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4ο Γενικό Λύκειο Λαμίας     Λαμία 13-12-2019

   

Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Folcalqiuer της 

Γαλλίας η εναρκτήρια συνάντηση (Kick of Meeting) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

“EUREKA: Ecological Understanding of Risks of the Environment through a deeper 

Knowledge and Awareness”, στο πλαίσιο του Erasmus+.  

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οργανισμοί, πανεπιστήμια και σχολεία από 

Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Τουρκία. 

 

Σε πρώτη φάση, θα εξεταστούν οι πεποιθήσεις και αντιλήψεις μαθητών, 

γονιών και καθηγητών, σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, ταυτόχρονα και στις 4 

χώρες, με ερωτηματολόγια που θα δοθούν σε δείγμα αυτών. Σε δεύτερη φάση, θα 

στηθούν μετεωρολογικοί σταθμοί, επίσης και στις 4 χώρες. Τα δεδομένα που θα 

συλλέγονται από αυτούς και θα αφορούν σε διάφορες παραμέτρους της κλιματικής 

αλλαγής, θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων, για την οποία θα έχουν 

εκπαιδευτεί οι εκπαιδευτικοί. Κατάλληλη επεξεργασία αυτών θα δίνει στοιχεία 

σχετικά με την κλιματική αλλαγή.   
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Συντονιστής του προγράμματος θα είναι ο οργανισμός της Γαλλίας 

“Association Alpes de Lumiere”. Στη συνάντηση αυτή, το πρόγραμμα της οποίας 

επισυνάπτεται, αρχικά έγιναν οι παρουσιάσεις όλων των εταίρων, με τα στοιχεία 

που είχαν ζητηθεί από τον συντονιστή του προγράμματος, σχετικά με τον 

οργανισμό ή το σχολείο που εκπροσωπεί, με σκοπό να τονιστεί η προστιθέμενη 

αξία που μπορεί να προσδώσει, ο καθένας, στο πρόγραμμα.  
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Στη συνέχεια καθορίστηκαν οι εργασίες και οι υποχρεώσεις του κάθε 

εταίρου αναλυτικά, μέχρι την επόμενη συνάντηση, τον Μάιο του 2020, στην Αθήνα, 

και σε γενικές γραμμές οι αρμοδιότητες των εταίρων μέχρι το τέλος του 

προγράμματος.  

Οι εργασίες τελείωσαν με επιτυχία και υπογράφηκε η τελική πρόταση του 

προγράμματος. 

Οι contact persons:  Ραχιώτου Λεμονιά,   Θωμά Μαγδαληνή 

 


