
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών. 
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Συντάκτης(ες) 

Ismail Ali Gago & Jonathan González Viñas 

Περίληψη 

Σε αυτό το μαθησιακό σενάριο, οι μαθητές θα μάθουν με ποιους τρόπους υφίστανται τα ζώα 

«εκμετάλλευση και κακοποίηση» στις κοινωνίες μας. Παραδείγματα των τρόπων αυτών είναι 

η χρήση ζώων για την παραγωγή τροφίμων και ρουχισμού, για θρησκευτικές και πολιτισμικές 

παραδόσεις, για ψυχαγωγία, για θεραπεία με κατοικίδια ζώα κ.λπ. Σκοπός του μαθήματος 

είναι οι μαθητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εξασκήσουν διάφορες μαθησιακές 

δεξιότητες. 

Βασικά στοιχεία 

Βασικά στοιχεία Συστάσεις 

Μάθημα Βιολογία, Μαθηματικά, Επιστημονική καλλιέργεια, Ηθική αγωγή, 
Περιβαλλοντική επιστήμη  

Θέμα Καλή διαβίωση των ζώων – Τα ζώα στην κοινωνία  

Ηλικία μαθητών 15-17 ετών 

Χρόνος 
προετοιμασίας 

Ο εκτιμώμενος χρόνος που υπολογίζουν οι δημιουργοί αυτού του 
μαθησιακού σεναρίου για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών είναι 
2 εβδομάδες. 

Χρόνος 
διδασκαλίας 

Ο εκτιμώμενος χρόνος για την εφαρμογή αυτού του μαθησιακού 
σεναρίου στην τάξη είναι πέντε συνεδρίες 55 λεπτών η κάθε μία. Το 
μαθησιακό σενάριο μπορεί να εφαρμοστεί με τη μέθοδο της μάθησης 
βάσει έργου.  

Διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό υλικό 

• Έγγραφα Google (https://www.google.com/docs/about/) 

• Εικονικές τάξεις  

• Με βάση το Moodle (https://moodle.org/) 

• Ψηφιακά σύννεφα (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Υπολογιστικά φύλλα 

• Επεξεργαστές κειμένου 

• Εργαλεία συγγραφής (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Εργαλεία παρουσίασης 

Εκπαιδευτικό 
υλικό εκτός 
διαδικτύου 

Φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet, προτζέκτορες 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
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Βασικά στοιχεία Συστάσεις 

Χρησιμοποιούμενοι 
πόροι 

Σημαντικό μέρος αυτού του μαθήματος είναι η εισαγωγή των 
μαθητών στις ερευνητικές μεθόδους. Στο πλαίσιο αυτό, 
χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία και φόρμες δίνονται οι 
ερωτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για 
τη διεξαγωγή μιας δημοσκόπησης σχετικά με τις χρήσεις των ζώων. 
Παραδείγματα τέτοιων εργαλείων είναι μεταξύ άλλων τα εξής: 

• Φόρμες Google: https://www.google.com/forms/about/  

• EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

Για τη δημοσκόπηση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τις ερωτήσεις από το Παράρτημα 1. 

Άλλοι πόροι: 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

Συνήθειες των καταναλωτών της ΕΕ όσον αφορά τα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (online pdf) 

Ασφάλεια τροφίμων στην ΕΕ 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(online pdf) 

Στάσεις των μαθητών για την καλή διαβίωση και τα δικαιώματα 
των ζώων στην Ευρώπη και την Ασία 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Στάσεις των πολιτών της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Στάσεις Ευρωπαίων σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

Έκθεση για τα κατοικίδια ζώα του 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Βιώσιμο κυνήγι και Natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης 
δημιουργικής αξίας (βλ. σύνδεσμο στο Google Drive) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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Άδειες 

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2020 

 Αναφορά Δημιουργού CC BY 4.0 

Η πολιτική επαναχρησιμοποίησης της Επιτροπής εφαρμόζεται δυνάμει της απόφασης 

2011/833/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την περαιτέρω χρήση εγγράφων 

της Επιτροπής (ΕΕ L 330 της 14.12.2011, σ. 39 – https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011D0833). 

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η περαιτέρω χρήση του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται με 

βάσει την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές (CC BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.el). Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η 

επαναχρησιμοποίηση υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται η δέουσα αναφορά και επισημαίνονται 

τυχόν αλλαγές. 

