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“Μαθαίνουμε να Αντιμετωπίζουμε τις Φυσικές Καταστροφές: Μια Συνεργασία του 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με το ΓυμνάσιοΝέας Χαλκηδόνας” 
 

Το Τμόμα Γεωγραφύασ του Χαροκοπεύου Πανεπιςτημύου ανταποκρινόμενο ςε 
αύτημα του Γυμναςύου Νϋασ Χαλκηδόνασ για ενημϋρωςη των μαθητών ςχετικϊ 
με ζητόματα αυτοπροςταςύασ ϋναντι,αλλϊ και διαχεύριςησ Φυςικών 
Καταςτροφών διοργϊνωςε, από κοινού με το Γυμνϊςιο,Ημερύδα με τύτλο 
"Μαθαύνουμε να Αντιμετωπύζουμε τισ Φυςικϋσ Καταςτροφϋσ" και με ακροατόριο 
230 περύπου μαθητϋσ και τουσ/τισ ςυνοδούσ εκπαιδευτικούσ του Γυμναςύου. Η 
Ημερύδα πραγματοποιόθηκε ςτο μεγϊλο Αμφιθϋατρο του Πανεπιςτημύου την 
Τρύτη 27 Νοεμβρύου 2018 και κϊλυψε θϋματα διαχεύριςησ Σειςμών, Πλημμυρών 
και Δαςικών πυρκαγιών με απώτερη επιδύωξη να ενιςχύςει τισ γνώςεισ αλλϊ 
και την Αντύληψη Κινδύνου Καταςτροφόσ των μαθητών/ριών αλλϊ και των 
καθηγητών τουσ.  
 

Επρόκειτο για ϋνα πεύραμα ςυνεργαςύασ μεταξύ τησ δευτεροβϊθμιασ και τησ 
τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ που ςχεδιϊςτηκε με ςκοπό τη διϊχυςη από το 
Πανεπιςτόμιο προσ την κοινωνύα εξειδικευμϋνησ γνώςησ για ζητόματα 
πρόληψησ και αντιμετώπιςησ Φυςικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και 
Καταςτροφών, ϋνα πεύραμα ςυνεργαςύασ που αποτελεύ απόκριςη ςτο αύτημα 
τησ κοινωνύασ για αςφϊλεια. Επρόκειτο επύςησ για ϋνα ςτούχημα για τουσ 
ομιλητϋσ (επιςτόμονεσ και ακαδημαώκούσ) που κλόθηκαν να κερδύςουν το 
απαιτητικό ακροατόριο των μαθητών και να τουσ μεταδώςουν με απλό, 
κατανοητό γλώςςα,πληροφοριακϊ μηνύματα που βελτιώνουν την αντύληψό 
τουσ και ανεβϊζουν το επύπεδο εγρόγορςησ τουσ ϋναντι των Φυςικών 
Καταςτροφών.  
 
Τη διοργϊνωςη τησ Ημερύδασ ανϋλαβαν κυρύωσ η καθηγότρια-μαθηματικόσ κ. 
Ελϋνη Τςουκαλϊ από πλευρϊσ Γυμναςύου Ν. Χαλκηδόνασ και η καθηγότρια 
Καλλιόπη Σαπουντζϊκη από πλευρϊσ Τμόματοσ Γεωγραφύασ του Χαροκοπεύου 
Πανεπιςτημύου, με την διαρκό και αμϋριςτη υποςτόριξη τησ Διευθύντριασ του 
Σχολεύου Ν. Χαλκηδόνασ κ. Ιωϊννασ Συρύου και του Προϋδρου του Τμόματοσ 
Γεωγραφύασ καθηγητό ΕυθύμιουΚαρύμπαλη. 
 
Οι διοργανώτριεσ τησ Ημερύδασ μούραςαν ερωτηματολόγια προσ ςυμπλόρωςη 
ςτουσ μαθητϋσ/ριεσ πριν και μετϊ την πραγματοπούηςη τησ Ημερύδασ, ώςτε να 
αποτιμόςουν τον πραγματικό τησ αντύκτυπο ςτο μαθητικό πληθυςμό και να 
βελτιώςουν την οργϊνωςη και το περιεχόμενο ανϊλογων εκδηλώςεων ςτο 
μϋλλον. 


