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STRATEGIC PARTNERSHIP (KEY ACTION 2) - RUR’UP PROJECT: 
“INNOVATIVE EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PERIPHERAL RURAL 

AREAS” UNDER THE AGREEMENT N° 2020-1-EL01-KA203-079121 

Publicity of Summer School RUR’UP 2022 

 

A. electronic local newspaper : www.karditsalive.net   (4 pages) 

B. electronic national newspaper : www.ypaithros.gr   (3 pages) 

C. electronic local newspaper : η Αλήθεια (1 page) 

D. announcement at the website of Department of Planning and Regional Development ( 3 pages) 

E. the report of the announcement for the Summer School  

 

http://www.karditsalive.net/
http://www.ypaithros.gr/
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Πανεπιστημίου UBC του
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Δ.Ε.ΞΥ.Σ. του Π.Θ.

ΤΣ Καρδίτσας
ΚΝΕ: "Στις 9
Σεπτεμβρίου το

48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ -
Οδηγητή"

Ο Γιάννης
Αθηναίου στον
Α.Σ.Καρδίτσας

Συγχαρητήριο
μήνυμα Ν.Ε.

ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Καρδίτσας
στην Αντιγόνη
Ντρισμπιώτη και στους
άλλους Καρδιτσιώτες
αθλητές

5χρο
νοσο 

Απόρρητο

http://www.papavasileiou.com.gr/el/kataskeyes-alouminiou-sunthetika-koufomata-pvc-portes-rola-gkarazoportes-arxiki
https://www.joinusoe.gr/
https://www.facebook.com/theoninaturalmineralwater/
https://www.ktel-karditsas.gr/
https://papalexis-lift.gr/
https://www.karditsalive.net/karditsa/anakinwseis/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85-ubc-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B4-%CE%B5-%CE%BE%CF%85-%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80-%CE%B8
https://www.karditsalive.net/karditsa/anakinwseis/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85-ubc-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B4-%CE%B5-%CE%BE%CF%85-%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80-%CE%B8
https://www.karditsalive.net/karditsa/ekdilosis/%CF%84%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BD%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-9-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-48%CE%BF-%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB-%CE%BA%CE%BD%CE%B5-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE
https://www.karditsalive.net/karditsa/ekdilosis/%CF%84%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BD%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-9-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-48%CE%BF-%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB-%CE%BA%CE%BD%CE%B5-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE
https://www.karditsalive.net/athlitismos/basket/%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1-%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82-202208171850
https://www.karditsalive.net/athlitismos/basket/%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1-%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82-202208171850
https://www.karditsalive.net/athlitismos/alla-athlimata/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%BD-%CE%B5-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1-%CF%80-%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B7-%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82
https://www.karditsalive.net/athlitismos/alla-athlimata/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%BD-%CE%B5-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1-%CF%80-%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B7-%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82
https://www.karditsalive.net/eidiseis/ellada/kinonikes-astinomikes/%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CE%BE%CE%B5-5%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://www.karditsalive.net/eidiseis/ellada/kinonikes-astinomikes/%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CE%BE%CE%B5-5%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://www.karditsalive.net/
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25 Ιουλίου 2022, 19:55 μέγεθος γραμματοσειράς   Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα Εκτύπωση E-mail

Καινοτόμες μέθοδοι εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
στο «Θερινό Σχολείο» Μουζακίου

Μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική εκπαίδευση εξελίχθηκε το χρονικό διάστημα, 17 - 23

Ιουλίου 2022 στο Μουζάκι, από το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου ΘεσσαλίαςΑπόρρητο

https://papalexis-lift.gr/
https://mybuy.gr/
https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita
https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%C2%AB%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%C2%BB-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85?tmpl=component&print=1
https://www.karditsalive.net/component/mailto/?tmpl=component&template=karditsalive&link=a6847b0b0839d79c18f479bc7ffd536ac1ab1036
https://www.karditsalive.net/media/k2/items/cache/ce93a7c76946b599f9c39c3355be0f58_XL.jpg?t=20220725_165751
http://kparemvasi.gr/
https://www.karditsalive.net/
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Διαφημίσεις 
Διακ. προβολής διαφ.

Γιατί αυτή η διαφήμιση; 

σε συνεργασία με το Δήμο Μουζακίου.

