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Πρόγραμμα υμβιώνω με τα Ζώα γύρω μου 

Υιλοζωικός ύλλογος Φανίων «Η Προστασία των Ζώων 

ΜΚΟ Ζωφόρος Ηρακλείου Κρήτης  

Πανελλαδική  Υιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία 

Πανελλαδική υντονιστική Επιτροπή Ζωοφιλικών ωματείων 

 

 

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το 2012 με τη στήριξη της  

 European Sustainability Academy 
 

 

 



 

Αναγκαιότητα δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία  
 

Τα ζητήματα που αφορούν τη σχέση μας με τα ζώα συντροφιάς αλλά και τα 

άλλα ζώα, καθώς και οι συνέπειες τους στην κοινωνία, στον πολιτισμό, και στο 

περιβάλλον,  έχουν αναδειχθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια  από τις 

φιλοζωικές ομάδες οι οποίες και αγωνίζονται καθημερινά για την επίλυσή τους. 

Μέσω της  εθελοντικής τους δράσεις γίνονται καθημερινά μάρτυρες 

αναρίθμητων κακοποιήσεων, δηλητηριάσεων και δολοφονιών. Παρόλα αυτά, 

μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, το ζήτημα των ζώων τίθεται συχνά 

από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ως τελευταία προτεραιότητα.  

  

 

Παρά τη σοβαρότητα των σημερινών 

κοινωνικών προβλημάτων, δεν μπορούμε να 

φανταστούμε ένα καλύτερο αύριο για τα ζώα 

εάν σήμερα δεν τοποθετήσουμε τις βάσεις για 

μια στάση σεβασμού απέναντι σε όλα τα ζώα 

μέσω της παιδείας. Ταυτόχρονα, οι οικονομικοί 

πόροι για την εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία 

είναι περιορισμένοι και οι σχολικές 

δραστηριότητες συχνά περιορίζονται στη 

διδακτέα ύλη. Το πρόγραμμα Συμβιώνω με τα Ζώα Γύρω μου αποτελεί μια 

προσπάθεια να καλυφθεί αυτή η εκπαιδευτική ανάγκη, προς όφελος των 

ζώων, των παιδιών, των γονέων και της ευρύτερης κοινωνίας.    

 
Εκπαιδευτική δράση  

 

Τα έτη 2009-2011 ο Υιλοζωικός ύλλογος Φανίων η  «Προστασία των Ζώων» 

(http://www.animalscare.gr) διοργανώνει ενημερωτικές εκστρατείες στα 

σχολεία του Νομού Φανίων, σε συνεργασία με το Τπουργείο Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τα αρμόδια Γραφεία Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Α’ βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων 

κατά τις οποίες ενημερώνονται πάνω από 5000 μαθητές. Από το 2010 το 

πρόγραμμα επεκτείνεται και στα νησιά του Αιγαίου δίνοντας προτεραιότητα 

στις περιοχές όπου σημειώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα, και σε περιοχές 

όπου οι ενημερωτικές δράσεις είναι περιορισμένες. Μέχρι το τέλος του 2011,  

5564 μαθητές και περισσότεροι από 290 εκπαιδευτικοί στα νησιά των 

Κυκλάδων και του Β. Αιγαίου (Χίος και Λέσβος) παρακολουθούν το 

πρόγραμμα (βλ. απολογισμό του 2011).  

 

 

ΤΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΖΩΑ ΓΤΡΩ ΜΟΤ -  2012 

 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στα σχολεία 

συνεχίστηκαν το 2012 με την υποστήριξη 

της European Sustainability Academy. Το 

Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκαν 

παρουσιάσεις στα σχολεία του Δήμου 

Μαλεβιζίου, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ 

http://www.animalscare.gr/


 

Ζωφόρο Ηρακλείου και τη Δήμο Μaλεβιζίου, με τη συμμετοχή 1850 μαθητών 

και 84 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 

μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος συναντήθηκαν με το δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο 

Μαλεβιζίου  και μέλη της ΜΚΟ Ζωφόρος για να τους υποβάλουν ερωτήσεις 

σχετικά με τη φροντίδα των αδέσποτων της περιοχής τους.  

