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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 2016-2017 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Α. ERASMUS PROJECT: MIND - Migration and Integration Needs Development 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 έτη (2016-2019) 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ : Δεκέμβριος 2016 (Ταξίδι στη Γερμανία) - 11-17 Δεκεμβρίου.  

           Απρίλιος 2017 (Ταξίδι στην Ιταλία) 

                                 Δεκέμβριος 2017 (Ταξίδι στην Ιρλανδία) 

                                 Απρίλιος 2018 (Φιλοξενία στο σχολείο μας) 

                                 Δεκέμβριος 2018 (Ταξίδι στη Σουηδία) 

Το project αυτό έχει ως κυριότερο σκοπό 

να διερευνήσει τις συνθήκες ένταξης των 

αλλοδαπών μαθητών στο σχολικό 

περιβάλλον και γενικότερα στην ευρύτερη 

κοινωνία. Βασικότερη προτεραιότητα  

είναι ο εντοπισμός των δυσκολιών και των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές αυτοί. Επιπλέον μέσω έρευνας θα 

αποκτηθεί καλύτερη εικόνα για τις ανάγκες τους και θα γίνουν εισηγήσεις για τρόπους πιο 

ομαλής ένταξης τους στην κοινωνία του σχολείου με αποτελεσματικότητα. Άλλος ένας 

σημαντικός στόχος του project αυτού είναι να ευαισθητοποιήσει τους γηγενείς μαθητές για το 

καίριο μεταναστευτικό ζήτημα και να συμβάλει στη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας, 

δικαιοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ ντόπιων και αλλοδαπών μαθητών.  

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  

1. Νικολέττα Παύλου 

2. Ελένη Αντωνίου 

3. Κυριακή Κυριάκου 

4. Μαρία Μπούκουρα 

5. Ειρήνη Βαρέλλα 

6. Παναγιώτα Ρούσσου 

7. Ζήνα Παιδονόμου 

8. Δένα Νεοφυτίδου 
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ΜΑΘΗΤΕΣ 

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ 

1 Γιαννακού Ραφαήλ Α11 

2 Γρηγορίου Παναγιώτης Α11 

3 Μακρίδου Ιωάννα Α11 

4 Τζιηρτζιηπή Μύρια-Νάσια Α11 

5 Παναγιώτου Αιμιλιανός Α22 

6 Παπανικολάου Κωνσταντίνος Α22 

7 Παπασάββας Αντώνης Α22 

8 Τσαμποδήμου Δήμητρα Α22 

9 Κυριάκου Μάριος Α32 

10 Παπακυπριανού Δήμητρα Α5 

11 Πέτρου Βερόνικα Β21 

12 Διονυσίου Φραντζέσκος Β31 

13 Μιλάτ Λάουρα Β32 

14 Ξενοφώντος Σεμίνα  Β32 

15 Φιλίππου Νάσια Β32 

16 Ψαρά Μαρίλια Β32 

17 Βασιάδη Μαργαρίτα Β41 

18 Καλαβάς Αντρέας Β7 

19 Λαζαρίδου Μαρία Β7 

20 Μυλωνά Φαίδρα Β7 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1.Το ταξίδι στη Γερμανία έγινε στις 11/12/2016 μέχρι 17/12/2016 (Σάββατο) στο Sindelfingen . 

Οι συνοδοί καθηγητές ήταν η Μαρία Μπούκουρα  και Δέσποινα Νεοφυτίδου. Οι συμμετέχοντες 

μαθητές ήταν:   

Γρηγορίου Παναγιώτης Α11 

Γιαννακού Ραφαήλ Α11 

Μακρίδου Ιωάννα Α11 

Βασιάδη Μαργαρίτα Β41 

Φιλίππου Νάσια Β32 

 

Η συμμετοχή της ομάδας του σχολείου μας στο πρόγραμμα άρχισε με την αποστολή να 

καταφτάνει στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη πόλη Sindelfingen  στις 11 Δεκεμβρίου 2016.  

Την επόμενη μέρα όλες οι αποστολές των χωρών που έπαιρναν μέρος, Σουηδία, Ιρλανδία, 

Ιταλία, Κύπρος και Γερμανία συναντήθηκαν στο σχολείο της πόλης Sindelfingen  με σκοπό να 

ξεκινήσει η προετοιμασία και οι παρουσιάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. 

Αφού έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις και η γνωριμία μεταξύ των μαθητών των αποστολών και 

των καθηγητών τους, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις εργασίες που είχαν προγραμματιστεί 

καθώς και για τον τρόπο που θα εργάζονταν με τις ομάδες τους. 

Η κάθε ομάδα έκανε μια μικρή παρουσίαση της χώρας της με σκοπό την ενημέρωση των 

ομάδων των άλλων χωρών και παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που είχε ήδη διεξαχθεί 

μέσω ερωτηματολογίων και αφορούσε στο θέμα της μετανάστευσης και της παρουσίας 

μεταναστών στη χώρα τους και στον τρόπο που αυτοί έχουν κατορθώσει να αφομοιωθούν στην 

τοπική πραγματικότητα μέσω της εργασίας τους ή της φοίτησης στα σχολεία. 

