
  
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΘΕΜΑ:  «ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ 2018» στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» στις 18/03/2018 
 

 Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

υποδέχεται την Άνοιξη και τους προάγγελούς της, τα χελιδόνια, υποστηρίζοντας τη 

δράση της «Ορνιθολογικής», τα «Χελιδονίσματα».   

Σκοπός των «Χελιδονισμάτων» είναι τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με 

τον ερχομό των χελιδονιών, να ενημερωθούν για το μακρύ τους ταξίδι και να τα 

βοηθήσουν φτιάχνοντας φωλιές από πηλό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο 

«Α. Τρίτσης» στο Ίλιον  την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, ώρες 11.00 – 13.00 σε 

συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τον Φορέα Διαχείρισης του 

Μητροπολιτικού Πάρκου «Α. Τρίτσης», τους «Φίλους του Πάρκου» και την υποστήριξη 

της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας. Η διανομή του πηλού και η κατασκευή της χελιδονοφωλιάς από 

παιδιά και γονείς θα γίνεται στον ανοιχτό χώρο δίπλα στο κανάλι και μπροστά στο 

Γυμναστήριο του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού στο κέντρο του Πάρκου.  

Εθελοντές θα δίνουν τις βασικές οδηγίες για την κατασκευή των χελιδονοφωλιών 

και τα ενημερωτικά έντυπα για τα χελιδόνια καθώς και θα διορθώνουν τις φωλιές των 

μαθητών,  οι οποίοι θα τις πάρουν μαζί τους και θα τις τοποθετήσουν στο σχολείο ή στο 

σπίτι τους, αφού στεγνώσουν, προσφέροντας στα χελιδόνια έτοιμη κατοικία. Δείτε 

το www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1915 

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε όλους τους μαθητές του σχολείου. 
 
  Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:  Ελένη Νιάρχου 
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       Αιγάλεω  14/03/2018 

       Αριθ. Πρωτ.:  1977 

 

                    ΠΡΟΣ: 

  1) Δ/ντές των Δημοτικών Σχολείων 

και Προϊστάμενες Νηπιαγωγείων 

Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας  

2)Όλους τους εκπαιδευτικούς,        

Δημοσίων  και  Ιδιωτικών σχολείων, 

Π.Ε. Γ΄ Αθήνας 

 

            KOIN: 

κ.κ. Σχολικούς Συμβούλους 
 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας 
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Πληροφορίες για τα χελιδόνια: 

Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τα χελιδόνια; 

Από παλιά οι άνθρωποι είχαν συνδυάσει την άφιξη των χελιδονιών με την άνοιξη. Αυτό 
και μόνο θα αρκούσε για να καταλάβουμε γιατί τα χελιδόνια είναι τόσο αγαπητά στους 
ανθρώπους. Δεν είναι όμως μόνο αυτό... Κάντε έναν απλό υπολογισμό: ένα μικρό χελιδόνι 
σε μια μπουκιά τρώει παραπάνω από 50 κουνούπια και μύγες! Φανταστείτε πόσα έντομα 
τρώει μια χελιδονοοικογένεια με 3 – 6 μικρά σε μία ολόκληρη ημέρα!!! Τι θα γινόταν αν 
δεν ερχόντουσαν τα χελιδόνια μια χρονιά;  

Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εμείς γι’ αυτά; 

 Φτιάχνουμε και τοποθετούμε ταΐστρες και ποτίστρες 
 Προσέχουμε και δε ρυπαίνουμε τους ανοιχτούς χώρους που επισκεπτόμαστε 
 Οργανώνουμε εθελοντικές δράσεις καθαρισμού των κοντινών μας πάρκων 
 Φτιάχνουμε φωλιές και τις τοποθετούμε σε σημεία όπου οι άνθρωποι δεν έχουν 

εύκολη πρόσβαση 
 Προσπαθούμε να κάνουμε το σχολείο ή την αυλή του σπιτιού μας όσο πιο 

φιλόξενη για τα μικρά πουλιά 
 Ενημερώνουμε τους φίλους και την οικογένεια μας για τα προβλήματα αυτά και 

τους τρόπους αντιμετώπισής τους 

(Πηγή: http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1113 )   

Ενδεικτικό υλικό για την τάξη: 

https://edu.klimaka.gr/diafora/557-paradosi-marths-klimaka.html 
http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/2015/03/23.html  
http://nipiablog.blogspot.gr/2013/03/blog-post.html 
http://spititonmikron.blogspot.gr/2014/03/blog-post_13.html 
http://blogs.sch.gr/nip-
chalk/tag/%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%
CE%B1/ 
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