
Πριν την υλοποίηση του εργαστηρίου, πρέπει να κάνετε ορισμένες δραστηριότητες 
προετοιμασίας: 

- Επιλέξτε είδη ζώων που μπορούμε να βρούμε σε καταστήματα κατοικιδίων (e.g. clown-
fi sh, τσιντσιλά, ινδικό χοιρίδιο, παπαγάλο, φίδι καλαμποκιού). 

- Ερευνήστε και βρείτε τις πληροφορίες για κάθε επιλεγμένο είδος στην άγρια φύση. Π.χ. 
που ζει; Τι τρώει; Είναι μοναχικά ζώα; Τι απόσταση μπορούν να διανύσουν καθημερινά; 

- Εκτυπώστε σύντομες πληροφορίες για κάθε είδος και κόψτε χωριστά τις προτάσεις. 

- Εκτυπώστε μία εικόνα για κάθε επιλεγμένο είδος ζώου. 
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ΖΩΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Αναγνωρίστε τις διαφορές μεταξύ ζώων σε αιχμαλωσία και ζώων σε φυσικό περιβάλλον, 
με στόχο την κατανόηση των αναγκών των κατοικίδιων στην καθημερινή ζωή. 

Ορίστε τα δικαιώματα των ζώων με στόχο το σχεδιασμό του δικαιόγραφου των Ζώων, την 
ενίσχυση της επίγνωσης της ευθύνης των ανθρώπων προς τα ζώα.



Στην αρχή της δραστηριότητας, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός μιλάει στα παιδιά για τα ζώα 
στα καταστήματα κατοικιδίων: 
Ποιο είναι το αγαπημένο τους και γιατί; 
Γνωρίζουν κάτι για τη συμπεριφορά τους και το φυσικό τους περιβάλλον;   
                                
Έπειτα από ένα σύντομο διάλογο, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε 
ομάδες. Ο αριθμός των ομάδων εξαρτάται από τον αριθμό των επιλεγμένων ειδών ζώων, 
αλλά κατά προτίμηση ο αριθμός είναι 3 - 4 παιδιά ανά ομάδα.  

Έπειτα, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός καρφιτσώνει τις εκτυπωμένες φωτογραφίες ζώων 
στον πίνακα ή στον τοίχο. Θα ήταν καλό να έχετε φωτογραφίες από αληθινά ζώα αντί για 
ζωγραφιές ή καρτούν, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν την πραγματική αίσθηση των ζώων.   

Το επόμενο βήμα είναι να δώσετε σε κάθε ομάδα 5 με 6 κομμένες προτάσεις 
που περιγράφουν ανάγκες ή συμπεριφορές από τα ζώα που παρουσιάζονται στον πίνακα. 

Η αποστολή της ομάδας είναι να συμφωνήσουν από κοινού και να βάλουν/καρφιτσώσουν 
τις προτάσεις κάτω από την εικόνα του ζώου που πιστεύουν ότι το αφορά. 

Όταν θα έχουν τελειώσει όλες οι ομάδες με αυτήν την εργασία, ο/η επιβλέπων 
εκπαιδευτικός ζητάει ρωτάει τα παιδιά εάν συμφωνούν με τις προτάσεις που αντιστοίχησαν 
κάτω από τις φωτογραφίες ή αν θα ήθελαν να αλλάξουν κάτι, και γιατί; 
Έπειτα από μια ομαδική συζήτηση, εάν κάποια πρόταση δεν ταιριάζει με την φωτογραφία, 
ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά να τη διορθώσουν, καρφιτσώνοντάς 
την κάτω από τη σωστή φωτογραφία. 

Έπειτα, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός ρωτάει τα παιδιά εάν έχουν στο σπίτι κάποιο από τα 
κατοικίδια των φωτογραφιών και πως τα φροντίζουν; 
Ξεκινήστε μία συζήτηση για τις διαφορές των συνθηκών διαβίωσης μεταξύ ειδών σε 
αιχμαλωσία και ειδών σε φυσικό περιβάλλον.  
Σε αυτό το σημείο, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει δύο στήλες 
(αιχμαλωσία και φυσικό περιβάλλον) στον πίνακα και να καταγράψει τις διαφορές με 
σύντομες και κατανοητές προτάσεις.  

