
Erasmus+ Project 

Cycling on Nature's Wheels 

Activity A25  

"Be the manager of your school" 

Οι μακθτζσ του 11ου Γυμναςίου Λάριςασ ζκαναν projects ςτα οποία δθμιοφργθςαν 

αντικείμενα από ανακυκλώςιμα υλικά.  

Σε αυτι τθ δραςτθριότθτα κινθτοποιικθκε το ςφνολο των μακθτών του ςχολείου και το 

100% του μακθτικοφ δυναμικοφ κατάφερε να παρουςιάςει ζνα τελικό αποτζλεςμα. 

 



 

 

Μάλιςτα, ζνα ποςοςτό μακθτών, που ο αρικμόσ τουσ αντιςτοιχοφςε περίπου ςτο 1/3 του 

μακθτικοφ δυναμικοφ του ςχολείου, κατάφερε να δθμιουργιςει και να παρουςιάςει άρτιεσ 

καταςκευζσ που εκπροςώπθςαν το 11ο Γυμνάςιο Λάριςασ ςτθν θμερίδα με κζμα «Σχολείο 



ανοιχτό ςτθν Κοινωνία» που ζλαβε χώρα ςτθν πλατεία Ταχυδρομείου τθν Παραςκευι 17 

Μαΐου 2019. 

Στθν εκδιλωςθ ςυμμετείχαν πολλά γυμνάςια και λφκεια του Νόμου Λάριςασ. 

Από το ςχολείο μασ ζλαβαν μζροσ 56 μαθητές και ιμαςταν ςίγουρα θ πολυπλθκζςτερθ 

ομάδα που ζλαβε μζροσ ςτθν εκδιλωςθ. 

Ο ςκοπόσ του project ιταν να ςυνειδθτοποιιςουν οι μακθτζσ ότι θ προςταςία του 

περιβάλλοντοσ είναι ζνα ηιτθμα που αφορά τον κακζνα από εμάσ και υπάρχουν πολλοί 

τρόποι για να ςυμβάλλουμε ςε αυτι τθν προςπάκεια  

Συνεπώσ, πολλά απορρίμματα κα μποροφςαμε, αντί να τα πετάμε, να τα χρθςιμοποιοφμε 

για να φτιάξουμε πολφ όμορφα και χριςιμα αντικείμενα. 

Επίςθσ, δόκθκε θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να δείξουν τισ καταςκευζσ τουσ δθμόςια, να τισ 

εξθγιςουν ςτο κοινό και να κάνουν διάλογο με τον κόςμο για κζματα όπωσ θ προςταςία 

του περιβάλλοντοσ και θ ανακφκλωςθ  

Τον πάγκο του 11ου Γυμναςίου Λάριςασ όπου εκτίκονταν οι δθμιουργίεσ μασ, επιςκζφκθκαν 

πολλοί Λαριςαίοι πολίτεσ, ο Διμαρχοσ τθσ πόλθσ με μζλθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, 

κακώσ και μζλθ τθσ τοπικισ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ  

 

Μάλιςτα, το ςχολείο μασ ζλαβε πρόςκλθςθ από τθ Δθμοτικι Αρχι τθσ πόλθσ να ςυμμετζχει 

με τισ ίδιεσ δθμιουργίεσ ςτθν «4θ Οικογιορτι Λάριςασ» που ζλαβε χώρα ςτο Αιςκθτικό 

Άλςοσ ςτισ 4 & 5 Μαΐου 2019. 



Δυςτυχώσ, δεν μπορζςαμε να ςυμμετζχουμε διότι για τισ θμερομθνίεσ αυτζσ, θ ομάδα 

Erasmus του ςχολείου βριςκόταν ςτθν Πολωνία ςτα πλαίςια τθσ 3θσ LTTA διακρατικισ 

ςυνάντθςθσ. 

Το βίνηεο ποσ ακολοσθεί περιγράθει ηην καμπάνια ποσ έγινε ζηο 11ο Γσμνάζιο Λάριζας, για 

να κινηηοποιηθούν όζο ηο δσναηό περιζζόηεροι μαθηηές ηοσ ζτολείοσ να ζσμμεηέτοσν ζηην 

δραζηηριόηηηα ποσ περιγράθεηαι παραπάνω:  

https://youtu.be/gd4xBJ2lrMw 

Οι διοργανωηές ηης ημερίδας "Στολείο ανοιτηό ζηην κοινωνία" εηοίμαζαν Πιζηοποιηηικά 

Σσμμεηοτής για να μοιραζηούν ζε όλοσς ηοσς μαθηηές από κάθε ζτολείο ποσ παρεσρέθηκε 

ζηην εκδήλωζη.  

Το 11ο Γσμνάζιο Λάριζας διοργάνωζε ημερίδα παροσζίαζης όλων ηων δραζηηριοηήηων ποσ 

σλοποιήθηκαν καηά ηα δύο τρόνια ποσ διήρκηζε ηο Πρόγραμμα Erasmus με ηίηλο "Cycling on 

Nature's Wheels", η οποία έλαβε τώρα ζηην αίθοσζα εκδηλώζεων ηοσ ζτολείοσ. Την 

εκδήλωζη παρακολούθηζαν όλοι οι μαθηηές και ο ζύλλογος διδαζκόνηων ηοσ ζτολείοσ, 

πολλοί γονείς καθώς και ο Υπεύθσνος ηοσ ΕΚΦΕ Λάριζας κ. Δ. Νάκος. Σηο ηέλος ηης 

παροσζίαζης, ακολούθηζε απονομή ηων Πιζηοποιηηικών ζηοσς 56 μαθηηές ποσ ζσμμεηείταν 

ζηην εκδήλωζη "Στολείο ανοιτηό ζηην κοινωνία".     

 

 

https://youtu.be/gd4xBJ2lrMw


 

 

 


