
 

Αθήνα,  24 Μαρτίου 2021  

Αρ. Πρωτ. 21/091 

 

Θέμα: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τον Σπιζαετό & τους αετούς της Κρήτης 

Σχετ.: Υπ’ Αρ. Πρωτ. Φ1/ΜΚ/108529/175884/Δ7 «Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση 
εκπαιδευτικού προγράμματος 2020-2021» από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία σε συνεργασία με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Βάμου, Αρχανών, Ανωγείων, Ιεράπετρας - Νεάπολης και τις Διευθύνσεις 
Α/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, σας προσκαλούν να 
συμμετέχετε σε διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, σύμφωνα με το ακόλουθο 
Πρόγραμμα, την Τετάρτη 14 Απριλίου, 17:00-19:30 με θέμα «Η Κρήτη των αετών: ο 
Σπιζαετός και οι φίλοι του».  

Οι ορεινοί όγκοι, οι ορθοπλαγιές και τα απόκρημνα βράχια της Ελλάδας, αλλά και οι ανοιχτές 
εκτάσεις, σκιαγραφούν ένα ιδανικό, για τα περισσότερα αρπακτικά πουλιά, τοπίο: 
δυσπρόσιτες θέσεις για φώλιασμα και θέσεις θέασης για αναζήτηση λείας. Ενώ στο 
πρόσφατο παρελθόν τα αρπακτικά πουλιά αποτελούσαν μέρος της ζωής των ανθρώπων και 
είχαν σημαντική θέση στο πολιτισμικό και φυσικό τοπίο, σήμερα ο διαθέσιμος χώρος τους –
όπως και ο ρόλος τους– μοιάζει συρρικνωμένος. Τα αρπακτικά πουλιά αποτελούν μία από 
τις δύο πολυπληθέστερες ομάδες των ειδών του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων 
της Ελλάδας, ανάμεσα σε αυτά και ο απειλούμενος με εξαφάνιση Σπιζαετός. Χαρακτηριστικό 
είδος του μεσογειακού τοπίου, ο Σπιζαετός ήταν κάποτε πολύ πιο κοινός στην ελληνική 
ύπαιθρο, ενώ σήμερα απαντά μόνο στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τη Νοτιοανατολική 
Πελοπόννησο. 

Η εκ νέου διαμόρφωση θετικής στάσης προς τους αετούς, η αναγνώριση και διάκριση των 
διαφορετικών  ειδών που ζουν στη χώρα μας και η διάδοση της σημασίας και της αξίας τους 
αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για την προστασία της απειλούμενης αυτής ομάδας, αλλά 
και για την ανάκαμψη του πληθυσμού του Σπιζαετού στη Μεσόγειο.  

Στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, θα παρουσιαστεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της 
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ για την προστασία του απειλούμενου Σπιζαετού, που περιλαμβάνει 
ενημέρωση για το είδος, προτάσεις δημιουργικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη 
μελέτη και προστασία των αετών, ενώ θα παρουσιαστούν και δραστηριότητες από τα ΚΠΕ 
Βάμου, Αρχανών, Ανωγείων και Ιεράπετρας - Νεάπολης. Προβλέπεται αποστολή του υλικού 
σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή προς τους εκπαιδευτικούς που θα το παρακολουθήσουν 
και δυνατότητα επίσκεψης στις τάξεις που θα το αναλάβουν –ιδανικά κατά τη νέα σχολική 
χρόνια, εφόσον το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες.  
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Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των παραπάνω Διευθύνσεων μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή στο σεμινάριο μέχρι και τη Δευτέρα 12 Απριλίου στην παρακάτω φόρμα: 
https://forms.gle/iQyocrciCXnwm9US6.  

Ο σύνδεσμος για το διαδικτυακό σεμινάριο θα σταλεί στα e-mail των ενδιαφερόμενων.  

Το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου έχει ως εξής: 
 

Πρόγραμμα  

17:00-17:10 Προσέλευση – Χαιρετισμοί 

17:10-17:25 «Η Κρήτη των αετών»  

 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης 

17:25-17:40 «Γνωριμία με τον Σπιζαετό, τον αετό της Μεσογείου» 

 Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία  

17:40-17:50 Το εκπαιδευτικό υλικό «Σπιζαετός, ο αετός της Μεσογείου» 

 Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία  

17:50-18:00 Συζήτηση - Διάλειμμα 

18:00-18:30 Δραστηριότητες για το εκπαιδευτικό υλικό από την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

18:30-19:20 Δραστηριότητες από τα ΚΠΕ Βάμου, Αρχανών, Ανωγείων, Ιεράπετρας - Νεάπολης 

19:20-19:30 Συζήτηση - Αξιολόγηση 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

Ευγενία Πανώριου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία  

Τηλ.: 210 8228704 & 210 8227937 | epanoriou@ornithologiki.gr 
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