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Γιατί να ασχοληθούμε ειδικά με τα 

μη ανθρώπινα ζώα; 
• Γιατί βρίσκονται παντού γύρω μας, 

    και πολύ πριν από εμάς – ΚΑΘΕ στιγμή συμβιώνω με τα 
ζώα γύρω μου  

 

• Γιατί τα τρώμε, τα φοράμε, δοκιμάζουμε πάνω τους τα 
φάρμακα, τα απορρυπαντικά, τα καλλυντικά μας  

    (Πόσο «σωστό» ή απαραίτητο είναι αυτό;) 

 

• Γιατί τα θεμέλια για τη δημιουργία της στάσης μας 
απέναντι σε όλα τα ζώα ξεκινούν από τις μικρές ηλικίες 

 

• Γιατί ο χαρακτήρας, οι ιδέες μας, η στάση μας στη ζωή 
δεν «κλειδώνουν» αλλά (έχουν τη δυνατότητα να) 
αλλάζουν σε μια διαδικασία διαρκούς εξέλιξης και 
επαναπροσδιορισμού  

 

                                   



Παιδιά και μη ανθρώπινα ζώα 



Παιδιά και μη 

ανθρώπινα ζώα 

Τα ζώα αιχμαλωτίζουν 

    την προσοχή και 
κεντρίζουν την 
περιέργεια των 

παιδιών περισσότερο 
από οποιονδήποτε 

άλλον ως άλλα 
ζωντανά πλάσματα.  

 

Τα παρατηρούν, ακούν 
τους ήχους, τα 

μιμούνται και θέλουν 
να τα αγγίξουν 

 



Παιδιά και μη ανθρώπινα ζώα 

…εντυπωσιάζονται από την 
εμφάνιση και τις ικανότητές 
τους… 

 



Παιδιά και μη ανθρώπινα ζώα 

    Σε μια ηλικία όπου 
ανακαλύπτουν τον 
κόσμο,  δεν έχουν 

αναπτύξει την απάθεια 
του ενήλικα μπροστά στο 
μεγαλείο της φύσης και 

στα δεινά των άλλων 
ζωών 

 



 

 

Μοιράζονται την 
αγάπη για 
παιχνίδι 

Γελούν και δένονται ιδίως με άλλα 
ζώα της ηλικίας τους 

     και την έκπληξη της 
ανακάλυψης του κόσμου… 



Πώς προσεγγίζουμε ένα τόσο ευρύ 

και δύσκολο ζήτημα; 



• Η σχέση μας με τα άλλα ζώα καθορίζεται σε 
μεγάλο βαθμό από τον πολιτισμό μας (είναι 
οι δικές μας συνήθειες/παραδόσεις/έθιμα πιο 
σωστά από τα άλλα;) 

 

• Από όσα μάθαμε από την οικογένεια, το 
σχολείο, το περιβάλλον μας, από τα μμε  

 

• Για να διαμορφώσουμε λοιπόν τη δική μας 
στάση χρειάζεται ενημέρωση και κριτική 
σκέψη 

 

…ούτε οι πολλοί ούτε οι παλιοί   

 έχουν πάντα δίκιο 

 





Εμείς, είμαστε ζώα; 
                                   

«Ναι, αλλά ο άνθρωπος….»  

 

«είναι πιο έξυπνος»  

       «έχει λογική» 

            «έχει γλώσσα»  

              

             «έχει συνείδηση» 

 

Ξεκινώντας από την αρχή… 



• Παρατηρούμε τις ομοιότητες και τις 
διαφορές μας με τα υπόλοιπα ζώα. 

 

• Κάθε είδος έχει μοναδικές 
ικανότητες  

 

• Έτσι και ο κάθε άνθρωπος και το 
κάθε ζώο είναι μοναδικό 

 

• Φαντάζεσαι έναν κόσμο όπου θα 
ήμασταν όλοι ίδιοι;    

 

 

 

σεβασμός στη διαφορετικότητα  

 



Μαθαίνουμε να … 

• Αναγνωρίζουμε τις δικές μας προκαταλήψεις 

• Αναγνωρίζουμε τις συναισθηματικές παρορμήσεις, τα 
κίνητρα μας 

• Έχουμε το θάρρος της γνώμης μας 

• Αιτιολογούμε τα συμπεράσματά μας 

• Αξιολογούμε τα αίτια που παρουσιάζουν οι άλλοι 

• Να ρωτάμε και να επιμένουμε 

• Σταθμίζουμε τις επιδράσεις των κινήτρων και των 
προκαταλήψεών μας 

• Διαμορφώνουμε τη δική μας στάση μέσα από την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 



