
 

 

 
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα.  
Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταίρους 
σε πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.   
Σκοπός της Ορνιθολογικής είναι η μελέτη και η προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. 
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 Η συμμετοχή της εκπαιδευτικής ομάδας στο πρόγραμμα ισχύει MONO με τη συμπλήρωση και 
αποστολή της σχετικής ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.  
Για την υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται συμβολική συμμετοχή 2,00€ ανά 
μαθητή/τρια. 
 

 Το σημείο συνάντησής μας είναι ο χώρος στάθμευσης του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Βραυρώνας. 

 

 Η διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι: 
 

 Εκπαιδευτική περιήγηση στις περιηγητικές διαδρομές του υγροτόπου (60’) 
 Παρατήρηση πουλιών με ειδικό εξοπλισμό (τηλεσκόπια, κιάλια) (45’) 
 Υπαίθριες δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (45’) 
 

Σε περίπτωση που η εκπαιδευτική ομάδα έχει λιγότερο χρόνο στη διάθεσή της, πρέπει να 
ενημερώσει έγκαιρα την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ώστε το πρόγραμμα να τροποποιηθεί ανάλογα. 

 

 Σε περίπτωση που η εκπαιδευτική ομάδα επιθυμεί να ασχοληθεί κατά την επίσκεψή της με 
συγκεκριμένη θεματολογία (π.χ. χλωρίδα, πουλιά, δείκτες ποιότητας νερού κ.λπ.) είναι 
απαραίτητο να προηγηθεί συνεννόηση με την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ. 
 

 Οι συμμετέχοντες συνίσταται να φορούν ρούχα περιπάτου, άνετα παπούτσια και ανάλογα με τις 
εκάστοτε καιρικές συνθήκες να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό (π.χ. καπέλο για τον ήλιο, 
αδιάβροχο, γαλότσες). Επίσης να έχουν μαζί τους νερό και κολατσιό. Στην περιοχή του υγροτόπου 
Βραυρώνας δεν υπάρχει κυλικείο.  
 

 Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν ενημερωτικό υλικό (οδηγός 
αναγνώρισης πουλιών, ενημερωτικό φυλλάδιο) και στους εκπαιδευτικούς σχετικός φάκελος με 
ενημερωτικό υλικό. 

 
Για την υλοποίηση του Προγράμματος έχουν ληφθεί υπόψη τα μέτρα ασφαλείας και 
προφύλαξης μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον κορωνοϊό COVID-19. 
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