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Λευκωσία, 19 Απριλίου 2016

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2016 ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
«Γίνε και εσύ φοιτητής για μια εβδομάδα!»
Θερινό σχολείο για μαθητές Λυκείου, διοργανώνει
για πρώτη χρονιά, το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για
τα κυπριακά δεδομένα με στόχο τη γνωριμία των
μαθητών με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την
άμεση επαφή τους με το επιστημονικό αντικείμενο
που τους ενδιαφέρει. Το Θερινό Σχολείο με τίτλο
Γίνε και εσύ φοιτητής για μια εβδομάδα!, θα
λειτουργήσει από τις 21 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουλίου 2016.
Σε δήλωσή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε
ότι στόχος είναι το Θερινό Σχολείο του Πανεπιστημίου για προσανατολισμό, ενημέρωση και ενίσχυση των
ικανοτήτων των μαθητών Λυκείου να γίνει θεσμός. «Το Θερινό Σχολείο ακολουθεί τα πρότυπα διεθνών
Θερινών Σχολείων. Η υλοποίησή του έχει ως βασικό
σκοπό την επαύξηση των ιδιαίτερων δυνατοτήτων
των μαθητών Λυκείων, με τη διασφάλιση ενός
προγράμματος υψηλού επιπέδου εστιασμένου στην
ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγισηθεώρηση και σε σύγχρονες πρακτικές. Προσκαλώ
όλους τους μαθητές να συμμετάσχουν στο Θερινό
Σχολείο του Πανεπιστημίου Κύπρου με τη
βεβαιότητα ότι πρόκειται για ένα από τα πλέον
πρωτοποριακά προγράμματα της χώρας μας από το
οποίο μπορούν να επωφεληθούν».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων από όλη την Κύπρο.
Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου να γνωρίσουν από κοντά το Ίδρυμα, να έρθουν σε επαφή με μέλη του
ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητές καθώς και με το αντικείμενο/α που επιθυμούν να σπουδάσουν,
να κάνουν χρήση των υποδομών του Πανεπιστημίου, να ανταλλάξουν απόψεις με άλλους μαθητές, με
κοινά ενδιαφέροντα και να αποκτήσουν ικανότητες που θα τους βοηθήσουν στη μετέπειτα σταδιοδρομία
και τις σπουδές τους.

Λειτουργία και διάρκεια
Κατά το 2016, το Θερινό Σχολείο θα λειτουργήσει για 4 βδομάδες, από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και τα μέσα
Ιουλίου και θα λάβει χώρα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην
Πανεπιστημιούπολη. Κάθε εβδομάδα θα προσφέρονται, παράλληλα, 4 διαφορετικές επιστημονικές
ενότητες, οι οποίες διαφέρουν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Κάθε περίοδο θα παρακολουθούν το
πρόγραμμα 4 διαφορετικές ομάδες μαθητών και κάθε μαθητής θα συμμετέχει μόνο στην ενότητα που τον
ενδιαφέρει.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
21-26/6

ΕΒΔΟΜΑΔΑ
27/6-2/7

ΕΒΔΟΜΑΔΑ
04-09/7

ΕΒΔΟΜΑΔΑ
11-16/7

Ανθρωπιστικές Σπουδές &
Ξένες Γλώσσες

Επιστήμες της Αγωγής

Αρχιτεκτονική - Δημόσιες
Συνυπάρξεις: Εισαγωγικό
Εργαστήριο
Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης

Αρχαία Ελλάδα και Ρώμη:
Ταξίδι στη Λογοτεχνία &
τον Πολιτισμό

Διοίκηση Επιχειρήσεων,
Οικονομικά και
Λογιστική/
Χρηματοοικονομική

Πληροφορική – Πρόγραμμα
1: Κινητές Εφαρμογές Κινητές
Εφαρμογές

Εισαγωγή στις Κοινωνικές
Επιστήμες

Πληροφορική –
Πρόγραμμα 2:
Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
Ηλεκτρονικά Παιχνίδια

Ιατρική

Μαθηματικά/Στατιστική και
Φυσική

Γνωριμία με
δραστηριότητες του
Τμήματος Βιολογικών
Επιστημών: Οικολογία και
Βιοποικιλότητα

