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Β2. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Φροντίζω το Περιβάλλον-Περιβάλλον» 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ. 2  

 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος:  
Φροντίζω το Περιβάλλον  
Επιμέρους Θεματική  Ενότητα/Υποενότητα:  
Περιβάλλον 

Τίτλος/τίτλοι προγραμμάτων 

Ομάδα Δράσης Μαθητών 

για την Προστασία των 

Ζώων Συντροφιάς (ΔΙΚΤΥΟ 

ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ) 

 

Ο δικός μας τίτλος  
Οι φίλοι μας τα …παιδιά! 

 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 
 

Αναφορά σε: 
 
Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 

 1.Δεξιότητες Μάθησης  

- Κριτική σκέψη (Critical thinking)  

- Επικοινωνία (Communication)  

- Συνεργασία (Collaboration)  

- Δημιουργικότητα (Creativity) 
2.Δεξιότητες Ζωής 
 - Πολιτειότητα  

- Ενσυναίσθηση και ευαισθησία  

- Προσαρμοστικότητα  

- Ανθεκτικότητα  

- Υπευθυνότητα  

- Πρωτοβουλία  

- Οργανωτική ικανότητα 
3.MIΤ: Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης 
 

- Τεχνολογίες της Επικοινωνίας  

 

4. Δεξιότητες του νου  

- Στρατηγική σκέψη  

- Επίλυση προβλημάτων  

- Μελέτη περιπτώσεων (case studies)  

- Κατασκευές  

- Πλάγια σκέψη 

 
 
Β) στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και  την (τις) επιμέρους θεματική 

(-κες) ενότητα (-τες)  Στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές αρχικά να 
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συνειδητοποιήσουν τις έννοιες του δεσποζόμενου και αδέσποτου ζώου, να 
αναπτύξουν την ενσυναίσθηση και την αγάπη προς τα ζώα συντροφιάς, 
κατανοώντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις των ανθρώπων απέναντί τους. 
Τέλος, να καλλιεργήσουν δεξιότητες ώστε να αναλάβουν δράσεις και 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης της σχολικής και τοπικής κοινότητας  για την 
πρόληψη της εγκατάλειψης ζώων, για την προστασία των αδέσποτων της 
περιοχής, καθώς και για την προώθηση στειρώσεων και υιοθεσιών μέσω 
φιλοζωικών σωματείων.  
 
 

 

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 
3 (ώρες) 

Δραστηριότητα 1η : Καταιγισμός ιδεών-Τα ζώα γύρω μας  Ποια ζώα βλέπουμε 

στη γειτονιά μας. 

 Οι μαθητές για 3 λεπτά λένε όσα ζώα βλέπουν καθημερινά στη γειτονιά τους, 

στον δρόμο προς το σχολείο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. 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. 

Δραστηριότητα 2η : Προβολή βίντεο με κατοικίδια ζώα, ζώα του 

αγροκτήματος, ζώα του δάσους, άγρια ζώα και ζώα που πέφτουν σε 

χειμερία νάρκη. 

Δραστηριότητα 3η : Με αφορμή το μάθημα από το Ανθολόγιο 

(Φοβάμαι) οι μαθητές θα ζωγραφίσουν τα ζώα που κοιμούνται το 

χειμώνα και θα φτιάξουν ένα βιβλιαράκι με τα ζώα που πέφτουν σε 

χειμερία νάρκη. 
 

Εργαστήριο 2 
3 (ώρες) 

Δραστηριότητα 1η : Οι φίλοι μας τα ζώα. Ευαισθητοποίηση μέσω έργων 

τέχνης και κειμένων.  

Οι μαθητές παρατηρούν έργα τέχνης με θέμα ζώα συντροφιάς. Παρατηρώντας 
προσεκτικά προσπαθούν να περιγράψουν το περιβάλλον που απεικονίζει ο 
κάθε πίνακας, τους ήρωες, τα συναισθήματα των ηρώων καθώς και τα 
συναισθήματα που προκαλούν οι πίνακες στα ίδια τα παιδιά. Το έργο τέχνης 
μπορεί να συνδεθεί με τις εμπειρίες τους. 
Δραστηριότητα 2η : Ώρα ανάγνωσης. Από το Ανθολόγιο διαβάζουμε  
Ο παπαγάλος 
Το τρομαγμένο χελιδονάκι. 
Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι. 
 
