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1.Μαρία Μαρκοδημητράκη, Επίκουρη   Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Π.Τ.Π.Ε.,  
Πανεπιστήμιο Κρήτης, & Μαρία Κυπριωτάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής 
Ψυχοπαιδαγωγικής, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης  

 
 

Στην παρούσα εισήγηση αναπτύσσονται θέματα που σχετίζονται με τα οφέλη από 
την συνύπαρξη/εμπλοκή με τα ζώα συντροφιάς και τα αδέσποτα. Ειδικότερα, 
εξετάζονται οι θετικές επιδράσεις των ζώων σε διάφορες πτυχές της 
συναισθηματικής (αυτο-εκτίμηση, αυτονομία, ενσυναίσθηση, ανάπτυξη δεσμού, 
υπευθυνότητα), κοινωνικής (ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους) και γνωστικής (καλλιέργεια γλωσσικών 
δεξιοτήτων, ικανότητα συγκέντρωσης προσοχής) ανάπτυξης των μικρών παιδιών. 
Αναφορά γίνεται, επίσης, σε θέματα που αφορούν στους πολλαπλούς ρόλους των 
ζώων στη ζωή των παιδιών με έμφαση στην ευημερία τους (μείωση άγχους, 
θεραπευτικές ιδιότητες για παιδιά με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες). 
Επιπλέον περιγράφονται παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις και αντιλήψεις 
παιδιών και ενηλίκων απέναντι στα ζώα. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν στο άτομο 
(φύλο, ηλικία, εθνικότητα, ιδιοσυγκρασία), το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, 
καθώς και το κοινωνικό πλαίσιο (πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές πεποιθήσεις, 
ηθική δεοντολογία). Η εισήγηση ολοκληρώνεται με αναφορές ειδικά στην 
αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής σε θέματα 
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για τα ζώα συντροφιάς και τα αδέσποτα και στην 
ανάπτυξη σύγχρονων και εξειδικευμένων προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής και 
πρώτης σχολικής ηλικίας που θα εστιάζουν στην αρμονική τους συνύπαρξη.  
 
2.Μιχάλης Καλογιαννάκης, Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Φυσικών 
Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση & Μιχάλης Λιναρδάκης, Επίκουρος 
Καθηγητής Στατιστικής στην Εκπαίδευση, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης  
 
Ποσοτική ανάλυση ανιχνευτικών εργαλείων στάσεων εκπαιδευτικών και παιδιών 
απέναντι στα ζώα συντροφιάς 
 
Η μελέτη διερευνά τους κύριους παράγοντες που απαρτίζουν τις στάσεις 
εκπαιδευτικών και παιδιών απέναντι στα ζώα. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται 
από 466 μικρά παιδιά και 86 εκπαιδευτικούς. Παρουσιάζονται τα ανιχνευτικά 
εργαλεία που για τις στάσεις των ερωτώμενων, καθώς και οι παράγοντες που 
προκύπτουν μέσω διερευνητικών παραγοντικών αναλύσεων. Επιπλέον, ανιχνεύονται 
οι τάσεις που προκύπτουν μέσω των παραγόντων με περιγραφικά στατιστικά μέτρα, 
και διερευνώνται διαφορές στις στάσεις τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 
παιδιών με βάση δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. 
 
3.Ειρήνη Σπανάκη, Phd Ειδική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιωάννης Ράπτης, Med. 
Candidate, Ειδική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, & Μαρία Καλεσίου, Phd Candidate, 
Ειδική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 



 

Παρέα με τον Τάκη το αδεσποτάκι: ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα ανάπτυξης 
δεξιοτήτων εξοικείωσης με τα ζώα. 