Οι εργασίες του προγράμματος στη Γερμανία κράτησαν 5 μέρες και κάθε μέρα οι μαθητές με τις 

ομάδες στις οποίες είχαν αποφασιστεί να συμμετέχουν είχαν την υποχρέωση να εργαστούν και 

να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους στους υπόλοιπους μαθητές. Έγιναν 

παρουσιάσεις που αφορούσαν στις προτάσεις για την υπάρχουσα κατάσταση στην Ευρώπη, 

ακούστηκαν απόψεις, ιδέες, παράγοντες που διευκολύνουν ή δυσκολεύουν την μετανάστευση, 

προβλήματα και λύσεις στη σημερινή υπάρχουσα πραγματικότητα. 
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Οι μαθητές επίσης εργάστηκαν στην παρουσίαση λογότυπου που αφορούσε στο θέμα του 

ERASMUS 2016 και στην κατάθεση προτάσεων που μπορούν να ενώσουν την Ευρώπη και να 

αποδεχτεί-διαχειριστεί το έντονο μεταναστευτικό κύμα. 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους μαθητές των άλλων αποστολών και εκτός 

εργασιακού χώρου και χρόνου, αφού πήραν μέρος σε επισκέψεις στη γύρω περιοχή αλλά και σε 

δραστηριότητες στο πλαίσιο της πενθήμερης παραμονής τους στη Γερμανία. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι οι μαθητές εργάστηκαν με υπευθυνότητα, συνοχή και 

άψογη συνέπεια παράγοντας έργο που αφορούσε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα και έδειξαν ότι οι 

νέοι άνθρωποι και ιδέες έχουν και δυνατότητα μέσα από τη συνεργασία και την αποδοχή της 

διαφορετικότητας μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα της σημερινής παγκόσμιας 

πραγματικότητας. 

2. Το δεύτερο ταξίδι έγινε στην Ιταλία στις 26 Μαρτίου με 1η Απριλίου 2017 στην πόλη  Fano 

της Ιταλίας  και οι συνοδοί καθηγητές ήταν η Νικολέττα Παύλου και η Ελένη Αντωνίου . Έγινε 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου που δόθηκε σε οργανισμούς που 

εργοδοτούν μετανάστες/αλλοδαπούς και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις υπόλοιπες χώρες. 

Επίσης έγινε συζήτηση και ετοιμασία ενός νέου ερωτηματολογίου που καταπιάστηκε με τις 

δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στο χώρο εργοδότησης. Οι 

μαθητές παρουσίασαν τις απόψεις του για το πώς οι μετανάστες μπορούν να κοινωνικοποιηθούν 

και να κάνουν φίλους και ετοίμασαν το μέρος του οδηγού  ένταξης των μεταναστών που αφορά 

στην κοινωνικοποίησή τους. Έγινε διαγωνισμός logo και παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα για το 

έργο μας που ετοίμασαν οι Γερμανοί. Παράλληλα έγιναν και κάποιες πολιτιστικές δράσεις. 

 

Διουνυσίου Φραντζέσκος Β31 

Μιλάτ Λάουρα Β32 

Ξενοφώντος Σεμίνα Β32 

Ψαρά Μαρίλια Β32 

Καλαβάς Αντρέας Β7 
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3. Στις 14 Μαρτίου 2017 ομάδα μαθητών μας επισκέφτηκε  το Πολυδύναμο Κέντρο Λευκωσίας 

με την καθηγήτρια κ. Ν. Παύλου, όπου η υπεύθυνη του Κέντρου μίλησε στους μαθητές και τους 

ενημέρωσε για τις δράσεις και τα προγράμματα του κέντρου, διαπολιτισμικά και μη. 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑ 

Β32 Μιλάτ Λάουρα  

Β32 Ξενοφώντος Σεμίνα  

Β32 Ψαρά Μαρίλια 

Β32 Διουνσίου Φραντζέσκος 

Β7 Καλαβάς Ανδρέας  

 

 

4.Στις 15 Μαρτίου 2017 στα πλαίσια του  Προγράμματος ERASMUS+  ο κ. Δώρος 

Πολυκάρπου εκπρόσωπος του Κ.Ι.Σ.Α (Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό) μίλησε για 

θέματα μετανάστευσης και ρατσισμού και τις δράσεις του κινήματος. 

 

5.Στις 23 Μαρτίου 2017 την 3η  περίοδο, οι μαθητές του ERASMUS παρουσίασαν το 

Πρόγραμμα ERASMUS + στο σχολείο, το περιεχόμενο του και τις δραστηριότητες του.  