 
 
 

Εργαστήριο 3 
3 (ώρες) 

Δραστηριότητα 1η : Πώς νιώθουν τα ζώα;  
Αξιοποιώντας πίνακες ζωγραφικής ή φωτογραφίες από το διαδίκτυο ή από τον 
τοίχο των φίλων, οι μαθητές/τριες παρατηρώντας προσεκτικά προσπαθούν να 
κατανοήσουν πώς αισθάνονται τα ζώα. 
Δραστηριότητα 2η : Πώς διαλέγω κατοικίδιο; Ποια ζώα είναι για το σπίτι  
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Οι μαθητές διαβάζουν συγκεκριμένα κείμενα της Πανελλαδικής Φιλοζωικής 
και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και ακολουθεί συζήτηση και 
προβληματισμός. 
Δραστηριότητα 3η : Φτιάχνω ζώα με πλαστελίνη. 
 
 

Εργαστήριο 4 
3 (ώρες) 

Δραστηριότητα 1η : Δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς  
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διαβάζουν το παρακάτω κείμενο και κάθε 
ομάδα παρουσιάζει μία από τις τέσσερις κατηγορίες, εμπλουτίζοντας την 
παρουσίαση με προσωπικές εμπειρίες και ιστορίες ζώων που γνωρίζουν από 
κάθε κατηγορία. 
«1. Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να 
συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους 
ζωοφιλίας ή συντροφιάς.  
2. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι, που χρησιμοποιούνται για το 
κυνήγι, τη φύλαξη ποιμνίων, τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και 
προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και 
διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα 
σώματα ασφαλείας  
3. Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε μη άγριο ζώο, που συντηρείται ή 
προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, 
για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και 
φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του.  
4. Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν 
έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του 
κατόχου, του συνοδού ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό την άμεση 
επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι κυνηγετικοί και σκύλοι φύλαξης ποιμνίων, 
καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της 
εκ-παίδευσής τους, της φύλαξης του ποίμνιου, της έρευνας και της διάσωσης, 
δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα (ΝΟΜΟΣ 4039/2012 ΦΕΚ Α΄ 15, όπως 
τροποποιήθηκε Ν. 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32)». 
 
Δραστηριότητα 2η : Εκπαιδεύοντας υπεύθυνους κηδεμόνες  
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και συγκεντρώνουν πληροφορίες για την 
φροντίδα των ζώων, εμβολιασμό, διατροφή, καθαριότητα, περιποίηση, 
εκπαίδευση. Μαθαίνουν για τη συμβίωση με τα ζώα και την ευθύνη που 
συνοδεύει την υιοθέτηση ενός κατοικίδιου. 
Δραστηριότητα 3η :  Οι περισσότεροι μαθητές έχουν ζωάκια στο σπίτι τους. Θα 
φωτογραφηθούν ή θα ζωγραφίσουν το αγαπημένο τους ζωάκι, θα γράψουν 
λίγα λόγια γι αυτό και θα το παρουσιάσουν στην τάξη. 
 

Εργαστήριο 5 
3 (ώρες) 

Δραστηριότητα 1η : Τα Δικαιώματα των ζώων  
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διαβάζουν την Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων των Ζώων. Στη συνέχεια χωρισμένοι σε ομάδες συμπληρώνουν 
σχετικό φύλλο εργασίας. 
Δραστηριότητα 2η : Ώρα ανάγνωσης μύθοι του Αισώπου. 
 
Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας 
Ο λαγός και η χελώνα 
Η αλεπού και τα σταφύλια 
Το πάθημα της αλεπούς 
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Δραστηριότητα 3η : θα ζωγραφίσουν εικόνες από τους μύθους του Αισώπου. 