 
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει δραστηριότητες που θα 
πραγματοποιηθούν από μαθητές νηπιαγωγείου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευ 
Ζώων: ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, δράσεις και προοπτικές». Ο σκοπός των 
δραστηριοτήτων αυτών είναι η πληροφόρηση των μαθητών σχετικά με τη ζωή και τα 
χαρακτηριστικά των αδέσποτων ζώων. Μέσα από τις δράσεις του προγράμματος 
επιδιώκεται, τόσο τα παιδιά και οι γονείς τους,  όσο και οι εκπαιδευτικοί, να έρθουν 
σε επαφή με νέα γνώση αναφορικά με τη διαμόρφωση στάσεων, αξιών και 
προσδοκώμενων συμπεριφορών απέναντι στα ζώα. Παράλληλα, ειδικότερος στόχος 
είναι η αναγνώριση των οφελών της αλληλεπίδρασης με τα ζώα  με διάθεση τη 
μείωση του άγχους των μαθητών,  των γονέων και των εκπαιδευτικών αναφορικά με 
την ασφάλεια τους. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια μίας σχολικής 
χρονιάς. Οι εκπαιδευτικοί θα ευαισθητοποιηθούν με την παρουσίαση ενός 
εβδομαδιαίου project που θα συμπεριλαμβάνει διαθεματικές δραστηριότητες που 
θα σχετίζονται με το ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου. Θα χρησιμοποιηθούν διάφορες 
τεχνικές και μέθοδοι  με σκοπό την ολόπλευρη  εξέλιξη και ανάπτυξη των παιδιών. 
Επιδιώκεται τα νήπια να διαχειριστούν πληροφορίες, να συνεργαστούν, να 
επικοινωνήσουν, να αναπτύξουν  δημιουργικότητα και υπευθυνότητα 
αναλαμβάνοντας ρόλους και ευθύνες. Οι νέες τεχνολογίες και η δημιουργία 
κοινότητας μάθησης θα βοηθήσουν ώστε τα νήπια και οι εκπαιδευτικοί τους να 
βρίσκονται σε διαρκή επαφή μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν απόψεις, να θέσουν 
κοινούς στόχους και να καταλήξουμε στην υιοθέτηση θετικών στάσεων για τη 
συνύπαρξη τους με τα ζώα. Στην έναρξη του προγράμματος θα γίνει ανίχνευση 
επιμορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
μέσω ερωτηματολογίου, προκειμένου να υποστηριχθούν στην υλοποίηση του 
προγράμματος με την κάλυψη των αναγκών τους.  
 
4. Μιχάλης Καλογιαννάκης, Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Φυσικών 
Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση &  Γεώργιος Τσάμης, Bsc, Msc, Tμήμα 
Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Προγραμματιστής Ερευνητής 
 
 Δημιουργία και  χρήση ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) για την 
ευαισθητοποίηση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών για τα ζώα συντροφιάς και 
τα αδέσποτα  

 
Στις μέρες μας, η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση λαμβάνει σημαντικές 
διαστάσεις στα πλαίσια της τυπικής και άτυπης μάθησης. Με τη ραγδαία ανάπτυξη 
των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών η υλοποίηση κάθε μορφής εκπαιδευτικού 
προγράμματος καθιστούν απαραίτητη τη δημιουργία κατάλληλων ψηφιακών πόρων 
για την καλύτερη διάχυσή του. Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν τα βασικά 
στάδια υλοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης (Learning Management 
System, LMS) το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθαίνοντας 
να ζούμε με τα ζώα: Δράσεις, για την ευαισθητοποίηση παιδιών, γονέων και 
εκπαιδευτικών για τα ζώα συντροφιάς και τα αδέσποτα». Επιπρόσθετα, θα 



αναφερθούν βασικές προτάσεις/ιδέες για μία δραστική μελέτη του υλικού του 
προγράμματος. 
 