Για οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή στοιχείων που δεν ανήκουν στην ΕΕ, μπορεί να 

χρειαστεί να ζητηθεί άδεια απευθείας από τους αντίστοιχους κατόχους δικαιωμάτων. 

Σκοπός του μαθήματος 

• Προσδιορισμός των πιο κοινών χρήσεων των ζώων στην κοινωνία μας. 

• Συγκέντρωση διαφόρων απόψεων από τους μαθητές. 

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για αυτό το θέμα. 

Τάσεις 

• Μάθηση βάσει έργου 

• Συνεργατική μάθηση 

• Ανεστραμμένη τάξη 

• Μάθηση STEM 

• Εκπαίδευση σε εξωτερικούς χώρους 

• Κινητή μάθηση 

• Μάθηση με εργαλεία ανοικτού κώδικα 

• BYOD (Φέρε τη δική σου συσκευή) 

• Μάθηση χρησιμοποιώντας μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

• Μαθησιακά υλικά 

• Μάθηση μεταξύ ομοτίμων 

Δεξιότητες του 21ου αιώνα 

• Δημιουργικότητα και καινοτομία 

• Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων 

• Επικοινωνία 

• Συνεργασία 

• Πληροφορικός γραμματισμός (ΤΠΕ - Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών) 

• Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011D0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011D0833
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.el
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Σχέδιο μαθήματος 

Όνομα 
δραστη-
ριότητας 

Διαδικασία Χρό-
νος 

Ερωτηματ
ολόγιο 

Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν και εξηγούν τον στόχο του 
ερωτηματολογίου. 

Μπορούν αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις ερωτήσεις που 
βρίσκονται στο Παράρτημα 1 και είτε να δημιουργήσουν ένα 
ερωτηματολόγιο χρησιμοποιώντας το EU Survey, τις Φόρμες 
Google ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, είτε να εκτυπώσουν και να 
μοιράσουν το ερωτηματολόγιο. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντιγράψουν τις ερωτήσεις που 
περιέχει αυτή η φόρμα (υπάρχουν και στο Παράρτημα 1) 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55’ 

Αποτελέ-
σματα και 
δημιουργία 
ομάδων 

Μετά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, οι εκπαιδευτικοί 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και εξηγούν τους διάφορους 
ρόλους και την ομαδοποίηση των μαθητών στους διάφορους 
κύριους τομείς στις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν. Τα 
θέματα που θα συζητηθούν είναι η χρήση των ζώων ως κατοικιδίων, 
για διασκέδαση, για τροφή, η χρήση των ζώων στη διαδικασία 
εύρεσης περιβαλλοντικών λύσεων και η χρήση των ζώων σε 
θρησκευτικές και πολιτισμικές παραδόσεις (15´). 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων 
(ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των μαθητών) και κάθε μία από 
αυτές αναλαμβάνει έναν διαφορετικό ρόλο. 

Οι ρόλοι είναι οι εξής: 

• Τήρηση μαθησιακού ημερολογίου: Ο μαθητής ή η μαθήτρια 
που έχει οριστεί είναι υπεύθυνος/-η για την τήρηση σημειώσεων, 
τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο και την καταγραφή της 
δραστηριότητας (χρησιμοποιώντας τα Έγγραφα Google, ένα 
πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή ιστολόγιο), ενώ είναι και 
ο/η εκπρόσωπος της ομάδας. Στα τελευταία πέντε-δέκα λεπτά 
του μαθήματος, θα πρέπει να κάνει στους συμμαθητές του/της 
τις εξής ερωτήσεις:  

o Τι έφτιαξες; 

o Ποια εργαλεία χρησιμοποίησες; 

o Προβλήματα που αντιμετώπισες; 

o Πόσο χρόνο χρειάστηκες; 

• Παρουσιαστής: Ο μαθητής ή η μαθήτρια που έχει οριστεί είναι 
υπεύθυνος/-η για την τελική παρουσίαση της ομάδας. Όλοι οι 
μαθητές της ομάδας θα πρέπει να συνεισφέρουν και ο 

110’ 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Όνομα 
δραστη-
ριότητας 

Διαδικασία Χρό-
νος 

παρουσιαστής θα συγκεντρώσει όλο το υλικό και θα κάνει την 
παρουσίαση της ομάδας στο τέλος. 

