
Καλό φθινόπωρο και καλή σχολική χρονιά, 
  μικροί και μεγάλοι φίλοι της Παιδικής HELMEPA!

H HELMEPA συντονίζει στην Ελλάδα, τον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό 
Ακτών 2019, το μεγαλύτερο εθελοντικό γεγονός του είδους του στον κόσμο!

Όλοι μας απολαύσαμε το καλοκαίρι τις ελληνικές παραλίες με τα γαλανά νερά 
και τη χρυσαφένια άμμο, τα βοτσαλάκια ή τα βράχια. Πόσες φορές όμως αυτή 
η πολύ όμορφη εικόνα χάλασε από μια γόπα που «ξεφύτρωσε» στην άμμο, ένα 
καλαμάκι που μπλέχτηκε στα πόδια μας, μια πλαστική σακούλα που «πέταξε» 
με τις διαθέσεις του ανέμου; 

Αν σας ενοχλεί το θέαμα των απορριμμάτων που κάποιοι αφήνουν πίσω τους στις παραλίες, τότε 
πάρτε την κατάσταση… στα χέρια σας! Δηλώστε κι εσείς συμμετοχή στον Παγκόσμιο Εθελοντικό 
Καθαρισμό Ακτών 2019 μέχρι τέλος Οκτωβρίου, οργανώνοντας τον καθαρισμό μιας κοντινής 
παραλίας, μιας όχθης ποταμού/λίμνης ή ενός τμήματος του βυθού. Πάνω από 13 εκατομμύρια 
άνθρωποι έχουν πάρει μέχρι σήμερα μέρος στoν Παγκόσμιο 
Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών, συγκεντρώνοντας περισσότερους 
από 100.000 τόνους απορριμμάτων. Αποτελεί πρωτοβουλία του 
Ocean Conservancy (www.oceanconservancy.org), ενώ η Ελληνική 
Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA τη 
συντονίζει για 29η συνεχή χρονιά στη χώρα μας! 

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί και κάθε ένας που θέλει να 
εκφράσει την ευαισθησία του για το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον της χώρας μας!
Η διαδικασία είναι απλή. Αρχικά πρέπει να συμπληρώσετε τη δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα 
της HELMEPA και έπειτα εμείς θα σας καθοδηγήσουμε και θα σας στείλουμε Δελτίο Καταγραφής 
Απορριμμάτων μαζί με την ηλεκτρονική αφίσα της εκστρατείας για να απευθύνετε, εάν θέλετε, ένα 
ευρύτερο κάλεσμα στην τοπική κοινότητα.

Ας ανανεώσουμε λοιπόν τη δέσμευση μας για Καθαρές Θάλασσες και Ακτές με την ευκαιρία 
του Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών, στέλνοντας το μήνυμα ότι νοιαζόμαστε για τη 
θάλασσα και το μέλλον μας!

Καλό φθινόπωρο και καλή σχολική χρονιά, Καλό φθινόπωρο και καλή σχολική χρονιά, 
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Πάνω από 13 εκατομμύρια 



Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA»

Από τις αναφορές και τις αξιολογήσεις που επεξεργαστήκαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 
διαπιστώσαμε ότι το πρόγραμμα της περασμένης σχολικής χρονιάς ήταν “λίγο δύσκολο” για τους 
μικρότερους φίλους της Παιδικής HELMEPA, και γι‛ αυτό αντικαταστήσαμε στο φετινό πρόγραμμα 
ορισμένες ερευνητικές δράσεις με παιχνίδια, πειράματα και κατασκευές, κάνοντάς το πολύ πιο 
διασκεδαστικό. 

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές για φέτος περιλαμβάνουν:

- Την αποστολή φακέλου με υποστηρικτικό υλικό στους 
Εθελοντές Εκπαιδευτικούς, όπως αφίσες, αυτοκόλλητα, 
σχολικό ημερολόγιο, καθώς και κονκάρδες για τα παιδιά.

- Πειράματα για τη δημιουργία θαλάσσιων ρευμάτων και 
τον καθαρισμό της θάλασσας από πετρελαιοκηλίδα.

- Παιχνίδια για την ανακύκλωση, το χρόνο διάλυσης 
των απορριμμάτων στη θάλασσα και το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου.   

- Κατασκευές με άχρηστα υλικά και υλοποίηση 
προγράμματος ανακύκλωσης.

- Δημιουργία ποιημάτων, τραγουδιών, συνθημάτων και ζωγραφικών έργων 
για τον εορτασμό παγκόσμιων ημερών σχετικών με το περιβάλλον.

