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Θεματική 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Υποθεματική 

Οικολογία-Οικολογική 

Συνείδηση 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ  

(που προτείνονται) Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο 

Τίτλος 

«Ομάδα δράσης μαθητών για την προστασία των 
ζώων συντροφιάς- 

  Δίκτυο Τέχνης και Δράσης» 
 

Δεξιότητες στόχευσης 

του εργαστηρίου 

Δεξιότητες Μάθησης: Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία 

Δημιουργικότητα  

 

Δεξιότητες Ζωής: Πολιτειότητα, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, 

Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα, Πρωτοβουλία, 

Οργανωτική ικανότητα 

 

MIΤ: Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης: Τεχνολογίες της 

Επικοινωνίας  

 

Δεξιότητες του νου: Επίλυση προβλημάτων, Μελέτη περιπτώσεων (case 

studies), Κατασκευές  

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Εργαστήριο Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

Να αντιληφθούν το θέμα του 

εκπαιδευτικού προγράμματος και 

να κατανοήσουν βασικές ομάδες 

ζώων όπως οικόσιτα, αδέσποτα, 

δεσποζόμενα κλτ. 

Εργαστήριο 1 

Τίτλος: Καταιγισμός ιδεών-τα ζώα 

γύρω μας. 

 

  

-Οι μαθητές λένε όσα ζώα βλέπουν 

καθημερινά στη γειτονιά τους, 

στον δρόμο προς το σχολείο, αλλά 

και στην ευρύτερη περιοχή. Ο/η 

εκπαιδευτικός ή ένας/μία 

μαθητής/τρια τα γράφει στον 

πίνακα χωρίς κανένα σχόλιο. 

Στη συνέχεια τα ομαδοποιούν και 

οι ομάδες που θα σχηματιστούν 

μπορεί να είναι: Ζώα οικόσιτα, ζώα 

συντροφιάς (δεσποζόμενα και 

αδέσποτα), άλλα ζώα που ζουν 

στην περιοχή. 

-Ατομικό φύλο εργασίας 

-Αφήγηση παραμυθιού «Η γάτα η 

Μαρμελάδα» 
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Στόχευση του εργαστηρίου αυτού 

είναι οι μαθητές να 

ευαισθητοποιηθούν μέσα από 

πίνακες ζωγραφικής. 

 

Εργαστήριο 2 

Τίτλος: Οι φίλοι μας τα ζώα 

 

  

Οι μαθητές παρατηρούν έργα 

τέχνης με θέμα ζώα συντροφιάς 

και προσπαθούν να περιγράψουν 

το περιβάλλον που απεικονίζει ο 

κάθε πίνακας, τους ήρωες, τα 

συναισθήματα των ηρώων. Το 

έργο τέχνης μπορεί να συνδεθεί με 

τις εμπειρίες τους. Οι 

μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να 

κάνουν υποθέσεις και να δίνουν 

ερμηνείες στηριζόμενοι/ες σε 

στοιχεία που εντοπίζουν στα ίδια 

τα έργα. 

-ατομικό φύλλο εργασίας 

Στόχος είναι μέσα από βίντεο 

ζωοφιλικών ενώσεων να 

αναγνωρίσουν  οι μαθητές τα 

συναισθήματα των ζώων.  

 

Εργαστήριο 3 

 

Τίτλος: 3: Πώς νιώθουν τα ζώα; 

 

Τα παιδιά παρατηρούν τα βίντεο 

και συγκεκριμένα το περιβάλλον, 

το βλέμμα και το σώμα των ζώων 

και υποθέτουν πως νιώθει.  

 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι 

μαθητές να κατανοήσουν τις 

έννοιες δεσποζόμενα και 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς. 

 

 

Εργαστήριο 4 

Τίτλος: Δεσποζόμενα και 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς  

  

 

Ο/η εκπαιδευτικός διαβάζει το 

παραμύθι «Τα αδεσποτάκια» της 

Γιολάντας Τσορώνη-Βασιλειάδη 

και ύστερα τα παιδιά μοιράζονται 

προσωπικές εμπειρίες μέσω 

συζήτησης και ατομικού φύλλου 

εργασίας.. 

Στόχος είναι οι μαθητές να 

προβληματιστούν και να 

συνδέσουν βιωματικές εμπειρίες 

σχετικά με τα αδέσποτα.   

 

Εργαστήριο 5 

Τίτλος: Αδέσποτα ζώα 

 

  

Οι μαθητές/τριες μέσα από τη 

χρήση ενός τροχού ερωτήσεων 

σχετικά με τα αδέσποτα ζώα 

απαντούν και μοιράζονται σκέψεις 

και εμπειρίες. 
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Σκοπός είναι οι μαθητές να 

προβληματιστούν γύρω από το 

θέμα της υπεύθυνης κηδεμονίας 

ενός ζώου και να γνωρίζουν όλες 

τις παραμέτρους της σωστής 

συντήρησης του. 