«Δύσκολα» θέματα  
και ο ρόλος του σχολείου 

 

Ζώα «συντροφιάς» 

Ζωολογικοί κήποι 

Κυνήγι 

Πειράματα 

Διατροφή 

 

 

Τελικά, θέλουμε/μπορούμε να αλλάξουμε τη σχέση μας 
με τα άλλα ζώα; Πως; 

 

“Και να τα πούμε, ποιός μας ακούει;” 

   

Τί ακριβώς συμβαίνει; (έρευνα) 
Ποιοι εμπλέκονται;  
Γιατί το κάνουν αυτό; 
Ανταποκρίνεται σε κάποιες ανάγκες/ 
επιθυμίες;  
Ποιους επηρεάζει; 
Πώς τους επηρεάζει; 
Υπάρχουν εναλλακτικές;  
Πώς νιώθω για αυτό; Γιατί; 
Ποιές θα ήταν οι συνέπειες αν κι 
άλλος κόσμος συμφωνούσε μαζί 
μου; 
Θέλω/μπορώ να κάνω κάτι; 
 



Γιατί κάποια ζώα τα 

θεωρούμε πιο σημαντικά  

από άλλα; 



Κάθε οργανισμός αναπτύσσει τους καλύτερους δυνατούς 
μηχανισμούς για να επιβιώσει ή απλά επειδή θέλει πολύ 
να ζήσει.  

 

Ας φύγουμε από τους αριθμούς και ας μιλήσουμε για το 
κάθε άτομο… 



Βγαίνουμε έξω από την τάξη!!!! 



Βλέπω, ακούω, αγγίζω, μυρίζω 



Τι μας μαθαίνουν οι ζωολογικοί 
«κήποι»; 







 
 Μαθαίνουμε να προστατεύουμε το 
φυσικό περιβάλλον, το σπίτι τους 









Σχέση ανθρώπου με τα υπόλοιπα ζώα  

 

Παρατηρούμε και συγκρίνουμε τη σχέση των 

υπόλοιπων ζώων μεταξύ τους… 



 ? 



…τη σχέση των 

ανθρώπων μεταξύ 

τους 



…τη σχέση του ανθρώπου με τα 

υπόλοιπα ζώα 





…τη σχέση τους με το φυσικό 

περιβάλλον 



Τη σχέση του ανθρώπου  

με το φυσικό περιβάλλον 



Ζώντας με ένα ζώο 

• Τι ανάγκες έχουν τα ζώα;  

• Τι προκαλεί τις διάφορες 
συμπεριφορές;  

• Τι ρόλο παίζουν τα ίδια τα παιδιά στη 
συμπεριφορά του ζώου;  

• Μπορούν τα παιδιά να προβλέψουν 
πώς θα αντιδράσουν τα ζώα στη δική 
τους συμπεριφορά ή σε αλλαγές στο 
περιβάλλον; 

 



Ζώα | «συντροφιάς» 

• Παρατηρούμε και καταγράφουμε τις διαφορές 
μεταξύ τους (π.χ. άγρια-εξημερωμένα, λύκος-
σκύλος, φουρόγατος-γάτα). 

 

 

•  Πώς και γιατί έγινε 

η εξημέρωση;  

  

• «αδέσποτα» ζώα 



Μαθαίνοντας για τα ζώα, 

μαθαίνουμε…. 
• Να είμαστε παρατηρητικοί.  

• Να έχουμε υπομονή 

• Να συναισθανόμαστε  

• Να μιλάμε για τα συναισθήματά μας 

• Να σεβόμαστε τη ζωή  

• Να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα.  

• Να προσέχουμε όχι μόνο τη λεκτική γλώσσα, αλλά και τη γλώσσα 
του σώματος 

• Να φροντίζουμε με βάση τις ανάγκες του «άλλου» αλλά και να 
σεβόμαστε και τα δικά μας «όρια» 

• Να είμαστε συνεπείς (χρόνος, πρόγραμμα φροντίδας,  

     συνήθειες ζώων)  

• Να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας σε άτομα 

     /ομάδες που βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση  

     από ότι εμείς 

Κεντρική αξία ο σεβασμός απέναντι  

σε ΚΑΘΕ ζωή 



Συνεργασίες 

• Επίσκεψη από κτηνίατρο-ενημέρωση 

για το αν και πως μεταδίδονται 

ασθένειες 

• Επίσκεψη από τοπικό φιλοζωικό 

σωματείο 

• Επικοινωνία με άλλα σχολεία από 

περιοχές όπου ζουν άλλα είδη ζώων! 