  

https://www.google.com.cy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi35-mX8NfSAhVIBMAKHcYvCu8QFggyMAM&url=%2Finterstitial%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.csodirectory-cyprus.eu%2Fgcc%2Fmain-menu-gr%253Fid%253D464&usg=AFQjCNH8XrIXLV18l-biOPJ1z1_dBdgdQg
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B. PASCH 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Partners for the future.  Μαζί κτίζουμε το μέλλον 

Το πρόγραμμα PASCH «Σχολεία – μαζί κτίζουμε το 

μέλλον » συνδέει περίπου 1700 σχολεία. Το Goethe 

επιβλέπει περίπου γύρω στα 550 σχολεία. Το πρόγραμμα 

λειτούργησε το 2008. Σκοπός του προγράμματος είναι να 

δημιουργήσει ένα global network μεγάλου αριθμού 

σχολείων με κεντρικό άξονα τη Γερμανία, με στόχο να 

γνωρίσουν οι νέοι την γλώσσα, την εκπαίδευση, την 

κουλτούρα και τη ζωή των Γερμανών μέσα από ένα νέο, 

μοντέρνο γνωσιολογικό πλαίσιο. 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  

1. Ζήνα Παιδονόμου 

2. Ελένη Αντωνίου 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

1. Ζαχαρία Ανδρέας  Α21 

2. Κόκκινος Μιχάλης Α21 

3. Λεοντίου Γεωργία  Α31 

4. Μακκάουαν Δάφνη  Α5 

5. Καλαβάς Ανδρέας  Β7 

6. Λαζαρίδου Μαρία  Β7 

7. Μυλωνά Φαίδρα  Β7 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1.Επίσκεψης μαθητών – καθηγητών του PASH από το σχολείο Kaiser Heinrich 

από το Bamberg Γερμανίας μεταξύ  22 – 29 Οκτωβρίου 2016. 
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Στο πλαίσιο του προγράμματος Pasch δύο (2) καθηγητές και επτά (7) μαθητές από το Bamberg 

της Γερμανίας επισκέφτηκαν το σχολείο μας από τo Σάββατο 22 μέχρι το Σάββατο 29 

Οκτωβρίου 2016. 

 

Στο πρόγραμμα Pasch επτά (7) μαθητές του Σχολείου μας φιλοξένησαν  τους Γερμανούς 

μαθητές και συμμετείχαν σε δραστηριότητες του προγράμματος. 

 

2. Εκδήλωση στα Μουσεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου 

9/11/16-Η εκδήλωση στα Μουσεία του Παγκυπρίου  " Erfinderland "  περιλάμβανε 

εκπαιδευτική έκθεση, μουσικό πρόγραμμα και Quiz ερωτήσεων στο οποίο έλαβαν μέρος 

μαθητές του σχολείου. Τρεις από τους μαθητές που συμμετείχαν βραβεύτηκαν στις 23/12/16 στο 

πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης γιορτής του σχολείου. 

Βραβεύτηκαν  

Παναγιώτα Πασιαρδή 

Ιωάννα Κούρτη 

Δημήτρης Πορφυρίδης 

Η βράβευση έγινε από το Γκαίτε από την κ.Christiane Wassman. 

3.Θεατρικό εργαστήρι στις 18 Νοεμβρίου 2016 στο Ινστιτούτο Γκαίτε 

Η  παράσταση  " Αλλάζω Νοοτροπία, Μαθαίνω από τη Φύση"   καταπιάστηκε με την 

πληγωμένη φύση στον πλανήτη μας που υποφέρει από δεινά που ο άνθρωπος προκάλεσε. Εάν  ο 

άνθρωπος άφηνε   κατά μέρος το λαίμαργο Εγώ  του και ερχόταν  πιο κοντά σε αυτήν  θα ήταν 

άμεσα θεραπευτικό και για τη γη  και για τον ίδιο. 

Το εργαστήριο / παρουσίαση  έγινε  υπό  την αιγίδα  του Ινστιτούτου Γκαίτε (πρόγραμμα 

Pasch)  σε συνεργασία με το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας. 

Διδασκαλία εργαστηρίου  : Αchim Wieland ,Μάριος Ιωάννου 

Ιδέα και Σκηνοθεσία :  Αchim Wieland ,Μάριος Ιωάννου  

Βοηθός Σκηνοθέτη / Στήριξη :  Ζήνα Παιδονόμου  

Ιδέα εργαστηρίου και Οργάνωση  Παραγωγής  : Christiane Wassmann,  Έλενα Πέτρου 

 

Μαθητές : 

 

1.    Αλίσα Κυπριανού                            Γ6 

2.    Αναστασία Μιχαήλ                         Γ1 

3.    Άντρια Ξενοφώντος                        Γ1 

4.    Έλενα Μανώλη                                Γ3 

5.    Δημήτρης Γαβριηλίδης                  Γ3 

6.    Σταυριάνα Ξενάκη                          Β32 

7.    Μαρίλια Χρυσάνθου                      Β41 

8.    Αλεξάνδρα Παπαχαραλάμπους   Α41 

9.    Κωνσταντίνος Παπανικολάου      Α22 
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4. 22 – 30 Ιουνίου 2017 

2ο Μέρος του προγράμματος  Pasch  ανταλλαγής μαθητών και καθηγητών με επίσκεψη της 

Κυπριακής Ομάδας στην Γερμανία. Στόχος  του προγράμματος η  γνωριμία με την γλώσσα, την 

εκπαίδευση  την κουλτούρα και την ζωή των Γερμανών μέσα από ένα σύγχρονο  γνωσιολογικό 

πλαίσιο. 