Η ιστοσελίδα helmepajunior.wordpress.com παραμένει το βασικό εργαλείο για τη λειτουργία 
του Προγράμματος και περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως τις υποχρεώσεις 
των εκπαιδευτικών, την υποστήριξη της HELMEPA, την Αίτηση Εγγραφής, τον οδηγό με τις 
πληροφορίες, τις προτεινόμενες δράσεις κ.α.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η HELMEPA:

• Στέλνει υποστηρικτικό υλικό σε Εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει την Αίτηση Εγγραφής

• Διανέμει το 3μηνιαίο ενημερωτικό έντυπο «ΤΑ ΓΛΑΡΟΠΟΥΛΑ», σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή στους Εκπαιδευτικούς, για να το μοιράσουν με τη σειρά τους στα παιδιά

• Καλύπτει σε λογικά πλαίσια δαπάνες δραστηριοτήτων των Ομάδων Δημόσιων Δημοτικών 
Σχολείων και Νηπιαγωγείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

• Προκηρύσσει για τις Ομάδες του Προγράμματος Διαγωνισμό 
Ζωγραφικής

• Στο τέλος του σχολικού έτους, απονέμει Αναμνηστικό Δίπλωμα 
στους εθελοντές Εκπαιδευτικούς και τους αποστέλλει τα 
αντίστοιχα Διπλώματα για τους μαθητές τους.
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Σεπτέμβριος 2019

ζωγραφικών έργων 

Εθελοντές Εκπαιδευτικούς, όπως αφίσες, αυτοκόλλητα, 
σχολικό ημερολόγιο, καθώς και κονκάρδες για τα παιδιά.
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Παιδική HELMEPA

Το πρόγραμμα έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για το 
σχολικό έτος 2019-2020. Αν δεν έχετε ήδη συμπληρώσει Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και 
όλα τα παραπάνω σας φάνηκαν ενδιαφέροντα, θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στην οικογένεια 
της Παιδικής HELMEPA. Καλή σχολική χρονιά!

Ανασκόπηση του περασμένου σχολικού έτους και δράσεις Ομάδων

Το σχολικό έτος 2018-2019 λειτούργησε για πρώτη φορά το ανανεωμένο πρόγραμμα «Παιδική 
HELMEPA» με τίτλο «Βουτιά στον Ωκεανό» με τα εξής αποτελέσματα: 

- 2.600 μαθητές συμμετείχαν στο Διαγωνισμό Ζωγραφικής.

- 3.600 μαθητές πραγματοποίησαν 2.426 δράσεις.

- Το 92% των εκπαιδευτικών αξιολόγησε το πρόγραμμα ως «Άριστο» και «Πολύ Καλό» 

- Το 96% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι τα παιδιά διαμόρφωσαν πιο υπεύθυνη συμπεριφορά 
απέναντι στις θάλασσες μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

- Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε «Άριστο» και «Πολύ Καλό» ως προς την παιδαγωγική σκοπιμότητα 
από το 92% των εκπαιδευτικών, ως προς την επιστημονική εγκυρότητα από το 93% και ως προς 
την παιδαγωγική καταλληλότητα από το 84%.

Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς για το χρόνο που αφιέρωσαν 
να συμπληρώσουν την αξιολόγηση του Προγράμματος και για τα σχόλια τους. 

Σκοπός μας είναι να βελτιώνουμε συνέχεια το πρόγραμμα 
προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Παρακάτω ακολουθούν φωτογραφίες από δραστηριότητες Ομάδων που μας έδωσαν τη συγκατάθεση 
προβολής τους.

- Στο πλαίσιο της ενημέρωσής τους για τη ναυτιλία και την ασφάλεια στη 
θάλασσα, τα μέλη των Ομάδων 2739(Ν)-2740(Ν) του 3ου Νηπιαγωγείου 
Αιγινίου μίλησαν με εκπροσώπους της Λιμενικής Αρχής της περιοχής τους. 

- Έρευνα για τα υδάτινα οικοσυστήματα και δημιουργία κολάζ 
από τις Ομάδες 2752(Ν)-2753(Ν) του Νηπιαγωγείου Κοσμίου 
Ροδόπης  

- Τα μέλη της Ομάδας 2568(Ν) του 1ου Νηπιαγωγείου Αφετών 
Νεοχωρίου δημιούργησαν περιβαλλοντικό πανό για τον 
εθελοντικό καθαρισμό της παραλίας Κορώπι στον Παγασητικό 
κόλπο. 

Αιγινίου μίλησαν με εκπροσώπους της Λιμενικής Αρχής της περιοχής τους. 

