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Σίηινο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ  
«Τα δώα» 
 
Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 
 Μειέηε πεξηβάιινληνο , Γιώζζα, Δηθαζηηθά, Τ.Π.Δ. 
 
Σάμεηο ζηηο νπνίεο  απεπζύλεηαη 
Τν ζελάξην απεπζύλεηαη ζε παηδηά B’ Γεκνηηθνύ.  
 
πκβαηόηεηα κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 
Τν ζέκα ηνπ ζελαξίνπ είλαη απνιύησο ζπκβαηό κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηνπ 
δεκνηηθνύ Σρνιείνπ  (ΓΔΠΠΣ, 2003),εθόζνλ απνηειεί ελόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ 
(Μειέηε Πεξηβάιινληνο, βηβιίν καζεηή θεθάιαηα 6.4, 6.6) . 
Δπηπξνζζέησο όιεο νη επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζελαξίνπ εμαθηηλώλνληαη ζε 
νιόθιεξν ην θάζκα ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πξνάγνληαο θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν 
ηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε ζε γλσζηηθό, ζπλαηζζεκαηηθό θαη ςπρνθηλεηηθό επίπεδν 
(ζηνρνζεζία θαηά Bloom). 
 
Οξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 
Πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ησλ καζεηώλ ζε εηεξνγελείο νκάδεο 2 αηόκσλ (εηαηξηθή κνξθή). 
Οη ξόινη ελαιιάζζνληαη ζε απηή ηνπ ρεηξηζηή Ζ/Υ θαη ηνπ εθθσλεηή.  Απαηηείηαη επνκέλσο 
ν θαηάιιεινο αξηζκόο Ζ/Υ. Οη δξαζηεξηόηεηεο ζα πξέπεη λα δηεμαρζνύλ ηόζν ζην 
εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο όζν θαη ζηελ αίζνπζα πξνβνιώλ, έηζη ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ 
ελεξγά νη καζεηέο κε παηγληώδε θαη επράξηζην ηξόπν θαη όρη λα είλαη απινί παξαηεξεηέο. 
Θα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ινγηζκηθά Κidspiration., Revelation Natural Art, Hot potatoes θαη 
Internet Browsers ηα νπνία είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλα ζηνπο αληίζηνηρνπο Ζ/Υ. 
Δπηπξνζζέησο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ εθηππσηήο, βηληενπξνβνιέαο, DVD player θαη 
ηειεόξαζε. 
 
Λόγνη επηινγήο ινγηζκηθώλ 
 
Με ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Kidspiration νη καζεηέο νξγαλώλνπλ θαιύηεξα ηε ζθέςε 
ηνπο θαη ε κάζεζε γίλεηαη ελεξγεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή. Δίλαη θαηάιιειν γηα ηελ 
αλάδεημε πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο ησλ καζεηώλ. Ομύλνληαη νη δεμηόηεηεο εμαγσγήο 
ζπκπεξαζκάησλ θαη έηζη θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ζθέςε. Δληζρύεη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 
κάζεζε γηαηί θαηά ηε δεκηνπξγία ελόο ράξηε από κηα νκάδα παηδηώλ απαηηνύληαη 
δηαπξαγκαηεπηηθέο δεμηόηεηεο γηα ηελ αλάδεημε ηδεώλ θαη ελλνηώλ.  
 
Τν ινγηζκηθό Hot potatoes επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθώλ ηεζη πνιιαπιώλ 
εξσηήζεσλ, ζηαπξόιεμα, αληηζηνίρηζεο, ηαμηλόκεζεο θαη ζπκπιήξσζεο θελώλ. Δίλαη έλα 
ινγηζκηθό πξαθηηθήο άζθεζεο γηα αμηνιόγεζε ηεο θαηαλόεζεο. Σηε ζπγθεθξηκέλε 
δηδαζθαιία δίλεηαη ζηα παηδηά ε επθαηξία κε δηαζθεδαζηηθό ηξόπν λα ζπκπιεξώζνπλ έλα 
ζηαπξόιεμν, ζρεηηθό κε ηε γλώζε πνπ απέθηεζαλ. 
 
