
Το 18ο Γυμνάσιο στο δίκτυο PASCH 

Την Τρίτη 13/11/2018 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας 

εκδήλωση-γιορτή με αφορμή την ένταξη του 18ου Γυμνασίου στο παγκόσμιο σχολικό δίκτυο 

PASCH. Η πρωτοβουλία «Σχολεία – Μαζί χτίζουμε το μέλλον» (PASCH) συγκροτήθηκε τον 

Φεβρουάριο του 2008 από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ο.Δ. της Γερμανίας. Η 

πρωτοβουλία PASCH ενισχύει και συνδέει μεταξύ τους περισσότερα από  2.000 σχολεία 

PASCH τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη Γερμανία. Το Goethe-Institut επιβλέπει 

γύρω στα 600 σχολεία PASCH στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα σε πάνω από 100 χώρες. 

Συμβάλλει με ελκυστικά εκπαιδευτικά προγράμματα στη διαρκή επιμόρφωση τόσο των 

μαθητριών και μαθητών όσο και των διδασκόντων και διευρύνει κατ’ αυτό τον τρόπο τα 

εφόδια που χρειάζονται οι νέοι για τις σπουδές τους και τη μετέπειτα επαγγελματική τους 

πορεία. Η πρωτοβουλία στοχεύει επίσης στη δημιουργία ζωντανών και μακροπρόθεσμων 

σχέσεων με τη Γερμανία και την παροχή κινήτρων σε σχολεία, διδάσκοντες, μαθήτριες και 

μαθητές για ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία.   

 

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο πρεσβευτής της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας, κύριος Jens Plötner, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Γκαίτε στην Ελλάδα, Δρ. 

Matthias Makowski, η υπεύθυνη του τμήματος εκπαιδευτικής συνεργασίας του Ινστιτούτου 

Γκαίτε, κυρία Ηλιάνα Κικίδου, η συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου για τα Γερμανικά, κυρία 

Μέλισσα Χατζηιωάννου, ο αντιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού συλλόγου «Φιλαδέλφεια», 

κύριος Hubert Eichheim, και οι μαθητές του 18ου Γυμνασίου. 

Τους καλεσμένους υποδέχτηκε η χορωδία του σχολείου με την «Άρνηση» σε ποίηση 

Γιώργου Σεφέρη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ακολούθησε ο χαιρετισμός προς τους 

καλεσμένους από τη Διευθύντρια του σχολείου, κυρία Γεωργία Κατσώρα, κάνοντας μια 

αναδρομή στην ιστορία του 18ου Γυμνασίου και στη συνεργασία του σχολείου με το  

Goethe-Institut. Στους μαθητές απευθύνθηκαν έπειτα ο πρεσβευτής, κύριος Plötner, και ο 

διευθυντής του Ινστιτούτου Γκαίτε, κύριος Makowski. Ακολούθησε η παράδοση της 

πλακέτας συνεργασίας με το δίκτυο PASCH. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί 

χοροί από τη χορευτική ομάδα του σχολείου μας. Η εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο 

από τη χορωδία. 