Συνεχίστε τη συζήτηση με τη βοήθεια των ακόλουθων ερωτήσεων:
- Πώς νιώθουν τα ζώα σε αιχμαλωσία;
- Μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις φυσικές τους ανάγκες όταν τα έχουμε ως κατοικίδια; 
- Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να έχουν ζώα σε αιχμαλωσία;
- Είναι το ίδιο εάν ένα ζώο γεννηθεί σε αιχμαλωσία με το αν το αιχμαλωτίσουν στην άγρια 
φύση; 
- Γιατί υπάρχουν τα καταφύγια ζώων;
- Πώς μπορούμε να κάνουμε τα κατοικίδια χαρούμενα; 
- Είμαστε υπεύθυνοι για την ποιότητα ζωής τους, όταν τα έχουμε ως κατοικίδια;
- Πιστεύετε πως θα πρέπει να υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα δικαιώματα των 
ζώων; 
- Ποια είναι τα δικαιώματα των ζώων;

At the beginning of activity, facilitator shortly talks to children about animals in pet stores: 
Which is their favorite and why? 
Do they know anything about their behavior and natural habitat?

After a short dialog, facilitator divides children into groups. The number of groups depends on number of 
chosen animal spices but preferable number is from 3 - 4 children in the group.

Facilitator then pins the printed pictures of animals on the blackboard or on the wide wall. It is advisable to 
have photography's of a real animals rather then drawings or cartoon images so that the children would get a 
real sense of the animals.

Next step is to give each group 5 to 6 cut sentences that describes needs or behavior of animals presented on the 
blackboard.

The group task is to commonly agree and put/pin the sentences under the picture of animal they think it refers 
to.

When all groups are done with this task, facilitator ask the children if they agree with matched sentences under 
the pictures or would they change something and why? 
After a group disscusion, if some sentence doesn't mach the picture facilitator asks the children to correct them 
by pining them under a right picture. 

Then facilitator asks the children if they have any pets from the pictures at home and how do they take care of 
them?
Start a discussion about the differences between living conditions of species in captivity and natural habitat.
At this point, facilitator can draw two pillars (captivity and natural habitat) on the blackboard and write down 
the comparison in short and clear sentences.

Continue the discussion with a help of following questions: 

- How animals feel in captivity?
- Can we satisfy their natural needs when we have them as pets? 
- Why people want to keep animals in captivity?
- Is it the same if an animal is borne in captivity or taken from the wild?
- Why animal shelters exist?
- How can we make pet animals happy? 
- Are we responsible for their quality of life when we have them as pets?
- Do you think there should be laws that protect animal rights?
- What are the animal rights? 

Tips and tricks: 

For younger children, instead of printed sentences, you can print pictures of the information for chosen species, 
for example: picture of the food they eat, habitat they live in etc. 

For additional activities you can brainstorm with children what animal writes would be and develop an Animal 
rights law or a muniment that could be distributed on school web site or social media. 



Συμβουλές και μυστικά: 
Για τα πιο μικρά παιδιά, αντί για εκτυπωμένες προτάσεις, μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες 
με τις πληροφορίες των επιλεγμένων ειδών, για παράδειγμα: εικόνες με την τροφή που 
τρώνε, το μέρος που ζούνε κ.τ.λ. 
Ως επιπρόσθετες δραστηριότητες, μπορείτε να κάνετε brainstorming με τα παιδιά, ποια 
δικαιώματα ζώων θα πρέπει να υπάρχουν και να αναπτύξετε ένα νόμο για τα δικαιώματα 
των ζώων ή ένα δικαιόγραφο που θα μπορούσε να κοινοποιηθεί στον ιστότοπο του 
σχολείου ή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. 