Την Κυπριακή Ομάδα αποτελούν : 

Καθηγήτριες :   Ζήνα Παιδονόμου 

   Ελένη Αντωνίου 

Μαθητές :   Μαρία Λαζαρίδου 

   Φαίδρα Μυλωνά 

   Αντρέας Καλαβάς 

   Δάφνη Μακκάουαν 

   Αντρέας Ζαχαρία 

   Μιχάλης Κόκκινος 
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UNESCO 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

UNESCO: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

Η UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization), ιδρύθηκε 

στις 16 Νοεμβρίου 1945, με έδρα το Παρίσι, ενώ 

η Κύπρος κατέστη μέλος της UNESCO το 

Φεβρουάριο του 1961. Η Κυπριακή Εθνική 

Επιτροπή UNESCO υπάγεται στις Πολιτιστικές 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού. Απώτερος σκοπός της UNESCO 

είναι η προστασία και προώθηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο στους τομείς της ποιοτικής 

εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των επιστημών.  

Η UNESCO στοχεύει στην αλληλοκατανόηση, φιλία και επαναπροσέγγιση των λαών, μακριά 

από κάθε πλέγμα μισαλλοδοξίας, σοβινισμού, ρατσισμού, φυλετικής διάκρισης και ξενοφοβίας. 

Στηρίζει επίσης στην ελευθεροτυπία και τη δημοκρατία. Πρεσβεύει την ισότητα των φύλων και 

στοχεύει στον τερματισμό της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών. 

Δίκτυο Εταιρικών Σχολείων UNESCO 

Το 1953 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Δικτύου 

Εταιρικών Σχολείων Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης. Το Δίκτυο Εταιρικών 

Σχολείων Κύπρου άρχισε τη λειτουργία του το έτος 1969-1970. Το Παγκύπριο Γυμνάσιο ήταν 

μόνιμα μέλος του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων μέχρι σήμερα. Οργάνωσε δε, πέντε φορές 

Παγκύπριο Συμπόσιο με πάντοτε ενδιαφέροντα θέματα. 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  

 

1. Ειρήνη Βαρέλλα 

2. Ελένη Αντωνίου 
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ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ 

Γρηγοριάνα Πλυτά Β32 

Μαίρη Φράγκου Β71 

Ειρήνη Κυριάκου  Γ6 

Δημήτρης Κουτσούκης  Γ2 

Γεωργία Μανελίδου Γ8 

Ιφιγένεια Κωνσταντίνου Γ7 

Παναγιώτης Ιωάννου Γ2 

Άντρια Γιαννακού Β 32 

 Μελίνα Παπαθανασίου Γ2 

Σεμίνα Ξενοφώντος Β32  

Μαρίλια Ψαρά Β32 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1.Στις  9 Δεκεμβρίου οι μαθητές μας τραγούδησαν στο θέατρο Παλλάς σε εκδήλωση του 

Υπουργείου Παιδείας με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

2.ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Στις  12 Δεκεμβρίου 2016 την 3η και 4η περίοδο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα 

«Ανθρώπινα Δικαιώματα» μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος UNESCO. Την εκδήλωση 

παρακολουθήσαν μαθητές και φιλοξενούμενοι του σχολείου μας  : κ. Αννίτα Δημητρίου 

Βουλευτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 

μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου Βουλευτής της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ  Ανδρών και Γυναικών, ο κ. 

Παύλος Δαπόλας Επιθεωρητής Φιλολογικών Μαθημάτων, Συντονιστής Δικτύου Εταιρικών 

Σχολείων UNESCO Κύπρου και η κ. Λήδα Κουρσουμπά, Επίτροπος Νομοθεσίας και 

Δικαιωμάτων του παιδιού. H κ. Λήδα Κουρσουμπά ήταν και η κύρια ομιλήτρια της εκδήλωσης.  

Για την υλοποίηση της εκδήλωσης εργάστηκαν οι υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος 

Unesco του σχολείου μας.   
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3.ΣΥΝΕΔΡΙΟ UNESCO 

Οι μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου, το οποίο είναι μέλος του Ομίλου Εταιρικών Σχολείων 

UNESCO, συμμετείχαν στο 40ο συμπόσιο που διεξήχθη στην Πάφο, την Πέμπτη 16 Μαρτίου 

και Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017. Το θέμα του Συμποσίου ήταν:   « Πάφος, 3200 χρόνια 

ιστορίας και πολιτισμού» και η παρουσίαση του σχολείου μας είχε τον τίτλο: «Τα πολλά 

πρόσωπα της Αφροδίτης» 

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Ειρήνη Βαρέλλα, Ελένη Αντωνίου 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ 