• Ερευνητής: Ο μαθητής ή η μαθήτρια που έχει οριστεί είναι 
υπεύθυνος/-η για τις πηγές πληροφοριών, τις άδειες χρήσης και 
τα πνευματικά δικαιώματα. 

• Εντοπιστής χάρτη: Ο μαθητής ή η μαθήτρια που έχει οριστεί 
χρησιμοποιεί έναν χάρτη (ψηφιακό ή μη, αρκεί να έχει ετικέτες ή  

• δυνατότητα επισήμανσης τοποθεσίας) και θα τοποθετήσει σε 
αυτόν τα σημεία όπου βρέθηκαν οι πληροφορίες, συνδέοντας 
τον χάρτη με τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος. Οι μαθητές αποφασίζουν τι ρόλο θα έχει ο 
καθένας και έπειτα μοιράζονται μεταξύ τους τις εργασίες έρευνας 
(10´). 

Όταν χωριστούν οι ομάδες, οι μαθητές θα ξεκινήσουν την έρευνα 
(85´). 

Ομαδική 
εργασία 

 

Αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν την έρευνα επάνω στο θέμα που 
τους έχει ανατεθεί, την προετοιμασία του μαθησιακού ημερολογίου 
(15΄) και τη σχετική συζήτηση (15΄), επικεντρώνονται στην 
προετοιμασία της παρουσίασης και του χάρτη που θα μοιραστούν 
με την κύρια ομάδα (25΄). 

55’ 

Κύρια 
ομάδα 

Οι διάφορες ομάδες παρουσιάζουν η μία στην άλλη τις 
παρουσιάσεις και τα συμπεράσματά τους (15´). 

Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τα διάφορα θέματα στην κύρια 
ομάδα και οι μαθητές βγάζουν τα συμπεράσματα που θα 
δημοσιευτούν (20´). 

Τα διάφορα άτομα που έχουν αναλάβει διαφορετικά καθήκοντα και 
αρμοδιότητες ομαδοποιούνται για να δημιουργήσουν ένα κοινό 
μαθησιακό ημερολόγιο, μια παρουσίαση και έναν χάρτη εντοπισμού 
και να διασφαλίσουν ότι οι πηγές και τα πνευματικά δικαιώματα 
αναφέρονται και τηρούνται δεόντως (10´). 

Οι μαθητές συμπληρώνουν ξανά το ερωτηματολόγιο και συγκρίνουν 
τα αποτελέσματα με αυτά του πρώτου ερωτηματολογίου (10´). 

55’ 

Αξιολόγηση 

Εδώ περιλαμβάνουμε ως παράδειγμα την εικόνα ενός οδηγού που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για να αξιολογήσουν τους μαθητές τους: 

Ποιότητα 
πληροφοριών 

Καμία 
απάντηση 
(0 βαθμοί) 

Οι πληροφορίες 
έχουν ελάχιστη ή 
καθόλου 
συνάφεια με τις 
ερωτήσεις που 
τέθηκαν 
(1 βαθμός) 

Οι πληροφορίες 
θέτουν τα κύρια 
ερωτήματα και τα 
απαντούν, αλλά 
δεν δίνουν 
λεπτομέρειες 
ή/και 
παραδείγματα  
(2 βαθμοί) 

Οι 
πληροφορίες 
απαντούν στα 
κύρια 
ερωτήματα 
και δίνουν 1-2 
περαιτέρω 
ιδέες ή/και 
παραδείγματα 
(4 βαθμοί) 

Οι 
πληροφορίες 
σχετίζονται 
σαφώς με το 
κύριο θέμα 
και δίνουν 
αρκετές 
περαιτέρω 
ιδέες ή/και 
παραδείγματα  
(6 βαθμοί) 
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Ποσότητα 
πληροφοριών 

Καμία 
απάντηση 
(0 βαθμοί) 

Ένα ή 
περισσότερα 
θέματα δεν 
καλύπτονται 
(1 βαθμός) 

Όλα τα θέματα 
καλύπτονται και 
οι περισσότερες 
ερωτήσεις 
απαντήθηκαν σε 
1 πρόταση 
(2 βαθμοί) 

Όλα τα 
θέματα 
καλύπτονται 
και οι 
περισσότερες 
ερωτήσεις 
απαντήθηκαν 
σε 
τουλάχιστον 2 
προτάσεις 
(4 βαθμοί) 

