
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Τάξη: Δ 

Υπεύθυνοι προγράμματος: Παναγάκου Ισμήνη – Πιτικάκη Άννα 

Στόχοι προγράμματος: 

 Γνωστικοί: 

1. Να αξιολογήσουν και να επιλέξουν πληροφορίες. 

2. Να συνθέσουν περιληπτικό κείμενο. 

3. Να γνωρίσουν τα ζώα της Ελλάδας που κινδυνεύουν. 

4. Να αναζητήσουν τις απειλές που δέχονται τα ζώα. 

5. Να αναγνωρίσουν ως κύρια αιτία του προβλήματος τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. 

6. Να πληροφορηθούν και να καταγράψουν τις προσπάθειες που 

καταβάλλει η Πολιτεία για την προστασία της άγριας ζωής. 

 

 Δεξιοτήτων: 

1. Να αποκτήσουν την ικανότητα να συλλέγουν τις κατάλληλες 

πληροφορίες για το θέμα που ερευνούν. 

2. Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά. 

 

 Στάσεων / Συμπεριφορών: 

1. Να διαμορφώσουν συνειδητή στάση ευθύνης απέναντι στο φυσικό 

περιβάλλον. 

2. Να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία 

του. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης: 

 Εργασία σε ομάδες 

 Έρευνα – παρατήρηση – καταγραφή 

 

Δραστηριότητες: 

1. Ένα βίντεο με τίτλο «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της 

Ελλάδας»           (http://www.youtube.com/watch?v=_gZPXjZrWK4) 

 με διάφορα άγρια ζώα της Ελλάδας θα λειτουργήσει ως έναυσμα του 

ενδιαφέροντος των μαθητών. Ο προβληματισμός των μαθητών για την 

εξαφάνιση διάφορων ζώων στην Ελλάδα θα ξεκινήσει από ένα άρθρο 

μιας εφημερίδας με τίτλο «Υπό εξαφάνιση 171 είδη ζώων στην 

Ελλάδα».  

(http://www.vets.gr/sublist.php?subcategory_id=390) 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_gZPXjZrWK4
http://www.vets.gr/sublist.php?subcategory_id=390


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράζονται φυλλάδια στους μαθητές που έχουν πληροφορίες για 

διάφορα ζώα της Ελλάδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Στη 

συνέχεια, η κάθε ομάδα επιλέγει ένα ζώο και φτιάχνει περίληψη από τις 

σημαντικότερες πληροφορίες που υπάρχουν στα κείμενα των 

φυλλαδίων που πήραν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπό εξαφάνιση 171 είδη ζώων στην Ελλάδα 

 Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει για το 15% των ειδών ζώων που 

ζουν στην Ελλάδα, καθώς απειλούνται με εξαφάνιση. Ο Κόκκινος 

Κατάλογος της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) 

αναφέρει ότι το 15% (171 είδη) των ειδών από τα ψάρια, τα αμφίβια, 

τα ερπετά, τα πουλιά και τα θηλαστικά της Ελλάδας εντάσσεται σε 
κατηγορία κινδύνου, είναι δηλαδή πιθανό να εξαφανιστούν στο 

βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο μέλλον. 

Από τα σχετικά στοιχεία προκύπτει ότι περισσότερο απειλούνται τα 

ψάρια του γλυκού νερού και τα αμφίβια, καθώς σχεδόν το 37% και το 
27% του συνόλου, αντίστοιχα, εντάσσεται σε κάποια κατηγορία 

κινδύνου. Στα ασπόνδυλα είδη (ανθόζωα, χερσαία σαλιγκάρια, 

αράχνες, κολεόπτερα κ.ά.) 50,2% των ειδών που αξιολογήθηκαν (297 

είδη) εντάχθηκαν σε κατηγορία κινδύνου. 

ΠΗΓΗ : www.apogevmatini.gr 

 



Φύλλο εργασίας 1 

 



 
 

2. Φτιάχνουν τις ταυτότητες των ζώων που επέλεξαν. 

Φύλλο εργασίας 2 

 

 

 



3. Ζωγραφίζουν γραμματόσημα με τα ζώα της χώρας που κινδυνεύουν να 

εξαφανιστούν. 

Φύλλο εργασίας 3 

 

 

 



4. Φτιάχνουν ένα χάρτη της Ελλάδας. Βρίσκουν φωτογραφίες ζώων που 

απειλούνται με εξαφάνιση  και τις κολλούν στον χάρτη ανάλογα με τις 

περιοχές της Ελλάδας όπου ζουν αυτά. 

Φύλλο εργασίας 4 

 

 

 



5. Συμπληρώνουν ένα «χάρτη από λέξεις». (από το Τετράδιο Εργασιών 

Μελέτης Περιβάλλοντος) 

Φύλλο εργασίας 5 

 
 

 

 

 



6. Φτιάχνουν αφίσες και φυλλάδια για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. 

Φύλλο εργασίας 6 

 



 
 

7. Αναζητούν και βρίσκουν πληροφορίες για τις ενέργειες που γίνονται 

από τους διάφορους φορείς για την προστασία των ζώων.  

http://www.youtube.com/watch?v=h-wLB6lFozo 

http://www.youtube.com/watch?v=Yc-GP3KgBg4 

http://www.youtube.com/watch?v=-2ugn_pQahc 

 

http://www.youtube.com/watch?v=h-wLB6lFozo
http://www.youtube.com/watch?v=Yc-GP3KgBg4
http://www.youtube.com/watch?v=-2ugn_pQahc

