%)
Τη ζωγραφική στον πραύλιο χώρο (1%)
Την επίσκεψη σε ναυτικό µουσείο
Τη συνέντευξη από λιµενικό. ∆εν είναι πάντα εφικτό
∆ράσεις της ενότητας "Σαλπάρω για τη γνώση"
Το πείραµα "Αυτοσχέδιο φίλτρο νερού"
Τη δράση " Γλάρος ψάχνει βοηθό" γιατί δεν προσέλκυσε το ενδιαφέρον των παιδιών
Κάποιες δραστηριότητες που επαναλαµβάνονται κάθε χρόνο και κουράζουν τα παιδιά
∆ράσεις που αφορούν αποκλειστικά νησιωτικές περιοχές και αδυνατούν τα σχολεία της
ηπειρωτικής Ελλάδας να ανταποκριθούν
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Πώς αξιολογείτε το υλικό που σας στείλαµε; (άριστα το 5)
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Ποιά είναι τα θετικά στοιχεία του Προγράµµατος;
Το γεγονός ότι τα παιδιά γνωρίζουν µέσα από το πρόγραµµα τα περιβαλλοντικά προβλήµατα
και ευαισθητοποιούνται (25%)
Οι ενδιαφέρουσες, ευχάριστες και ποικίλες δραστηριότητες που προτείνονται (18%)
Τα παιδιά µαθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και να λειτουργούν
ως Οµάδα (13%)
Ειναι βιωµατικο (9%)
Η οργάνωση και η δοµή του (6%)
Η ευαισθητοποίηση του οικείου περιβάλλοντος των µαθητών, η αφύπνιση των ενηλίκων και
το άνοιγµα προς την κοινωνία (6%)
Τα παιδιά µαθαίνουν τον εθελοντισµό (5%)
Η ευελιξία και προσαρµοστικότητά του σε διάφορες ηλικιακές οµάδες (4%)
Η παιχνιώδης µορφή του (3%)
Η οικονοµική υποστήριξη (3%)
Τα παιδιά µαθαίνουν να σέβονται το περιβάλλον (3%)
Το συνοδευτικό υλικό είναι εξαιρετικό και επαγγελµατικό. Οι κονκάρδες και οι ταυτότητες που
παρέχονται βοηθούν στο να ενεργοποιηθούν περισσότερο οι µαθητές και να εµπλακούν
ακόµη πιο ενεργά (3%)
Άριστη συνεργασία µε τους υπεύθυνους του Προγράµµατος (2%)
Η σταθερή και συνεχής ενηµέρωση - υποστήριξη (2%)
Η έµφαση στη διαδραστικότητα και στην ενεργό συµµετοχή των µαθητών (2%)
Η δηµοσίευση δράσεων των µαθητών, καθώς τους προσφέρει µεγάλη ικανοποίηση και χαρά
(1%)
Η βοήθεια που δίνεται στον εκπαιδευτικό µε το Σχέδιο ∆ράσης και το υλικό (1%)
Η κινητοποίηση των µαθητών (1%)
Αναπτύσσεται η περιβαλλοντική συνείδηση κατανοώντας την αξία της ατοµικής συνεισφοράς
στην προσπάθεια για καθαρό περιβάλλον
Περιλαµβάνει δραστηριότητες απ' όλες τις γνωστικές περιοχές
Η συνεργασια εκπαιδευτικών και νηπίων µεταξύ τους
Το πρόγραµµα βοηθά τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους µέσα στο περιβάλλον
Η συνεχής εµπλοκή των µαθητών στην διαδικασία µάθησης και κυρίως η αίσθηση ότι είναι
µέλη ενός προγράµµατος και έχουν µια ευθύνη
Η παιδαγωγική του αξία και σηµασία
Αποτελεί ενίσχυση και εµπέδωση του προγράµµτος του Νηπειαγωγείου µας

Είναι ολιστικό σαν εκπαιδευτικό πρόγραµµα, παρέχει γνώσεις σε πολλά πεδία,
πειραµατισµούς, αυτενέργεια και καλλιτεχνική έκφραση
Είναι χρήσιµος οδηγός και διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στην οργάνωση και την υλοποίηση
ενός περιβαλλοντικού προγράµµατος
∆εν είναι απαιτητικό, κουραστικό. Είναι πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά
Νοµίζω πως είναι ολοκληρωµένο (δραστηριότητες και υλικό) οπότε είναι θετικός παράγοντας
ώστε να το επιλέγουµε εύκολα και χωρίς δισταγµό οι εκπαιδευτικοί
Τα παιδιά αγαπούν πολύ το πρόγραµµα της HELMEPA JUNIOR και ταυτόχρονα
ευαισθητοποιούνται πάνω σε περιβαλλοντικά θέµατα µέσα από το παιχνίδι ,τις κατασκευές
κ.ά.