 

Το Μάρτιο, μετά την μεγάλη ανταπόκριση των σχολείων της Χίου στο κάλεσμα 

συμμετοχής του 2011, πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη σειρά παρουσιάσεων 

σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Χίου, αυτή τη φορά στο κέντρο του 

νησιού με τη συμμετοχή 1663 μαθητών και 76 εκπαιδευτικών. Από τον Απρίλιο 

έως το τέλος της σχολικής χρονιάς το πρόγραμμα συνεχίστηκε στην πόλη και 

σε χωριά των Χανίων όπου ενημερώθηκαν  1155 μαθητές και 53 εκπαιδευτικοί.   

 

Οι επισκέψεις για το σχολικό έτος 2012-13 ξεκίνησαν το Νοέμβριο μετά την 

έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων. Προϊόν της συνεργασίας 

ήταν και η παραγωγή του φυλλαδίου του προγράμματος “Συμβιώνω με τα 

Ζώα γύρω μου” που απευθύνεται σε μικρές ηλικίες με πληροφορίες για τη 

φροντίδα των ζώων συντροφιάς ώστε να διανεμηθεί από το Δήμο Χανίων. 

Έως το τέλος του 2012 είχαν πάρει μέρος στο πρόγραμμα ακόμα 556 μαθητές 

και 25 εκπαιδευτικοί στα σχολεία των Χανίων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι 

επισκέψεις σε σχολεία που είχαν παρακολουθήσει το πρόγραμμα παλαιότερα. 

Οι μαθητές ανέφεραν πολύ πιο άμεσα τι 

περιλαμβάνει η φροντίδα ενός ζώου τα οποία 

θυμούνταν και από την προηγούμενη 

παρουσίαση, αφήνοντας χρόνο  έτσι ώστε να 

εκδηλώσουν και να εκφράσουν τις απορίες τους 

σε σχέση με τα περιστατικά κακοποιήσεων, να 

μοιραστούν τα δικά τους βιώματα και να  

προβληματιστούν για διάφορες πτυχές της 

συμβίωσης μας με τα ζώα γύρω μας.   

 

 

υμπεράσματα από τις σχολικές επισκέψεις κατά τη διάρκεια του 2012 

 

Μέσα από την όλη εμπειρία ενημέρωσης συνολικά 5524 μαθητών το  2012 

αξίζει να σημειωθούν τα εξής:  

 

 

• Αν και κάποια ζητήματα που αφορούν τη συμβίωση με τα ζώα γύρω 

μας  αναφέρονται στο σχολείο μέσα στα μαθήματα γλώσσας και της 

μελέτης περιβάλλοντος, υπάρχει ανάγκη για εκτενή ενημέρωση για την 

φροντίδα τους και να καλλιεργηθεί ο σεβασμός και προς τα άλλα είδη. 

Το ερώτημα “εάν ο άνθρωπος ανήκει στα ζώα” φαίνεται να 

προβληματίζει τους μαθητές τόσο της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 



 

• Οι μαθητές/ριες σχολείων που περνούν 

από τη θεωρία στην πράξη, για 

παράδειγμα υιοθετώντας ένα αδέσποτο 

σκύλο/γάτα, ή βρίσκοντας ένα σπίτι που 

θα τα φροντίζει, φαίνονται κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης να γνωρίζουν 

πολλά περισσότερα για τις ευθύνες και τις 

δυσκολίες που περιλαμβάνει η συμβίωση 

μαζί τους,  αλλά και για την πολύ δυνατή  

σχέση που χτίζεται μέσα από αυτήν. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο 

μαθαίνουν πως να φροντίζουν τα ζώα με βάση τις δικές τους ανάγκες, 

και να μοιράζονται την ευθύνη που φέρει αυτή η φροντίδα, ενώ 

ταυτόχρονα μαθαίνουν πως να προσεγγίζουν και να γνωρίζουν ένα 

άγνωστο ζώο με ασφάλεια,  να κατανοούν τη γλώσσα του σώματος 

και να ξεπερνούν το φόβο τους για κάποια ζώα. Οι πρωτοβουλίες 

αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται και με σχετική ενημέρωση των 

γονέων.  

 

 

• Το ζήτημα των ζώων αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο που αφορά κυρίως 

τις μικρές ηλικίες, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός κακοποιήσεων από 

ανηλίκους σημειώνεται από μαθητές της δευτεροβάθμιας. Ο φόρτος 

της σχολικής ύλης δυστυχώς αποθαρρύνει τα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας από το να δηλώσουν συμμετοχή και να ασχοληθούν 

με ένα θέμα που αφορά όλους μας.  