Με ηε πινήγεζε ζην δηαδίθηπν πάληα ζε πξνηεηλόκελεο ηνπνζεζίεο από ηνλ 
εθπαηδεπηηθό, νη καζεηέο εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε κάζεζε, αθνύ ηνπο παξέρεη ηελ επθαηξία 
λ’ αλαθαιύπηνπλ κόλνη ηνπο ηε γλώζε θαη λα ηελ αθνκνηώλνπλ θαιύηεξα. 
 
Τν Revelation Natural Art είλαη έλα επνηθνδνκεηηθό εξγαιείν γξαθηθώλ γεληθήο ρξήζεο 
κε πνιιαπιέο ζρεδηαζηηθέο δπλαηόηεηεο, πνπ πξνσζεί ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε, ηνλ 
νπηηθό αιθαβεηηζκό θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο νπηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. 
Σην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην παξέρεη έλα δεκηνπξγηθό ζρεδηαζηηθό πεξηβάιινλ γηα ηε 
δεκηνπξγία κίαο αθίζαο κε ζέκα ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ. 
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Μνληέιν Γηδαζθαιίαο 
Ωο κνληέιν δηδαζθαιίαο επηιέγεηαη ε «ζπλεξγαηηθή θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε», ζηα 
πιαίζηα ηεο νπνίαο νη καζεηέο κε ζπγθεθξηκέλα θύιια εξγαζίαο δηεξεπλνύλ ην δηδαθηηθό 
πιηθό θαη νηθνδνκνύλ ζπλεξγαηηθά ηε λέα γλώζε. 
 
Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ: 
Δίλαη ν ζύκβνπινο, ν εκςπρσηήο, ν δηεπθνιπληήο ηεο δηαδηθαζίαο. Δλζαξξύλεη ηε 
ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ θαη θξνληίδεη ην θιίκα ζηελ ηάμε λα είλαη επράξηζην θαη 
δεκηνπξγηθό. 
Τα ιάζε θαη νη απνξίεο ησλ καζεηώλ θαηά ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθώλ θαη ηελ αλαδήηεζε 
πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη λα 
κελ εθιακβάλνληαη σο απνηπρίεο. 
 
 
Γλώζεηο θαη πξόηεξεο ηδέεο θαη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ 
Οη καζεηέο έρνπλ αλαπηύμεη ζε πξνεγνύκελα καζήκαηα ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ηνπ 
Ζ/Υ (ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ, θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ησλ windows ). Δπηπιένλ, ζην πιαίζην 
ηεο επέιηθηεο δώλεο νη καζεηέο έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ 
ρξεζηκνπνηνύκελσλ ινγηζκηθώλ από άιιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί. Όζνλ 
αθνξά ην θεθάιαην γηα ηα δώα νη καζεηέο έρνπλ γλσξίζεη ηα δώα ηνπ ηόπνπ ηνπο, ηα κέξε 
ελόο δώνπ, ηηο νηθνγέλεηεο δώσλ ζην βηβιίν ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο Α΄  ηάμεο. Δπίζεο 
ζε πξνεγνύκελα θεθάιαηα ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο Β΄ ηάμεο έρνπλ δηεπξύλεη ηηο 
γλώζεηο ηνπο γηα ηα δώα ζηα θεθάιαηα πνπ αλαθέξνληαη πώο αλαπηύζζνληαη ηα δώα θαη 
πώο ηα δώα θξνληίδνπλ ηα κηθξά ηνπο. 
 
 
 
Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
 

 Να κάζνπλ ηη ρξεηάδνληαη ηα δώα γηα λα αλαπηπρζνύλ θαη λα δήζνπλ. 

 Να ηαμηλνκνύλ ηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο κε θξηηήξην ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο 
ζπλήζεηεο (θπηνθάγα, ζαξθνθάγα, πακθάγα). 

 Να ηαμηλνκνύλ ηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο κε θξηηήξην ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπο (είδνο άθξσλ, θάιπςε ζώκαηνο). 

 Να αλαγλσξίζνπλ ραξαθηεξηζηηθά θαηνηθίδηα θαη άγξηα δώα θαη λα ηα ηαμηλνκήζνπλ. 

 Να αζρνιεζνύλ κε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ δώσλ. 

 Να βειηηώζνπλ ηηο δεμηόηεηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ινγηζκηθώλ Hot 
potatoes, Kidspiration, Revelation Natural Art, δηαδηθηύνπ θαη γεληθόηεξα ηνπ Ζ/Υ. 

 Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, θαζώο εξγάδνληαη κε ηα 
ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά. 

