
Αδελφοποίηση Περιφερειακού Γυμνασίου Κοκκινοτριμιθιάς με το 60ο 

Γυμνάσιο Αθηνών 

Το σχολείο μας, μέσα στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ΄΄ Κύπρος, Ελλάδα, 

Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες΄΄ αδελφοποιήθηκε με το 60ο Γυμνάσιο 

Αθηνών. 

Η Αντιπροσωπεία μας μετέβη στην Ελλάδα με 21 μαθητές/τριες και 3 συνοδούς 

καθηγητές, την κ. Σκεύη Μαρκουλλή, Φιλόλογο, την κ. Ιωάννα Παπαλοΐζου, 

Μαθηματικό και τον κ. Γιώργο Κεττίρη, καθηγητή Πληροφορικής. Επίσης, την 

αποστολή συνόδευσαν η Διευθύντρια του σχολείου κ. Βούλα Μόρμορη, ο 

κοινοτάρχης Κοκκινοτριμιθιάς και Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας, κ. Χριστάκης 

Μελετιέ καθώς και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων κ. Γιάννος Γεωργίου και 

ο Ταμίας κ. Χρήστος Πετρίδης.   

Η δράση έλαβε χώρα από τις 28/2/2018 μέχρι τις 4/3/2018 και είχε σκοπό την 

ενεργοποίηση διδασκόντων και διδασκομένων  σε ενδοσχολικό και εξωσχολικό 



επίπεδο, τη διεύρυνση του ρόλου του σχολείου 

και το άνοιγμα του σχολείου μας προς την Ελλάδα 

και συγκεκριμμένα την Αθήνα. 

Οι μαθητές, κατά τη διαμονή τους, είχαν την 

ευκαιρία να επισκεφθούν το 60ο Γυμνάσιο 

Αθηνών και να γνωρίσουν το σχολείο, τους 

μαθητές και το διδακτικό προσωπικό, να 

ξεναγηθούν στο Ίδρυμα Νιάρχος με τη Εθνική 

Λυρική Σκηνή, την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Πάρκο 

και το Φάρο. Ακόμα, επισκέφθηκαν το 

Πλανητάριο στο Ίδρυμα Ευγενίδη, το 

Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο της 

Ακρόπολης, ανέβηκαν στον Ιερό βράχο της 

Ακρόπολης και περπάτησαν στον Παρθενώνα, 

περιδιάβηκαν στα δρομάκια της Πλάκας και στο 

Μοναστηράκι και παρακολούθησαν την αλλαγή 

φρουράς στο Σύνταγμα.   

Η Διευθύντρια κ. Μόρμορη,  στην ομιλία της κατά 

τη διάρκεια της τελετής αδελφοποίησης, τόνισε πως ΄΄μέσω αυτού του ισχυρού 

δεσμού που επισφραγίζουμε σήμερα  με το Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης,  τόσο  



οι εκπαιδευτικοί  όσο και οι μαθητές μας- η νέα γενιά, αλληλογνωρίζονται μεταξύ 

τους και τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν σε κοινά εκπαιδευτικά 

προγράμματα, να  ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες, να διαφυλάξουν και 

ταυτόχρονα να διατηρήσουν  αναλλοίωτη την ιστορική και πολιτισμική μας 

κληρονομιά΄΄.   

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τελετής Αδελφοποίησης ανακοινώθηκε ότι η 

εργασία του σχολείου μας, η οποία εκπονήθηκε μέσα στο πλαίσιο του 



διαγωνισμού ΄΄Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: 

εκπαιδευτικές γέφυρες΄΄ με  τίτλο 

΄΄Κατεχόμενη Κύπρος΄΄ 

http://www.occupiedcyprus.info απέσπασε το 

Β΄ Πανελλήνιο Βραβείο και έγινε παρουσίασή  

της από τον καθηγητή Πληροφορικής κ. 

Γιώργο Κεττίρη. 

Τέλος, οι μαθητές μας αποκόμισαν γνώση 

μέσα από μια άμεση βιωματική εμπειρία, 

προσωπική επαφή και συγκίνηση και άνοιξε 

ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο 

σχολείο μας και το αδελφό σχολείο με σταθερή 

διάρκεια και συνέχεια μέσα στο χρόνο. 

Συντονιστική Ομάδα Αδελφοποίησης 

 

 

 

 

http://www.occupiedcyprus.info/


 


