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"Ημέρες Erasmus 2022 - Πάμε Πλατεία...με τα σχολεία"  

Πλατεία Ελευθερίας  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10/2022 - 10:00 - 18:00 

H Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κρήτης, οργανώνει για 3η συνεχόμενη χρονιά, ανοιχτή εκδήλωση στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας "Ημέρες Erasmus 2022" με τίτλο "Ημέρες Erasmus 2022 - Πάμε Πλατεία...με 

τα σχολεία" την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 από τις 10:00 έως τις 18:00 στην Πλατεία 

Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης.  

Οι ημέρες Erasmus είναι μια πρωτοβουλία της Ε.Ε. που αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

διάδοσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στην ανάδειξη της σημασίας τους και της 

συμβολής τους στην καλλιέργεια εκπαιδευτικών και πολιτιστικών συνεργασιών στην 

Ευρώπη.  

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες οι οποίες 

έχουν στόχο να προβάλουν τα σχέδια Erasmus που πραγματοποιούν σχολεία της Κρήτης, να 

ευαισθητοποιήσουν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και το ευρύ κοινό για τις 

προτεραιότητες και τους βασικούς άξονες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τέλος να 

ενημερώσουν για το περιεχόμενο, τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες υποβολής ενός 

σχεδίου Εrasmus. 

Ειδικότερα στη διάρκεια της εκδήλωσης θα λάβουν χώρα οι παρακάτω δράσεις : 

- Erasmus Video Gallery - Προβολή βίντεο με αποσπάσματα, στιγμιότυπα, αποτελέσματα 

έργων και συνεντεύξεις μαθητών κι εκπαιδευτικών από 25 σχολικά κι επαγγελματικά 

σχέδια Erasmus που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία διετία.   

- Erasmus μέσα από την τέχνη : μαθητικά μουσικά σχήματα, χορωδίες και χορευτικές 

ομάδες μαθητών καταθέτουν τη δική τους εμπειρία από τη συμμετοχή τους στα 

προγράμματα.  

- Έκθεση Υλικού κι ενημέρωση για τα αποτελέσματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus 

και Horizon.  

- Ανοιχτά εργαστήρια STEM : 

ι. Ρομποτική Erasmus Codeskills4robotics : 



Παρουσίαση εκπαιδευτικών σεναρίων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου 

Codeskills4robotics και γνωριμία με την Εκπαιδευτική Ρομποτική και τα Lego Boost . - Το 

εργαστήριο υλοποιείται σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ και την ομάδα πληροφορικής 

/ρομποτικής του 5ου ΔΣ Ηρακλείου. 

ιι. Τρισδιάστατη εκτύπωση Erasmus 3D2ACT:  

Γνωριμία με την τρισδιάστατη εκτύπωση. Παρουσίαση των διαφόρων σταδίων, επίδειξη 

τρισδιάστατης εκτύπωσης και παρουσίαση μέρους από το εκπαιδευτικό υλικό τoυ έργου. 

Το εργαστήριο υλοποιείται σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστήμης Υπολογιστών του 

Παν/μιου Κρήτης. 

- Εργαστήρια ελεύθερης δημιουργίας και συμπερίληψης   

ι. Immerse - "ΑΝΗΚΕΙΝ" - Δίκτυο Σχολείων Immerse  

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής και ζωγραφικής για μαθητές. Ευαισθητοποίηση για το 

αίσθημα του "Ανήκειν".  Λέξεις, φράσεις και σκέψεις γίνονται ποιήματα και ζωγραφιές. Τα 

έργα θα εκτεθούν στο χώρο της εκδήλωσης και θα ανέβουν στο HUB IMMERSE μαζί με τις 

δημιουργίες μαθητών από τις 5 χώρες στις οποίες υλοποιείται το πρόγραμμα. Το 

εργαστήριο υλοποιείται με τη συνεργασία του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου, μέλους του 

Σχολικού Δικτύου Immerse   

ιι. Erasmus Safer - Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης ενάντια στον εκφοβισμό - 

Ζωγραφίζουμε, κατασκευάζουμε, παίζουμε και δίνουμε φωνή στον δικό μας ήρωα - Η 

δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το 6ο Γυμνάσιο και 11ο ΔΣ Ηρακλείου, σχολεία 

πιλότοι του safer. 

- Σαν βγεις στον πηγαιμό για.. το Erasmus!  

Σύντομα σεμινάρια από την υπεύθυνη προώθησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΠΔΕ 

Κρήτης, με απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που κατά καιρούς απασχολούν τους 

εκπαιδευτικούς, σχετικά με Νέο Erasmus+ 2021-2027. Ώρες σεμιναρίων 13:30 - 14:30, & 

16:30 - 17:30. 
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