#ErasmusDays 12 και 13 Οκτωβρίου 2018

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, ανακοινώνει τη διοργάνωση των #Erasmusdays 2018, οι οποίες
προγραμματίζονται να λάβουν χώρα ταυτόχρονα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες τις Ευρώπης
στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2018.
Βασικό μήνυμα των #Erasmusdays2018 είναι το “Proud to be European”.
Συγκεκριμένα, στόχος είναι, κατά τις δύο αυτές μέρες, να γίνουν όσο το δυνατό περισσότερες
εκδηλώσεις στις χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στη διοργάνωση – συμπεριλαμβανομένης και
της Κύπρου – για τη μεγαλύτερη και πιο μαζική προβολή του προγράμματος Erasmus+, τόσο στο ευρύ
κοινό όσο και σε επαγγελματίες, ΜΜΕ και σε φορείς χάραξης πολιτικής.
Στα πλαίσια αυτά, οι δικαιούχοι του Προγράμματος Erasmus+ προτρέπονται να προγραμματίσουν τις
εκδηλώσεις που αφορούν τα εγκεκριμένα σχέδιά τους κατά τις συγκεκριμένες μέρες (12 και 13
Οκτωβρίου 2018), έτσι ώστε να συμβάλουν στην στήριξη της εν λόγω διοργάνωσης. Σχετικά
αναφέρεται ότι δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις εκτός του προγράμματος
εργασίας του σχεδίου, αλλά όπου είναι δυνατόν, ήδη προγραμματισμένες εκδηλώσεις να τοποθετηθούν
μέσα στις συγκεκριμένες ημέρες.

Πως μπορείτε να συμμετέχετε στους εορτασμούς των #Erasmusdays 2018
Για την προβολή των εκδηλώσεων θα δημιουργηθεί η πλατφόρμα http://www.erasmusdays.eu/, η οποία
θα ανοίξει την 1η Ιουνίου και στην οποία μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, οι ενδιαφερόμενοι
δικαιούχοι θα μπορούν να ανεβάσουν τις πληροφορίες – είτε στα Αγγλικά είτε στα Ελληνικά – που
αφορούν την/τις εκδήλωση/σεις που προγραμματίζουν.
Ενδεικτικά, οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να έχουν χαρακτήρα σεμιναρίων διάδοσης αποτελεσμάτων,
συναντήσεων με εταίρους, εκθέσεων φωτογραφίας, συναυλιών, ραδιοφωνικών εκπομπών, συνεδρίων,
δημοσίων συζητήσεων (debates), φεστιβάλ, κ.α. Μπορούν επίσης να έχουν ηλεκτρονικό χαρακτήρα
όπως π.χ. online διαγωνισμών φωτογραφίας, βίντεο μέσα από τα οποία να προβάλλεται η εμπειρία
Erasmus+ που αποκόμισε το Ίδρυμα/οργανισμός ή οι δικαιούχοι του, online βιβλίων και εκδόσεων κ.α.

Οι εκδηλώσεις μπορούν να γίνουν σε συνεργασία με άλλους δικαιούχους ή φορείς και να απευθύνονται
σε γονείς, ΜΜΕ, φορείς χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, φοιτητές, επαγγελματίες ή
και στο ευρύ κοινό.
Το ΙΔΕΠ ως Εθνικός φορέας του προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο, θα βρίσκεται στη διάθεση των
δικαιούχων για οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστούν κατά τη διοργάνωση και υλοποίηση των
εκδηλώσεων π.χ. προωθώντας τις μέσα από την ιστοσελίδα του, το newsletter που στέλνει στη λίστα
επαφών του, το Facebook page ή ακόμα και μέσω άλλων διοργανώσεων που προγραμματίζει.

#ErasmusFestival
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, στα πλαίσια των #Erasmusdays 2018, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης
προγραμματίζει τη διοργάνωση του Erasmus Festival 2018, το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018.
Λεπτομέρειες για την εκδήλωση θα ανακοινωθούν αργότερα.

