Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
“Η Πολυγλωσσία και η Διά Βίου μάθηση ξένων γλωσσών”
“Πολιτική της διδασκαλίας ξένων γλωσσών: Διδάσκοντας ποιες
γλώσσες σε ποια ακροατήρια για ποιο λόγο;”
MΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΡΥΟΛΑΙΜΟΥ – Καθηγήτρια Γλωσσολογίας
Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα κύρια πεδία ενδιαφέροντός της είναι η Κοινωνιογλωσσολογία,
ο Γλωσσικός σχεδιασμός και οι Γλωσσικές πολιτικές, οι Μειονοτικές γλώσσες, η Αναβίωση γλωσσών και η
Κοινωνιογλωσσολογία των διαλέκτων.
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου (CyLing 2006) και πρόεδρός της από το 2013 έως το 2017,
ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Διγλωσσίας Κύπρου (2018) και διορισμένο μέλος της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την
αναβίωση της κυπριακής αραβικής (από το 2007). Είναι επίσης υπεύθυνη για την τεκμηρίωση και αναβίωση της κυπριακής
αραβικής και για το πρόγραμμα δημιουργίας Αρχείου Προφορικής Παράδοσης που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Παιδείας,
Αθλητισμού και Νεολαίας από το 2013.
Έχει εκπροσωπήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε εθνικές επιτροπές (Μόνιμη Επιτροπή για τα Γεωγραφικά Ονόματα της
Κύπρου) και πανευρωπαϊκά δίκτυα (European Federation of National Institutions for Language - EFNIL, Campus Europæ) και
υπήρξε συνεργάτιδα εθνικών και διεθνών ερευνητικών κέντρων (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας| Θεσσαλονίκη, Centre de
recherches sur le multilinguisme | Βρυξέλλες) κ.ά.
Συνέβαλε ενεργά στην ίδρυση και τη λειτουργία του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι
μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του από το 2021. Είναι επίσης μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Κέντρου
Γλωσσών (2009 | 2019 και 2021-σήμερα); τέλος, υπήρξε εμπειρογνώμονας και εξωτερική αξιολογήτρια για τη διδασκαλία
της ελληνικής ως μητρικής/δεύτερης γλώσσας στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Είναι μέλος στις ακόλουθες εταιρείες: Société internationale de linguistique fonctionnelle από το 2006, Foundation for
Endangered Languages (FEL) από το 2010, Observatoire international des droits linguistiques της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου του Moncton στον Καναδά από το 2011, Δίκτυο για τις ασθενείς ποικιλίες των γλωσσών
από το 2011.
Συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου Αριστείας για την Πολυγλωσσία και τη
Γλωσσική πολιτική του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου είναι υπεύθυνη για την υποδράση
«Πολυγλωσσία στην Κύπρο» και στην επιστημονική επιτροπή της Ερευνητικής Μονάδας για τις
Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες (ΕΜοΜεΤ | RUMAR).
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