Συμμετείχαν 37

προπτυχιακοί και

μεταπτυχιακοί

φοιτητές, καθηγητές

καθώς επίσης και

ερευνητές από επτά

ευρωπαϊκές χώρες (Φιλανδία, Ιρλανδία, Γαλλία,

Ρουμανία, Κροατία, Βουλγαρία και Ελλάδα), οι

οποίοι εργάστηκαν πάνω σε «καινοτόμες

μεθόδους εκπαίδευσης για την αειφορική

ανάπτυξη περιφερειακών αγροτικών περιοχών».

Στόχος του «Σχολείου» ήταν μέσα από συνεργατικές διαδικασίες, οι ερευνητές να κατανοήσουν

τις ιδιαιτερότητες των περιφερειακών αγροτικών περιοχών της Ευρώπης και να αναπτύξουν

δεξιότητες υποστήριξης καινοτόμων πρωτοβουλιών σε αυτές.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στη Θεσσαλική Πίνδο, ενώ οι

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να

ανταλλάξουν απόψεις με εκπροσώπους τοπικών πρωτοβουλιών

(ατομικών και συλλογικών), αναπτυξιακών φορέων και της τοπικής

αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο υπαίθριων εργαστηρίων γνώσης που

αφορούσαν τη βιώσιμη ανάπτυξη αγροτικών περιοχών.

Να σημειωθεί ότι παρόμοιες τεχνικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν και στους Δήμους

Λίμνης Πλαστήρα, Πύλης και Μετεώρων.

Το συγκεκριμένο «Θερινό σχολείο» λειτούργησε ως ολοκλήρωση

ενός ασύγχρονου διαδικτυακού μαθήματος, το οποίο

παρακολούθησαν περίπου 60 φοιτητές από τις 7 συμμετέχουσες

χώρες. Ο επταήμερος κύκλος των εργασιών του ολοκληρώθηκε

της Παρασκευή 22/7/2022, με μια ενημερωτική συνάντηση των

συμμετεχόντων στο Ξενοδοχείο Mouzaki Palace Hotel, την οποία

παρακολούθησαν μεταξύ άλλων, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνη

Στάθη, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αποστολία Αγγελάκη, ο Δήμαρχος Αργιθέας κ. Ανδρέας

Στεργίου, Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας κ. Κώστας Ζυγογιάννης με τον Οικονομικό

Απόρρητο

https://www.karditsalive.net/images/stories/9_kathimerines/00_00_93_07_2022/therino4.jpg
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https://www.karditsalive.net/images/stories/9_kathimerines/00_00_93_07_2022/therino2.jpg
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Τετάρτη (17/08): 52 θετικά rapid tests
στην Καρδίτσα, 4 στους Σοφάδες και

Ιερά Μητρόπολη: Εθελοντική αιμοδοσία
στο Μουζάκι την Πέμπτη (18/8) - Στην

Επόπτη κ. Κώστα Λαμπρόπουλο, ο Συντονιστής του «Δικτύου ΟΤΑ Πίνδος» κ. Χρήστος

Γκρέκος, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Σοφάδων κ. Δημήτρης Φραγκόπουλος κ.α..

Υπογραμμίζεται ότι το σύνολο των αναφερόμενων εκπαιδευτικών δράσεων είναι μέρος του

έργου: «Innovative education for sustainable development in peripheral rural areas -RUR’UP»,

Strategic Partnership (KEy Action 2), Erasmus + Program που υλοποιείται με συντονιστή το

Εργαστήρι Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
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Θεσσαλία: Έλληνες και ξένοι επιστήμονες
ενημερώθηκαν για τη βιώσιμη ανάπτυξη
αγροτικών περιοχών
Μέσω του Θερινού Σχολείου, επισκέφθηκαν δήμους της περιφέρειας

Σε «καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης για την αειφορική ανάπτυξη περιφερειακών αγροτικών

περιοχών» εκπαιδεύτηκαν 37 προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδάκτορες ερευνητές και

καθηγητές από 7 ευρωπαϊκές χώρες: Φινλανδία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ρουμανία, Κροατία, Βουλγαρία

και Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος του Θερινού Σχολείου που υλοποιήθηκε προ ημερών

στους δήμους Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρα, Πύλης και Μετεώρων.

