
 

 

    Το  1ο Γυμνάσιο Βόλου  συμμετέχοντας στον Πανευρωπαϊκό κα  όχι μόνο,  εορτασμό των 

#erasmusdays 2019, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής ένωσης και του Ιδρύματος 

Κρατικών Υποτροφιών(ΙΚΥ), οργάνωσε δραστηριότητες και εκδηλώσεις εντός και εκτός του 

χώρου του σχολείου, με στόχο την ενεργοποίηση  όλης  της σχολικής κοινότητας  και την 

ενημέρωση της ευρύτερης  κοινωνίας  του Βόλου,  για τις δράσεις  του σχολείου στο χώρο 

των προγραμμάτων Erasmus+ . Το Πρώτο Γυμνάσιο Βόλου υλοποίησε κατά το διάστημα 

2017-2019 το πρόγραμμα Erasmus+, με τίτλο  ''Culture Enriched with Migration'' ενώ για τα 

έτη 2019-2021 θα υλοποιηθούν 2 προγράμματα. Το πρώτο με τίτλο ''All different all the 

same'' με χώρες συμμετοχής τις Ισπανία, Ιταλία ,Πορτογαλία και Ελλάδα και  το δεύτερο με 

τίτλο  ''Living Together in Peace and Harmony'' με χώρες συμμετοχής τις Ηνωμένο 

Βασίλειο, Τουρκία, Ισπανία, Ολλανδία, Φιλανδία και Ελλάδα. 

Βασικές δράσεις: 

 Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ και ενημέρωση των μαθητών 

 Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ στους γονείς και ενημέρωση  

 Ζωγραφική και δημιουργία πόστερ από τους μαθητές της Α’ 

 Ποδηλατοδρομία στους δρόμους της πόλης με μπαλόνια με το λογότυπο Erasmus+ 

 Σχηματισμός του λογότυπο από όλους τους μαθητές στο προαύλιο του σχολείου 

 Αγώνες μεταξύ των μαθητών του σχολείου. Αναλυτικά: 

    Αρχικά ενημερώθηκαν  μέσω βίντεο και παρουσιάσεων όλοι οι μαθητές για τα 3 

προγράμματα και την σπουδαιότητα συμμετοχής τους στα νέα προγράμματα, ενώ οι 

συμμετέχοντες μαθητές στο προηγούμενο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για 

τις εμπειρίες που αποκόμισαν. 

    Σε  ειδική εκδήλωση για τους γονείς  αναλύθηκε η δομή ενός προγράμματος Erasmus+, 

αναλύθηκαν τα  αποτελέσματα του απερχόμενου προγράμματος,  τονίστηκαν οι εμπειρίες, 

τα εφόδια  και οι δεξιότητες  που αποκτούν οι  μαθητές με τη συμμετοχή τους  και 



απαντήθηκαν σημαντικά ερωτήματα που είχαν οι γονείς  σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης 

των νέων δράσεων Erasmus+. 

    Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου  στα πλαίσια του εορτασμού, δημιούργησαν  με ζωγραφική 

και κολάζ, 5 μεγάλα πόστερ που σχεδίασαν, με  θέμα το ''Erasmus+''  που κοσμούν και 

εκτίθενται  στο χώρο του σχολείου, πραγματοποίησαν ποδηλατοδρομία στην πόλη με 

πολύχρωμα μπαλόνια που έφεραν το λογότυπο του σχολείου και του  Erasmus+, και τέλος  

και  οι 392 μαθητές σχημάτισαν την λέξη Erasmus+ στον προαύλιο χώρο του σχολείου με το 

σώμα τους και χρωματιστά  χαρτόνια, ενώ 40  μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Βόλου  και 

πρώην μαθητές του 1ου Γυμνασίου Βόλου συνεργάστηκαν και  σχημάτισαν με αστέρια 

γύρω από το λογότυπο Εrasmus+, την σημαία  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλη η 

δραστηριότητα καλύφθηκε από το ντρόουν του σχολείου  με φωτογραφίες. 

    Τέλος έγιναν αγώνες μεταξύ ομάδων όλων των μαθητών  με την συμμετοχή και του 

Συλλόγου Διδασκόντων. 

    Όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν για τον τριήμερο εορτασμό των 

#Erasmusdays 2019 έφεραν την σχολική κοινότητα πιο κοντά στην έννοια και την ιδέα του 

Erasmus+ και στο ''παράθυρο'' που ανοίγει στον κόσμο. 

 

  