Όλα τα 
θέματα 
καλύπτονται 
και όλες οι 
ερωτήσεις 
απαντήθηκαν 
σε 
τουλάχιστον 2 
προτάσεις 
(6 βαθμοί) 

Σύνταξη Καμία 
απάντηση 
(0 βαθμοί) 

Πολλά λάθη 
γραμματικής, 
ορθογραφίας ή 
στίξης 
(1 βαθμός) 

Λίγα λάθη 
γραμματικής, 
ορθογραφίας ή 
στίξης 
(2 βαθμοί) 

Σχεδόν 
καθόλου λάθη 
γραμματικής, 
ορθογραφίας 
ή στίξης 
(3 βαθμοί) 

Δεν 
υπάρχουν 
λάθη 
γραμματικής, 
ορθογραφίας 
ή στίξης 
(4 βαθμοί) 

Γλώσσα Μίξη 
(0 βαθμοί) 

Μητρική γλώσσα 
(2 βαθμοί) 

Αγγλικά 
(4 βαθμοί) 

  
 

Ανατροφοδότηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών μετά την υλοποίηση του 
Μαθησιακού σεναρίου κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης του έργου 

Ανατροφοδότηση από τους μαθητές 

• Αυτό το μαθησιακό σενάριο ήταν δυσκολότερο για τους μαθητές κάτω των 14 ετών και 

λιγότερο δύσκολο για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου, και πάλι, όμως, αρκετά 

απαιτητικό.  

• Είναι προτιμότερο να εξηγήσετε αρχικά στους μαθητές τη λογική της διεξαγωγής μιας 

έρευνας στην τάξη. Στη συνέχεια, προχωρήστε στη δημιουργία του ερωτηματολογίου. 

Παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού 

• Δεδομένης της ποικιλίας των θεμάτων συζήτησης και των δραστηριοτήτων του 

Μαθησιακού σεναρίου, αλλά και της δυνατότητας υλοποίησης του σεναρίου με τη 

μέθοδο της μάθησης βάσει έργου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν να 

αφιερώσουν κάποιες ώρες κατά τη διάρκεια συνεχόμενων ημερών μέσα σε μία 

εβδομάδα ή να διαθέσουν συγκεκριμένο χρόνο για κάθε δραστηριότητα κατά τη 

διάρκεια του εξαμήνου. Για παράδειγμα, η πρώτη συνεδρία θα μπορούσε να είναι 

αφιερωμένη στο ερωτηματολόγιο και τις χρήσεις του, καθώς και στη δοκιμή 

διαφορετικών εργαλείων. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν στους 

μαθητές τους μια εισαγωγή στα διάφορα θέματα (τα ζώα στην κοινωνία, τον πολιτισμό, 

την ψυχαγωγία) και να αυτοσχεδιάσουν προσαρμόζοντας ανάλογα το περιεχόμενο και 

τις δραστηριότητες (για παράδειγμα, να εστιάσουν στην ηθική αγωγή και στη συνέχεια 

να αναθέσουν μια δραστηριότητα σχετικά με τη δεοντολογία του κυνηγιού και τον 

πρόσφατο κανονισμό). 

• Έχετε υπόψη σας ότι το περιεχόμενο του Μαθησιακού σεναρίου μπορεί να είναι 

σκληρό. Συνιστάται στους εκπαιδευτικούς να το προσαρμόζουν ανάλογα με την ηλικία 

και τις γνώσεις που ήδη έχουν οι μαθητές τους. 

• Επιπλέον, λάβετε υπόψη σας ότι τα θέματα αυτού του Μαθησιακού Σεναρίου είναι 

πιθανό να προκαλέσουν μια ενδιαφέρουσα, αλλά και έντονη συζήτηση στην τάξη. 

Υπολογίστε συγκεκριμένο χρόνο για κάθε δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της 

συζήτησης, ώστε η υλοποίηση να γίνει με τρόπο ολοκληρωμένο και ουσιαστικό. 
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• Αυτό το Μαθησιακό σενάριο μπορεί να εφαρμοστεί με διεπιστημονικό τρόπο στο 

πλαίσιο μαθημάτων όπως η Βιολογία, η Ανατομία, η Ηθική αγωγή, η Φιλοσοφία και η 

Περιβαλλοντική επιστήμη. 

