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ΔΚΘΔΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

 
ηεο Αιμιλίαρ ιακοβέλη, νηθνλνκνιόγνπ, ππεύζπλεο πινπνίεζεο ζρεδίνπ 

Σηξαηεγηθήο Σύκπξαμεο απνθιεηζηηθά κεηαμύ ζρνιείσλ κε ηίηιν 

«R.E.S.P.E.C.T. (Respectful European Schools Pursue Equality & Cultural 

Tolerance)» θαη ηνπ Βαζιλείος Φεπηάκη, βηνιόγνπ, εθπαηδεπηηθώλ ζην ΓΔΛ 

Κάησ Αραΐαο θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεύηεξε ζπλάληεζε  (transnational 

project meeting) ζην Helsingin Uusi yhteiskoulu ζην Helsinki ηεο Φινλανδίαρ 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Ζ Σηξαηεγηθή Σύκπξαμε απνθιεηζηηθά κεηαμύ ζρνιείσλ ζην πιαίζην 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+ Σρνιηθή Δθπαίδεπζε, ζηελ νπνία ην «ΓΔΝΗΚΟ 

ΛΥΚΔΗΟ ΚΑΤΩ ΑΦΑΪΑΣ» ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο, έρεη εγθξηζεί θαη 

επηρνξεγείηαη από ην ΗΚΥ (Αξηζκόο Σύκβαζεο: 

2016‐1‐ES01‐KA219‐025156_5). 

Ζ δηάξθεηα ηνπ Σρεδίνπ νξίδεηαη ζε 24 κήλεο θαη δηαξθεί από 01/09/2016 έσο 

θαη 31/08/2018. 

Σε απηήλ ζπκκεηέρνπλ ζρνιεία από 6 επξσπατθέο ρώξεο (Διιάδα, Ηζπαλία, 

Γεξκαλία, Ηζιαλδία, Φηλιαλδία θαη Πνισλία).  

  

Ζ δεύηεξε επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Helsingin Uusi yhteiskoulu 

ζην Helsinki ηεο Φηλιαλδίαο κε δηάξθεηα από ηελ Τξίηε 12 έσο θαη ηελ Γεπηέξα 

18 Σεπηεκβξίνπ 2017. Σε απηήλ ζπκκεηείραλ κόλν εθπαηδεπηηθνί θαη από ηηο 6 

ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο. 

 

 

                     Κάτω Αχαΐα 25/9/2017 
                     Α.Π: 464 
 
 
           ΠΡΟ:   Π.Δ.Ε Δυτ. Ελλάδασ 
           ΚΟΙΝ:    

 ΙΚΤ 
 Δ/νςη Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

                   Σμήμα Β΄ Προγραμμάτων 
 Δ/νςη Δ/θμιασ Εκ/πςησ Αχαΐασ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Δ. Ε. ΑΧΑΪΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΣΩ ΑΧΑΪΑ 
ΣΕΡΜΑ ΑΡΙΣΟΣΕΛΟΤ 

Σ.Κ. 25200 Κ. ΑΧΑΪΑ 
Σηλ: (26930)22204 – Fax: (26930)24832 
Ιςτοςελίδα: http://blogs.sch.gr/lyk-k-ac/ 

email: mail@lyk-k-achaias.ach.sch.gr 

 



 2 

1. Πποεηοιμαζία ηηρ επίζκετηρ 

Πξηλ ηελ επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε ηνπ ζπιιόγνπ ησλ 

θαζεγεηώλ ηνπ ΓΔΛ Κ. Αραΐαο, θαζώο θαη ζύζθεςε ηεο παηδαγσγηθήο 

νκάδαο, ώζηε λα ζπγθξνηεζνύλ εξσηήκαηα θαη πξνηάζεηο πξνο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ησλ άιισλ ρσξώλ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο ζπλάληεζε ηεο παηδαγσγηθήο 

νκάδαο θαη ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα. Σηε ζπλάληεζε 

έγηλε αλαθνξά ζηηο δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά θαη 

ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο νκάδαο καο θαηά ην δεύηεξν ρξόλν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

2. Ππόγπαμμα δπαζηηπιοηήηυν ανά ημέπα 

 

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου: 

 Αλαρώξεζε γηα Αζήλα, αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο, θαη πηήζε γηα Διζίλθη 

ζηηο 09:10 κέζσ Σηνθρόικεο (πηήζε  A3 812 θαη A3 3392 - AEGEAN 

AIRLINES).  

