
 

 

 

Erasmus+ RESPECT 2016 - 2018 

Συνεργαςία του ΓΕΛ Κάτω Αχαΐασ με το 1ο Δημοτικό 

το πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ Erasmus+ «R.E.S.P.E.C.T – Respectful 

European Schools Pursue Equality & Cultural Tolerance» - τα ευρωπαϊκά ςχολεία δείχνουν ςεβαςμό 

και επιδιϊκουν ιςότθτα και πολιτιςμικι ανοχι - που υλοποιεί το ΓΕΛ Κάτω Αχαΐασ τθ διετία 2016 – 

2018 ςε ςυνεργαςία με ςχολεία από άλλεσ πζντε χϊρεσ (Ιςπανία, Γερμανία, Ιςλανδία, Φινλανδία, 

Πολωνία), το ςχολείο μασ ςυνεργάςτθκε με το 1ο Δημοτικό τησ Κάτω Αχαΐασ.  

Μακθτζσ και εκπαιδευτικοί του Λυκείου, πραγματοποίθςαν δφο επιςκζψεισ ςτο 1ο Δθμοτικό: 

 τισ 18 Απριλίου 2018, ομάδα μακθτϊν/τριϊν του ΓΕΛ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα  

(Ανδρζασ Βαςιλόγιαννθσ, Χαρά Καρδαράκου, Ανδριάνα Κίβου, Κατερίνα  Λιάκου, Σάςοσ 

Μπρακατςζλοσ, Πζννυ Σςάφου, Ζλενα Ψινια), επιςκζφκθκαν, με τθ ςυνοδεία των κακθγθτριϊν 

– μελϊν τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ -  Αγγελικισ Ρετςινά, Αιμιλίασ ιακοβζλθ και Φωτεινισ 

Φραντηι,  το 1ο Δθμοτικό χολείο τθσ Κάτω Αχαΐασ. Οι μακθτζσ του Λυκείου, παρουςίαςαν το 

πρόγραμμα Erasmus + «R.E.S.P.E.C.T.» και λειτουργϊντασ ωσ εμψυχωτζσ, υλοποίθςαν 

βιωματικζσ δράςεισ με όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ 6θσ τάξθσ του Δθμοτικοφ. τόχοσ των βιωματικϊν 

δράςεων ιταν θ ευαιςκθτοποίθςθ των μικρϊν μακθτϊν ςε κζματα που αποτελοφν αντικείμενο 

του προγράμματοσ, όπωσ ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ, ο ρατςιςμόσ και θ ξενοφοβία. Η όλθ δράςθ 

ιταν ιδιαίτερα επιτυχθμζνθ και ενκουςίαςε τουσ μακθτζσ τόςο του Δθμοτικοφ, όςο και του 

Λυκείου. Οι μικροί μακθτζσ ζδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για το πρόγραμμα Erasmus + RESPECT 

και ηιτθςαν να τουσ επιςκεφτοφμε και πάλι. Ανανεϊςαμε λοιπόν το ραντεβοφ μασ για  τον 

Μάιο, ςτο πλαίςιο τθσ διεκνικισ ςυνάντθςθσ των ευρωπαίων κακθγθτϊν ςτο ΓΕΛ Κάτω Αχαΐασ.  

 τισ 2 Μαΐου 2018 μαηί με τουσ 13 ευρωπαίουσ κακθγθτζσ που φιλοξενικθκαν από το ΓΕΛ, 

επιςκεφτικαμε για δεφτερθ φορά το 1ο Δημοτικό Κ. Αχαΐασ, όπου ζγινε υποδοχι από τον 

διευκυντι κ. Στέφανο Στεφανόπουλο και παρακολοφκθςθ ςυναυλίασ τθσ βραβευμζνθσ 

χορωδίασ του ςχολείου υπό τθν διεφκυνςθ του μουςικοφ κ. Σπφρου Πέττα. Οι μικροί μακθτζσ 

μασ περίμεναν με μεγάλθ χαρά και οι ευρωπαίοι κακθγθτζσ ζμειναν ενκουςιαςμζνοι από τθν 

πραγματικά υπζροχθ χορωδία του ςχολείου. 

Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε τον Διευκυντι του 1ου Δθμοτικοφ χολείου Κάτω Αχαΐασ κ. Στέφανο 

Στεφανόπουλο  για τθν ςτιριξθ που παρείχε ςτισ δράςεισ του προγράμματόσ μασ, όςο και για τθν 

κερμι υποδοχι προσ τουσ ευρωπαίουσ φιλοξενοφμενοφσ μασ. 

Ευχόμαςτε θ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα δφο ςχολεία να αποτελζςει τθν αρχι για περιςςότερεσ 

κοινζσ δράςεισ. 

Η παιδαγωγική ομάδα του Erasmus+ RESRECT 

 

 


