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Λευκωσία, 27 Σεπτεμβρίου 2016 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΦΙΣΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EuroCALL 

Ευρωπαϊκό  βραβείο για την καλύτερη παρουσίαση σε μορφή αφίσας (poster 
presentation) στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής επιμόρφωσης με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας απονεμήθηκε στις 27 Αυγούστου στις, Δρ. Μαριάννα 
Κυπριανού και Ελένη Νικηφόρου, μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του 
Κέντρου Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Το βραβείο απονεμήθηκε από τον 
Ευρωπαϊκό οργανισμό EuroCALL (European Association for Computer-Assisted 
Language Learning), στο πλαίσιο των εργασιών του 23ου Συνεδρίου του στον 
τομέα της Τεχνολογικά Υποβοηθούμενης Γλωσσικής Διδασκαλίας/Εκμάθησης 
(EuroCALL2016) στη Λεμεσό. Η βραβευμένη παρουσίαση με τίτλο «Teacher 
Professional Learning and Development: the other route with the aid of 
technology» καταπιάνεται με θέματα εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής 
κατάρτισης σε συνάρτηση με συγκεκριμένα εργαλεία τεχνολογίας.  

Το επιστημονικό συνέδριο EuroCALL είναι ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια στον κόσμο για την 
προώθηση και έρευνα στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση/Διδασκαλία και 
διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη. Φέτος το συνέδριο φιλοξενήθηκε από το Κέντρο 
Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό και συμμετείχαν γύρω στους 250 ερευνητές, εκπαιδευτικοί και καθηγητές 
γλωσσών από 35 και πλέον χώρες. Θέμα του φετινού συνεδρίου ήταν «CALL Communities and Culture». Το 
συνέδριο ασχολήθηκε με θέματα όπως διαπολιτισμικότητα, πολυγλωσσία, διγλωσσία με τη χρήση 
τεχνολογίας, γλωσσική εκμάθηση και κοινωνικές τεχνολογίες, γλωσσική εκμάθηση με τη χρήση κινητών 
τηλεφώνων, εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη καθηγητών γλώσσας, παιδαγωγικές προκλήσεις στη 
χρήση τεχνολογίας για τη διδασκαλία της γλώσσας και άλλα. 
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Οι βραβευθείσες εκπαιδευτικοί εργάζονται στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου 

διδάσκουν Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς προχωρημένου επιπέδου καθώς και Αγγλικά για Ειδικά 

Θέματα.  Τα τελευταία δύο χρόνια υπηρέτησαν ως συντονίστριες του αγγλικού τομέα, όπου ήταν υπεύθυνες 

για τον συντονισμό των ακροατηρίων αγγλικής γλώσσας που προσφέρονται σε 2000 περίπου προπτυχιακούς 

φοιτητές του Πανεπιστημίου κάθε χρόνο, καθώς και για τη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων αγγλικών 

για ακαδημαϊκούς σκοπούς προχωρημένου επιπέδου. Συμμετέχουν ενεργά τόσο σε τοπικά όσο και σε διεθνή 

ακαδημαϊκά συνέδρια στον τομέα της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, με παρουσιάσεις που άπτονται των 

ερευνητικών τους ενδιαφερόντων. Επίσης προσφέρουν σεμινάρια και εκπαιδευτικά εργαστήρια σε φοιτητές 

και καθηγητές γλωσσών. Άρθρα τους έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και 

συλλογικούς τόμους.  

 

Η Δρ. Μαριάννα Κυπριανού είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στον τομέα της 

Γλωσσολογίας από το τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 

εξειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της προφοράς των Αγγλικών σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης.   

 

 

 

Η κα Ελένη Νικηφόρου είναι υποψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του 

Lancaster στον τομέα της Η-έρευνας και Τεχνολογικώς Αναβαθμισμένης  Μάθησης 

(E-research and Technology Enhanced Learning) με εξειδίκευση στη Μικτή Μάθηση 

και τις Τεχνολογίες (Blended Learning). 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και τις ανακοινώσεις που έχουν παρουσιαστεί έχουν 

αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://eurocall2016.org/  

 

Τέλος ανακοίνωσης 
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