 Άθημε ζην Διζίλθη, αεξνδξόκην HELSINKI VANTAA ζηηο 16:25 θαη 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν  Cumulus City Kaisaniemi Helsinki. 

 

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου:  

 10:00–12:00 Υπνδνρή ζην ζρνιείν  (Helsingin Uusi yhteiskoulu), γλσξηκία 

κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξόγξακκα.  

 Παξνπζίαζε ηνπ θηλιαλδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Πεξηήγεζε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ (γξαθεία εξγαζίαο θαη θαζηζηηθό θαζεγεηώλ, 

βηβιηνζήθε, ακθηζέαηξα, θιεηζηό γπκλαζηήξην, εξγαζηήξηα ηερλνινγίαο – 

θαιιηηερληθώλ – νηθηαθήο νηθνλνκίαο – θπζηθήο – ρεκείαο – βηνινγίαο) θαη 

παξαθνινύζεζε καζεκάησλ πνπ δηεμάγνληαλ από ηνπο θηλιαλδνύο 

ζπλαδέιθνπο. 

 12:00 Γεύκα ζην εζηηαηόξην ηνπ ζρνιείνπ.  

 13:00-16:00 Σπλάληεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

πξνγξακκαηηζκόο ησλ εξγαζηώλ γηα ην 2017-2018. Καζνξηζκόο 

εκεξνκελίαο ησλ επόκελσλ ζπλαληήζεσλ ζε Γεξκαλία, Ηζπαλία-Καλάξηα  

θαη Διιάδα.  

 19:00 Γείπλν ππνδνρήο ζε εζηηαηόξην ζην Διζίλθη.  

 

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου:  

 10:00–12:00 Δπίζθεςε ζην ζρνιείν. Δπεμεγήζεηο από ηε ζπληνλίζηξηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηε ζύληαμε ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο.  

 12:00 Γεύκα ζην εζηηαηόξην ηνπ ζρνιείνπ.  

 13:00-16:00 Παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο KIVA 

(http://www.kivaprogram.net/)  ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην θηλιαλδηθό ζρνιείν. 

http://www.kivaprogram.net/
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Παξνπζίαζε δξώκελνπ από ηνπο καζεηέο ηεο Φηλιαλδίαο. Παξνπζίαζε 

ησλ video πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηελ ειιεληθή νκάδα γηα ηηο 

πξνεγνύκελεο ζπλαληήζεηο ζε Ηζιαλδία θαη Πνισλία.  

 17:00-20:00 Δπίζθεςε ζην λεζί-θξνύξην Suomenlinna, κλεκείν 

παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο Unesco.  

   

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου: 

 09:00-12:00 Δπίζθεςε θαη μελάγεζε ζην Porvoo (δεύηεξε παιαηόηεξε 

πόιε ηεο Φηλιαλδίαο). 

 12:00 Γεύκα ζε εζηηαηόξην ζην Porvoo. 

 13:00-15:00 Δπίζθεςε θαη μελάγεζε ζην κνπζείν ηνπ Porvoo. 

 15:00-21:00 Δπηζηξνθή ζην Διζίλθη, πεξηήγεζε θαη δείπλν ζηελ πόιε.  

 

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου: 

 11:00-13:00 Πεξηήγεζε κε πινίν ζηα λεζηά γύξσ από ην Διζίλθη θαη 

μελάγεζε από ηε θηλιαλδηθή νκάδα - γεύκα. 