 

• Η στήριξη των εκπαιδευτικών παίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση 

των    δράσεων που προτείνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της 

σχολικής επίσκεψης. 

 

• Είναι απαραίτητη η επιμόρφωση εκπαιδευτικών με τη διεξαγωγή 

σεμιναρίων, κυρίως όσων δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία σε προγράμματα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ώστε να προσεγγίσουν με σφαιρικό και 

αποτελεσματικό τρόπο το ζήτημα των ζώων μέσα στην τάξη.    

 

• Υπάρχει άμεση ανάγκη διεξαγωγής του προγράμματος από 

περισσότερα μέλη φιλοζωικών σωματείων τα οποία μετά από 

κατάλληλη εκπαίδευση θα αναλαμβάνουν την ενημερωτική δράση στα 

σχολεία της περιοχής τους, ώστε να επαναλαμβάνονται και οι 

επισκέψεις.  

 

 

 

Τ περιλαμβάνει η επίσκεψη στο σχολείο;  

 

Η επίσκεψη διαρκεί μία διδακτική ώρα και περιλαμβάνει τρία διαφορετικά 

προγράμματα, προσαρμοσμένα στην ηλικία των μαθητών: 

 



 

i) για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση σχετικά με 

τους μύθους που αφορούν όλα τα ζώα, με 

αναφορές στη βιολογία και στη συμπεριφορά 

τους, και μέσα από συζήτηση εξετάζεται  η σχέση 

του ανθρώπου με αυτά. Στη συνέχεια, εφόσον ο 

χρόνος το επιτρέπει, μέσα από παιχνίδι ρόλων οι 

μαθητές καλούνται μέσα στο πλαίσιο της τάξης να 

βιώσουν σχετικά ζητήματα που προκύπτουν στην 

τοπική κοινωνία.  

 

ii)για τις Γ-Σ τάξεις Δημοτικού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστική 

παρουσίαση σχετικά με τις αρχές της συμπεριφοράς και της βιολογίας κυρίως 

των ζώων συντροφιάς, τα δικαιώματα τους και τις υποχρεώσεις μας απέναντί 

τους.  Μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών μαθαίνουμε  πώς 

μπορούμε να τα φροντίζουμε με βάση τις δικές τους ανάγκες, και 

αφιερώνεται χρόνος στο θέμα των κακοποιήσεων και στο πως μπορούμε να 

τις αντιμετωπίσουμε. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης γίνεται αναφορά στα 

εξωτικά είδη καθώς και στα είδη που γίνονται αντικείμενο έκθεσης σε τσίρκο και 

ζωολογικούς κήπους. Στη συνέχεια τα σχολεία που επιθυμούν θα 

αναλαμβάνουν με την υποστήριξη του Συλλόγου να προχωρήσουν σε δικές 

τους δράσεις για να ενημερώσουν τους συμμαθητές, την οικογένεια και τη 

γειτονιά τους.  

 

iii) για το νηπιαγωγείο, τις Α και Β τάξεις Δημοτικού. Το πρόγραμμα για τις 

μικρές ηλικίες περιλαμβάνει 20λεπτη διαδραστική παρουσίαση για τα ζώα 

συντροφιάς. Τα παιδιά καλούνται να πουν τι σημαίνει «να 

είμαστε φίλοι» και πως μπορούμε να έχουμε μια τέτοια 

σχέση με κάποια ζώα. Μέσα από εικόνες και αφήγηση 

μαθαίνουμε πως να τα φροντίζουμε με βάση τις δικές 

τους ανάγκες, πως να διαβάζουμε τη γλώσσα του 

σώματος, και πως να τα προσεγγίζουμε. Στη συνέχεια οι 

μαθητές  ζωγραφίζουν γάτες και τους σκύλους και όσα 

χρειάζονται για να ζήσουν ευτυχισμένοι. τόχος, σε 

αυτήν την ηλικία, είναι να τεθούν οι βάσεις για τη 

δημιουργία μιας υπεύθυνης στάσης απέναντι στα ζώα,  

μέσα από τη σωστή πληροφόρηση και την κατάρριψη 

σχετικών μύθων. 

 

Η υλοποίηση του προγράμματος το 2012 δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την 

πολύτιμη υποστήριξη της  European Sustainability Academy  

(http://eurosustainability.org) 

 
 