 
 
Δθηηκώκελε δηάξθεηα  
8  ώξεο.  
 
 



 4 

Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 
1ε δξαζηεξηόηεηα (1 δηδαθηηθή ώξα) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με αθνξκή κία εηθόλα κε δηάθνξα δώα δεκηνπξγνύκε ζηνπο καζεηέο κία θαηάζηαζε 
πξνβιεκαηηζκνύ γύξσ από ην ζέκα ησλ δώσλ κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα εθθξάζνπλ 
ηηο γλώζεηο , ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο ζρεηηθά κε ηα δώα.  
Θα γίλνπλ εξσηήζεηο από κέξνπο ηνπ δαζθάινπ  ηνπ ηύπνπ : Πνηα από ηα δώα ηεο εηθόλαο 
γλσξίδεηε; Πνηα έρεηε ζπλαληήζεη από θνληά θαη πνηεο νη εκπεηξίεο ζαο από ηελ επαθή κε 
απηά; Τη ρξεηάδνληαη γηα λα δήζνπλ;   
 
Οη καζεηέο θαινύληαη λα κπνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ Kidspiration θαη λα 
αλνίμνπλ ηελ απνζεθεπκέλε ζειίδα κε ην όλνκα  ΕΧΑ 1. Εεηάκε από ηα παηδηά λα 
ελώζνπλ κε βέιε ηηο εηθόλεο (αλάγθεο ησλ δώσλ) πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηνλ θύθιν πνπ 
πεξηέρεη ηα δώα.  Αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηηο επηινγέο.  
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2ε Γξαζηεξηόηεηα (1 δηδαθηηθή ώξα) 
 
Οη καζεηέο θαινύληαη λα κπνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ Kidspiration θαη λα 
αλνίμνπλ ηελ απνζεθεπκέλε ζειίδα κε ην όλνκα ΕΧΑ 2 θαη  λα ηνπνζεηήζνπλ ζην θαιάζη 
θάζε δώνπ ηηο θαηάιιειεο ηξνθέο. Έπεηηα απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ ζην 
Φύιιν Δξγαζίαο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε. 
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3ε Γξαζηεξηόηεηα (1 δηδαθηηθή ώξα) 
 
Οη καζεηέο θαινύληαη λα κπνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ Kidspiration θαη λα 
αλνίμνπλ ηελ απνζεθεπκέλε ζειίδα κε ην όλνκα  ΕΧΑ 3 θαη  λα ηνπνζεηήζνπλ θάζε εηθόλα 
δώνπ ζηε ζσζηή θαηεγνξία ζύκθσλα κε ηα εμσηεξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Έπεηηα 
απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ ζην Φύιιν Δξγαζίαο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε. 
 

 
 
 
4ε Γξαζηεξηόηεηα (2 δηδαθηηθέο ώξεο) 
 
Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηδαθηηθήο ώξαο βάδνπκε ζηνπο καζεηέο λα 
παξαθνινπζήζνπλ έλα εθπαηδεπηηθό DVD ηνπ National Geographic κε ζέκα ηα άγξηα θαη 
ήκεξα δώα. 
Μεηά ην ηέινο ηεο πξνβνιήο δίλνπκε ζηνπο καζεηέο  έλα θύιιν εξγαζίαο θαη ηνπο δεηάκε 
λα θνιιήζνπλ ηηο ζσζηέο εηθόλεο ζηε ζσζηή νηθνγέλεηα. Μεηά ην πέξαο ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο πξνβάιιεηαη ζπκπιεξσκέλν ην θύιιν εξγαζίαο (πξνβνιή κε ηε βνήζεηα 
βηληενπξνβνιέα) θαη θάλνπλ απηνδηόξζσζε.    
 
 
5ε Γξαζηεξηόηεηα (2 δηδαθηηθέο ώξεο) 
 
Γίλνπκε ζηα παηδηά έλα θύιιν εξγαζίαο κε πξνεπηιεγκέλνπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο θαη 
δεηάκε λα ηνπο επηζθεθηνύλ γηα λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο  γηα δώα πνπ θηλδπλεύνπλ λα 
εμαθαληζηνύλ. Μεηά ηελ πεξηήγεζε δεηάκε λα αλνίμνπλ ην ινγηζκηθό Revelation Natural 
Art .Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία αθίζαο κε ζέκα «Πποζηαηεύω ηα ζώα ηου 
κόζμου». Οη αθίζεο εθηππώλνληαη θαη αλαξηώληαη ζην πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
θεληξηθνύ δηαδξόκνπ ηνπ ζρνιείνπ γηα λα επαηζζεηνπνηεζνύλ θαη νη ππόινηπνη καζεηέο 
ηνπ ζρνιείνπ. 
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6ε Γξαζηεξηόηεηα (1 δηδαθηηθή ώξα)  
 
