
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ 2022

Με μεγάλη επιτυχία

πραγματοποιήθηκαν οι εορτασμοί της

«Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών

2022» στις 28 Σεπτεμβρίου 2022 με

θέμα την «Πολυγλωσσία και τη Διά

βίου Μάθηση Γλωσσών», την οποία

συνδιοργάνωσαν το Γραφείο της

Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης

στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής στην Κύπρο, μαζί με το

Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου

Κύπρου.

Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτήριο Συμβουλίου

Συγκλήτου – Αναστάσιος Γ Λεβέντης, και προσφέρθηκαν  Υπηρεσίες διερμηνείας από την Ελληνική στην

Αγγλική γλώσσα.  Η όλη εκδήλωση προβαλλόταν και με ταυτόχρονη μετάδοση (livestreaming).

Στην εκδήλωση συμμετείχαν Πρέσβεις  και εκπρόσωποι Πρεσβειών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας,

Αθλητισμού και Νεολαίας και της Δημόσιας Υπηρεσίας, Ακαδημαϊκοί/Ερευνητές και φοιτητές/τριες από το

Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και άλλους

οργανωμένους φορείς.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η αναφορά στη σημαντικότητα της εκμάθησης μίας ή και περισσότερων ξένων

γλωσσών, με σκοπό την επικοινωνία των πολιτών της Ευρώπης και όχι μόνο. Όπως αναφέρθηκε στο μήνυμα

του Υπουργού Παιδείας: «Η γλώσσα δεν είναι ένα απλό εργαλείο επικοινωνίας αλλά κάτι βαθύτερο και

ουσιαστικότερο. Είναι ο φορέας της πολιτιστικής συνείδησης και ταυτότητας κάθε λαού, η κιβωτός όπου έχει

εναποτεθεί η πνευματική κληρονομιά και η ιστορία του».

Χαιρετισμοί έγιναν από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη, τον εκπρόσωπο

του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ. Ιωάννη Σαββίδη  Προϊστάμενο Γραφείου Ευρωπαϊκών

και Διεθνών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τον Κοσμήτορα της Σχολής

Ανθρωπιστικών Επιστημών Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχάλη Μιχαήλ και την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του

Κέντρου Γλωσσών Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φρύνη Κακογιάννη-Ντοά.

Την κύρια ομιλία εκφώνησε ο κ. Χρίστος Ελληνίδης, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ανέφερε ότι «Καμία νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν

μπορεί να υιοθετηθεί και να δημοσιευθεί, εάν δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της. Αυτό το

γεγονός καθιστά τη μετάφραση ουσιώδες μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αναφέρθηκε επίσης στις νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί λέγοντας τα εξής: «Η πλατφόρμα eTranslation

                       
                                
                          

             
                            

                 

βοηθά να αντιμετωπιστεί μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές 
δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή η ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς γλωσσικούς περιορισμούς».



Ακολούθησε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης όπου αναπτύχθηκαν σχετικές με την Πολυγλωσσία και τη Διά Βίου

Μάθηση θεματικές. Η Δρ. Μαριλένα Καρυολαίμου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

ανέπτυξε τη θεματική «Πολιτική της διδασκαλίας ξένων γλωσσών:  Διδάσκοντας ποιες γλώσσες, σε ποια

ακροατήρια, για ποιο λόγο;»· η Δρ. Νίκη Παπαδοπούλου Παπά, τέως Προϊστάμενη Γραφείου Ευρωπαϊκών και

Διεθνών Υποθέσεων,  Σύμβουλος Υπουργού Παιδείας – Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας ανέπτυξε

τη θεματική «Γλωσσικές πολιτικές και δράσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας»· η Δρ.

Ανδρούλα Παπακυριακού, Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανέπτυξε τη

θεματική  «Η γλωσσική εκπαίδευση ενηλίκων προσφύγων και μεταναστών στην Κύπρο»·  ο Δρ. Γιώργος

Φλώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μεταφραστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέπτυξε τη θεματική

«Πολυγλωσσία: Γλωσσική γνώση ή συγκριτική ικανότητα;» και, τέλος, ο Δρ. Σπύρος Αρμοστής, Λέκτορας

Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πρόεδρος της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου ανέπτυξε τη

θεματική «Η εγγενής πολυγλωσσία της Κύπρου». Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων, το κοινό της

εκδήλωσης είχε τη δυνατότητα να υποβάλει ερωτήσεις στα μέλη του πάνελ και αντλήθηκαν πολύ χρήσιμα

συμπεράσματα για την πολυγλωσσία και για τις πολιτικές που ακολουθούνται στην Κύπρο για την προώθησή

της.

Η εκδήλωση με φυσική παρουσία, έκλεισε με παρουσίαση από μαθήτριες της Σχολής Κωφών Γεωργίου

Μάρκου στη Νοηματική γλώσσα του τραγουδιού των Locomondo “Χέρια σαν κι αυτά”.

Ταυτόχρονα με την εκδήλωση με φυσική παρουσία, το διδακτικό προσωπικό του Κέντρου Γλωσσών σε

συνεργασία με το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και το Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Κύπρου

προσέφερε διαδικτυακά δεκαπεντάλεπτα μαθήματα γνωριμίας με δέκα από τις γλώσσες που διδάσκονται στο

Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Ανοίχθηκαν γι’ αυτό το σκοπό πέραν των 700 θέσεων συμμετοχής και η ανταπόκριση

ήταν θετική. Οι συμμετέχοντες/ουσες σε ερωτηματολόγια που απάντησαν εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους με

τη γνωριμία ξένων γλωσσών και την επιθυμία τους να συμμετάσχουν και στο μέλλον σε παρόμοιες

διαδραστικές δραστηριότητες.