 13:00-16:00 Καθέο θαη ζπδήηεζε γηα ηελ επίζθεςε. Σπλέληεπμε από ηε 

θηλιαλδηθή νκάδα ζε όιεο ηηο νκάδεο γηα ηελ εκπεηξία ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

επίζθεςε ζηε ρώξα ηνπο. 

 

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου: 

 10:00-13:00 Δπίζθεςε ζην Εσνινγηθό θήπν - γεύκα. 

 13:00-15:00 Δπίζθεςε ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο. 

 15:00-20:00 Πεξηήγεζε ζην Διζίλθη – δείπλν. 

 

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου: 

 Αλαρώξεζε από ην αεξνδξόκην HELSINKI VANTAA ζηηο 17:45 γηα Αζήλα 

(πηήζε A3 817 - AEGEAN AIRLINES). 

 Άθημε ζηελ Αζήλα -  αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο ζηηο 21:25, αλαρώξεζε γηα 

Πάηξα. 

 Άθημε ζηελ Πάηξα ζηηο 01:30. 

 

3. Πποφόνηα - αποηελέζμαηα ηηρ επίζκετηρ 

 

 Έγηλε ελεκέξσζε γηα ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην δηάζηεκα 

πνπ κεζνιάβεζε από ηελ πξνεγνύκελε ζπλάληεζε ζηελ Πνισλία, έσο ηελ 

παξνύζα  ζπλάληεζε ζηελ Φηλιαλδία (δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο - δξάζεηο 

από θάζε ρώξα θαη αλάξηεζε ζην blog ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

δεκηνύξγεζε ε Φηλιαλδία - https://respecterasmus.blogspot.gr/).  

 Παξνπζίαζε δξώκελνπ από ηνπο καζεηέο ηεο Φηλιαλδίαο. 

 Δξγαζία ζην mobility tool. 
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 Σπλέληεπμε από ηε θηλιαλδηθή νκάδα ζε όιεο ηηο νκάδεο γηα ηελ εκπεηξία 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επίζθεςε ζηε ρώξα ηνπο.   

 Λήθζεθαλ θσηνγξαθίεο θαη βίληεν γηα λα δεκηνπξγεζεί ην βίληεν γηα ηελ 

επίζθεςε ζηελ Φηλιαλδία.  

 

4. Ππογπαμμαηιζμόρ –  

αποθάζειρ ζςνέσιζηρ ηος ππογπάμμαηορ 

 

Βξαρππξόζεζκνο πξνγξακκαηηζκόο  

(έσο ηελ επόκελε ζπλάληεζε ζηε Γεξκαλία – Ννέκβξηνο 2017): 

 

 Απνζηνιή επηθαηξνπνηεκέλεο ιίζηαο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ κε email 

ζηε ζπληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Οξηζηηθνπνηήζεθε ε εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επίζθεςεο κε 

καζεηέο ζηε Γεξκαλία: 8-14 Ννεκβξίνπ 2017. 

 Οινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδαο γηα ην πξόγξακκα από ηε 

ζπληνλίζηξηα ρώξα, Ηζπαλία). 

 Δπηθνηλσλία ζπκκεηερόλησλ θαζεγεηώλ ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο. 

 

Μαθξνπξόζεζκνο  πξνγξακκαηηζκόο: 

 Δπαλαπξνζδηνξίζηεθαλ θαη νξηζηηθνπνηήζεθαλ νη  ππνρξεώζεηο θάζε 

ζπκκεηέρνληνο ζρνιείνπ γηα ηε δεύηεξε ρξνληά ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(video, εξσηεκαηνιόγηα, blog, web page, e-twinning θιπ).  

 Απνθαζίζηεθαλ εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηζθέςεσλ ζηελ 

Ηζπαλία-Καλάξηα (27/2/18 – 4/3/18) θαη ζηελ Διιάδα (1/5/18 – 6/5/18). 