Τα παιδιά ανακαλύπτουν πώς µπορούν να βοηθήσουν στη λύση σηµαντικών
περιβαλλοντικών προβληµάτων
Τα παιδιά µετατρέπονται σε ενεργούς πολίτες για το Περιβάλλον
Η µεγάλη αποδοχή που έχει από τα παιδιά
Υπάρχει πολύ σωστή και πλήρης καθοδήγηση για τις δράσεις της HELMEPA και ο
διαγωνισµός ζωγραφικής ενθουσιάζει τα παιδιά
Τα παιδιά καταλαβαίνουν ποιες δράσεις πρέπει να αναλάβουν σαν πολίτες για να βοηθήσουν
να σωθεί ό,τι µπορεί να σωθεί
∆ιαρρέει εγκάρσια το ηµερήσιο πρόγραµµα καθ' όλη τη διάρκεια του Σχολικού Έτους κι αυτό
ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των µαθητών
Είναι ένα Πρόγραµµα µε συνέπεια και σεβασµό στα παιδιά και στον εκπαιδευτικό
∆ίνει αφορµή για ενδιαφέρουσες επισκέψεις, Τα παιδιά νιώθουν ότι µπορούν να προσφέρουν
επειδή αναλαµβάνουν δράση, ότι είναι κοµµάτι της λύσης µε την ενεργό συµµετοχή τους.
Καλλιέργεια υπευθυνότητας στους αυριανούς πολίτες
Όλο το πρόγραµµα τα παιδιά το αγαπούν πάρα πολύ. Το βρίσκουν ενδιαφέρον, δεν
κουράζει. Ξετρελαίνονται µε τα πειράµατα και τις κατασκευές
Κινεί το ενδιαφέρον των παιδιών και το περιµένουν κάθε χρόνο ανυπόµονα
Η σύνδεση των δραστηριοτήτων µε γνωστικά πεδία της Στ΄ τάξης (γλώσσα, φυσική, τοπική
ιστορία)
Παρέχει έγκυρες - επιστηµονικές γνώσεις µε απλότητα και ευχάριστο τρόπο που συµβάλλουν
σηµαντικά στην περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών και είναι ικανές να µεταβάλλουν
καθοριστικά την καθηµερινή τους πρακτική
Μόνο θετικά για τους µαθητές έχει το πρόγραµµα
Το Σχέδιο ∆ράσης και το εκπαιδευτικό υλικό
Οι µαθητές µπορούν να αυτοσχεδιάσουν και να βρουν και δικές τους ιδέες
9.

