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KONTA ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τη 

συμμετοχή όλων των κυπριακών πανεπιστημίων κατάφερε να εξασφαλίσει 

χρηματοδότηση ύψους €400.000  για δημιουργία επιχειρησιακού πλάνου 

 

Μέσα από μια άκρως ανταγωνιστική διαδικασία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρόταση κυπριακών 

πανεπιστημίων, με το ακρωνύμιο CSRC - Centre 

for STEAM Education Research, Science 

Communication and Innovation - έχει προκριθεί 

στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής πρόσκλησης του  

στρατηγικού προγράμματος «Spreading Excellence and Widening Participation – Teaming» του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020». 

 

Η πρόταση αφορά στη δημιουργία ενός Κέντρου Επιστήμης και Έρευνας (Science Center) με σκοπό να 

προωθήσει, μέσω διαδραστικών μέσων την επιστημονική επικοινωνία, τη διδασκαλία και μάθηση των 

Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Τεχνών και των Μαθηματικών (Centre for STEAM 

Education, Research, Science Communication and Innovation). Το CSRC ευελπιστεί να αποτελέσει ένα 

Κέντρο Αριστείας στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο, για τη βελτίωση της ερευνητικής, 

καινοτομικής και επιχειρηματικής κουλτούρας στους χώρους της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της 

Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 
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τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση των επιστημών αλλά και στην καινοτόμο επικοινωνία 

επιστημονικών επιτευγμάτων.   

 

Η  πρόταση συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και κατατάχθηκε 8η ανάμεσα στις 30 προτάσεις 

που θα λάβουν χρηματοδότηση €400.000 έκαστη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Teaming». Σε πρώτη 

φάση, θα ετοιμαστεί επιχειρηματικό σχέδιο για τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας. Η επιλογή του έργου 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, διότι καταδεικνύει την ποιότητα της έρευνας που διεξάγεται στον 

κυπριακό χώρο.  

 

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου, συνεχάρη όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα για την ετοιμασία της 

επιτυχούς πρότασης τονίζοντας ότι «η επιτυχία αυτή καταδεικνύει το υψηλότατο επίπεδο της 

ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στην Κύπρο και της ποιότητας της έρευνας που διεξάγεται στον 

κυπριακό χώρο». 

 

Η Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου ανέλαβε τον συντονισμό των εργασιών του νέου προγράμματος μαζί  με το 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,  την εταιρία GrantXpert Consulting Ltd και τη συμμετοχή συνεργατών από την 

Κύπρο και το εξωτερικό, περιλαμβανομένων Ευρωπαϊκών Κέντρων Επιστήμης.  Σημειώνεται ότι η  Κύπρος 

κατάφερε να εξασφαλίσει 9 προτάσεις σε σύνολο 30 που προκρίθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης “Teaming 

for Excellence” της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στη δημιουργία Κέντρων Αριστείας σε Έρευνα και 

Καινοτομία. 

 

Είναι η πρώτη φορά που όλα τα Κυπριακά Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου,  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου, Πανεπιστήμιο 

Frederick) ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας και Καινοτομίας στην 

Κύπρο, σε συνεργασία με κυπριακές εταιρείες και με την καθοδήγηση από διεθνούς φήμης Κέντρα 

Διάδοσης Επιστημών (Fondazione Idis-Citta della Scienza (Ιταλία), Universcience (Γαλλία), αλλά και Κέντρα  

Έρευνας στη διδασκαλία και μάθηση όπως το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης (Δανία), το Ινστιτούτο 
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Επιστημών και Μαθηματικών Leibniz  του Πανεπιστημίου του Κίελ (Γερμανία), το  Εργαστήριο Γνώσης του 

UCL του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, και το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης 

Ανθρώπου-Υπολογιστή  του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 

FORTH στην Ελλάδα. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει το Μάιο 2017.  

 

O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης τόνισε ότι η επιστημονική 

έρευνα που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο είναι εντυπωσιακή και έχει σημαντική απήχηση στην Ευρώπη. 

«Αυτό καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στην πρώτη θέση 

των φορέων που εξασφάλισαν χρηματοδότηση για την προετοιμασία της δημιουργίας Ερευνητικών 

Κέντρων Αριστείας, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Teaming for Excellence», 

το οποίο αποτελεί μέρος του πλαισίου «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την 

Καινοτομία. Είμαστε το μεγάλο επιστημονικό παράθυρο της πατρίδας μας προς τα έξω. Η δημιουργία 

Κέντρων Αριστείας στην Κύπρο, τα οποία θα διεξαγάγουν έρευνα αιχμής και καινοτομίας, θα είναι προς 

όφελος της κοινωνίας αφού θα μικρύνει το χάσμα  μεταξύ των ιδιαίτερα ανεπτυγμένων χωρών σε θέματα 

Έρευνας και Καινοτομίας και των χωρών όπως η Κύπρος, ενώ  αναμένεται να ανοίξουν εκατοντάδες θέσεις 

εργασίας τον τόπο μας για νέους ερευνητές», κατέληξε.  

 

Τέλος ανακοίνωσης 