5. Παντελής Νταής, Κτηνίατρος, Υγιεινολόγος, DVM, Msc, PhD 
 
Ένας κόσμος, μια υγεία: άνθρωποι και ζώα μαζί 
 
Για πολλούς η λέξη υγεία σημαίνει απλά απουσία της ασθένειας. Σύμφωνα με το 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η «Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους φυσικής, 
ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας». Για να επιτευχθεί  αυτό είναι απαραίτητο η αρμονία 
όχι μόνο του σώματος και της ψυχής άλλα και όλων σχεδόν των περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων, όλου δηλαδή του ανθρώπινου 
οικοσυστήματος. Θεωρητικά η ασθένεια δεν θα υπάρχει αν το άτομο δεν έρχεται 
καθόλου σε επαφή με τους αιτιολογικούς παράγοντες των διαφόρων νόσων. Όταν 
γεννιέται ο άνθρωπός ή το ζώο, γίνονται μέλη του γενικότερου περιβάλλοντος στο 
οποίο θα ολοκληρώσουν τη ζωή τους. Η ικανότητα να επιζήσουν και η υγεία τους 
εξαρτάται από την αντίδραση τους στα διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος.  
Με λίγα λόγια η ανθρώπινη υγεία και η υγεία των ζώων αλληλεξαρτώνται και 
συνδέονται με την υγεία των οικοσυστημάτων στα οποία υπάρχουν. 
Η έννοια αυτή προβλέπεται και εφαρμόζεται από το ΠΟΥ ως συνεργατική σφαιρική 
προσέγγιση για την κατανόηση των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των 
ζώων (συμπεριλαμβανομένων τόσο των κατοικίδιων ζώων όσο και της άγριας ζωής) 
και της υγείας του οικοσυστήματος στο σύνολό του. Διάφοροι φορείς και 
επαγγελματίες μελετάνε, συλλέγουν στοιχεία για τα νοσήματα για τη πρόληψη από 
τα νοσήματα και τη θεραπεία τους. Για τη  κτηνιατρική  επιστήμη ενδιαφέρον έχουν 
οι ζωοανθρωπονόσοι.  
 Οι  ζωοανθρωπονόσοι (zoonoses) καλούνται εκείνα τα νοσήματα και οι παθογόνοι 
παράγοντες των ζώων που μεταδίδονται από αυτά στον άνθρωπό ή πιο απλά, είναι 
κοινά νοσήματα του ανθρώπου και των ζώων. Την τελευταία δεκαετία  τα νοσήματα 
αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος και του κοινού. 
Νοσήματα όπως η σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, η γρίπη των πτηνών, 
χοίρων και οι τροφιμογενείς λοιμώξεις εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρή 
ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο.   
Η μελέτη των νοσημάτων των ζώων συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των 
μηχανισμών μετάδοσης, πρόληψής, διάγνωσης και των έλεγχο τους για τη λήψη 
μέτρων βιοασφάλειας και το περιορισμό στην διασπορά των νοσημάτων αυτών στον 
άνθρωπο.     

 

6.Μαρίζα Ζυμωνοπούλου, PhD Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Columbia, Missouri, 
Πρόεδρος της Φιλοζωικής Ομάδας Σείριος  

Μητέρα-εκπαιδευτικός-εθελόντρια: βιωματική προσέγγιση της φιλοζωίας.  
 
Η φιλοζωία είναι μία έννοια με πολλές προεκτάσεις. Πρόκειται για ένα συναίσθημα 
μέσα από το οποίο αναπτύσσεται ο σεβασμός προς το περιβάλλον γύρω μας, τα άλλα 



πλάσματα της φύσης και ειδικότερα τα πιο αδύναμα. Ενισχύει την έννοια της 
ισότητας, την αίσθηση ότι μπορεί να γίνει φίλος μας κάποιος που είναι τελείως 
διαφορετικός από εμάς. Αυτά τα συναισθήματα αποτυπώνονται στο ασυνείδητο και 
το υποσυνείδητο ενός μικρού παιδιού και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα 
πορεία του στην κοινωνία. 
Η οικογένεια, το κοινωνικό περιβάλλον, το σχολείο, οφείλουν να αναδεικνύουν τα 
οφέλη της σχέσης αλλά και της επαφής των παιδιών με τα ζώα. Ακόμα και στις 
περιπτώσεις όπου το περιβάλλον του παιδιού δεν χαρακτηρίζεται από φιλοζωικά 
συναισθήματα, θα πρέπει να αντιλαμβάνεται και να σέβεται την αναγκαιότητα της 
ανάπτυξης τέτοιων θετικών συναισθημάτων. Επιχειρούμε να αναδείξουμε τις 
διαφορετικές διαστάσεις της σχέσης των ανθρώπων με τα ζώα. Μέσα από βιωματικές 
καταγραφές προσεγγίζουμε τις δύο κύριες κατηγορίες ανθρώπων: τα παιδιά και τους 
μεγάλους και τους τοποθετούμε απέναντι σε αυτό που λέμε  φιλοζωία. 
Περιγράφουμε συνοπτικά το ρόλο των μεγάλων (οικογενειακό περιβάλλον, σχολείο), 
αυτόν που έχουν και αυτόν που πρέπει να έχουν.  