• Συνιστάται οι εκπαιδευτικοί να ετοιμάσουν ερωτήσεις για όλα τα θέματα που πρόκειται 

να συζητηθούν (υλικό στο Παράρτημα 2). 

• Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν και να προσθέσουν περισσότερες πηγές σχετικά 

με το θέμα (π.χ. την Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για τα δικαιώματα των 

ζώων: http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

Σχετικά με το πρόγραμμα 3Rs 

Αυτό το μαθησιακό σενάριο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 3Rs. Το 

πρόγραμμα 3Rs αναπτύσσει μαθησιακές δραστηριότητες για σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης με στόχο να γίνει μια εισαγωγή στις αρχές των 3R, δηλαδή Replacement, 

Reduction, Refinement στα αγγλικά και Αντικατάσταση, Μείωση, Βελτίωση αντίστοιχα στα 

ελληνικά. Οι μαθητές θα αναπτύξουν κριτική σκέψη και δεξιότητες επιστημονικού 

γραμματισμού διερευνώντας θέματα όπως η ηθική στην επιστήμη, ο τρόπος με τον οποίο η 

Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει την καλή διαβίωση των πειραματόζωων και ποια εργαλεία 

υψηλής τεχνολογίας έχουν αναπτυχθεί ως εναλλακτικές λύσεις στη χρήση ζώων. Οι 

μαθησιακές δραστηριότητες είναι διαθέσιμες για τους εκπαιδευτικούς σε ένα Μαζικό Ανοικτό 

Διαδικτυακό Μάθημα (ΜΑΔΜ), το οποίο διοργανώνεται από το European Schoolnet Academy. 

Το έργο 3Rs χρηματοδοτήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το παρόν 

έγγραφο καταρτίστηκε από το European Schoolnet (ένα δίκτυο 34 ευρωπαϊκών υπουργείων 

παιδείας, που έχει ως στόχο την προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία και τη μάθηση), 

σε συνεργασία με την ECORYS (διεθνή εταιρεία παροχής υπηρεσιών έρευνας, 

συμβουλευτικής και διαχείρισης) και το SYRCLE (Systematic Review Center for Laboratory 

Animal Experimentation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Παράρτημα 1  

Ερωτηματολόγιο για διάφορα θέματα σχετικά με την εκμετάλλευση και την κακοποίηση των 
ζώων στην κοινωνία. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ερωτήσεις και τις προτεινόμενες 
απαντήσεις ανάλογα με τον τρόπο διάρθρωσης του ερωτηματολογίου.  

 

Γενικές πληροφορίες 

*Συμπληρώστε εδώ το ονοματεπώνυμό σας 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Συμπληρώστε εδώ την ηλικία σας 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Το σχολείο σας (αν χρειάζεται) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Τη βαθμίδα εκπαίδευσής σας (αν χρειάζεται, μπορεί να αντικατασταθεί από την τάξη 

σας) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Άλλο, προσδιορίστε 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Σχετικά με τα κατοικίδια 

*Έχετε κατοικίδια ζώα; 

 Ναι 

  Όχι 

 

Τι κατοικίδιο έχετε; 

  Σκύλος 

  Γάτα 

  Πουλί 

  Άλογο 
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  Μικρά ζώα 

  Ψάρι 

  Άλλο 

 

Γράψτε εδώ οποιοδήποτε άλλο κατοικίδιο ζώο 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Κατά τη γνώμη σας, ανθρωποποιούμε τα κατοικίδια ζώα; 

 Ναι 

 Όχι 

 

* Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που έχουν κατοικίδια αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης 

μολυσματικών ασθενειών; 

 Ναι 

 Όχι 

 Δεν γνωρίζω 

 

* Πώς μπορούν τα κατοικίδια να βελτιώσουν τη συμπεριφορά σας; 

 Βελτίωση υπευθυνότητας  

 Βελτίωση βαθμών 

 Βελτίωση συναισθηματικής νοημοσύνης  

 Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων 

 Βελτίωση αθλητικών δεξιοτήτων  

 Καμία βελτίωση  

 Δεν γνωρίζω 

 

*Γνωρίζετε κάποιο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ζώα για τη βοήθεια ατόμων με ειδικές 

ανάγκες; 

 Ναι 

 Όχι 

 Δεν είμαι σίγουρος/-η 
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Αν απαντήσατε «Ναι» παραπάνω, περιγράψτε το εδώ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ζώα και ψυχαγωγία 