 Πλυτά Γρηγοριάνα Β32 

 Γιαννακού Άντρια  Β32 

 Φράγκου Μαίρη  Β7 

 Ιωάννου Παναγιώτης  Γ2 

 Παπαθανασίου Μελίνα Γ2 

 Κουτσούκης Δημήτρης  Γ2 

 Κυριάκου Ειρήνη  Γ6 

 Μανελίδου Γεωργία Γ8 

 

Λίγα λόγια από τις εμπειρίες των μαθητών: 

Συμμετέχοντας στην UNESCO κερδίσαμε πολλά. Αρχικά, λόγω του φετινού θέματος το οποίο 

ήταν: «Πάφος 3200 χρόνια ιστορίας και πολιτισμού» είχαμε την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουμε αξιόλογες παρουσιάσεις για την Πάφο, την ιστορία και τον πολιτισμό της, 

τα αξιοθέατά της, την Αφροδίτη και τους μύθους της καθώς και παραδοσιακά τραγούδια. Το 

ξεχωριστό, όμως σε  τέτοιου είδους  συμπόσια  είναι οι σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα σε 

άλλους μαθητές από τα εταιρικά σχολεία όπως και με τους καθηγητές. Είμαστε τυχεροί που 

είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στο «ταξίδι» αυτό και προτρέπω και τους υπόλοιπους 

συμμαθητές μου να συμμετέχουν.  

Ειρήνη Κυριάκου, Γ6 
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PIERRE DE COUBERTIN  

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  

Σπυρούλα Μεσαρίτη 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

Σοφία Ποζίδου Β51 

Νικόλας Στούππενος Β41 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόγραμμα Pierre de Coubertin 

To πρόγραμμα Pierre de Coubertin 

πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια σε 

διαφορετική  χώρα κάθε φορά. Τα 25 

συμμετέχοντα σχολεία μπορούν  να στείλουν 

δυο μαθητές από 16 -18 χρονών και ένα  

καθηγητή συνοδό. 

Το I.O.C  (INTERNATIONAL OLYMPIC 

COMMITTEE) και I.P.C.C 

(INTERNATIONAL PIERRE DE 

COUBERTIN COMMITTEE) 

υποστηρίζουν  οικονομικά τη διαμονή στη 

χώρα διεξαγωγής του προγράμματος.  

Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι  βασισμένο στις εκπαιδευτικές ιδέες που πρεσβεύει ο 

Coubertin. Αυτές είναι οι  ιδέες για  διεθνή φιλία,  αγώνα για την ειρήνη στον κόσμο, το ευ 

αγωνίζεσθαι , την ανοχή, την επιδεκτικότητα.  Οι μαθητές ανταλλάσσουν τακτικά εμπειρίες και 

συμμετέχουν σε κοινές έργασιες. 

Γνώσεις για τον Coubertin: Ολυμπιακή κίνηση, Αξίες του Ολυμπισμού,  αθλητικές συμμετοχές, 

καλλιτεχνικές συμμετοχές, γνωριμία με άλλους λαούς και πολιτισμούς. 

Το σχολείο μας   μέσω της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής έχει επιλεγεί  και εκπροσωπεί την 

Κύπρο στη διεθνή επιτροπή Pierre De Coubertin .Η επιτροπή αποτελείται από 25 σχολεία  μέλη 

από 25 διαφορετικές χώρες . Κάθε δύο χρόνια  διοργανώνεται μία συνάντηση που διεξάγεται σε 

διαφορετική χώρα μέλος και έχει στόχο να προβάλει και να διαδώσει τις αξίες του Ολυμπισμού 

και του ιδρυτή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Pierre De Cοubertin μέσα από  σεμινάρια, 

αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις  . Το πρόγραμμα αυτό το αναλαμβάνει το τμήμα Φυσικής 

Αγωγής του σχολείου μας μαζί με τον εκάστοτε υποδιευθυντή.  
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Η φετινή συνάντηση θα γίνει στην Εσθονία από τις 19 έως τις 26 Αυγούστου 2017 και από το 

σχολείο μας έχουν επιλεγεί  οι μαθητές  Στούππενος  Νικόλας Β41 και η Σοφία Ποζίδου Β51. 

Θα συνοδεύονται από την καθηγήτρια  Φυσικής Αγωγής κα Σπυρούλα Μεσαρίτη. Την όλη 

επιμέλεια του προγράμματος  έχει η υποδιευθύντρια του σχολείου μας κα Δανιέλλα  Δανιήλ. 

Αυτή τη χρονιά το θέμα της συνάντησης θα είναι η «καλοκαγαθία» (αρμονία του σώματος, 

θέλησης και πνεύματος ). Το θέμα θα κυριαρχεί στις 5 δραστηριότητες της συνάντησης. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1 Αθλητικές δραστηριότητες. 

2. Κοινωνικές δραστηριότητες. 