Συμβιώνω με τα Ζώα γύρω μου 

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία 



Ποια είναι τα ζώα συντροφιάς; 



Τι χρειάζεται ένα ζώο για να είναι 
ευτυχισμένο; 





Πώς αισθάνεται ο Ντάκος; 





Είμαι χαρούμενος/η ή 
λυπημένος/η; 



Είμαι χαρούμενος/η ή λυπημένος/η; 
 



Είμαι χαρούμενος/η ή 
λυπημένος/η; 



Είμαι χαρούμενος/η ή 
λυπημένος/η; 



Είμαι χαρούμενος/η ή 
λυπημένος/η; 



Είμαι χαρούμενος/η ή 
λυπημένος/η; 



Πώς γνωρίζουμε ένα σκύλο; 



Τι κάνουν λάθος; 



Τι κάνουν σωστά; 



Πώς μπορούμε να διαδώσουμε το 

μήνυμα; 

• «Βιβλίο των ζώων» 

• ‘Έκθεση ζωγραφικής, γράφουμε παραμύθια, 
ή για το αγαπημένο μας ζώο 

• Αντλούμε υλικό, πληροφορίες, φωτογραφίες 
από το διαδίκτυο 

• Θεατρικό έργο γραμμένο από τους μαθητές 

• Καλούμε άλλους μαθητές και γονείς σε μια 
ενημερωτική εκδήλωση 

• Ενημερώνουμε τους γονείς για τη σημασία 
της στάσης τους απέναντι στα ζώα 



Μύθοι και 
αλήθειες για (όλα) 
τα ζώα 



 
Μύθος: 

«Τα καθαρόαιαμα είναι καλύτερα»… 

• H επιλεκτική διασταύρωση με 
στόχο την εξωτερική εμφάνιση έχει 
δημιουργήσει προβλήματα. 

 

• Έρευνες έχουν  δείξει πως τα 
σκυλιά ράτσας είναι πιθανόν να 
παρουσιάσουν περισσότερα 
προβλήματα σε σχέση με τα 
ημίαιμα.  

• 20.000 μπουλντόγκ που υπάρχουν 
σήμερα στη Βρετανία έχουν την 
ποικιλία γενετικού υλικού που σε 
φυσιολογικές συνθήκες θα είχε 
ένας πληθυσμός 70 σκυλιών αυτής 
της ράτσας. 

 
 

Cavalier King Charles Spaniel: 
Θύματα του ανθρώπινου 

παραλογισμού.  



Μύθος: 

 «Την ευθύνη για τα αδέσποτα την 

έχουν οι φιλοζωικοί σύλλογοι»  

 

 

Αλήθεια: 

Σύμφωνα με τον νόμο, την 
ευθύνη για την  

περίθαλψη, στείρωση και 
εμβολιασμό των  

αδέσποτων ζώων έχουν 
οι Δήμοι. 

Την ευθύνη για την ευζωία 
τους την έχουμε όλοι.  

 



Από τον ανθρωπομορφισμό στην 

απουσία συναισθήματος... 



Μύθος;;; 

«Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος 

του ανθρώπου» 



Μια σημαντική, κοινά αποδεκτή διαπίστωση είναι ότι 
τα φαινόμενα απατούν.  

 

Για παράδειγμα, στον πλανήτη Γη, ο άνθρωπος 
πάντα πίστευε ότι ήταν πιο έξυπνος από τα 
δελφίνια γιατί είχε πετύχει τόσα πολλά – έφτιαξε 
τον τροχό, έφτιαξε τη Νέα Υόρκη, κάνει πολέμους 
κ.α. – ενώ το μόνο που έκαναν τα δελφίνια ήταν 
να παίζουν και να περνάνε καλά στο νερό.  

 

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, τα δελφίνια πάντα 
πίστευαν το αντίθετο.  

 
Douglas Adams “Γυρίστε το Γαλαξία με ωτοστόπ» 

 

 



Ευχαριστώ για  την προσοχή σας! 

sumvionometazoa.wordpress.com  


