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Προς :   Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση   
                    

Θέμα:     Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής 

Ομοσπονδίας (ΠΦΠΟ) στην Πλατφόρμα 21+ Εργαστήρια Δεξιοτήτων, 2020-2021

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί

Τα περιστατικά κακοποίησης ζώων, η μείωση της βιοποικιλότητας και η κλιματική αλλαγή 

είναι μερικά από τα βασικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουμε σήμερα, τα οποία καθιστούν 

επιτακτική την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών, ώστε ως 

μελλοντικοί ενεργοί πολίτες να συμβάλλουν στην αλλαγή και στην αντιμετώπιση των σοβαρών 

προβλημάτων σε σχέση με τα άλλα ζώα και το περιβάλλον.

Μερικά από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας της Journal of Applied Animal Welfare 

Science για την Ελλάδα είναι, ότι η χώρα μας  καταλαμβάνει την τελευταία θέση αναφορικά 

με την γνώση και ενημέρωση μαθητών/φοιτητών σε θέματα ευζωίας των ζώων, σε σχέση με 

χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης. Συνεπώς, υπάρχει άμεση  ανάγκη υλοποίησης 

σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς η παιδεία είναι το μόνο μέσο ώστε να αλλάξει 

ο τρόπος που βλέπουμε τα υπόλοιπα ζώα αλλά και τη φύση γύρω μας και ελπίζουμε πως οι 

εκπαιδευτικοί θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή. 

Την ανάγκη αυτή προσπαθούν να καλύψουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Πανελλαδικής

Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (ΠΦΠΟ) που είναι αναρτημένα στην 

Πλατφόρμα 21+ Εργαστήρια Δεξιοτήτων από το σχολικό έτος 2020-21, (υλοποιήθηκαν και

στην πιλοτική εφαρμογή). 

Τα προγράμματα που απευθύνονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι: 

1. Κατοικίδια: Μέλη της οικογένειας
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 Υπεύθυνος κηδεμόνας

 Κακοποίηση

 Αδέσποτα

 Στειρώνω – Δεν αγοράζω – Υιοθετώ

 Γλώσσα σώματος - Συμπεριφορά

2. Ο τροχός των αναγκών

3. Βιωματική εκπαίδευση παιδιών με σκύλους που κάποτε ήταν Αδέσποτοι

4. Οδηγός Θετικής Εκπαίδευσης Κατοικίδιων

5. Το ταξίδι μιας σταγόνας

6. Απειλούμενα είδη: Μεσογειακή Φώκια monachus monachus

7. Ζωολογικοί κήποι - Ενυδρεία

8. Τα ζώα ως διασκέδαση

9. Ας γνωρίσουμε τον λύκο

10. Φίδια: Τα παρεξηγημένα είδη

Όποιος/α ενδιαφέρεται μπορεί να τα δει στην Πλατφόρμα 21+  για το Νηπιαγωγείο στον 

σύνδεσμο https  ://  elearning  .  iep  .  edu  .  gr  /  study  /  mod  /  folder  /  view  .  php  ?  id  =19471   και για το 

Δημοτικό στον σύνδεσμο: https  ://  elearning  .  iep  .  edu  .  gr  /  study  /  mod  /  folder  /  view  .  php  ?  

id  =23675   

Το σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 19/11/2021 με σκοπό την παρουσίαση των 
παραπάνω προγραμμάτων, μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κανάλι YouTube της 
Ομοσπονδίας  https://www.youtube.com/watch?v=j1NJUEcbHfI&t=87s

Τα προγράμματα που αφορούν τη Δ/βάθμια Εκπαίδευση είναι:

1. Άνθρωποι & Ζώα: Ίδιο δικαίωμα στη ζωή

2. Οδηγός Θετικής Εκπαίδευσης Κατοικίδιων

3. Χτίζοντας νέες σχέσεις με τα άλλα ζώα

4. Φίδια: Τα παρεξηγημένα είδη

5. Η ηθική της χρήσης των πειραματόζωων

6. Περιβάλλον και κτηνοτροφία

7. Περιβάλλον και μελλοντικές γενιές

8. Γούνα με κάθε κόστος;

Τα προγράμματα μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο στην πλατφόρμα του ΙΕΠ 
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https  ://  elearning  .  iep  .  edu  .  gr  /  study  /  mod  /  folder  /  view  .  php  ?  id  =19749  

Το διαδικτυακό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την παρουσίαση των 

προγραμμάτων στις 26/11/2021 μπορείτε να παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  I  8  wjRGOxc  2  c  &  t  =6711  s  

Επιπλέον υλικό, που μπορεί συνδυαστικά να αξιοποιηθεί, είναι το εκπαιδευτικό υλικό του 

Δικτύου Τέχνης και Δράσης με το οποίο συνεργάζεται η ΠΦΠΟ «Ομάδα Δράσης Μαθητών για 

την προστασία των ζώων συντροφιάς» 

https  ://  elearning  .  iep  .  edu  .  gr  /  study  /  mod  /  folder  /  view  .  php  ?  id  =19572   και «Ομάδα Δράσης 

Μαθητών για την προστασία όλων των ζώων» 

https  ://  elearning  .  iep  .  edu  .  gr  /  study  /  mod  /  folder  /  view  .  php  ?  id  =19573   

Βασικοί  στόχοι των  εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η ενημέρωση των μαθητών και 

μαθητριών για θέματα, που αφορούν τα ζώα και το περιβάλλον, η καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης και η ενίσχυση της φιλοζωίας. Η ΠΦΠΟ για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών

προτίθεται να διοργανώνει σεμινάρια σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς το ενδιαφέρον 

συνεχώς αυξάνεται. 

Για οποιαδήποτε βοήθεια θα χαρούμε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με την ΠΦΠΟ 

αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@pfpo.gr

Με εκτίμηση

Για την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (70 Σωματεία)

Η Πρόεδρος

Αναστασία Βυσσίνου Μπομπολάκη

Η Γραμματέας

Χριστίνα Νομικού

Ποιοι είμαστε: https://pfpo.gr/wp-content/uploads/2019/06/%CE%A0%CE%A6%CE%A0%CE%9F-%CE%A0%CE%BF%CE

%B9%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5.pdf

Page 3 of 3

https://pfpo.gr/wp-content/uploads/2019/06/%CE%A0%CE%A6%CE%A0%CE%9F-%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5.pdf
https://pfpo.gr/wp-content/uploads/2019/06/%CE%A0%CE%A6%CE%A0%CE%9F-%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5.pdf
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19573
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19572
https://www.youtube.com/watch?v=I8wjRGOxc2c&t=6711s
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19749

	 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Π.Φ.Π.Ο)
	 &
	 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
	 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
	 Ημερομηνια: 07/12/2021
	 Αριθμοσ πρωτοκολλου: 1663/21