Στόχος του Σχολείου ήταν μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, οι ερευνητές να κατανοήσουν τις

ιδιαιτερότητες των περιφερειακών αγροτικών περιοχών της Ευρώπης και να αναπτύξουν

δεξιότητες υποστήριξης καινοτομικών πρωτοβουλιών σε αυτές. Επικεντρώθηκαν στη Θεσσαλική

Πίνδο, συναντήθηκαν με εκπροσώπους τοπικών πρωτοβουλιών (ατομικών και συλλογικών),

αναπτυξιακών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο υπαίθριων εργαστηρίων

γνώσης που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη αγροτικών περιοχών.

Με το Θερινό Σχολείο ολοκληρώθηκε ένα ασύγχρονο διαδικτυακό μάθημα, το οποίο

παρακολούθησαν περίπου 60 φοιτητές από τις 7 συμμετέχουσες χώρες, μέσω του Erasmus+

Program που υλοποιείται με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Εργαστήριο Αγροτικού

Χώρου).

Γιώργος Ρούστας  - 17.08.2022, 9:59

XX

Απόρρητο

https://agro.hellafarm.gr/entypa.php
https://www.ypaithros.gr/
https://www.ypaithros.gr/wp-content/uploads/2022/08/24_topos_thessalia-web-resources_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_700x385.jpg
https://www.ypaithros.gr/author/g-roustas/


18/8/22, 7:18 μ.μ. Θεσσαλία: Έλληνες και ξένοι επιστήμονες ενημερώθηκαν για τη βιώσιμη ανάπτυξη αγροτικών περιοχών

https://www.ypaithros.gr/thessalia-ellines-ksenoi-epistimones-enimerothikan-biosimi-anaptyksi-agrotikon-perioxon/?fbclid=IwAR1UlEK3Dw9HzhE… 2/3

Στη Φάρμα Γραλίστα

Μία από τις πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που επισκέφθηκαν οι συμμετέχοντες του Θερινού

Σχολείου ήταν η «Φάρμα Γραλίστα» του Θανάση Παπουτσή, ο οποίος τους ενημέρωσε για την

ιστορία της φάρμας, τα προϊόντα και τις μελλοντικές δραστηριότητες.

Η Φάρμα συνεργάζεται εδώ και 6 χρόνια με το Τμήμα Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

ενώ σε συνεργασία με ξενοδοχεία της Λίμνης Πλαστήρα και εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε

υπαίθριες δράσεις, ξεναγεί κόσμο.

Μεταφέροντας τα όσα συζητήθηκαν με αγρότες, γεωπόνους και οικονομολόγους, που αποτελούσαν

την αντιπροσωπεία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, ο Θ. Παπουτσής ανέφερε στην «ΥΧ»: «Οι

ερωτήσεις τους αφορούσαν τα κίνητρα με τα οποία γίναμε κτηνοτρόφοι, τι γνωρίζουμε για την

Κοινή Αγροτική Πολιτική και πώς αυτή εφαρμόζεται στη χώρα μας, ποια είναι τα καινοτόμα

προϊόντα που παράγουμε και σε τι ποσοστό υπάρχει καθετοποίηση των προϊόντων».

Όπως υπογραμμίζει: «Τους έκανε άσχημη εντύπωση η έλλειψη δυναμικών μονάδων

αγροτουρισμού και συνεργατικών σχημάτων. Ακόμη, σχολιάστηκε δυσμενώς η έλλειψη στήριξης

και εκπόνησης αναπτυξιακού σχεδίου από την τοπική αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία προς τις

κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και σε αυτές που θέλουν να επενδύσουν στον αγροτουρισμό». Σε ό,τι

αφορά τη Φάρμα Γραλίστα, «έδειξαν ικανοποιημένοι, μια και ήταν η μοναδική -στην ευρύτερη

περιοχή- σύγχρονη αγροτουριστική μονάδα».

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στις ειδήσεις της Google!

Τελευταία άρθρα
ypaithros.gr
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Μ
ια πολύ
ενδια-
φέρουσα
επιστη-

μονική εκπαίδευση
εξελίχθηκε το
χρονικό διάστημα, 17
- 23 Ιουλίου 2022 στο
Μουζάκι, από το
Εργαστήριο
Αγροτικού Χώρου
του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας σε
συνεργασία με το
Δήμο Μουζακίου. 