Εργαστήριο 6 

 

Τίτλος: Υπεύθυνοι κηδεμόνες 

  

Τα παιδιά ακούνε το τραγούδι 

«Υπεύθυνος κηδεμόνας» και 

εργάζονται ατομικά σε φύλλο 

εργασίας . 

 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να 

γνωρίσουν τα παιδιά τα 

διακιώματα των ζώων και να 

συνειδητοποιήσουν ότι ο 

άνθρωπος και τα ζώα έχουν τις 

ίδιες ανάγκες και διακιώματα. 

 

Εργαστήριο 7 

 

Τίτλος: Τα δικαιώματα των ζώων 

                          

 

-Τα παιδιά μέσα από καρτέλες 
γνωρίζουν τα δικαιώματα των 
ζώων όπως αυτά προκύπτουν από 
την Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων των Ζώων. 
-Συζήτηση για ανάγκες 
ανθρώπου/ζώων. 
-Παιχνίδι μνήμης με τις καρτέλες  
-Ατομικό φύλλο εργασίας. 

 

Στόχος  είναι τα παιδιά να 

δημιουργήσουν μια αφίσα 

κοινωνικής ευαισθητοποίησης για 

τα αδέσποτα ζώα. 

Εργαστήριο 8 

 

Τίτλος: Δημιουργία αφίσας 

                          

 
Οι μαθητές  αποτυπώνουν μέσα 
από μια ομαδική δραστηριότητα 
τις διαφορές μεταξύ 
δεσποζόμενων και αδέσποτων 
ζώων. 

Η στόχευση αυτού του 

εργαστηρίου είναι οι μαθητές 

μέσα από την ομιλία ενός 

κτηνιάτρου να κατανοήσουν 

πρακτικές συμβουλές που 

χαρίζουν στο ζώο συντροφιάς 

ασφάλεια και ευδαιμονία. 

Εργαστήριο 9 

 

Τίτλος: Συμβουλές από κτηνίατρο 

                          

 
Οι μαθητές ακούνε τις συμβουλές 
του κτηνιάτρου, προβληματίζονται 
και τις αποτυπώνουν σε ατομικό 
φύλλο εργασίας.  

 

Ο στόχος του εργαστηρίου είναι να 

προβληματιστούν οι μαθητές 

σχετικά με τον υψηλό αριθμό 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 

να σκεφτούν πιθανές λύσεις. 

Εργαστήριο 10 

 

Τίτλος: Μείωση του αριθμού των 

αδέσποτων ζώων 

 

 
-Συζήτηση για τον υψηλό αριθμό 
αδέσποτων ζώων.  
-Παρακολούθηση βίντεο(3-4) για 
σκέψη επάνω στους τρόπους 
μείωσης των αδέσποτων, π.χ. 
υιοθεσία. 
-Ατομικό φύλλο εργασίας. 
-Δημιουργία βίντεο με το μήνυμα 
των παιδιών για την προστασία 
των ζώων συντροφιάς. 

 

Ο στόχος του εργαστηρίου είναι να 

ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές 

σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης 

των αδέσποτων ζώων και να 

αναλάβουν δράση για τη βοήθεια 

τους.  

Εργαστήριο 11 

 

Τίτλος: Αναλαμβάνοντας δράση 

 

 
 
 
-Δημιουργία ταΐστρας για νερό. 
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Στόχος του εργαστηρίου είναι η 

αξιολόγηση της νέας  γνώσης. 

Εργαστήριο 12 

 

Τίτλος: Αξιολόγηση 

 
-Οι μαθητές μέσα από μια 
ανασκόπηση όλων των 
εργαστηρίων, επιλέγουν εκείνο 
που τους άρεσε/ενδιέφερε 
περισσότερο και εξηγούν τους 
λόγους εντός μιας ομαδικής 
συζήτησης. 
-Ατομικό φύλλο εργασίας.  

Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδέσεις 

 

- Οπτικοακουστικό υλικό 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «Υπεύθυνος κηδεμόνας» 

https://www.youtube.com/watch?v=nwAt3V_ItkU 

 

- Βίντεο: 

- Βίντεο 1 

https://www.youtube.com/watch?v=KK4-ZyMW1oY 

Βίντεο 2 

https://www.youtube.com/watch?v=oZ2J2eKIKnY 

Βίντεο 3-4: 

https://www.youtube.com/watch?v=vQTaLBSi-lQ 

https://www.youtube.com/watch?v=K2H5FjhbjSs 

- Τροχός ερωτήσεων: 

  https://wheelofnames.com/2pp-xxr 

- Δημιουργία βίντεο με το μήνυμα των παιδιών 

https://biteable.com/watch/3493692/d470430b06fd26073f7462ce5f9cabf0 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nwAt3V_ItkU
https://www.youtube.com/watch?v=KK4-ZyMW1oY
https://www.youtube.com/watch?v=oZ2J2eKIKnY
https://www.youtube.com/watch?v=vQTaLBSi-lQ
https://www.youtube.com/watch?v=K2H5FjhbjSs
https://wheelofnames.com/2pp-xxr
https://biteable.com/watch/3493692/d470430b06fd26073f7462ce5f9cabf0

