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Λευκωσία, 30 Σεπτεμβρίου 2016,  

 
ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Πέραν των 17.000 φοιτητών παρακολούθησαν μαθήματα ξένων γλωσσών στο Κέντρο Γλωσσών 

Μία ιδιαίτερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Κύπρο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Κέντρο Γλωσσών του  Πανεπιστημίου Κύπρου και η 

Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου διοργάνωσαν την εκδήλωση Γλώσσες – Εφόδιο Ζωής. 

Ο τίτλος της φετινής εκδήλωσης Γλώσσες - Εφόδιο Ζωής υπογραμμίζει τη σημασία της πολύγλωσσης 
παιδείας. «Σε έναν κόσμο ιδιαίτερα ευμετάβλητο και ανταγωνιστικό, η γνώση γλωσσών είναι πραγματικά 
ένα εφόδιο για την ζωή» αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η εκδήλωση συμπεριελάμβανε Πανηγύρι γλωσσών στο οποίο συμμετείχαν με περίπτερα γλωσσικά 
ινστιτούτα, πρεσβείες, κρατικοί και επαγγελματικοί φορείς. Οι επισκέπτες πήραν, επίσης,  μια γεύση από 
ξένες γλώσσες σε δεκαπεντάλεπτα μαθήματα για παιδιά και ενήλικες που είχαν σχεδιαστεί ειδικά για την 
περίσταση, ενώ είχαν  την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γλωσσικές τους γνώσεις συμμετέχοντας σε κουίζ με 
πολλά δώρα.  

 
ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί τον κυριότερο πυρήνα εκμάθησης ξένων 

γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου (Π.Κ). Λειτουργεί εδώ και 13 χρόνια, ενώ αναπτύχθηκε και 

εξελίχθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου. 

Σημειώνεται ότι από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα έχουν παρακολουθήσει σε αυτό μαθήματα ξένων 

γλωσσών πέραν των 17.000 φοιτητών. 

Πέραν των 17.000 φοιτητών παρακολούθησαν μαθήματα ξένων γλωσσών στο Κέντρο Γλωσσών 

 

Προσφέρει μαθήματα σε 8 ξένες γλώσσες (στις πέντε κύριες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αγγλικά, 

γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά καθώς επίσης και τούρκικα, ρωσικά και κινέζικα). Ανταποκρινόμενο 

mailto:prinfo@ucy.ac.cy
http://www.ucy.ac.cy/pr


στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και του διεθνούς ανταγωνισμού στον 21ο αιώνα για την παιδεία 

και την εργασία, αλλά και στις ανάγκες της κυπριακής ανώτερης εκπαίδευσης για τους μελλοντικούς 

Κύπριους επιστήμονες, το Κέντρο παρέχει πάνω από 125 σειρές μαθημάτων (για γενικούς, ακαδημαϊκούς, 

εξειδικευμένους και επαγγελματικούς σκοπούς) εξυπηρετώντας γύρω στους 4.000 προπτυχιακούς 

φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος, αριθμό που το καθιστά μία από τις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές μονάδες 

του Π.Κ. με εξαιρετικά καλά αποτελέσματα.   

Το πολυπολιτισμικό του προσωπικό με τη μακροχρόνια και πλούσια εμπειρία του στη διδασκαλία ξένων 

γλωσσών και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική του επιμόρφωση αλλά και εκπροσωπώντας το 

Πανεπιστήμιο σε υψηλού κύρους διεθνή συνέδρια στην Κύπρο και το εξωτερικό, έχει εδραιώσει το Π.Κ. 

στον ευρωπαϊκό χάρτη για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.  Επιπλέον, με τη χρήση της μοντέρνας 

διαδικτυακής εκπαιδευτικής τεχνολογίας, των πολυμέσων και μιας πληθώρας αυθεντικών πηγών, παρέχει 

τα αναγκαία εφόδια ώστε οι φοιτητές του να αποκτήσουν άριστη γλωσσική επάρκεια.    

 

Χρήση Διαδικτυακής  Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός είναι οι 

μελλοντικές γενεές και γενικά όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, να έχουν τις κατάλληλες δυνατότητες και 

δεξιότητες, ώστε να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις και να διαθέτουν καλύτερη διαπολιτισμική αντίληψη, 

έχοντας παράλληλα την ευκαιρία να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν διάφορες κουλτούρες και πολιτισμούς.  

Το Κέντρο, με το εύρος των γλωσσών, το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας και διδασκαλίας που προσφέρει 

σε όλους τους φοιτητές του και την ισχυρή αντίληψη και εμπειρία που διαθέτει στους τομείς της 

κινητικότητας, της πολυπολιτισμικότητας, της ποικιλομορφίας και της διεθνοποίησης προωθεί μέσα από  

ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών βιωμάτων, τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της πολυγλωσσίας είναι η μάθηση δύο ξένων γλωσσών επιπλέον της 

μητρικής σε ψηλό επίπεδο επάρκειας. Παράλληλα, προωθεί και στηρίζει την κινητικότητα των Κύπριων 

φοιτητών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσα στο πλαίσιο των σπουδών τους, για συνέχιση σε 

μεταπτυχιακά προγράμματα και για σκοπούς απασχόλησης (όπως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

κινητικότητας Erasmus+).  Φιλοδοξεί δε να προσφέρει ακόμη περισσότερες γλώσσες στο εγγύς μέλλον, 

εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες ευκαιρίες μάθησης, ώστε να εκπληρώσει μία από τις 

βασικές προτεραιότητες της ίδρυσης του Πανεπιστημίου που είναι η προσφορά προς την κυπριακή 

κοινωνία.  

Επιτυχίες στα προγράμματα ενηλίκων για το ευρύ κοινό 

Σε συνεργασία με το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης  του Πανεπιστημίου 

(ΚΕΠΕΑΑ), εμπλουτίζει και προωθεί μέσω διαφόρων εκδηλώσεων και μαθημάτων προς το ευρύ κοινό, το 

Πρόγραμμα Ενηλίκων, το οποίο προσφέρει αγγλικά διαφόρων επιπέδων και IELTS, τούρκικα και ρώσικα 

(επίπεδα αρχαρίων μέχρι και ανώτερα επίπεδα), γαλλικά για επικοινωνία και αρμένικα  για αρχάριους.  Οι 

συμμετέχοντες σε αυτά έχουν εξασφαλίσει ψηλά αποτελέσματα και πρώτες θέσεις σε διεθνείς εξετάσεις 

σε όλα τα επίπεδα. 

Επιπλέον, το Κέντρο διοργανώνει ποικίλα συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια όπως το Διεθνές 

Συνέδριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ξένων Γλωσσών, το Φόρουμ Νέων Ερευνητών,   και οι ημερίδες για 

τη διδασκαλία της ισπανικής (Jornadas), ιταλικής και  αγγλικής γλώσσας (ELT for a day) που απευθύνονται 

κυρίως σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Περαιτέρω, το Κέντρο βρίσκεται στη 

διαδικασία διοργάνωσης διαδικτυακού προγράμματος 4 εβδομάδων στην ιταλική γλώσσα σε συνεργασία 

με την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Κύπρο και το Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας. 



 
Τέλος ανακοίνωσης 

 