Συμμετείχαν 37 προπτυ-
χιακοί και μεταπτυχιακοί
φοιτητές, καθηγητές κα-
θώς επίσης και ερευνητές
από επτά ευρωπαϊκές χώ-
ρες (Φιλανδία, Ιρλανδία,
Γαλλία, Ρουμανία, Κροατία,
Βουλγαρία και Ελλάδα), οι
οποίοι εργάστηκαν πάνω
σε «καινοτόμες μεθόδους
εκπαίδευσης για την αει-
φορική ανάπτυξη περιφε-
ρειακών αγροτικών περιο-
χών».

Στόχος του «Σχολείου»
ήταν μέσα από συνεργατι-
κές διαδικασίες, οι ερευ-
νητές να κατανοήσουν τις
ιδιαιτερότητες των περιφε-
ρειακών αγροτικών περιο-
χών της Ευρώπης και να
αναπτύξουν δεξιότητες
υποστήριξης καινοτόμων
πρωτοβουλιών σε αυτές.

Οι εργασίες επικεντρώ-
θηκαν στη Θεσσαλική Πίν-
δο, ενώ οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να έρ-
θουν σε επαφή και να αν-
ταλλάξουν απόψεις με εκ-
προσώπους τοπικών πρω-
τοβουλιών (ατομικών και
συλλογικών), αναπτυξια-
κών φορέων και της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, στο
πλαίσιο υπαίθριων εργα-
στηρίων γνώσης που αφο-
ρούσαν τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη αγροτικών περιοχών. 

Να σημειωθεί ότι παρό-

μοιες τεχνικές συναντή-
σεις πραγματοποιήθηκαν
και στους Δήμους Λίμνης
Πλαστήρα, Πύλης και Με-
τεώρων.

Το συγκεκριμένο «Θερι-
νό σχολείο» λειτούργησε
ως ολοκλήρωση ενός ασύγ-
χρονου διαδικτυακού μα-
θήματος, το οποίο παρακο-
λούθησαν περίπου 60 φοι-
τητές από τις 7 συμμετέ-
χουσες χώρες. Ο επταήμε-
ρος κύκλος  των εργασιών
του ολοκληρώθηκε της Πα-
ρασκευή 22/7/2022, με μια
ενημερωτική συνάντηση
των συμμετεχόντων στο
Ξενοδοχείο Mouzaki
Palace Hotel, την οποία πα-
ρακολούθησαν μεταξύ άλ-
λων, ως εκπρόσωπος του
Δημάρχου Δ. Μουζακίου κ.
Θεοφάνη Στάθη, η Αντιδή-
μαρχος Οικονομικών κ.
Αποστολία Αγγελάκη, ο Δή-
μαρχος Αργιθέας κ. Ανδρέ-
ας Στεργίου, Ο πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Καρδί-
τσας κ. Κώστας Ζυγογιάν-
νης με τον Οικονομικό Επό-
πτη κ. Κώστα Λαμπρόπου-
λο, ο Συντονιστής του «Δι-
κτύου ΟΤΑ Πίνδος» κ. Χρή-
στος Γκρέκος, ο Γενικός

Γραμματέας του Δήμου Σο-
φάδων κ. Δημήτρης Φραγ-
κόπουλος κ.α..

Υπογραμμίζεται ότι το
σύνολο των αναφερόμε-
νων εκπαιδευτικών δράσε-

ων είναι μέρος του έργου:
«Innovative education for
sustainable development
in peripheral rural areas -
RUR’UP», Strategic Part-
nership (KEy Action 2),

Erasmus + Program που
υλοποιείται με συντονιστή
το Εργαστήρι Αγροτικού
Χώρου του  Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.

Καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης 
• ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ «ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος

για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Βόλο

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του
Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο
1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν στις
21 Ιουλίου μέσο όρο τιμών 54 μg/m3, στις 22 Ιουλίου μέσο όρο τιμών 55
μg/m3, στις 23 Ιουλίου  μέσο όρο τιμών 44 μg/m3 και στις 24 Ιουλίου μέσο
όρο τιμών 43  μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 21 Ιουλίου μέσο όρο τιμών 12  μg/m3, στις 22
Ιουλίου  μέσο όρο τιμών 15  μg/m3, στις  23 Ιουλίου  μέσο όρο τιμών 17
μg/m3 και στις 24 Ιουλίου μέσο όρο τιμών 16 μg/m3. Σύμφωνα με την ελ-
ληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,  το όριο για τα pm 2,5  είναι  25 μg/m3
(μέση ετήσια τιμή).