 Υινπνίεζε πέληε λέσλ δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ από θάζε ρώξα θαη 

αλάξηεζή ηνπο ζην blog, ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζην e-twinning. 

 Υινπνίεζε, από θάζε ρώξα, ηξηώλ δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ άιισλ 

ρσξώλ, από ηηο ήδε αλαξηεκέλεο ζην blog.  

- Οκτώβριος 2017 

 Πξνεηνηκαζία γηα ηελ επίζθεςε ζηελ Ηζπαλία. 

- Νοέμβριος 2017 

 Δπίζθεςε ζηελ Γεξκαλία. Γεκηνπξγία επηηξνπήο θαζεγεηώλ καζεηώλ 

ε νπνία ζα εθαξκόζεη ηηο πξαθηηθέο ηεο KIVA γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

εθθνβηζκνύ.  

- Δεκέμβριος 2017 

 Γεκηνπξγία ρεηξνπνίεησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ θαξηώλ θαη απνζηνιή κε 

ηαρπδξνκείν ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο. 

 Σπκθσλία ζρνιείνπ θαη δεκνηηθήο αξρήο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζέκαηα έληαμεο επάισησλ νκάδσλ ζηελ 

θνηλόηεηα θαη ηε ζρνιηθή δσή.  
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 Παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε άιια ζρνιεία ηεο 

πεξηνρήο καο. 

 Γξαζηεξηνπνίεζε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ κέζσ 

δξάζεσλ κε ζπκκεηνρή εηδηθώλ. Αλαθνξά κεζόδσλ, απνηειεζκάησλ 

θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ.  

- Ιανοσάριος 2018 

 Γεκηνπξγία πίλαθα κε ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο θάξηεο πνπ ζα ιάβνπκε 

από ηηο άιιεο ρώξεο, θσηνγξάθηζε θαη απνζηνιή ζηε ζπληνλίζηξηα. 

- Φεβροσάριος 2018 

Πξνεηνηκαζία γηα ηελ επίζθεςε ζηελ Ηζπαλία. 

- Μάρτιος 2018 

 Δπίζθεςε ζηελ Ηζπαλία. Αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ θαη 

παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπο από ηνπο 

καζεηέο.  

- Απρίλιος 2018 

 Γεκηνπξγία από ηε Φηλιαλδία δεθαιόγνπ θαιώλ πξαθηηθώλ πνπ ζα 

πξνθύςεη από ηε ζπλεξγαζία νκάδσλ καζεηώλ. 

 Σπλάληεζε κε ηνπο γνλείο θαη παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δλεκέξσζε γηα ηηο πξαθηηθέο πνπ αθινπζνύλ νη άιιεο 

ρώξεο. 

- Μάιος 2018 

 Σπλάληεζε ζηελ Διιάδα – παξνπζίαζε ησλ video ηεο δεύηεξεο 

ρξνληάο - δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ από ηελ Γεξκαλία, 

ζπκπιήξσζε από όιεο ηηο ρώξεο θαη επεμεξγαζία από ηελ Πνισλία. 

- Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγοσστος 2018 

 Πξνεηνηκαζία θαη αλάξηεζε ηειηθήο έθζεζεο. 

 

 

5. Παπαηηπήζειρ, καλέρ εκπαιδεςηικέρ ππακηικέρ 

 

 Τν ζρνιείν δηαζέηεη άξηζηεο εγθαηαζηάζεηο (θιεηζηό γπκλαζηήξην, 

εξγαζηήξηα, ακθηζέαηξα, βηβιηνζήθε, εζηηαηόξην, γξαθεία εξγαζίαο  θαη 

θαζηζηηθό θαζεγεηώλ). 

