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                                                     Το  1° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ    

   O Διευθυντής και η ομάδα Erasmus+ συμμετέχοντας στην ανοικτή πρόσκληση του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών/Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για τον τριήμερο 
πανευρωπαϊκό εορτασμό “ERASMUS DAYS”    «Ημέρες Erasmus 2019» στις 10, 11 και 12 
Οκτωβρίου, που απευθύνεται σε όλους τους φορείς, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 
Erasmus+, θα πραγματοποιήσει δράσεις με στόχο την προβολή των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος και την ανάδειξη των θετικών εμπειριών που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες. 

Το σχολείο μας, το 1ο Γυμνάσιο Βόλου/ Παγκύπριο, συμμετέχει στον εορτασμό με  τον 
γενικό τίτλο “We are all important” με τα  εξής προγράμματα: 

«Culture Enriched with Migration», «All different, all the same», 

«Living together in peace and harmony» και με τις παρακάτω εκδηλώσεις: 

 

1. Δημιουργία γωνιών ERASMUS+ με στόχο να ενημερώνονται οι μαθητές, αλλά και οι 
επισκέπτες για τις δράσεις της ομάδας. 

2. Πρόσκληση γονέων, μαθητών, μαθητριών, εκπαιδευτικών, καθώς και της τοπικής 
κοινωνίας, αντιπροσώπων του δήμου, δημοσιογράφων σε συνάντηση-ενημέρωση για το 
πρόγραμμα ERASMUS+ και τις δράσεις μας. 

 

3. Διεξαγωγή ποδηλατοδρομίας στην πόλη με πολύχρωμα μπαλόνια με το λογότυπο του 
ERASMUS+ από ομάδα μαθητών και μαθητριών στις 11 Οκτωβρίου. Η ομάδα θα 
καταγράψει σε video drone την δραστηριότητα αυτή και θα την  κοινοποιήσει. 

4. Η ομάδα ERASMUS+ και με την συμμετοχή και άλλων μαθητών και μαθητριών θα 
στολίσουν το χώρο του σχολείου με αφίσες που θα τις έχουν σχεδιάσει και ζωγραφίσει με 
τα θέματα των προγραμμάτων ERASMUS+ του σχολείου μας. 

5. Και οι 392 μαθητές και μαθήτριες  του 1ου Γυμνασίου θα σχηματίσουν το λογότυπο 
ERASMUS + με χορευτικά δρώμενα, στην αυλή του σχολείου μας. Η εκδήλωση  θα 
βιντεοσκοπηθεί. 
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6. Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν αθλητικές δραστηριότητες με 
τη συμμετοχή όλων των μαθητών και μαθητριών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 
εορτασμού, με μήνυμα την αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Όλες οι παραπάνω δράσεις θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα του ΙΚΥ και του ERASMUS+, 
στην ιστοσελίδα του 1ου Γυμνασίου Βόλου, καθώς και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα που 
συμμετέχουμε. Τέλος όλες οι δράσεις  θα δημοσιευτούν στον τοπικό τύπο. 

Στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου οι ιστορίες Erasmus + των σχολείων θα βρίσκονται στον 
«διαδικτυακό αέρα»!!! 

 

 

 

 

 