3.Ήθος 

4.Ολυμπιακή γνώση 

5.Πολιτισμός 

Δράσεις του σχολείου κατά τη φετινή χρονιά σε σχέση με το πρόγραμμα: 

 1.Αθλητικές δραστηριότητες :Συμμετοχή  μαθητών μας σε: 

Πρωτάθλημα Στίβου, ανωμάλου δρόμου. αθλοπαιδιών (καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, ποδοσφαίρου 

σάλας ),διαγωνισμός χορού. 

Ενοποιημένος αθλητισμός: Είναι πρόγραμμα των Ειδικών Ολυμπιακών που συνδυάζει περίπου ίσο 

αριθμό αθλητών των Ειδικών Ολυμπιακών με αθλητές χωρίς ιδιαιτερότητες. Διοργανώσαμε   μίνι 

πρωτάθλημα  (BOCCIA).  Οι ομάδες  αποτελούνταν από παιδιά του σχολείου μας και  παιδιά της Σχολής 

Κωφών και της Ειδικής Σχολής Ευαγγελισμού . 

2. Κοινωνικές δραστηριότητες: 

Ανταλλαγή επισκέψεων με ομάδα μαθητών της Β51και Β41 του σχολείου μας με τη σχολή κωφών και 

το τμήμα Β51 με τη συνοδεία της κ. Δ. Δανιήλ, κ. Σπυρούλας Μεσαρίτη και Χ. Σταματάρη. Οι 

επισκέψεις παρείχαν την ευκαιρία στα παιδιά να γνωριστούν  και να γνωρίσουν το περιβάλλον τους.  Ο 

σκοπός της δραστηριοτήτων αυτών είναι οι μαθητές και των δύο σχολείων να έρθουν σε επαφή, 

να γνωρίσουν κάτι το διαφορετικό και να το αποδεχτούν και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο,να 

ανταλλάξουν εμπειρίες όπως να μάθουν κάποιες φράσεις και τραγούδι στη νοηματική οι μαθητές του 

σχολείου μας από τα παιδιά  της Σχολής Κωφών .ΟΙ μαθητές μας δίδαξαν στα παιδιά της σχολής κωφών 

ασκήσεις αυτοάμυνας JUDO. 
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 Σε μικτές ομάδες των δύο σχολείων ,  ανακάλυψαν  τα βασικά εκθέματα του μουσείου του σχολείου μας 

παίζοντας  το κυνήγι του θησαυρού.  Συνεργάστηκαν ώστε να φτιάξουν χριστουγεννιάτικες κάρτες και  

να  ζωγραφίσουν στους τοίχους των σχολείων τους . 

3.Πολιτισμός 

Τη Παρασκευή 5/5/2017 οι καθηγητές της Φυσικής Αγωγής του Παγκυπρίου Γυμνασίου 

διοργάνωσαν και παρουσίασαν μια όμορφη και λιτή γιορτή αφιερωμένη στο Pierre de Coubertin 

και τις αξίες του Ολυμπισμού. 

Περιεχόμενο 

 1.Παρουσίαση από το μαθητή Στούππενο  Νικόλα της Β41 για τον Pierre De Coubertin και το 

έργο του. 

2. Παρουσίαση από τη μαθήτρια   Σοφία Ποζίδου του Β51 για  τη δράση της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής. 

3. Παρουσίαση έρευνας από τους μαθητές Ευαγόρα Αριστοτέλους  Β31 και Θεοδοσία Αντωνίου 

Β41. Ιστορική αναδρομή του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο Παγκύπριον  Γυμνάσιον.  

4. Δρώμενο με θέμα το μάθημα  της Φυσικής Αγωγής στο Παγκύπριον Γυμνάσιον από μαθητές 

της Β’ τάξης. 

5.Δημιουργία αφίσας  με θέμα τον Ολυμπισμό από τη Μαριάννα Βούρκου Γ5 και του Γιάννη  

Γιαλλουρίδου Γ5 . 

Το καλλιτεχνικό μέρος  της εκδήλωσης συμπεριελάμβανε γυμναστικές επιδείξεις, πυραμίδες και 

ένα κυπριακό χορό. Την εκδήλωση παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές της Β τάξης του σχολείου. 
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2.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

Α. EUROQUIZ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν στον διαγωνισμό και κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

διαφόρου τύπου (κυρίως πολλαπλής επιλογής - multiple choice) και συμπλήρωση κειμένου. Ο 

φετινός διαγωνισμός EURO QUIZ  διεξήχθη την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016, κατά τη διάρκεια 

της 3ης περιόδου όπου οι μαθητές μας έλαβαν μέρος. Μερικές ερωτήσεις ήταν στα Αγγλικά και 

στα Γαλλικά. Ο διαγωνισμός  περιελάμβανε ερωτήσεις γενικών γνώσεων που σχετίζονται με 

θέματα Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. Ο μαθητής που διακρίθηκε, Ορφέας 

Ττοφής Β21, συμμετείχε σε επίσημη αποστολή στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο με το 

EUROSCOLA. Το αεροπορικό εισιτήριο, η διαμονή και οι ξεναγήσεις των μαθητών/τριών είναι 

επιχορηγημένες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 Παναγιώτα Ρούσσου 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

1. Σωκράτους  Άντρια   Β'21 

 

2. Τσιρακίδου Έρη   Β΄11 

 

3. Τοφής Ορφέας   Β΄21 

 

4. Μαξιμίδου Χριστίνα   Β΄32 

 

5. Φωτίου Αναστασία   Β΄11 

 

6. Ψαρά Μαρίλια               B32 
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Β. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 2016-2017 

Οκτώβριος 2016-Μάρτιος 2017 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι οι μαθητές να μάθουν για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ 

καθώς και τον αντίκτυπο των πολιτικών της Ε.Ε. στην καθημερινή ζωή των πολιτών. 