Σηε θάζε ηεο αμηνιόγεζεο, δίλνπκε ζηνπο καζεηέο έλα ζηαπξόιεμν πνπ δεκηνπξγήζακε 
κε ην ινγηζκηθό Hot Potatoes-Jcross θαη ηνπο θαινύκε λα ην ιύζνπλ. 
 
 

 
 
 
Αθνινπζεί έιεγρνο απνηειεζκάησλ, ζπδήηεζε θη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 
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1ν Φύιιν Δξγαζίαο 
 
Από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο παηήζηε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ ζαο πάλσ ζην 
εηθνλίδην ΕΧΑ 1. 
 
 
 Μέζα ζε ιίγα δεπηεξόιεπηα ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε παξαθάησ εηθόλα:   

 

Σηε ζπλέρεηα παηώληαο ην θνπκπί   πξέπεη λα ελώζεηε κε βέιε ηηο εηθόλεο (αλάγθεο 
ησλ δώσλ) πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηνλ θύθιν πνπ πεξηέρεη ηα δώα.  

 
 

Δκπέδσζε δξαζηεξηόηεηαο 
Σην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο βάιε Φ ζην ζσζηό θνπηάθη:  
 
1. Τα δώα γηα λα δήζνπλ ρξεηάδνληαη απαξαίηεηα: 
 
Α) ηξνθή   
  
Β) δνπιεηά  
 
Γ) θξεβάηη 
 
Γ) λεξό  
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2ν Φύιιν Δξγαζίαο 
 
Από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο παηήζηε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ ζαο πάλσ ζην 
εηθνλίδην ΕΧΑ 2.   
 
 
 
Μέζα ζε ιίγα δεπηεξόιεπηα ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε παξαθάησ εηθόλα:   

 
 
 
Σηε ζπλέρεηα παηώληαο αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ καξθάξεηε θαη ζέξλεηε ηηο εηθόλεο πνπ 
ηαηξηάδνπλ ζην θαιάζη ηνπ θάζε δώνπ.  
ΠΡΟΟΧΗ! Σην θάζε θαιάζη ηνπνζεηνύκε κόλν δύν είδε. 
 

Δκπέδσζε δξαζηεξηόηεηαο 
Σην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο έλσζε κε βέιε ηηο ηξνθέο κε ηα αληίζηνηρα δώα: 
 
 
ζάκλνη        Λιοντάρι    θξνύηα 
     (σαρκουάγο) 
θξέαο          θύιια 
      
ρόξηα         Ελάυι    απνθάγηα 
     (υυτουάγο) 
ιαραληθά         καθαξόληα 
 
δώα      Γουρούνι    θιαδηά 
     (παμυάγο) 
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3ν Φύιιν Δξγαζίαο 
 
Από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο παηήζηε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ ζαο πάλσ ζην 
εηθνλίδην  ΕΧΑ 3.   
 
      
Μέζα ζε ιίγα δεπηεξόιεπηα ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε παξαθάησ εηθόλα:   
 

 
Σηε ζπλέρεηα παηώληαο αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ καξθάξεηε θαη ζέξλεηε ηηο εηθόλεο κε 
ηα δώα θάησ από ηε ζσζηή νκάδα. Φξνληίζηε ην έλα δών λα βξίζθεηαη θάησ από ην άιιν 
(ζηήιεο). 

