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«Γίνε και εσύ φοιτητής για μια βδομάδα!» 
 
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει και φέτος το Θερινό Σχολείο με τίτλο, 

«Γίνε και εσύ φοιτητής για μια εβδομάδα!», ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, για τα κυπριακά δεδομένα, 

που απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου. Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι η γνωριμία των μαθητών με το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και η πρώτη επαφή τους με το επιστημονικό αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. 

Σε δήλωσή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε 

ότι το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου, μετά και την περσινή του επιτυχία, αποτελεί 

πλέον ένα θεσμό του Ιδρύματος, αλλά και ένα πρότυπο μέσο για να γνωρίσουν οι μαθητές Λυκείου το 

αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. «Θα δώσει τη μοναδική ευκαιρία σε μαθητές με αγάπη για τη μάθηση 

να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο για τις ιδιαίτερες δυνατότητές 

τους, μέσα από καινοτόμες και πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας. Θεωρώ ότι το Θερινό Σχολείο θα 

αποτελέσει ιδανική εκπαιδευτική εμπειρία για τους μαθητές Λυκείου», ανέφερε ο Πρύτανης.  

H υπεύθυνη του προγράμματος «Θερινό Σχολείο» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κα Μαρίνα Σωτηριάδου-

Πετρίδου σημείωσε ότι ο θεσμός του Θερινού Σχολείου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κρίνεται ως απόλυτα 

επιτυχημένος.  Πέρσι, σύμφωνα με την κα Σωτηριάδου- Πετρίδου συμμετείχαν στο Θερινό Σχολείο 93 

μαθητές από όλη την Κύπρο σε 7 διαφορετικές επιστημονικές ενότητες. «Όπως διαφάνηκε από τα έντυπα 

αξιολόγησης που συμπλήρωσαν, οι μαθητές που συμμετείχαν αποκόμισαν εξαιρετικές εντυπώσεις. 

Αρκετοί,  μάλιστα, από αυτούς εξέφρασαν ενδιαφέρον να επιστρέψουν και φέτος στο Θερινό Σχολείο», 

πρόσθεσε.  
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Πρωτοποριακό πρόγραμμα για τα κυπριακά δεδομένα 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, δημοσίων, τεχνικών και ιδιωτικών σχολείων παγκύπρια. 

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές 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 του Θερινού Σχολείου 

Κατά το 2017, το Θερινό Σχολείο θα λειτουργήσει για 2 βδομάδες μέσα στον Ιούλιο και θα λάβει χώρα στις 

υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην πανεπιστημιούπολη. Κάθε βδομάδα θα 

προσφέρονται, παράλληλα, διαφορετικές επιστημονικές ενότητες, οι οποίες διαφέρουν από βδομάδα σε 

βδομάδα. Κάθε μαθητής θα συμμετέχει μόνο στην ενότητα του ενδιαφέροντός του, για μια εβδομάδα. 

Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου 

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:  

 γνωριμία με το Πανεπιστήμιο (παρουσίαση και ξενάγηση), 

 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 προβολή, επιτραπέζια ή/και 

ομαδικά παιχνίδια, επίσκεψη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου, 

δραστηριότητες με τους Φοιτητικούς Ομίλους) 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 



 

 

Περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού προγράμματος του Θερινού Σχολείου, 

κατά βδομάδα/ ενότητα, και εντύπου δήλωσης συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 

www.ucy.ac.cy/summerschool. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, το αργότερο μέχρι τις 22 Μαΐου 2017, 

καταβάλλοντας παράλληλα προκαταβολή ύψους €50. Τόσο οι θέσεις στις διάφορες ενότητες όσο και τα 

διαθέσιμα δωμάτια στις Φοιτητικές Εστίες είναι περιορισμένα και θα παραχωρούνται με σειρά 

προτεραιότητας.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22894363 και 

22894063, καθημερινά, μεταξύ των ωρών 9.00-13.00.  

 
Τέλος ανακοίνωσης 

http://www.ucy.ac.cy/summerschool

