
 
 
 

Μαθητικό συνέδριο «Σε Νιώθω…» 

 

Διοργανώνεται από τη Διεύθυνση, τους καθηγητές και τους μαθητές 
του Περιφερειακού Γυμνασίου Κοκκινοτριμιθιάς 

Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη των καιρών μας, καθώς και τις τρέχουσες εξελίξεις που 
προκύπτουν από την προσφυγική κρίση που διαμορφώθηκε, λόγω των πολεμικών συρράξεων 
σε χώρες της Μέσης Ανατολής, και ακολουθώντας την οδηγία του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
εφαρμογή Αντιρατσιστικής Πολιτικής και γενικότερα την προώθηση μιας αντιρατσιστικής 
διαπαιδαγώγησης των νέων μας, της γενιάς, δηλαδή, που θα αναλάβει στο μέλλον τα βάρη της 
κοινωνίας μας, η Διεύθυνση, οι καθηγητές και οι μαθητές του Περιφερειακού Γυμνασίου 
Κοκκινοτριμιθιάς διοργανώνουμε Μαθητικό Συνέδριο με τίτλο «Σε Νιώθω…». 

Θέλοντας να έχει η εν λόγω δράση όσο το δυνατό μεγαλύτερη διάχυση, απευθύναμε 
πρόσκληση προς άλλα σχολεία, τόσο Δημοτικά, όσο και Γυμνάσια, Δημόσια αλλά και Ιδιωτικά. 
Η πρόσκλησή μας αφορούσε στην παρουσίαση Καλών Πρακτικών που εφαρμόστηκαν στα δικά 
τους σχολεία, μέσω των οποίων προωθείτο η Αντιρατσιστική Πολιτική του ΥΠΠ, παρέχοντας 
στους μαθητές ανάλογη διαπαιδαγώγηση. 

Το Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016, ώρα 9:00-12:00, 
στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, θα περιλαμβάνει: 

Εμψυχωτική ομιλία από τον Διευθυντή του οργανισμό Innovade Ltd, Δημήτρη Χατζησοφόκλη 

Παρουσίαση του έργου της Υπηρεσίας Ασύλου από τη λειτουργό της Υπηρεσίας, κ. Λώρα 
Ιακωβίδου 

Παρουσίαση Καλών Πρακτικών που διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς: 

Εικαστικό έργο, «Οι Μετανάστες», του Λυκείου Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου, υπό τον 

συντονισμό της Καθηγήτριας Τέχνης, Πόπης Νικολάου 

Μουσική σύνθεση, «Δεν είσαι διαφορετικός», του Γυμνασίου Ανθουπόλεως, υπό τον 

συντονισμό της Φιλολόγου, Χριστίνας Κασινίδου 



Παρουσίαση των αποτελεσμάτων Παγκύπριας Έρευνας που διεξήγαγε το ΥΠΠ,  με 
θέμα Αντιλήψεις και Στάσεις των Κύπριων Μαθητών για τους Μετανάστες, από την 

Κατερίνα Θεοδωρίδου, Ερευνήτρια CARDET-NGO, καθώς και των αποτελεσμάτων έρευνας 
που εκπονήθηκε από μαθητές του σχολείου μας, υπό τον συντονισμό της Φιλολόγου, Αγγελικής 
Λαουτάρη, με θέμα Το φαινόμενο της μετανάστευσης και η πρόσληψή του από τα δύο 
φύλα, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού «Έρευνα για μαθητές» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Εργαστήρια όπου θα γίνει: 

α) Εφαρμογή Θεατρικού Εργαστηρίου, από τους  Συμβούλους Θεατρικής Αγωγής του ΥΠΠ, 
Άντια Κατσούρη (ΜΕ) και Χριστιάνα Χρίστου (ΔΕ), τη Συντονίστρια της ΟΑΠ, Έλενα 
Χατζηγέρου, την κλινική Ψυχολόγο-Ψυχίατρο, Γιώτα Στυλιανού, και την καθηγήτρια ΣΕΑ του 
Περιφερειακού Γυμνασίου Κοκκινοτριμιθιάς, Έλενα Κωνσταντίνου. Το εν λόγω εργαστήριο 
σχεδιάστηκε από τον εκπαιδευτικό ΔΕ, Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου. 

β) Παρέμβαση από τους Συμβούλους Βιολογίας του ΥΠΠ, Προκόπη Καλλή, Κωνσταντίνο 
Φάνη και Ειρήνη Παπαχριστοφόρου, με τίτλο «Όμοιοι και Διαφορετικοί» 

γ) Παρουσίαση Καλών Πρακτικών που εφαρμόστηκαν από εκπαιδευτικούς του σχολείου μας 

καθώς και άλλων σχολείων: 

Τὶς ἀγορεύει βούλεται;, του Δημοτικού Σχολείου Μάμμαρι, υπό την καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών Χριστάκη Γεωργίου και Έλενας Περικλέους 

Σχεδίες και ναυάγια: «Μέδουσα», του Β΄ Περιφερειακού Γυμνασίου Λευκωσίας,  υπό την 
καθοδήγηση των Φιλολόγων, Μαρίνας Συμεωνίδου και Μαρίας Πολυκάρπου 

Μιλώντας για τον ρατσισμό, υπό την καθοδήγηση της Φιλολόγου του σχολείου μας, Μαρίας 
Νικολάου 

Η Ευρώπη αγκαλιάζει τα παιδιά της, υπό την καθοδήγηση της Καθηγήτριας Γαλλικών του 

σχολείου μας, Ελένης Ευσταθίου, και της Καθηγήτριας Αγγλικών, Μαρίνας Πιερίδου 

Πόσο κοστίζει το ταξίδι των προσφύγων;, υπό την καθοδήγηση της Φιλολόγου του σχολείου 
μας, Κυριακής Τσίτσου 

Αγάπα τον πλησίον σου, υπό την καθοδήγηση του Θεολόγου Β.Δ. του σχολείου μας, Ανδρέα 
Καουρή 

Ξενία, υπό την καθοδήγηση της Φιλολόγου του σχολείου μας, Αγάθης Μαχλουζαρίδου 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Δράση-Αντίδραση, υπό την καθοδήγηση της Φιλολόγου του 

σχολείου μας, Σκεύης Μαρκουλλή, και του Καθηγητή Η.Υ., Γιώργου Κεττίρη 

Αγάπησε το διαφορετικό, μια μουσική σύνθεση από την μουσική ομάδα του σχολείου μας, 

υπό την καθοδήγηση της Καθηγήτριας Μουσικής, Αναστασίας Παπανδρέου 

Ο γόνιμος διάλογος μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, μέσω της ανταλλαγής απόψεων και 
μέσω της κοινοποίησης Καλών Πρακτικών που εφαρμόστηκαν, αποτελεί μια στέρεη βάση για την 
επίτευξη του στόχου μας: μια κοινωνία, μωσαϊκό πολιτισμών και διαφορετικότητας, όπου όλοι θα 
τυγχάνουν εξίσου αποδοχής και σεβασμού. 

Κυριακή Τσίτσου, Φιλόλογος 

Συντονίστρια Μαθητικού Συνεδρίου 

*Το Συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Διευθυντή του Σχολείου μας, Μάριου Αντωνιάδη. 