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας
https://www.thessaly.gov.gr.

a
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01/09/2022
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(19.09.2022 – 23.09.2022) 
30/08/2022
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Σχεδιασμός, 26/08/2022 
26/08/2022
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Σχετικές αναρτήσεις

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Αποφοίτων: Δευτέρα 18
Ιουλίου 2022 
01/07/2022

ΠΠΣ – Πρόγραμμα εξετάσεων
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκε
Ιούλιος 2022 
29/06/2022

____

      

03/08/2022

02/08/2022

Πρόγραμμα Προπτυχιακών
Σπουδών – Ωρολόγιο πρόγραμμα
εξεταστικής περιόδου
Σεπτεμβρίου 2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

21/06/2022

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Πρόσκληση στο
πλαίσιο της πράξης
Απόκτηση
Ακαδημαϊκής
Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες, ακαδ.
έτος 2022-23

ΠΠΣ- Πρόγραμμα
εξεταστικής
περιόδου
Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων
για εκπόνηση
διδακτορικής
διατριβής, χειμερινό
εξάμηνο 2022-2023

γ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Πεδίον ΄Άρεως, 383 34, Βόλος  

 24210 74452-55 

 24210 74380 

 g-prd@prd.uth.gr 
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Πρόσκληση στο πλαίσιο της
πράξης Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κα.dat

περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
(002)

περισσότερα

Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας καλεί τους
ενδιαφερόμενους που επιθυμούν
να εκπονήσουν διδακτορική
διατριβή, να υποβάλουν σχετική
αίτηση. Παρακάτω παρατίθενται
τα θεματικά πεδία που έχουν
προτεραιότητα για το επόμενο

περισσότερα
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https://www.linkedin.com/school/university-of-thessaly/
https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/el/policies/terms/
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« Διεθνές Θερινό Σχολείο RUR’UP για την αειφορική ανάπτυξη των 
περιφερειακών αγροτικών περιοχών» 

 

Από 17 έως 23 Ιουλίου 2022 έλαβε χώρα το Θερινό Σχολείο RUR’UP για την 
αειφορική ανάπτυξη των Περιφερειακών Αγροτικών Περιοχών. 
 
Στο πλαίσιο του έργου RUR’UP του προγράμματος Erasmus+, 6 φοιτητές του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας εντάχθηκαν σε μια πολυεθνική ομάδα περίπου 35 φοιτητών και διδασκόντων 7 
Πανεπιστημίων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Κέντρων της Ευρώπης (Ιρλανδία, Κροατία, 
Βουλγαρία, Φιλανδία, Ρουμανία, Γαλλία και Ελλάδα), οι οποίοι συμμετείχαν στο διεθνές θερινό 
σχολείο στην περιοχή της Πίνδου, στη Δυτική Θεσσαλία.  
 
Κατά τη διάρκεια αυτών των 7 ημερών, φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων (χωροτάκτες, 
οικονομολόγοι, γεωπόνοι, περιβαλλοντολόγοι, ..) εργάστηκαν σε διεθνικές ομάδες 
συνδυάζοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο και στην τάξη. Είχαν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν απόψεις με τοπικούς φορείς και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά 
την ασύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση RUR’UP, η οποία έλαβε χώρα την περίοδο από 
Μάρτιο έως Ιούνιο 2022. 
 

Διεθνές θερινό σχολείο : εκπαίδευση μελλοντικών ειδικών επιστημόνων στις 
προκλήσεις των περιφερειακών αγροτικών περιοχών και της γεωργίας 
υψηλής φυσικής και τοπικής αξίας  

Οι διαδικτυακοί συμφοιτητές γνωρίστηκαν δια ζώσης στο Μουζάκι Καρδίτσας και 
συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια μιας εντατικής εβδομάδας εκπαίδευσης και πρακτικής 
εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν. Το Θερινό Σχολείο RUR’UP επέτρεψε στους 
φοιτητές μας να:  

- βελτιώσουν την κατανόηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών 
χαρακτηριστικών των περιφερειακών αγροτικών περιοχών, 

- αποκτήσουν γνώσεις όσον αφορά τη πολυεταιρική συμμετοχική προσέγγιση στις περιοχές 
αυτές 

- ευαισθητοποιηθούν σε διάφορες υφιστάμενες καινοτομίες και μάθουν/ κατανοήσουν τη 
διαδικασία καινοτομίας και τη δυνατότητα μεταφοράς της, μέσω καινοτόμων διαδικασιών 
σε άλλα πλαίσια, 

- εργαστούν συλλογικά σε διεθνικές ομάδες, 100% στην αγγλική γλώσσα! 
 