Ποια στοιχεία χρειάζονται τυχόν βελτίωση;
Κανένα (80%)
Ανανέωση και εµπλουτισµός του εκπαιδευτικού υλικού που αποστέλλεται στις οµάδες
(ενηµερωτικές αφίσες, βίντεο, συνεντεύξεις) (3%)
∆ραστηριότητες πιο συναφείς µε τη νηπιακή ηλικία (2%)
Το υλικό να αποστέλλεται γρηγορότερα για να µπορεί να αξιοποιείται καλύτερα (1%)
Οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι, στην επιστροφή τους από την Αθήνα να φέρνουν δώρα
αναµνηστικά για όλα τα παιδιά του τµήµατος (1%)
Παραπάνω δράσεις για την ηπειρωτική Ελλάδα (1%)
Οι φόρµες για τον καθαρισµό ακτής είναι δυσλειτουργικές για τα παιδιά και καταναλώνουν
πολύ χρόνο (1%)
Κάποιες δράσεις είναι απλοϊκές για τις µεγαλύτερες τάξεις (1%)
Να προστεθούν νέες δραστηριότητες (1%)

Περισσότερες δράσεις και εκθέσεις ή εκπαιδευτικά προγράµµατα, στην περιφέρεια. Ίσως
καλύτερη ενεργοποίηση των εκπροσώπων περιβαλλοντικών θεµάτων κατά τόπους.
Να αλλάξει η λογική του διαγωνισµού αφίσας. Τα έργα που βραβεύονται κάθε φορά είναι
ξεκάθαρα, κατευθυνόµενα από εκπαιδευτικούς. Θα πρότεινα να δώσετε λίγο χώρο στη
φαντασία και στο µη καθιερωµένο. Ας µην ψηφίζουν οι οµάδες γιατί αν νοµίζετε ότι είναι
αντικειµενικό, δεν είναι πάντα. Καλύτερα να υπάρχει µια επιτροπή από καλλιτέχνες,
παιδαγωγούς και άλλους, οι οποίοι θα βραβεύουν τις αφίσες που έχουν το στοιχείο της
πρωτοτυπίας και της φαντασίας. ... Θα ήταν ωραίο να ακολουθούσε και η ιστορία του πως
δηµιουργήθηκε κάθε αφίσα, ή µια ιστορία µε αφορµή την αφίσα. Αυτά τα στοιχεία θα
µπορούσε να τα λαµβάνει υπόψη της η κριτική επιτροπή και να αξιολογεί. Και οι κατηγορίες
να είναι πιο συγκεκριµένες. Ν/Γ, ∆.Σ., ειδικά σχολεία.
Εκπαιδευτικό λογισµικό για προσέγγιση µέσω Νέων Τεχνολογιών
∆ηµιουργία πλατφόρµας που να µπορούν να επικοινωνούν όλοι οι συµµετέχοντες µεταξύ
τους
Η διαδικτυακή επικοινωνία (πιο άµεση)
Ανάρτηση στο site περισσότερων δράσεων ανά εβδοµάδα και από διάφορα σχολεία
Άµεση επικοινωνία µε συγκεκριµένο εµψυχωτή
Ενηµερωτικές συναντήσεις των εθελοντών εκπαιδευτικών
Περισσότερες δραστηριότητες έτσι ώστε να υπάρχουν κι άλλες επιλογές.
Στις µεγάλες τάξεις όπου αφαιρέθηκαν οι ώρες Ευέλικτης Ζώνης είναι πολύ δύσκολο να
πραγµατοποιηθούν όλες οι δραστηριότητες
Επαφή µε τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στη Παιδική HELMEPA
Περισσότερη πληροφόρηση για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Το υλικό να διαφοροποιείται για µαθητές προσχολικης αγωγής κ σχολείου
Οι 2 διαφορετικές οµάδες στην ίδια τάξη είναι ένα θέµα. Σαν τάξη δουλεύουµε πιο εύκολα
H δέσµευση της πραγµατοποίησης τουλάχιστον 15 δραστηριοτήτων από το Σχέδιο ∆ράσης
είναι ανασταλτικός παράγοντας
Αναπροσαρµογή των δράσεων για όλες τις ηλικίες
Συνεργασία µεταξύ των οµάδων µε άλλα σχολεία
Τα πειράµατα θα πρέπει να αλλάζουν κάθε χρονιά για να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των
οµάδων
Τα πειράµατα να είναι πιο οµαδοποιηµένα.
Περισσότερα πρακτικά πειράµατα και δραστηριότητες
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Θα προτείνατε σε συνάδελφό σας να συµµετάσχει στο Πρόγραµµα;
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