
 

 

 

 
 

Το πρόγραμμα Erasmus+  "R.E.S.P.E.C.T" ςτο ΓΕΛ Κάτω Αχαΐασ 
Υποδοχή και φιλοξενία των Ευρωπαίων Εταίρων 

1 – 6 Μαΐου 2018 
 
Με εξαιρετικι επιτυχία ολοκλθρϊκθκε ςτθν Κάτω Αχαΐα, θ υλοποίθςθ του διετοφσ 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) , ςτο οποίο 

το ΓΕΛ Κάτω Αχαΐασ ςυμμετζχει ωσ εταίροσ μαηί με ςχολεία από άλλεσ πζντε χϊρεσ (Ιςπανία, 

Γερμανία, Ιςλανδία, Φινλανδία και Πολωνία).  
 

Οι βαςικοί ςτόχοι που επιδιϊκει θ ςυνεργαςία των ζξι ευρωπαϊκϊν χωρϊν μζςα από το 

πρόγραμμα αυτό είναι:  

 Η καλλιζργεια ατμόςφαιρασ ςυνεργαςίασ ςτο ςχολείο.  

 Η αποδοχι των μακθτϊν με πολιτιςμικζσ διαφορζσ, θ ομαλι ζνταξθ μεταναςτϊν και 

προςφφγων ςτθ ςχολικι ηωι, κακϊσ και μακθτϊν που αντιμετωπίηουν πολιτιςμικά, 

κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια. 

 Η αποφυγι του φαινομζνου του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.  

 Η πρόλθψθ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου. 

 Η εξεφρεςθ τρόπων ςυνφπαρξθσ και θ ανοχι ςτθ διαφορετικότθτα. 

 Η ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των ζξι χωρϊν, θ γνωριμία με διαφορετικοφσ 

πολιτιςμοφσ και παραδόςεισ κακϊσ και θ ανάπτυξθ τθσ γλωςςικισ και ψθφιακισ 

επικοινωνιακισ ικανότθτασ των μακθτϊν. 
 

Από τισ 1 ζωσ τισ 6 Μαΐου 2018, το ΓΕΛ Κάτω Αχαΐασ υποδζχτθκε και φιλοξζνθςε 13 

εκπαιδευτικοφσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν. Η ςυνάντθςθ αυτι είναι και θ τελευταία του 

προγράμματοσ και αποτελεί το επιςτζγαςμα τθσ διετοφσ ςυνεργαςίασ (2016 – 2018) των ζξι 

χωρϊν. 

το πλαίςιο τθσ επίςκεψθσ, τθν Σετάρτθ 2 Μαΐου ζγινε υποδοχι ςτο ςχολείο και καλωςόριςμα 

από τον διευκυντι κ. Ανδρζα Ψινια.   

Οι φιλοξενοφμενοι κακθγθτζσ, κακϊσ και οι ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα κακθγθτζσ και 

μακθτζσ του ΓΕΛ Κάτω Αχαΐασ επιςκζφκθκαν το δθμαρχείο Δυτικισ Αχαΐασ, όπου τουσ 

υποδζχτθκαν ο αντιδιμαρχοσ κ. Ακανάςιοσ Ραυτακόπουλοσ και θ κ. Πατροφλα Κοκκίνθ, πρόεδροσ 

τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Διμου Δυμαίων και μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ οι οποίοι 

αναφζρκθκαν ςτθ ςπουδαιότθτα τζτοιων ςυνεργαςιϊν, που μποροφν να οδθγιςουν ςτθ 

βελτιςτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν των χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ. 

Από τθν πλευρά του διμου ζγινε αναφορά ςτθν ιςτορία και τα αξιοκζατα τθσ Δυτικισ Αχαΐασ, 

κακϊσ και ςτθν ιδιαίτερθ ςθμαςία που δίνεται από το διμο ςτθν κοινωνικι πολιτικι, ενϊ ζγινε και 

εκτενισ αναφορά ςτισ κοινωνικζσ δομζσ του διμου. Σζλοσ προςφζρκθκαν ςτουσ εταίρουσ, ςτουσ 



 

μακθτζσ και ςτθν  παιδαγωγικι ομάδα βιβλία , ζντυπα και CD με υλικό και πλθροφορίεσ ςχετικά  

το διμο. 

Ακολοφκθςε επίςκεψθ ςτο 1ο Δθμοτικό ςχολείο όπου ζγινε υποδοχι από τον διευκυντι κ. 

τζφανο τεφανόπουλο και θ ομάδα παρακολοφκθςε ςυναυλία τθσ βραβευμζνθσ χορωδίασ του 

ςχολείου υπό τθν διεφκυνςθ του μουςικοφ του ςχολείου κ. πφρου Πζττα. 

Σο μεςθμζρι τθσ ίδιασ μζρασ οι γονείσ των μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα ετοίμαςαν 

και προςζφεραν ςτο ΓΕΛ Κ. Αχαΐασ παραδοςιακά  ελλθνικά φαγθτά. 

Σθν Πζμπτθ 3 Μαΐου υλοποιικθκε ςυνάντθςθ εργαςίασ, περιιγθςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

ςχολείου και παρακολοφκθςθ παραδοςιακϊν ελλθνικϊν χορϊν από το χορευτικό του ςχολείου. Σο 

πρόγραμμα φιλοξενίασ περιλάμβανε περιιγθςθ - ξενάγθςθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Πάτρασ και 

ςτo οινοποιείο τθσ Achaia Clauss, κακϊσ και εκδρομι ςτισ Μυκινεσ, τθν Επίδαυρο και το Ναφπλιο. 

Για ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ δράςεισ του προγράμματοσ επιςκεφτείτε το ιςτολόγο του 

προγράμματοσ http://blogs.sch.gr/respect-kachaia/. 

 

Ανδρζασ Ψινιασ, διευκυντισ - μζλοσ παιδαγωγικισ ομάδασ 

Αιμιλία Σιακοβζλθ, υπεφκυνθ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ 

Ελζνθ Ντρζκθ, Αγγελικι Ρετςινά, Βαςίλθσ Φερτάκθσ και Φωτεινι Φραντηι, μζλθ παιδαγωγικισ ομάδασ 
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