 
 

RUR’UP μια καινοτόμο εκπαίδευση από κάθε άποψη 
 
Η ασύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση και το Θερινό Σχολείο RUR’UP αποτελούν νέα εργαλεία 
για την κατανόηση της καινοτομίας στην κατάρτιση και την εκπαίδευση. Η καινοτομία τους 
αφορά το επιστημονικό περιεχόμενο, τη μεθοδολογική προσέγγιση και την πιστοποίηση της 
αποκτηθείσας γνώσης. Συγκεκριμένα :  
- Εστιάζουν στα γεωργικά συστήματα με υψηλή φυσική αξία, στην εδαφική προσέγγιση και 

στις περιφερειακές αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη, 
- Αποτελούν παιδαγωγικά εργαλεία και καινοτόμες μέθοδοι αξιολόγησης: θεματικές 

ενότητες βασισμένες σε συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης, εφαρμογή ενεργής 

https://www.iamm.ciheam.org/fr/project/rurup/
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παιδαγωγικής, σύστημα αξιολόγησης από τους ίδιους τους φοιτητές (ομότιμοι) του ίδιου 
αλλά και διαφορετικών Πανεπιστημίων, φόρουμ συζήτησης και ανταλλαγών με τοπικούς 
φορείς και δρώντες κ.λπ. 

- Πιστοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης μέσω Open Digital Badges 
 

 

 
 
Μια μεγάλη επιτυχία, η οποία πρέπει να επαναληφθεί 
 
Οι φοιτητές μαθητές και το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν πολύ ικανοποιημένοι με τη 
οργάνωση και τα αποτελέσματα αυτής της εκδήλωσης του RUR’UP. Η συνέχιση της 
διαδικτυακής εκπαίδευσης με νέα ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα ήδη μελετάται για 
την επόμενη σχολική χρονιά από τους εταίρους του RUR’UP.  
Σας καλούμε να μας ακολουθήσετε σε αυτή την 100% αειφόρο περιπέτεια! 

 

Μερικές εικόνες από το θερινό σχολείο εντός και εκτός τάξης  
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Συμπληρωματικές πληροφορίες για το έργο RUR’UP  
 
Το έργο RUR'UP (Erasmus+) και η εκπαίδευση «Αειφόρος ανάπτυξη περιφερειακών αγροτικών 
περιοχών» πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου με υπεύθυνη τη 
Δήμητρα Γάκη. 

 
Εταιρικό σχήμα RUR’UP  

 
Τα μέλη εταίροι του έργου RUR’UP είναι : 
• ΠΘ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, Ελλάδα, Συντονιστής 
• CIHEAM-IAMM- Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών – 

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Μοντπελιέ, Γαλλία 
• UH – Πανεπιστήμιο Ελσίνκι, Φιλανδία 
• UNWE – Πανεπιστήμιο Εθνικών και Παγκόσμιων Οικονομικών, Βουλγαρία 
• USAMV-Cluj Napoca – Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών και Κτηνιατρικής της Κλούζ 

Ναπόκα, Ρουμανία 
• GMIT – Ινστιτούτο Τεχνολογίας Galway-Mayo / ATU – Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Ατλαντικού, 

Ιρλανδία   
• UNIOS – Πανεπιστήμιο του Osijek, Κροατία  
 

Οι συνεργαζόμενοι εταίροι -τοπικοί δρώντες που συμμετέχουν στο RUR’UP είναι:  

• EICC – Διανομαρχιακή Συνεργασία στην περιοχή Causses et Cévennes, Γαλλία 
• STEP – Εταιρεία για την Εδαφική και Περιβαλλοντική Ευημερία, Βουλγαρία 
• LAG5 – Τοπική Ομάδα δράσης 5, Κροατία 
• Δίκτυο Πίνδος, Ελλάδα 
• Κλάστερ AgroTransilvania, Ρουμανία 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες : 

RUR’UP : http://rurup.uth.gr/ 

RUR’UP στα κοινωνικά δίκτυα @RURupproject 

Άτομο επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Γάκη Δήμητρα: dimgaki@uth.gr 

mailto:dimgaki@uth.gr
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