Εργαστήριο 6 
3 (ώρες) 

Δραστηριότητα 1η  : Όλοι μαζί θα ακουστούμε πιο πολύ  
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες συζητούν το θέμα: Εσείς τι θα θέλατε να 
πείτε στον κόσμο για τα ζώα γύρω μας; Θα συζητήσουν μεταξύ τους και θα 
γράψουν κάθε ομάδα το δικό της μήνυμα σε μία ή περισσότερες αφίσες, είτε 
ζωγραφίζοντας στο μάθημα των εικαστικών, είτε στον υπολογιστή με τη 
βοήθεια του εκπαιδευτικού.  
Δραστηριότητα 2η : Συνεργασία με φορείς  
Τα παιδιά επικοινωνούν με τη δημοτική αρχή. Ενημερώνονται αν υπάρχει 
πρόγραμμα φροντίδας και στείρωσης των αδέσποτων ζώων και κάνουν τις 
προτάσεις τους.  
Επίσης αναζητούν φιλοζωικές οργανώσεις της περιοχής, επικοινωνούν 
τηλεφωνικά και ζητούν πληροφορίες για τη δράση τους. 
Δραστηριότητα 3η : θα φτιάξουμε το αλφαβητάρι των ζώων 

Εργαστήριο 7 
3 (ώρες) 

Δραστηριότητα 1η: Μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  
Αξιοποιώντας τα βήματα της Επίλυση Προβλήματος οι μαθητές προσπαθούν 
να διαπιστώσουν τα αίτια, τις εμπλεκόμενες ομάδες και πιθανές λύσεις σε 
σχέση με τον μείωση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς: 
Δραστηριότητα 2η : Αναλαμβάνοντας δράση  
Οι μαθητές με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, γονέων και πιθανόν 
άλλων επαγγελματιών ή μαθητών γειτονικών σχολείων (πχ ΕΠΑΛ) 
αναλαμβάνουν δράσεις υποστήριξης των αδέσποτων της γειτονιάς τους. 
Δραστηριότητα 3η : Ώρα μουσικής. Θα ακούσουμε και θα μάθουμε τραγούδια 
με ήρωες ζώα από το βιβλίο της γλώσσας. 
Αχ και να μουν αχινός 
Οχτώ μεγάλοι ποντικοί 
Ρινόκερος και κόκορας 
Το παπί  
Σαλιγκάρι σαλιγκάρι 
Ιπποπόταμε πού πας; 
 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών/τριών 
 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα προβλέπει διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση ή 
διευκολύνσεις ώστε να μπορούν να παρακολουθούν όλα τα παιδιά της 
σχολικής τάξης. 
 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το πρόγραμμά 
μας 

Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των αγγλικών, πληροφορικής, 
γυμναστικής  και τον Διευθυντή του σχολείου 
 
 

Τελικά προϊόντα που 
παρήχθησαν από τους/τις 
μαθητές/τριες  κατά τη 
διάρκεια των εργαστηρίων 

Κολλάζ με εικόνες ζώων 
Ζώα με πλαστελίνη 
Ζωγραφιές 
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Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που παρήχθησαν 
από τους/τις  μαθητές/τριες 
κατά τη διάρκεια των 
εργαστηρίων 

Αλφαβητάρι ζώων 
Ζωγραφιές  
Αφίσες 
Σκίτσα 
Φύλλα εργασίας 
Ενώνω τα γράμματα της αλφαβήτας με τη σειρά και σχηματίζω ζώα π.χ. 
ελέφαντας-αράχνη 

Αξιολόγηση - Αναστοχασμός 
πάνω στην υλοποίηση 

Πριν από το κλείσιμο κάθε εργαστηρίου ζητείται από τα παιδιά προφορικά 
(Α΄τάξη) να απαντήσουν ενδεικτικά : 
 

 Τι μου άρεσε περισσότερο στο εργαστήριο; 

 Τι δε μου άρεσε και τόσο; 

 Τι έμαθα; 

 Τι κρατάω; 

 Τι θυμάμαι; 
 
Λόγω των περιορισμών του covid-19 και της υποχρεωτικής εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, οι παραπάνω δράσεις τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις 
τρέχουσες οδηγίες. Οι ομαδικές εργασίες έγιναν ατομικά από τους μαθητές και 
κατά την διάρκεια της εξ αποστάσεως, παρουσιάστηκαν εκπαιδευτικά video με 
στόχο την πρόκληση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων με τους μαθητές.  
 

Εκδηλώσεις διάχυσης και 
Συνολική αποτίμηση της 
υλοποίησης της υποδράσης  

 Δημιουργία αφίσας 
 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου 
 Εκδηλώσεις  παρουσίασης των αποτελεσμάτων στο σχολείο και στην 

ευρύτερη σχολική και τοπική κοινότητα εφόσον οι συνθήκες το 
επιτρέψουν 

 Παρουσίαση των καλλιτεχνικών δημιουργιών στο σχολείο 
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