 Ζ ζπαηάιε ραξηηνύ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. Όιεο νη 

αλαθνηλώζεηο πξνβάιινληαη ζε νζόλεο πνπ βξίζθνληαη ηόζν ζην 

γξαθείν ησλ θαζεγεηώλ, όζν θαη ζηνπο δηαδξόκνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

Λεηηνπξγνύλ ειεθηξνληθέο ηάμεηο (e-classes) όπνπ νη θαζεγεηέο 

αλαξηνύλ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη νη καζεηέο ηηο εξγαζίεο ηνπο. 

 Τν ζρνιείν ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ νξγαληζκό KIVA γηα ηελ επίιπζε 

ζπγθξνύζεσλ θαη αληηκεηώπηζε ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ. 

 Αθνινπζήζεθαλ βησκαηηθέο – ζπκκεηνρηθέο πξαθηηθέο ζε όιεο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο επίζθεςεο ηόζν από ηελ παηδαγσγηθή νκάδα θαη 

ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ (δξακαηνπνίεζε επίιπζεο πξνβιεκαηηθώλ 
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θαηαζηάζεσλ - παξνπζίαζε power point - επίδνζε αλακλεζηηθώλ 

δώξσλ), όζν θαη από όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο (αλαξηήζεηο δξάζεσλ 

ησλ ρσξώλ ζην ηζηνιόγην ηνπ πξνγξάκκαηνο). 

 Όιεο νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα ιήθζεθαλ θαηόπηλ 

ζπδεηήζεσο θαη ζπκθσλίαο όισλ ησλ ρσξώλ – κειώλ. 

 

6. Πποβλήμαηα – δςζκολίερ και πώρ ξεπεπάζηηκαν 

 

Γελ παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο θαηά ηελ κεηαθίλεζε θαη παξακνλή 

καο ζηε Φηλιαλδία. Οη κεηαθηλήζεηο ζην Διζίλθη θαη ηηο γύξσ πεξηνρέο είλαη 

εύθνιε κε ηα δεκόζηα κέζα κεηαθνξάο (ηξακ, ιεσθνξεία, κεηξό, ηξέλν, 

πινία). Ζ νξγάλσζε θαη ε θηινμελία από ηελ πιεπξά ηνπ θηλιαλδηθνύ 

ζρνιείνπ ήηαλ άξηζηε θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ ππόινηπσλ 

ρσξώλ εμαηξεηηθή.  

 

7. Ανηίκηςπορ ζε μαθηηέρ – καθηγηηέρ / διάσςζη 

 

 Δλεκέξσζε ηνπ ζπιιόγνπ θαζεγεηώλ θαη ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ 

γηα ηελ επίζθεςε, κε παξνπζίαζε θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ, αληηθεηκέλσλ 

(αλακλεζηηθά) θαη ραξηώλ ηεο Ηζιαλδίαο. 

 Λεπηνκεξέζηεξε ελεκέξσζε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ ΓΔΛ Κάησ 

Αραΐαο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ επίζθεςε ζηελ 

Ηζιαλδία θαη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο – αλάζεζε επίβιεςεο 

δξάζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από θάζε νκάδα καζεηώλ. 

 Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξόγξακκα γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα πινπνηεζνύλ  ην 2017 - 

2018.   

 Αλάξηεζε ηνπ πιηθνύ από ηελ επίζθεςε, ζην ηζηνιόγην ηνπ ζρνιείνπ 

καο (http://blogs.sch.gr/lyk-k-ac/) θαη ζην ηζηνιόγην πνπ έρνπκε 

δεκηνπξγήζεη ζαλ ειιεληθή νκάδα γηα ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

(http://blogs.sch.gr/respect-kachaia/).  

 

 

 

Κ. Αραΐα, 25/9/2017  

                             

   

                                                                               Οη θαζεγεηέο 

                             

                                      Αηκηιία Σηαθνβέιε 

                                                                                                

 

                                     Βαζίιεηνο Φεξηάθεο 

http://blogs.sch.gr/lyk-k-ac/
http://blogs.sch.gr/respect-kachaia/