Πρόγραμμα Μηχανικής

Νεοελληνική Λογοτεχνία
και Πολιτισμός

Ιστορία και Αρχαιολογία

Ψυχολογία

Χημεία

Διαμονή και σίτιση
Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα
(ανεξαρτήτως πόλης διαμονής) θα διαμένουν στις
φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θα
παρέχονται καθημερινά τρία γεύματα (πρωινό,
μεσημεριανό γεύμα, δείπνο) σε όλους τους μαθητές. Τα
γεύματα θα προσφέρονται στο εστιατόριο του
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου
Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:









Γνωριμία με το Πανεπιστήμιο (διαλέξεις, ξενάγηση στην
Πανεπιστημιούπολη και τη Βιβλιοθήκη)
Διαλέξεις ειδίκευσης και εργαστήρια στην επιστημονική
ενότητα του ενδιαφέροντος του μαθητή (για την οποία θα
δηλώσει συμμετοχή) από ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου
Αθλητικές δραστηριότητες (όπως ποδόσφαιρο,
καλαθόσφαιρα, χειροσφαίριση, πετόσφαιρα, beach volley,
badminton, sambo, squash, tennis, aerobics)
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (όπως κινηματογραφική ή/και
θεατρική παράσταση, επιτραπέζια ή/και ομαδικά παιχνίδια,
επίσκεψη στον ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου,
δραστηριότητες με τους Φοιτητικούς Ομίλους, βραδιά πάρτι,
κ.ά.)
Ξενάγηση στην παλαιά πόλη της Λευκωσίας και επίσκεψη σε
μουσείο ή πινακοθήκη ή στο Κέντρο Τεχνών.

Δίδακτρα
Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €390 ανά μαθητή, ανά εβδομάδα, και περιλαμβάνουν:
 Διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου (6 βράδια)
 Σίτιση (3 γεύματα καθημερινά)
 Ασφάλεια μαθητή
 Διαλέξεις, εργαστήρια στο αντικείμενο που θα δηλώσει ο μαθητής
 Χρήση του Αθλητικού Κέντρου και οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες,
 Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες
 Επισκέψεις/ μετακινήσεις
Εκπτώσεις ισχύουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ είναι δωρεάν για μαθητές του Γυμνασίου
Ριζοκαρπάσου.
H μεταφορά των μαθητών, από και προς τις πόλεις διαμονής τους (εκτός Λευκωσίας), θα γίνεται με
λεωφορεία, που θα ναυλωθούν από το Πανεπιστήμιο ειδικά για το σκοπό αυτό (χωρίς οποιαδήποτε
χρέωση του μαθητή).

Πιστωτική μονάδα
Μαθητές που συμπληρώνουν μια βδομάδα στο
Θερινό Σχολείο και επιθυμούν να τους παραχωρηθεί
μια (1) πιστωτική μονάδα (την οποία θα μπορούν να
χρησιμοποιήσουν στις μετέπειτα σπουδές τους), θα
μπορούν – εφόσον το επιθυμούν - να παρακάθονται
σε σύντομη δίωρη εξέταση τύπου πολλαπλής επιλογής
(Multiple Choice), η οποία θα προσφέρεται και θα
αξιολογείται, με Επιτυχία ή Αποτυχία (Pass or Fail) από
το Τμήμα/Τμήματα της ενότητας που επέλεξε ο
μαθητής ή να ολοκληρώνουν μια εργασία (project) κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κοντά στους μαθητές
Ήδη το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω της Υπηρεσίας
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας έχει καθιερώσει,
από το 2010, το θεσμό των επισκέψεων μαθητών της
πρωτοβάθμιας (προδημοτικής και άνω) και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους χώρους του
Ιδρύματος.
Στο πλαίσιο των επισκέψεων-ξεναγήσεων, που
διεξάγονται κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Μαΐου
κάθε ακαδημαϊκού έτους, μαθητές από όλη τη xώρα
έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον του
Πανεπιστημίου Κύπρου, και ενημερώνονται για τις
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε όλους όσοι θα αποφασίσουν να
διαβούν τις πύλες του ως φοιτητές. Τα προγράμματα ξεναγήσεων έχουν καταρτισθεί κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών-επισκεπτών ανάλογα με τη βαθμίδα της εκπαίδευσής τους.
Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί πως από τον Οκτώβριο μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2015, είχαν
επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο, πέραν των 1.000 μαθητών.

Πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού προγράμματος του Θερινού
Σχολείου, κατά βδομάδα/ ενότητα, και έντυπου δήλωσης συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/summerschool.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, το αργότερο μέχρι τις 20 Μαΐου 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22894363 και 22894063,
καθημερινά, μεταξύ των ωρών 8:00-15:00.
ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