- Έρευνα για τα υδάτινα οικοσυστήματα και δημιουργία κολάζ 



- Τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τη θάλασσα, 
θέλησαν να θυμίσουν στους τουρίστες του τόπου τους οι μικροί εθελοντές 
των Ομάδων 2569(Ν)-2570(Ν) του Νηπιαγωγείου Λυκείου Ροδόπης με 
τον κατάλογο που έφτιαξαν. 

- Πώς φαντάζονται τα παιδιά, τα πλοία του μέλλοντος; Σύμφωνα με 
τα μέλη των Ομάδων 2653(Ν)-2654(Ν) του 8ου Νηπιαγωγείου 
Αλεξανδρούπολης τα πλοία αυτά σκορπίζουν από τα φουγάρα τους 
αστέρια, καρδούλες, λουλούδια, μπαλόνια, φιλιά, χρώματα... Ο αέρας 
και τα κύματα μαζί με τις γοργόνες και τα ψάρια τα σπρώχνουν στον 
προορισμό τους...

- Σενάρια για την κλιματική αλλαγή έγραψαν τα μέλη της Ομάδας 2716(Ν) του Νηπιαγωγείου 
Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης, ενώ 
συμμαθητές τους από την Ομάδα 2717(Ν) 
έκαναν θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς με 
ζώα των πόλων που κινδυνεύουν από την 
κλιματική αλλαγή.

- Οι 6 Ομάδες του Δημοτικού Σχολείου Παλαιφύτου Πέλλας, παρουσίασαν θεατρικό για την 
κλιματική αλλαγή, πραγματοποίησαν καθαρισμό ακτής, δημιούργησαν επιτραπέζιο παιχνίδι για 

τις υδάτινες ζώνες και έφτιαξαν φυλλάδιο με πληροφορίες και φωτογραφίες 
για τον Λαγοκέφαλο και το Λεοντόψαρο και το μοίρασαν σε συμμαθητές 
τους.

- Τα μέλη των 4 Ομάδων του Νηπιαγωγείου 
Πολίχνης επινόησαν τα δικά τους πρόστιμα για 
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος... 

- Τα μέλη των Ομάδων 2698(Ν)-2699(Ν) 
του 26ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας, τοποθέτησαν 
σε εμφανή σημεία της περιοχής τους τις αφίσες 
του Γλάρου που τους στείλαμε. 

www.helmepajunior.gr
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- Γράμμα στη HELMEPA με τις προτάσεις και τις ιδέες τους για να γίνουν 
τα πλοία, και γενικότερα ο χώρος της ναυτιλίας, πιο φιλικός προς το 
περιβάλλον έστειλαν οι μαθητές των ομάδων 1971(Γ)-1972(Γ) του 
Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκης.

- Πιο επίκαιρες από ποτέ φαντάζουν οι λύσεις για την κλιματική αλλαγή που 
προτείνουν τα μέλη των Ομάδων 3033(Β)-3034(Β) του Δημοτικού Σχολείου 
Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής, ύστερα από τις καταστρεπτικές πυρκαγιές σε 
Αλάσκα, Αμαζόνιο και άλλες περιοχές του πλανήτη. Δεν είναι μόνο τα 
αμέτρητα στρέμματα δασικής έκτασης που χάθηκαν, αλλά και οι υπερβολικές 
ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που έχουν εκλυθεί στην ατμόσφαιρα... 
Διπλό το κακό από τις πυρκαγιές! 

Σταυρόλεξο και κρυπτόλεξο με θαλάσσιους οργανισμούς

Λύστε το σταυρόλεξο της επόμενης σελίδας και βρείτε τους θαλάσσιους οργανισμούς στο παρακάτω 
κρυπτόλεξο.
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helmepajunior@helmepajunior.gr
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 Δ/νση: Περγάμου 5, 17121 Ν. Σμύρνη
 Τηλ.: 210 9343088, 210 9341233
 Φαξ: 210 9407327
 Internet: www.helmepajunior.gr
 E-mail: helmepajunior@helmepajunior.gr

 Ιδιοκτήτης: HELMEPA
 Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος
 Δ/νση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ
 Σύνταξη: Δημήτρης Καζάς - Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
 Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης

Απαντήσεις σταυρόλεξου:

1. Χταπόδι,  2. Χελώνα,  3. Αχινός,  4. Πιγκουΐνος,  5. Δελφίνι,  6. Φώκια,  7. Ιππόκαμπος,  8. Αστακός, 
9. Μέδουσα,  10.  Κάβουρας,  11. Γαρίδα,  12. Σαλάχι,  13. Φάλαινα,  14. Καρχαρίας,  15. Αστερίας,  16. Καλαμάρι

ΚΑΛΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!


