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Προστατεύοντας τα Παιδιά
από τις Φυσικές Καταστροφές

Τι είναι το RACCE;

αιδιά;
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Αφορά μό
Αφορά στους δασκάλους;
Όχι μόνο! Το RACCE εστιάζει στα παιδιά, αλλά δεν απευθύνεται μόνο σε αυτά. Αφορά στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων αυτών με κινητικά προβλήματα, στους
γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στους φορείς πολιτικής
προστασίας και πολλούς άλλους. Πρόκειται για ένα
ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το
χρηματοδοτικό εργαλείο Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε.
και συντονίζεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το πρόγραμμα με τίτλο «Ευαισθητοποίηση του Kοινού για τους Σεισμούς και Αντιμετώπιση των Συναισθημάτων των Παιδιών" στοχεύει στην άμβλυνση του συναισθηματικού φορτίου και στην παροχή υποστήριξης στα παιδιά ώστε να
ανταπεξέλθουν σε περίπτωση σοβαρού φυσικού κινδύνου (κυρίως σεισμικής δραστηριότητας και δευτερευόντως ηφαιστειακής). Επικεντρώνεται στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης, τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τους σεισμούς και ταυτόχρονα, την εκπαίδευση σχετικών ομάδων (εκπαιδευτικοί, γονείς, εθελοντές και
φορείς πολιτικής προστασίας) στις βέλτιστες πρακτικές και την ενδεδειγμένη αντίδραση σε περίπτωση σεισμικής καταστροφής.

Ποιοι συμμετέχουν;
Το πρόγραμμα υλοποιείται από μια διεπιστημονική και έμπειρη ομάδα που συντονίζει
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και αποτελείται από:
• δύο ακόμα εταίρους από την Ελλάδα, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδια-
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σμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ),
• δύο εταίρους από την Ιταλία, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Πληροφόρησης,
Villa Montesca και το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, Τμήμα Παρακολούθησης Βεζούβιου στη Νάπολη,
• το Κέντρο Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών από τη Βουλγαρία και
• το Γεωλογικό Απόθεμα, Haute Provence από τη Γαλλία.

Τι φιλοδοξεί να πετύχει;
• Να εντοπίσει, να ανταλλάξει και να εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους που προέκυψαν από προηγούμενα προγράμματα της ΕΕ και από
τις δραστηριότητες των εταίρων του προγράμματος
• Να μελετήσει και να αναλύσει τις ανάγκες κάθε χώρας που συμμετέχει
• Να αναπτύξει και να αξιοποιήσει καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις
που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και στην ανάπτυξη των γνώσεων
των μαθητών σχετικά με τους σεισμούς και τους ηφαιστειακούς κινδύνους,
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με κινητικά προβλήματα
• Να καταρτίσει ειδικές ομάδες, όπως εκπαιδευτικούς, γονείς ή άλλους ειδικούς ειδικούς ώστε να είναι ικανές να αναγνωρίσουν και να συμβάλουν
στην ψυχολογική ανακούφιση των παιδιών σε περίπτωση σεισμικής ή
ηφαιστειακής καταστροφής.

Τι θα προκύψει;
• Μια Μελέτη Ανάλυσης Αναγκών, που περιγράφει τους κινδύνους, τη σημερινή κατάσταση, τις καλές και
κακές πρακτικές και τις
ανάγκες για κάθε συμμετέχουσα χώρα. Θα προκύψει μέσα από
συλλογή και ανάλυση
δεδομένων, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις ειδικών.
• Ανάπτυξη Καινοτόμων
και Μετακινούμενων Εκπαιδευτικών Πακέτων (σε
μορφή βαλίτσας), που απευθύνονται
σε παιδιά με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα φυσικά φαι-

νόμενα και τα μέτρα προστασίας.
• Υλοποίηση Περιοδικής Έκθεσης την
οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι εταίροι, συνεργαζόμενοι με αυτούς φορείς,
σχολεία και άλλοι σχετικοί
οργανισμοί.
• Δραστηριότητες Κατάρτισης σε Μουσεία και Κέντρα
Πληροφόρησης που απευθύνονται σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, φορείς πολιτικής
προστασίας και εθελοντές.
• Καθώς και διάφορες Δραστηριότητες Διάδοσης και Δημοσιότητας, όπως ιστοσελίδα
του προγράμματος, ενημερωτικά δελτία,
πολυμέσα και προϊόντα Διαδικτύου.

Παρακολουθείστε την πρόοδο του προγράμματος στην ιστοσελίδα:
http://racce.nhmc.uoc.gr

