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Σχετικά με το Πρόγραμμα
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα μείζον θέμα που
αφορά ολόκληρο τον πλανήτη και απαιτεί την συλλογική
και ενεργή δράση των πολιτών για την αντιμετώπισή της.
Η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα μέσω
του STEM (Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και
Μαθηματικά) και του STEAM (Επιστήμες, Τεχνολογία,
Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά) έχει κινητοποιήσει
πολύ το ενδιαφέρον του κοινού τον τελευταίο καιρό.
Το έργο PARADIGM βασίζεται στην παραπάνω ιδέα,
καθώς διευκολύνει την άμεση εμπλοκή των πολιτών στην
ανάληψη δράσεων έναντια στην κλιματική αλλαγή,
παρέχοντας τις κατάλληλες τεχνολογικές υποδομές.
Μέσα από το πρόγραμμα, ενθαρρύνεται η παρατήρηση
και παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των
ζητημάτων
που
το
κατακλύζουν,
προωθώντας
παράλληλα την διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
Α1: Ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθήματος (eLearning course) με σκοπό την
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Α2: IoT-STEM Based Environmental
Observatories - Πλαίσιο Δεξιοτήτων
βασισμένο στα περιβαλλοντικά παρατηρητήρια
Α3: Πλατφόρμα για την Επιστήμη των
Πολιτών
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Kick-Off Meeting /
Εναρκτήρια Συνάντηση
"Η μεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη μας είναι το να πιστεύουμε πως κάποιος άλλος θα τον σώσει."
Robert Swan
Στις 19 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του νέου
προγράμματος KA2 Erasmus+ "PARADIGM: PlAn for Green OppoRtunities: Be A Digital
scIentific chanGeMaker" (Σχέδιο για πράσινες ευκαιρίες: Γίνε ένας ψηφιακός επιστήμονας που
θα φέρει την αλλαγή)
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν κύρια θέματα που
αφορούν το πρόγραμμα, όπως τους βασικούς του στόχους, καθώς και τις δραστηριότητες που
θα οδηγήσουν στην υλοποίησή τους.

Γνωρίστε τους εταίρους
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το έργο και την
κοινοπραξία:

https://www.facebook.com/paradigmeuproj
ect

https://paradigmproject.eu/
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