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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

RUR’UP: Innovative education for sustainable development in peripheral rural areas  
Strategic Partnership (Key Action 2) under the Agreement n° 2020-1-EL01-KA203-079121 

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