 
7. Xριστίνα Οικονόμου, Συνιδρύτρια της SAPT Hellas 
 
Mαθήματα ζωής από πρώην αδέσποτους σκύλους  
 
Ένας από τους δύο βασικούς σκοπούς της SAPT Hellas είναι η εναλλακτική θεραπεία 
μέσω ζώων ή δια μέσου των ζώων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του 
ανθρώπου με το πρόγραμμα «Σκύλοι Θεραπευτικής Επαφής» που υλοποιείται από 
ιδρύσεώς της το 2005. Τι σημαίνει αυτό και πόσο μπορεί να βοηθήσει; Η απάντηση 
είναι απλή αρκεί να σκεφτούμε τα εξής:  άνθρωποι που ανήκουν στις λεγόμενες 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (παιδιά ή ενήλικες με αναπηρίες, χρόνιες ή ανίατες 
ασθένειες, ηλικιωμένοι, πρώην εξαρτημένοι από ναρκωτικές ουσίες, κ.λπ.) και 
ειδικότερα εκείνοι που διαβιούν μόνιμα μέσα σε ιδρύματα, στέγες ή ξενώνες 
κοινωνικών φορέων, βιώνουν μία καθημερινή ρουτίνα, χωρίς «αλλαγή 
παραστάσεων» ή τρόπους και συνθήκες που να ευνοούν την ψυχική ανάταση. Η 
Θεραπευτική Επαφή με ζώα προσφέρει κοινωνική συναναστροφή και χαρά σε βαθμό 
που οποιοσδήποτε άνθρωπος – ειδικευμένος ή μη – δεν μπορεί να πλησιάσει. Γιατί; 
Γιατί ένα ζώο, και μάλιστα ένας σκύλος, φύσει κοινωνικό ον, διαθέτει το εκ γενετής 
χάρισμα να προσεγγίζει και να προσφέρει στοργή και αγάπη ανιδιοτελώς και 
απροσχημάτιστα, χωρίς να "κρίνει" με τον ανθρώπινο τρόπο. Ένας σκύλος χαίρεται 
και ανταποκρίνεται στα χάδια και την προσοχή, ανεξαρτήτως του από ποιον 
προέρχονται και αυτή του η ιδιότητα κάνει τις «θεραπευτικές» του δυνάμεις 
ανεκτίμητες. 
Η ομάδα της SAPT Hellas, με τους δίποδους και τετράποδους (ημίαιμους, 
εκπαιδευμένους, πρώην αδέσποτους, νυν υιοθετημένους από τα μέλη της ομάδας) 
εθελοντές, επισκέπτεται απολύτως δωρεάν ειδικά σχολεία, ιδρύματα, συλλόγους, 
στέγες και ξενώνες φιλοξενίας προσφέροντας αυτή την ιδιαίτερη αλλά τόσο 
σημαντική παρέα και επαφή στους συνανθρώπους μας που για πολλούς και 
διάφορους λόγους την στερούνται. 
 
8. SAPT Hellas: Προβολή βίντεο  



[Η Αγγελική έχει δυσκολία στο περπάτημα, στην ομιλία, στο να κεντράρει το βλέμμα 
της και στο να ανταποκριθεί σε εντολές.Από την πρώτη συνεδρία προσπαθούσε να 
σταθεροποιήσει το βλέμμα της ώστε να βρίσκει τον Μίκυ στον χώρο. Μετά από 2μιση 
μήνες εβδομαδιαίων επισκέψεων καταφέραμε να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του 
πατέρα της και να προσπαθεί να χαϊδέψει τον Μίκυ. Μετά από έναν χρόνο, βρίσκει 
τον Μίκυ πολύ εύκολα μέσα στον χώρο, γελάει όταν τον βλέπει, προσπαθεί να τον 
φωνάξει και τον χαϊδεύει].  

 
 

 
 

 