Προγραμματίζονται να γίνουν τέσσερις Επαρχιακοί διαγωνισμοί και τον Μάρτιο ο τελικός 

διαγωνισμός.  

Ο διαγωνισμός  υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: 

Α. Βιωματικό εργαστήρι διάρκειας τριών διδακτικών περιόδων το οποίο έγινε στο σχολείο μας 

στις 19 Δεκεμβρίου 2016. Συμμετείχαν 32 παιδιά από το σχολείο μας μαζί με μαθητές του 

OLYMPION.   
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Συμμετείχαν: 

Εθνικός Σχολικός Διαγωνισμός για Ε.Ε.     

1. Φωτίου  Αναστασία      Β11 

2. Σωκράτους  Άντρια      Β21 

3. Μαξιμίδου  Χριστίνα Β32 

4. Στυλιανού  Ελένη   Β32 

5. Ψαρά  Μαρίλια  B32 

6. Τσιρακίδου Έρη      Β11 

7. Τοφής  Ορφέας   Β21 

8. Μιλάτ  Λάουρα  Β32 

9. Ξενοφώντος  Σεμίνα   Β32 

10. Πέτρου Βερόνικα   Β21 

11. Θεοδωρακόπουλος  Νίκος  Β21 

12. Μικέλλη  Στέλλα  Β51 

13. Αχχα  Θεόδωρος  Β51 

14. Γιαννακού  Νικόλας  Β51 

15. Ποζίδου  Σοφία   Β51 

16. Αντωνίου  Προκόπης  Β51 

17. Ταλιαδώρος  Αλέξανδρος  Β51 

18. Παντέλα  Παντελής   Β51 

19. Παναγή Ναταλία  Β32 

20. Αβραάμ Αγγελίνα  Β11 

21. Παπακωσταντίνου Μαρία   Β11 

22. Πογιατζή Αντωνία  Β32 

23. Χριστοφόρου Σταύρος  Β61 

24. Ομπολάντζε  Θέκλα Β41 

25. Χριστοδούλου  Ραφαέλος   Β41 

26. Νάκη-Τζιούελ  Εριάνα  Β41 

27. Παπαβασιλείου  Μαρίνα  Β41 

28. Χρυσάνθου  Μαρίλια  Β41 

29. Κυριακίδου  Μαριλένα  Β41 

30. Βοσιάδη  Μαργαρίτα  Β41 

31. Αλεξαντρού  Αντώνης   Β41 

32. Στούπενος  Νικόλας   Β41 

 

Β. Στη συνέχεια έγινε βιωματικό εργαστήριο με όλους τους μαθητές των Λυκείων της επαρχίας 

Λευκωσίας  στο Λύκειο Ακρόπολης στις 28 Ιανουαρίου 2017 που θα λάμβαναν μέρος  στον 

Επαρχιακό Διαγωνισμό. 

Γ. Συμμετοχή στον Επαρχιακό Διαγωνισμό στο Σπίτι της Ευρώπης στις 15 Ιανουαρίου 2017. 
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ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 Παναγιώτα Ρούσσου 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

1. Σωκράτους  Άντρια   Β'21 

 

2. Στυλιανού  Ελένη Β΄32 

 

3. Μαξιμίδου Χριστίνα   Β΄32 

 

4. Φωτίου Αναστασία   Β΄11 

 

 

Γ. MEDIMUN 

The Mediterranean Model United Nations (MEDIMUN) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το MEDIMUN  (Mediterranean Model United Nations) 

είναι πρόγραμμα των Η.Ε. για την προσομοίωση της 

ιδιότητας του βουλευτή για μαθητές. Κάθε χρόνο γίνεται 

συνέδριο κατά τη διάρκεια του οποίου  οι μαθητές 

γίνονται αντιπρόσωποι / εκπρόσωποι ενός κράτους - 

μέλους του ΟΗΕ. Μετά από εκτεταμένη έρευνα για τη  

χώρα τους, οι αντιπρόσωποι συζητούν ψηφίσματα, 

προτάσεις και  λύσεις για αντιμετώπιση των τοπικών 

προβλημάτων που σχετίζονται άμεσα με τα διεθνή. Οι 

συζητήσεις/debates  χαρακτηρίζονται από  επισημότητα 

και σύμφωνα με την «κοινοβουλευτική διαδικασία» του 

ΟΗΕ. 