Δκπέδσζε δξαζηεξηόηεηαο 
Σην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο βάιε Φ ζην ζσζηό θνπηάθη ηνπ πίλαθα:  
 

 Πηελά Σεηξάπνδα Έληνκα Φάξηα Δξπεηά 

Γάηα      

Κόηα      

Καηζίθα      

Φίδη      

Κύθλνο      

Πεηαινύδα      

Μπαξκπνύλη      

Παζραιίηζα      

Σαξδέια      

Σθνπιήθη      

Κνπλέιη      

Μέιηζζα      
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4ν Φύιιν Δξγαζίαο 
 
Κόςηε θαη θνιιήζηε ηηο εηθόλεο ζηε ζσζηή νηθνγέλεηα: 
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5ν Φύιιν Δξγαζίαο 
 
Παηώληαο κε ην  αξηζηεξό ζαο ρέξη ην πιήθηξν ctrl (θάησ αξηζηεξά ηνπ πιεθηξνινγίνπ) 
νδεγήζηε ην πνληίθη πάλσ ζηε δηεύζπλζε. Όηαλ θηάζεηε πάλσ ηνπ ζα εκθαληζηεί έλα 
ρεξάθη. Τόηε θάληε αξηζηεξό θιηθ πάλσ ζηελ πξώηε δηεύζπλζε. Ακέζσο ζα αξρίζεη ε 
πξνβνιή. Κάληε ην ίδην θαη γηα ηε δεύηεξε δηεύζπλζε. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=aNqtscr1AoU&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fmBdD26PTbs 
 
 
Μεηά ηελ πξνβνιή ησλ δύν βίληεν ζα αθνινπζήζεη δεκηνπξγία αθίζαο κε ηίηιν 
«Πξνζηαηεύσ ηα δώα ηνπ θόζκνπ» κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ πξνγξάκκαηνο 
Revelation Natural Art.  
 
Οδεγίεο: Παηήζηε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζην εηθνλίδην πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα 
εξγαζίαο. 
 
 
 
 
Θα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε παξαθάησ εηθόλα: 
 

 
 
Τώξα είζαζηε έηνηκνη λα ζθαξώζεηε ηελ αθίζα ζαο. 
 
Γείγκαηα εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ : 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=aNqtscr1AoU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fmBdD26PTbs
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6ν Φύιιν Δξγαζίαο 
 
Από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θάληε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζην εηθνλίδην  
 
 
 
 
Θα εκθαληζηεί ε παξαθάησ εηθόλα: 
 
 

 
 
Οη νδεγίεο βξίζθνληαη ζην πάλσ αξηζηεξό άθξν ηεο εηθόλαο. Αθνύ ηηο δηαβάζηε 
ζπκπιεξώλεηε ην ζηαπξόιεμν. 
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Αμηνιόγεζε 
Ζ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ πεξηιακβάλεη α) ηε δηακνξθσηηθή (δπλακηθή) 
αμηνιόγεζε πνπ δηεμάγεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο γηα ιόγνπο 
αλαηξνθνδόηεζεο θαη βειηίσζεο θαη β) ηειηθή (δηαπηζησηηθή) αμηνιόγεζε πνπ ζπλδέεηαη 
άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ή όρη ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 
Διαμοπθωηική (δυναμική) αξιολόγηζη: Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ δελ 
παξνπζηάζηεθαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαζώο ην θιίκα ήηαλ πνιύ θαιό θαη νη καζεηέο κε 
ελζνπζηαζκό  ζπλεξγάζηεθαλ επηηπρώο κέζα ζηηο νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Υπήξμε 
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θη αλαηξνθνδόηεζε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ θαη νη 
καζεηέο θαηάθεξαλ λα δηεθπεξαηώζνπλ κε επηηπρία όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο, 
ρξεζηκνπνηώληαο όιεο εθείλεο ηηο δεμηόηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νηθνδόκεζε 
ηεο θαηλνύξγηαο γλώζεο (θξηηηθή ζθέςε).  
Τελική (διαπιζηωηική) αξιολόγηζη: Σην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ αθνινύζεζε 
γεληθή ζπδήηεζε θη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Τα ζπκπιεξσκέλα θύιια εξγαζίαο έδεημαλ 
όηη όινη νη ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ ζελαξίνπ πινπνηήζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθό 
βαζκό. Οη καζεηέο έδεημαλ λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο δηάθνξεο ηαμηλνκήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ 
θόζκν ησλ δώσλ θαη επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζε ηνκείο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπο. 
Άιισζηε ην ζέκα ησλ δώσλ είλαη έλα από ηα αγαπεκέλα ησλ παηδηώλ θαζώο ηα 
αληηκεησπίδνπλ ζαλ αλζξώπηλεο πξνζσπηθόηεηεο, επεξεαζκέλα από ηνλ θύθιν εκπεηξηώλ 
ηνπο (θόκηθο, θηλνύκελα ζρέδηα θ.α.).  
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