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Λευκωσία, 9 Νοεμβρίου 2012  

  “English Works! 2012” 

 

Η πρώτη ετήσια εκδήλωση “English Works! 2012” 

πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2012 στην Αίθουσα 

Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εκδήλωση 

οργανώθηκε από τον Αγγλικό τομέα του Κέντρου 

Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος φιλοδοξεί 

να την καθιερώσει ως ετήσιο θεσμό. Το “English Works! 

2012” είχε ως στόχο να συνδέσει τον επαγγελματικό 

κόσμο με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.  Μέσα από τη διοργάνωση του 

“English Works! 2012”, το Κέντρο Γλωσσών του 

Πανεπιστημίου φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια γέφυρα που θα ενώνει την Ανώτατη Εκπαίδευση με την κυπριακή 

κοινωνία με στόχο την παροχή μιας ουσιαστικής εμπειρίας μάθησης.  

 

Το “English Works! 2012” περιλάμβανε δημόσια συζήτηση (panel discussion) με ομιλητές από διάφορους τομείς όπως 

είναι οι Τέχνες, ο Αθλητισμό, ο Επιχειρηματικός κόσμος και η Οικονομία. Στη δημόσια συζήτηση συμμετείχαν οι 

ακόλουθοι επιτυχημένοι επαγγελματίες:  Γωγώ Αλεξανδρινού, Κάλια Πατσιά, Νεκτάριος Αλεξάνδρου, Τάσος Κίσσας 

(απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου) και Αθηνά Ξενίδου, Μάριος Χατζηπετρής, Χάρης Κρίστυς και Μαρίνα 

Σιακόλα.  Οι ομιλητές  μίλησαν για το πώς η Αγγλική γλώσσα έχει επηρεάσει με θετικό τρόπο την καριέρα τους και 

πώς τους βοήθησε να ανελιχθούν στον επαγγελματικό χώρο.  

Οι ομιλητές τόνισαν τη σημασία της Αγγλικής γλώσσας στην επικοινωνία με τους μη ομιλούντες την Ελληνική 
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γλώσσα. Επίσης έδωσαν έμφαση στο γεγονός ότι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας τους επέτρεψε να αποκτήσουν νέα 

ταυτότητα στον επαγγελματικό κόσμο. Τέλος, επεσήμαναν ότι η γνώση της Αγγλικής τους βοήθησε να 

πραγματοποιήσουν τα επαγγελματικά τους όνειρα.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να 

συζητήσουν με τους  ομιλητές.  

Την εκδήλωση προλόγισαν, ο Καθηγητής Αντρέας 

Παπαπαύλου, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και η κα Shaunna Joannidou, Αναπληρώτρια 

Διευθύντρια του Κέντρου Γλωσσών.  

 

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι ακόλουθοι: The Mall of 

Cyprus και British Council (platinum sponsors), YMF 

Associates Ltd (silver sponsor), Autotrader magazine και 

Innovative Construction Solutions (bronze sponsors).  Την 

εκδήλωση στήριξαν με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους 

οι  IBOOK, Piastr, Solomou Garden Centre, Agros Natural Mineral Water, Metro Supermarkets, Niki’s sweets, 

Συνεργατική Εταιρεία Τριανταφυλλοπαραγωγών Αγρού και  Kyprianou Family Winery. 

 

 
Τέλος Ανακοίνωσης 


