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Στην τάξη μας φέτος αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε το εγκεκριμένο
από το υπουργείο παιδείας, πρόγραμμα του πανεπιστημίου Κρήτης
με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στα ζώα
συντροφιάς.

Στόχος του επιστημονικού-εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα
παιδιά α) να έρθουν σε επαφή με νέα γνώση αναφορικά με τη
διαμόρφωση στάσεων, αξιών και προσδοκώμενων συμπεριφορών
απέναντι στα ζώα και 2) να αναγνωρίσουν τα οφέλη της
αλληλεπίδρασης με τα ζώα, με απώτερο στόχο τη μείωση του
άγχους αναφορικά με την ασφάλειά τους.

Έρευνες (π.χ. Barker & Dawson, 1998. Dale & Morton, 2006) έχουν
δείξει ότι οι καθημερινές εμπειρίες των ανθρώπων από την επαφή
και την εμπλοκή τους με τα ζώα λειτουργούν υποστηρικτικά προς τη
μάθηση, στη κοινωνικο-συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη, και
γενικά συμβάλλουν στη σωματική και πνευματική υγεία, από τα
πρώτα χρόνια της ζωής έως και την τρίτη ηλικία.



Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 4-6 εβδομάδες
Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν με τα παιδιά θα στοχεύουν να καλύψουν τους
ακόλουθους άξονες:

1.Ευθύνη απέναντι στα ζώα
2.Νομική συμπεριφορά απέναντι στα ζώα
3.Μαθαίνω από και για τα ζώα
4.Θετικές στάσεις και αλληλεπίδραση με τα ζώα
5.Αρνητικές στάσεις και κακοποίηση των ζώων
6.Παραβατική συμπεριφορά / εγκληματικότητα εναντίον των ζώων
7.Στερεότυπα κατά των ζώων

Επίσης τα παιδιά μέσα από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και την βιωματική
διερευνητική μάθηση θα
• Καλλιεργήσουν τον προφορικό και τον γραπτό τους λόγο
• Θα καλλιεργήσουν την φαντασία τους
• Θα αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες
• Θα καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση τους
• Θα ευαισθητοποιηθούν σε θέματα αναπηρίας
• Θα μυηθούν σε ηθικές στάσεις ζωής
• Θα αναπτύξουν ψυχοκινητικές ικανότητες
• θα αναπτύξουν την φαντασία, τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη μέσα από την

επίλυση προβλήματος
και όλα αυτά μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και αποδοχής του άλλου.



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΕΞ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΤΟΥΝΙΑ
Μια μέρα ήρθαν στην τάξη μας
δύο ζωάκια. Ο Ρεξ και η
Πετούνια. Μας είπαν την
ιστορία τους και πολύ
λυπηθήκαμε. Ήταν αδέσποτα
ζωάκια. Αποφασίσαμε να τα
κρατήσουμε στην τάξη μας και
να τα φροντίζουμε.



Ωραίο το κουκλοθέατρο κυρία αλλά θέλουμε να παίξουμε κι εμείς!
Η παράσταση είχε μεγάλη επιτυχία!



Όσο υπάρχουν 
παιδιά, υπάρχει 
ελπίδα!

Πατήστε το βίντεο



Μα πού θα κοιμούνται οι νέοι μας φίλοι;
Στο τέλειο κρεβατάκι που τους φτιάξαμε! 
Στρώσαμε και σεντόνι για να σκεπάζονται όταν 
κάνει κρύο.



Κάναμε όλοι μια υπέροχη ζωγραφιά για 
να στολίσουμε το κρεβάτι.



Έτοιμο το κρεβάτι τους. Τους σκεπάσαμε και τους βάλαμε για ύπνο



Ο Ρεξ και η Πετούνια για να μας ευχαριστήσουν μας έστειλαν ένα 
ωραίο παζλ στον υπολογιστή. Μας άρεσε πολύ αυτό το παιχνίδι και 
θέλαμε να το παίζουμε ξανά και ξανά



Μπορείτε να το παίξετε κι εσείς αν θέλετε αλλά 
δεν νομίζω να τα πάτε καλύτερα από εμάς



Και ξέρετε γιατί;
Γιατί εμείς είμαστε 
ομάδα και 
συνεργαστήκαμε όλοι 
μαζί. Οι φίλοι μας, μας 
καθοδηγούσαν. Και 
όπως όλοι ξέρουμε 
«όλοι μαζί μπορούμε 
καλύτερα!
Αν θέλετε να παίξετε κι 
εσείς το παιχνίδι 
πατήστε το παρακάτω 
λινκ
https://www.jigsawplane

t.com/?rc=play&pid=39

d483635fe2

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=39d483635fe2


Οι νέοι μας φίλοι μας έστειλαν κι ένα βίντεο με τους αδέσποτους 
φίλους τους αλλά και με αυτούς που βρήκαν οικογένεια. Ήταν πολύ 
συγκινητικό…
https://youtu.be/c6a2jH7pdyw

https://youtu.be/c6a2jH7pdyw


Ακούω το τραγούδι και 
ζωγραφίζω τις δικές μου 
εμπειρίες με τα αδέσποτα.

Τραγούδι: Σκιά στη Γη
Μουσική: Γιώργος Σαμπάνης
Στίχοι: Ελεάνα Βραχάλη
https://youtu.be/vZqM_q1Yh9

M

https://youtu.be/vZqM_q1Yh9M


Οι ζωγραφιές μας



Ζωάκια μη φοβάστε. 
Θα σας γιατρέψουμε 
εμείς γιατί είμαστε 
κτηνίατροι.



Ώρα για φαγητό και για 
μια υπέροχη 
φρουτοσαλάτα με τα 
φρούτα του Φθινοπώρου 
που φέραμε στο σχολείο 
μας



Όλα αυτά τα ωραία κάναμε αυτή τη 
βδομάδα στον λιγοστό χρόνο που 
είχαμε. Σημασία έχει ότι περάσαμε 
καλά και μάθαμε πολλά καινούρια 
πράγματα.