*Συμφωνείτε με τη χρήση ζώων για ψυχαγωγία; 

 Ναι 

 Όχι 

 Δεν είμαι σίγουρος/-η 

 

*Κατά τη γνώμη σας, τα ζώα που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγία υποφέρουν; 

 Ναι 

 Όχι 

 Δεν είμαι σίγουρος/-η 

 

*Είναι άραγε η σημερινή χρήση ζώων σε ζωολογικούς κήπους κατάλληλος τρόπος για 

την προστασία ή τη μελέτη των ζώων; 

 Ναι 

 Όχι 

 Άλλο 

 

Γράψτε εδώ οποιαδήποτε άλλη απάντηση 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Το κυνήγι είναι άθλημα; 

 Ναι 

 Όχι 
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*Η κυνηγετική δραστηριότητα είναι απαραίτητη; 

 Ναι 

 Όχι 

 

Εάν απαντήσατε «Ναι», εξηγήστε γιατί 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Πιστεύετε ότι τα ζώα των τσίρκων υποφέρουν; 

 Ναι, πάντα 

 Ναι, αλλά μόνο τα άγρια ζώα, όπως τα λιοντάρια ή οι ελέφαντες 

 Όχι, αλλά μερικές φορές οι συνθήκες διαβίωσής τους δεν είναι καλές 

 Όχι 

 

*Πιστεύετε ότι οι ζωολογικοί κήποι ή τα ενυδρεία είναι απαραίτητα ή μήπως οι εικονικές 

τεχνολογίες θα μπορούσαν να τα αντικαταστήσουν; 

 Ναι, είναι απαραίτητα. Οι εικονικές τεχνολογίες δεν είναι το ίδιο. 

 Ναι, είναι απαραίτητα, αλλά μόνο για την προστασία άγριων ειδών που διατρέχουν 

υψηλό κίνδυνο ή για τη διάσωση ζώων από λαθροθήρες. 

 Όχι, με την σημερινή τεχνολογία, δεν είναι απαραίτητα. 

 

*Γνωρίζετε κάποιο έθιμο όπου χρησιμοποιούνται ζώα σε τοπικές λαϊκές γιορτές (π.χ. 

πανηγύρια); 

 Ναι 

 Όχι 

 

Αν απαντήσατε «Ναι», περιγράψτε το εδώ. 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Πιστεύετε ότι ορισμένα είδη ζώων επιβιώνουν επειδή χρησιμοποιούνται σε 

ανθρώπινες δραστηριότητες; 

 Ναι 

 Όχι 

 

Ζώα και περιβάλλον 

*Μπορούν τα ζώα να αλλάξουν το περιβάλλον μας; 

 Ναι 

 Όχι 

 

*Είναι δυνατόν η υπερβολική χρήση των ζώων εκτροφής να συμβάλλει στην κλιματική 

αλλαγή; 

 Ναι 

 Όχι 

 Δεν γνωρίζω 

 

*Γράψτε εδώ γιατί 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Γνωρίζετε κάποια σημερινή πηγή ενέργειας ζωικής προέλευσης; 

 Ναι 

 Όχι 

 

Ζώα και θρησκεία 

*Γνωρίζετε κάποια θρησκευτική παράδοση που περιλαμβάνει ζώα; 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Αν απαντήσατε «Ναι», περιγράψτε την εδώ. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ζώα για τροφή 

*Είναι αναγκαίο να καταναλώνουμε ζώα; 

 Ναι 

 Όχι 

 

*Μήπως γίνεται υπερκατανάλωση των ζώων για τροφή από τους ανθρώπους; 

 Ναι 

 Όχι 

 Δεν γνωρίζω 

 

*Εκτρέφουμε περισσότερα ζώα από όσα χρειαζόμαστε; 

 Ναι 

 Όχι 

 Δεν είμαι σίγουρος/-η 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας! 
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Η μετάφραση έγινε από το Scientix, που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (H2020) – έργο 

Scientix 4 (Συμφωνία επιχορήγησης υπ' αριθ. 101000063), το οποίο συντονίζεται από το 

European Schoolnet (EUN). Για το περιεχόμενο του παρόντος έγγραφου ευθύνεται 

αποκλειστικά ο διοργανωτής και δεν εκφράζει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), η 

οποία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων σε αυτό πληροφοριών. 

 


