
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ 

ΜΟΤΔΗΟ ΦΤΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΡΖΣΖ (ΜΦΗΚ) – ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«ΣΑ ΕΩΑ ΚΑΗ ΦΤΣΑ ΠΡΟΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» 

 

ΦΤΛΛΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

 

1.ρνιείν: ……………………………………............................ ......... Σάμε....... 

2.Έηε πξνϋπεξεζίαο: ........... 

3. πνπδέο (κπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο): 

 Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 

 Εμνκνίσζε 

 Παηδαγσγηθό Τκήκα Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο 

 Παηδαγσγηθό Τκήκα Εηδηθήο Αγσγήο  

 Μεηεθπαίδεπζε Δηδαζθαιείνπ Γεληθήο Αγσγήο 

 Μεηεθπαίδεπζε Δηδαζθαιείνπ Εηδηθήο Αγσγήο  

      Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο Εηδίθεπζεο (Μάζηεξ) 

 Δηδαθηνξηθόο Τίηινο 

 

4. Έρεηε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο;   Ναη    Όρη 

5. Σύπνο ηάμεο ζηελ νπνία ππεξεηείηε:   

 γεληθή ηάμε         ηκήκα έληαμεο         γεληθή ηάμε κε παξάιιειε ζηήξημε        εηδηθή ηάμε  

6. Έρεηε ζηελ ηάμε ζαο παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο;   Ναη   Όρη 

 

7. Αλ ΝΑΗ, πνηα ή πνηεο θαηεγνξίεο παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρεηε; 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

8. Αξηζκόο παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέζα ζηελ ηάμε: ......….  

9. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δόζεθαλ από ην ΜΦΗΚ ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο, ηνπο ζηόρνπο θαη ηε κεζνδνινγία, ήηαλ μεθάζαξεο θαη θαηαλνεηέο; 
      θαζόινπ   ιίγν    αξθεηά    πνιύ   πάξα πνιύ   

 

10. Ζ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ εθαξκόζηεθε ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ήηαλ:  

 θαηάιιειε γηα ηελ εκπέδσζε ησλ πιεξνθνξηώλ 

 

 επράξηζηε γηα ηνπο καζεηέο 

       

 ηθαλή λα πξνάγεη ηηο γλώζεηο ησλ καζεηώλ 

       

 ηθαλή λα πξνάγεη ηε γεληθόηεξε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ 

      θαζόινπ   ιίγν    αξθεηά    πνιύ   πάξα πνιύ   

 

11. Οη παξερόκελεο ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γλώζεηο ήηαλ: 

 πξσηόηππεο 

       

 θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ησλ καζεηώλ 

       

 ελδηαθέξνπζεο γηα ηνπο καζεηέο 

        

 ηθαλέο λα ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο επαηζζεηνπνίεζε 



        

12. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη κπόξεζαλ λα επηηεπρζνύλ νη παξαθάησ ζηόρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο; 

 

Α. Οη καζεηέο απέθηεζαλ γλώζεηο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ επεμεξγάζηεθαλ, όπσο: 

 ηελ έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο  

θαζόινπ   ιίγν    αξθεηά    πνιύ   πάξα πνιύ   

 ηνπο κεραληζκνύο πξνζαξκνγήο ησλ θπηώλ θαη ησλ δώσλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο από ηνπο ερζξνύο 
θαζόινπ   ιίγν    αξθεηά    πνιύ   πάξα πνιύ   

 ηνπο κεραληζκνύο πξνζαξκνγήο ησλ θπηώλ θαη ησλ δώσλ 

γηα ηελ θίλεζε 
θαζόινπ   ιίγν    αξθεηά    πνιύ   πάξα πνιύ   

 ηνπο κεραληζκνύο πξνζαξκνγήο ησλ θπηώλ θαη ησλ δώσλ 

γηα ηε ζύιιεςε ηεο ηξνθήο 
θαζόινπ   ιίγν    αξθεηά    πνιύ   πάξα πνιύ   

 ηνπο κεραληζκνύο πξνζαξκνγήο ησλ θπηώλ θαη ησλ δώσλ 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θξύνπ ή ηεο δέζηεο  

θαζόινπ   ιίγν    αξθεηά    πνιύ   πάξα πνιύ   

Β. Οη καζεηέο θαιιηέξγεζαλ: 

 ηε δεμηόηεηά ηνπο λα παξαηεξνύλ 

θαζόινπ   ιίγν    αξθεηά    πνιύ   πάξα πνιύ   

 ηε δεμηόηεηά ηνπο λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα 

θαζόινπ   ιίγν    αξθεηά    πνιύ   πάξα πνιύ   

 ηε δεμηόηεηά ηνπο λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα 

θαζόινπ   ιίγν    αξθεηά    πνιύ   πάξα πνιύ   

 ηε δεμηόηεηά ηνπο λα ςάρλνπλ θαη λα εληνπίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην εξώηεκα πνπ εξεπλνύλ 

θαζόινπ   ιίγν    αξθεηά    πνιύ   πάξα πνιύ   

 ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε 

θαζόινπ   ιίγν    αξθεηά    πνιύ   πάξα πνιύ   

 ηελ επηζηεκνληθή ηνπο ζθέςε 

θαζόινπ   ιίγν    αξθεηά    πνιύ   πάξα πνιύ   

 ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα δνπιεύνπλ νκαδηθά 

θαζόινπ   ιίγν    αξθεηά    πνιύ   πάξα πνιύ   

 ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα ρεηξίδνληαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

θαζόινπ   ιίγν    αξθεηά    πνιύ   πάξα πνιύ   

 

14. ε πόζεο δηδαθηηθέο ώξεο πινπνηήζαηε ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζην ζρνιείν; (εθηόο ησλ σξώλ 

ηεο επίζθεςεο ζην Μνπζείν) ....................... 

 

15. Πώο ζπλέβαιε ε πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ε επίζθεςε ζην ΜΦΗΚ ζηελ 

θαηαλόεζε θαη επεμεξγαζία ησλ Δλνηήησλ «Σα δώα» θαη «Φπηά θαη Εώα ηνπ ηόπνπ καο» ηεο Μειέηεο 

ηνπ Πεξηβάιινληνο ηεο Β΄θαη Γ΄ Γεκνηηθνύ αληίζηνηρα; 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

16. Γξάςηε ηα ζρόιηα θαη ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Σαο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζπλεξγαζία! 