Η πρώτη επαφή των μαθητών με το πρόγραμμα καθώς και 

την προετοιμασία που απαιτείται έγινε τον Νοέμβριο του 

2017 οπότε και παρακολούθησαν ενημερωτικό σεμινάριο στο English School. Εκεί έγινε και η 

πρώτη γνωριμία τους με τους μαθητές των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων που ελάμβαναν 

μέρος στο πρόγραμμα MEDIMUN.Δόθηκαν στους μαθητές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 

το πώς θα έπρεπε να εργαστούν μέχρι το συνέδριο και πώς θα έπρεπε με τη βοήθεια των 

καθηγητών τους να προετοιμάσουν τις παρουσιάσεις τους. 

Για τους επόμενους τρεις σχεδόν μήνες ακολούθησε προετοιμασία πάνω στο  θέμα που δόθηκε 

σε κάθε μαθητή προκειμένου να είναι όλοι έτοιμοι για το συνέδριο του Φεβρουαρίου. 

Το συνέδριο φέτος έγινε στις 10-12 Φεβρουαρίου 2017 και οι μαθητές μας έλαβαν ενεργά 

μέρος. Εργάστηκαν συστηματικά και σκληρά για τρεις συνεχόμενες μέρες αφού τοποθετήθηκαν 

σε ομάδες και ολοκλήρωσαν τις παρουσιάσεις τους ενώπιον όλων των μαθητών που έλαβαν 

μέρος στο συνέδριο.  
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Ήταν μια μοναδική εμπειρία όχι μόνο γιατί η όλη πορεία ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα και 

ιδιαίτερα εποικοδομητική αλλά και γιατί πρόσφερε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να 

γνωριστούν και με πολλούς άλλους μαθητές και να εργαστούν από κοινού σε θέματα σημαντικά. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  

Δένα Νεοφυτίδου 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ     ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ     Γ2 

ΑΝΤΡΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ       Γ1 

ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ        Γ2 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΙΤΗΣ       Γ5 

ΦΑΙΔΡΑ ΜΥΛΩΝΑ     B7 

 

ΙΡΙΝΑ    ΒΕΡΣΙΝΙΚΟΒΑ        Β7 

 

ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΕΤΡΟΥ        B21 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΑΣΙΑ          B32 

ΜΑΡΙΛΙΑ ΨΑΡΑ         B32 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ       B32 

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ     

 

A5 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ     A23 

 

5.Στις 23 Μαρτίου 2017 την 3η  περίοδο, οι μαθητές του MEDIMUN παρουσίασαν το 

Πρόγραμμα ERASMUS + στο σχολείο, το περιεχόμενο του και τις δραστηριότητες του.  
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3.ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  

Στις 3 Οκτωβρίου 2017 το σχολείο μας οργάνωσε παζαράκι με εδέσματα τα οποία πωλήθηκαν 

στους μαθητές και στους καθηγητές. Τα έσοδα διατέθηκαν στους άπορους μαθητές του σχολείου 

μας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 26 Σεπτεμβρίου 14η επέτειος της Ευρωπαϊκής Ηµέρας  Γλωσσών. Η µέρα αυτή  έχει 

καθιερωθεί το 2001 από το Συµβούλιο της Ευρώπης ως Ευρωπαϊκή Ηµέρα Γλωσσών και 

γιορτάζεται σε όλα τα κράτη-µέλη. Στόχος της είναι η παρουσίαση και η καλλιέργεια της 

πλούσιας γλωσσικής και πολιτιστικής διαφορετικότητας της Ευρώπης, η προώθηση της 

πολυγλωσσίας και της κατανόησης µεταξύ των λαών, µε ιδιαίτερη έµφαση στη δια βίου µάθηση 

γλωσσών, εντός και εκτός σχολείου. 

 Στο Πανηγύρι Γλωσσών,   26 Σεπτεμβρίου 2016, εκπροσωπήθηκαν  µε περίπτερα το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισµού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Γλωσσολογική 

Εταιρεία Κύπρου, πρεσβείες κρατών µελών της ΕΕ, πολιτιστικά ινστιτούτα, γλωσσικοί 

οργανισµοί κ.ά. Κατά τη διάρκεια του πανηγυριού  υπήρξε  πρόγραµµα µε ευκαιρίες για να 

γνωρίσουν οι μαθητές διάφορες γλώσσες σε 20λεπτα µαθήµατα. Υπήρξε επίσης διαγωνισμός  

γνώσεων στον οποίο οι μαθητές μπόρεσαν  να συμμετέχουν και να κερδίσουν διάφορα δώρα.   

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  

Νίκη Ανδρέου 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Α11 

2. ΡΑΦΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Α11 

3. ΡΑΙΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ Α23 

4. ΑΝΤΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥ Α31  
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5. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  Β7 

6. ΑΧΧΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΝΚΟ Β51 

7. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΣ  Β52 

8. ΣΙΝΤΟΡΣΚΑ ΚΑΡΙΝΑ Γ3 

9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΛΑ  Γ5 

10. ΣΙΑΛΑΠΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  Γ6 

 


