
 

 

ΘΔΜΑ: ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ «Η 
ΚΡΗΣΗ ΣΩΝ ΑΔΣΩΝ» 

Η Ελλθνικι ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία ςε ςυνεργαςία με τα Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Βάμου, 
Αρχανϊν, Ανωγείων, Ιεράπετρασ - Νεάπολθσ και τισ Διευκφνςεισ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Χανίων, 
Ηρακλείου, Ρεκφμνου και Λαςικίου, ςασ προςκαλοφν να ςυμμετζχετε ςε διαδικτυακό Εκπαιδευτικό 
εμινάριο, ςφμφωνα με το ακόλουκο Πρόγραμμα, τθν Σετάρτθ 14 Απριλίου, 17:00-19:30 με κζμα «Η 
Κριτθ των αετών: ο πιηαετόσ και οι φίλοι του».  

Οι ορεινοί όγκοι, οι ορκοπλαγιζσ και τα απόκρθμνα βράχια τθσ Ελλάδασ, αλλά και οι ανοιχτζσ εκτάςεισ, 
ςκιαγραφοφν ζνα ιδανικό, για τα περιςςότερα αρπακτικά πουλιά, τοπίο: δυςπρόςιτεσ κζςεισ για 
φϊλιαςμα και κζςεισ κζαςθσ για αναηιτθςθ λείασ. Ενϊ ςτο πρόςφατο παρελκόν τα αρπακτικά πουλιά 
αποτελοφςαν μζροσ τθσ ηωισ των ανκρϊπων και είχαν ςθμαντικι κζςθ ςτο πολιτιςμικό και φυςικό τοπίο, 
ςιμερα ο διακζςιμοσ χϊροσ τουσ –όπωσ και ο ρόλοσ τουσ– μοιάηει ςυρρικνωμζνοσ. Σα αρπακτικά πουλιά 
αποτελοφν μία από τισ δφο πολυπλθκζςτερεσ ομάδεσ των ειδϊν του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλοφμενων 
Ζϊων τθσ Ελλάδασ, ανάμεςα ςε αυτά και ο απειλοφμενοσ με εξαφάνιςθ πιηαετόσ. Χαρακτθριςτικό είδοσ 
του μεςογειακοφ τοπίου, ο πιηαετόσ ιταν κάποτε πολφ πιο κοινόσ ςτθν ελλθνικι φπαικρο, ενϊ ςιμερα 
απαντά μόνο ςτα νθςιά του Αιγαίου, τθν Κριτθ και τθ Νοτιοανατολικι Πελοπόννθςο. 

Η εκ νζου διαμόρφωςθ κετικισ ςτάςθσ προσ τουσ αετοφσ, θ αναγνϊριςθ και διάκριςθ των διαφορετικϊν  
ειδϊν που ηουν ςτθ χϊρα μασ και θ διάδοςθ τθσ ςθμαςίασ και τθσ αξίασ τουσ αποτελοφν κακοριςτικά 
ςτοιχεία για τθν προςταςία τθσ απειλοφμενθσ αυτισ ομάδασ, αλλά και για τθν ανάκαμψθ του πλθκυςμοφ 
του πιηαετοφ ςτθ Μεςόγειο.  

το Εκπαιδευτικό εμινάριο, κα παρουςιαςτεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τθσ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ για τθν 
προςταςία του απειλοφμενου πιηαετοφ, που περιλαμβάνει ενθμζρωςθ για το είδοσ, προτάςεισ 
δθμιουργικϊν εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων για τθ μελζτθ και προςταςία των αετϊν, ενϊ κα 
παρουςιαςτοφν και δραςτθριότθτεσ από τα ΚΠΕ Βάμου, Αρχανϊν, Ανωγείων και Ιεράπετρασ - Νεάπολθσ. 
Προβλζπεται αποςτολι του υλικοφ ςε ψθφιακι ι/και ζντυπθ μορφι προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα το 
παρακολουκιςουν και δυνατότθτα επίςκεψθσ ςτισ τάξεισ που κα το αναλάβουν –ιδανικά κατά τθ νζα 
ςχολικι χρόνια, εφόςον το επιτρζψουν οι επιδθμιολογικζσ ςυνκικεσ.  

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των παραπάνω Διευκφνςεων μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτο 
ςεμινάριο μζχρι και τθ Δευτζρα 12 Απριλίου ςτθν παρακάτω φόρμα: 
https://forms.gle/iQyocrciCXnwm9US6.  

Ο ςφνδεςμοσ για το διαδικτυακό ςεμινάριο κα ςταλεί ςτα e-mail των ενδιαφερόμενων.  

Σο Πρόγραμμα του εμιναρίου ζχει ωσ εξισ: 
 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕ & ΔΕ ΚΡΗΣΗ 
ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

ΒΑΜΟΤ 

  
 
 

Κεφαλάσ, 29-03-2021 
Αρικ. Πρωτ.  25 

Δ/νςθ:  
Πλθροφορίεσ:  
Σθλζφωνο: 
Fax:  
e-mail: 
Ιςτολόγιο: 

Κεφαλάσ Αποκορϊνου 73008 
Ποντικάκθσ Φϊτιοσ 
28250-83230 
28250-83231 
kpavamou@gmail.com  
http://kpevamou.blogspot.gr  

 ΠΡΟ 
ΠΔΕ Κρήηης 
Τοσς εκπαιδεσηικούς ηης ΠΔΕ Κρήηης 
Δια ηων Υπεσθύνων Στολικών Δραζηηριοηήηων 
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Πρόγραμμα  

17:00-17:10 Προςζλευςθ – Χαιρετιςμοί 

17:10-17:25 «Η Κριτθ των αετών»  

 Μουςείο Φυςικθσ Ιςτορίασ Κρθτησ - Πανεπιςτθμιο Κρθτησ 

17:25-17:40 «Γνωριμία με τον πιηαετό, τον αετό τθσ Μεςογείου» 

 Ελληνικθ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία  

17:40-17:50 Σο εκπαιδευτικό υλικό «πιηαετόσ, ο αετόσ τθσ Μεςογείου» 

 Ελληνικθ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία  

17:50-18:00 υζθτηςη - Διάλειμμα 

18:00-18:30 Δραςτθριότθτεσ για το εκπαιδευτικό υλικό από τθν ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

18:30-19:20 Δραςτθριότθτεσ από τα ΚΠΕ Βάμου, Αρχανών, Ανωγείων, Ιεράπετρασ - 

Νεάπολθσ 

19:20-19:30 υζθτηςη - Αξιολόγηςη 
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Για το ΚΠΕ Βάμου 
 

Ο Υπεύθυνος 
 

Ποντικάκης Φώτιος 
 
 


