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ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ 4ο ΓΕ.Λ. ΛΑΜΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+ «E.U.R.E.K.A.»  

ςξ 4ξ ΓΕ.Λ. ΛΑΜΙΑ, ςημ Παοαρκεσή, 15.01.2021, εγκαςαρςάθηκε επαγγελμαςικόπ μεςεχοξλξγικόπ 
ρςαθμόπ για ςιπ αμάγκεπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ Erasmus+ «E.U.R.E.K.A.». 
Σξ ρυξλείξ μαπ ρσμμεςέυει ρςξ ποόγοαμμα χπ εςαίοξπ με ρυξλεία και παμεπιρςημιακά και μη 
ιδούμαςα από ςη Γαλλία (ρσμςξμίρςοια υώοα), ςημ Ελλάδα, ςημ Ιςαλία και ςημ Σξσοκία. Οι 
μεςεχοξλξγικξί ρςαθμξί (πξσ εγκαςαρςάθηκαμ ήδη) θα καςαρςήρξσμ δσμαςή ςημ αμάλσρη ςχμ 
μικοξ-κλιμαςικώμ διακσμάμρεχμ ςχμ πεοιξυώμ αματξοάπ και ςη λεπςξμεοή ενέςαρη ςηπ 
ενελικςικήπ διαδικαρίαπ ςχμ καιοικώμ ρσμθηκώμ ςηπ Μπαρςίαπ (Γαλλία), ςηπ Ρώμηπ (Ιςαλία), ςηπ 
Λαμίαπ (Ελλάδα)  και ςηπ Αςςάλειαπ (Σξσοκία) επιςοέπξμςαπ ςημ ςασςόυοξμη επενεογαρία ςάρεχμ 
ρε ςέρρεοα διατξοεςικά μέοη ςηπ λεκάμηπ ςηπ Μερξγείξσ.    

  
Εκςόπ από ςημ καςαγοατή ςχμ ςοευόμςχμ δεδξμέμχμ καιοξύ, ασςξί ξι ρςαθμξί θα παοέυξσμ 
δεδξμέμα πξσ θα ρσγκοιθξύμ με ςα δεδξμέμα πξσ καςαγοάτηκαμ από ςξ 1961 έχπ ςξ 1990. Ασςή η 
μελέςη θα επιςοέφει ρςξσπ/ρςιπ μαθηςέπ/ήςοιεπ μα γμχοίρξσμ ςημ επιρςημξμική ποξρέγγιρη για 
ςημ καςαμόηρη ςηπ κλιμαςικήπ αλλαγήπ μέρχ ςηπ παοακξλξύθηρηπ ςχμ αςμξρταιοικώμ ρσμθηκώμ. 
Οι  μαθηςέπ/ήςοιεπ θα μάθξσμ όυι μόμξ μα καςαγοάτξσμ διατξοεςικξύπ ςύπξσπ δεδξμέμχμ πξσ θα 
ςα υοηριμξπξιήρξσμ για μα εκπξμήρξσμ ςευμική έκθερη με ασρςηοή επιρςημξμική ποξρέγγιρη 
(μέρχ αμάλσρηπ GIS), αλλά  και ςη δξμή εμόπ ρσρςήμαςξπ ρσμευξύπ παοακξλξύθηρηπ. 
Επιποόρθεςα ςα δεδξμέμα πξσ θα ρσλλέγξμςαι από ςξσπ μεςεχοξλξγικξύπ ρςαθμξύπ (ποαγμαςικά 
δεδξμέμα) θα ρσγκοιθξύμ με θεχοηςικά δεδξμέμα πξσ θα έποεπε μα καςαγοατξύμ ρε πεοίπςχρη 
μη επίδοαρηπ ςηπ κλιμαςικήπ αλλαγήπ. Η διαδικαρία ασςή θα είμαι μια απόδεινη ςηπ ανίαπ ςηπ 
επιρςημξμικήπ μεθόδξσ. Η επιρςημξμική ποξρέγγιρη θα εμιρυσθεί επίρηπ με ρσμεμςεύνειπ με 
πξλίςεπ/δημόςεπ και με δεδξμέμα από μξρξκξμεία, ιαςοικέπ δξμέπ και επιρςημξμικά εοεσμηςικά 
κέμςοα ποξκειμέμξσ μα διεοεσμηθηθεί εάμ σπάουει ρυέρη μεςανύ αρθεμειώμ και επιπέδξσ 
αςμξρταιοικήπ ούπαμρηπ πξσ καςαγοάτξμςαι ρςιπ ρςξυεσμέμεπ πεοιξυέπ ςξσ έογξσ (Λαμία, Ρώμη, 
Μπαρςία, Αςςάλεια). 
Σιπ ποξρευείπ εβδξμάδεπ η ξμάδα εκπαιδεσςικώμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ πξσ απξςελείςαι από ςξμ 
Διεσθσμςή ςξσ ρυξλείξσ, κ. Οδσρρέα Γκξςζαμάμη και ςξσπ/ςιπ καθηγηςέπ/ήςοιεπ κ. Λεμξμιά 
Ραυιώςξσ, κ. Αοιρςέα Παπαρςαθξπξύλξσ, κ. Δημήςοη Καοαθάμξ και κ. Μαγδαλημή Θχμά θα 
επιμξοτχθξύμ από καθηγηςέπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ απιέμςζα ςηπ Ρώμηπ για μα καθξδηγήρξσμ ρςη 
ρσμέυεια ςξσπ μαθηςέπ και ςιπ μαθήςοιεπ για ςημ βέλςιρςη δσμαςή επίςεσνη ςχμ ςιθέμεμχμ ρςόυχμ. 
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