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Αγαπητοί γονείς, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το ερευνητικό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 
θέμα: "Μαθαίνοντας να ζούμε με τα ζώα: Δράσεις, για την ευαισθητοποίηση παιδιών, γονιών και εκπαιδευτικών για 
τα ζώα συντροφιάς". Σκοπός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι να ανιχνεύσουμε τις 
στάσεις και αντιλήψεις διαφόρων ομάδων (παιδιών, γονιών, εκπαιδευτικών) απέναντι στα ζώα συντροφιάς και να 
καταρτίσουμε, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, ένα εκπαιδευτικό  πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση των 
παιδιών απέναντι σε αυτά. Ειδικότερος στόχος είναι η αναγνώριση για τα οφέλη  από  την αλληλεπίδραση με τα 
ζώα για τη μείωση του άγχους των μαθητών,  των γονιών και των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα ζώα συντροφιάς.  

Στα πλαίσια διεξαγωγής του προγράμματος θα χορηγήσουμε σε γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς 
ερωτηματολόγια προκειμένου να διερευνήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις 
τους για τη συνύπαρξη και την συν-ανάπτυξη με τα ζώα συντροφιάς. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην 
εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος για τα μικρά παιδιά με σκοπό την γνωριμία με τα ζώα και την 
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που τα αφορούν. Μετά την  παρέμβαση θα επαναχορηγηθούν στους γονείς, τα 
παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τους οι τελικές μορφές των τριών ερωτηματολογίων, προκειμένου να διερευνηθεί η 
αλλαγή στάσεών τους. Η μέθοδος project που θα χρησιμοποιήσουμε, επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύξουν 
αυτονομία και αυτενέργεια αλλά και δεξιότητες συνεργασίας και αυτοπειθαρχίας. Οι μαθητές θα μάθουν, επίσης, να 
διαχειρίζονται πληροφορίες, να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να αναπτύσσουν  δημιουργικότητα και 
υπευθυνότητα αναλαμβάνοντας ρόλους και ευθύνες.  

Το πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει από 3-6 μήνες, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες και το ενδιαφέρον 
παιδιών και διδασκόντων. Η έρευνα, που έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Π.Τ.Π.Ε. του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (Γ.Σ. 544/18.10.2017) και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων 
(Φ15/212237/53347/Δ1), θα είναι ανώνυμη και όλες οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν, θα είναι απολύτως 
εμπιστευτικές. Κανένα στοιχείο της ταυτότητας των συμμετεχόντων δεν θα είναι αναγνωρίσιμο σε καμία 
δημοσίευση ή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Τέλος, οι συμμετέχοντες δεν διατρέχουν κανέναν 
κίνδυνο από τη συμμετοχή τους στην έρευνα, δεν θα εκτεθούν σε κανέναν  σωματικό ή ψυχολογικό κίνδυνο, ή 
ταλαιπωρία ή άλλες δυσμενείς για τους ίδιους επιπτώσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην ερευνητική 
διαδικασία. 

Η συμβολή του παιδιού σας  στις δράσεις του προγράμματός μας είναι πολύ σημαντική. Σε περίπτωση, 
ωστόσο, που δεν επιθυμείτε το παιδί σας να συμμετέχει, σας παρακαλούμε ενημερώστε τον/την  εκπαιδευτικό, 
διαφορετικά θα θεωρήσουμε ότι έχουμε την συγκατάθεσή σας. Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και 
διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τις ερευνήτριες στα παρακάτω τηλέφωνα: 

 
Μαρία Κυπριωτάκη: 6948489703 Μαρία Μαρκοδημητράκη: 6970187802 

  
 

Με εκτίμηση, 
 

Εκ μέρους της Επιστημονικής Ομάδας 
Μ. Κυπριωτάκη 
Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής 
Ψυχοπαιδαγωγικής  
Πανεπιστημίου Κρήτης  

 

Μ. Μαρκοδημητράκη 
Επίκουρη Καθηγήτρια 
Ψυχολογίας 
Πανεπιστημίου Κρήτης 
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YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τη συμμετοχή μου και του παιδιού μου στην έρευνα. 
Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσυρθούμε από τη διαδικασία της έρευνας σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της.  

 
                                                               Ημερομηνία…………………………  

 
 

Υπογραφή Γονέα ή Κηδεμόνα  
 

 
 
 
 
 
 

 


