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Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
“Η Πολυγλωσσία και η Διά Βίου μάθηση ξένων γλωσσών”
“Γλωσσικές πολιτικές και δράσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού 

και Νεολαίας” 

ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑ – Τέως Προϊστάμενη Γραφείου Ευρωπαϊκών και 

Διεθνών Υποθέσεων, Σύμβουλος Υπουργού Παιδείας – ΥΠΑΝ

Η Νίκη Παπαδοπούλου-Παπά έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα Σύγχρονης Λογοτεχνίας και Πολιτισμού μετά από την απόκτηση Πτυχίου
και Μεταπτυχιακού τίτλου στον ίδιο κλάδο από το Université d'Aix - Marseille I της Γαλλίας to 1980. Έχει επίσης ειδίκευση στη
διδασκαλία των γλωσσών και τη γενική παιδαγωγική.
Ως Προϊστάμενη του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου
(ΥΠΑΝ), από την ίδρυσή του το 2008 έως το 2019, παρακολουθούσε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές στους τομείς της Παιδείας,
του Πολιτισμού, της Νεολαίας και του Αθλητισμού και συντόνιζε τη συμμετοχή του Υπουργείου στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς
φορείς. Το ΓΕΔΥ συντονίζει επίσης μια σειρά διαγωνισμών και προγραμμάτων γλωσσών, που υλοποιούνται με πρωτοβουλία του
Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.
Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το 2012, ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση, τον προγραμματισμό,
την υλοποίηση και την εποπτεία της συμμετοχής του ΥΠΑΝ. Είχε επίσης την ευθύνη του γενικού συντονισμού και οργάνωσης των
άτυπων συμβουλίων, των συνεδρίων, των ευρωπαϊκών συναντήσεων για την εκπαίδευση στην Κύπρο. Επίσης συντόνισε τη
διαπραγμάτευση για τα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+, Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, Ευρώπη για τους πολίτες και
Δημιουργική Ευρώπη.
Κατά τη διάρκεια της 39χρονης υπηρεσίας της στη Δημόσια Υπηρεσία υπηρέτησε σε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις στο ΥΠΑΝ,
συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Επιθεωρητή Γαλλικής γλώσσας, Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης, Βοηθού Διευθυντή Μέσης
Εκπαίδευσης και Υπεύθυνη επιμόρφωσης των καθηγητών των Γαλλικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
Παρακολούθησε και διοργάνωσε, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, πολυάριθμα σεμινάρια και μαθήματα επαγγελματικής
κατάρτισης, σε ευρύ φάσμα θεμάτων όπως Μεθοδολογίας των γλωσσών, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Γλώσσες και Πολιτισμός,
Σύγχρονος Πολιτισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά, Η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση, Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη
διδασκαλία, Νέες διδακτικές προσεγγίσεις και Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των προφορικών και γραπτών δεξιοτήτων στα Γαλλικά
ως ξένη γλώσσα. Η εμπειρία της στον τομέα της εκπαίδευσης της επέτρεψαν να εκπονήσει προγράμματα
όπως το πρώτο εθνικό Πορτφόλιο Γλωσσών, να δημοσιεύσει άρθρα, να συμμετάσχει σε τηλεοπτικά και
ραδιοφωνικά εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη διδασκαλία των γλωσσών, τα ευρωπαϊκά
προγράμματα, ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και ευκαιρίες για νέους διοργανώνοντας παράλληλα εκδηλώσεις
που σχετίζονται με τον γαλλική γλώσσα και πολιτισμό.


