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Tμήμα ΓΑΛΛΙΚΩΝ και  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, συμμεριζόμενο τη γενική αποστολή του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στην οποία ανήκει, επιδιώκει να συμβάλει στην  
επιστημονική κατάρτιση και στην πολιτισμική και θεσμική καλλιέργεια των φοιτητών του, εξοικειώνο-
ντάς τους με τις σύγχρονες μεθοδολογικές πρακτικές της περιοχής των Ανθρωπιστικών Επιστημών. 
Μέσα από την επιστημονική τους κατάρτιση, επιδιώκεται, ταυτόχρονα, η ευαισθητοποίησή τους στην 
θεματική της διαπολιτισμικότητας, στον διάλογο που αναπτύσσεται γύρω από αυτή, και, κυρίως,  στην 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ώστε να δύνανται να τοποθετούνται αναλυτικά και κριτικά σε συναφή 
θέματα. Κατ' αυτό τον τρόπο, τους προετοιμάζει να διαδραματίσουν ενεργό και παραγωγικό ρόλο στην 
κοινωνία στην οποία θα ζήσουν. Το Τμήμα θεωρεί ότι η αποστολή του δεν είναι δυνατό  να περιορίζεται 
στα όρια του Πανεπιστημίου, αλλά οφείλει να εκτείνεται και να παρεμβαίνει στην κοινωνία γενικότερα, 
ώστε να δύναται να ασκήσει την επιρροή του στην πολιτική, την κοινωνική και την πολιτισμική δραστη-
ριότητα και δημιουργία.

Εισαγωγή

Ιστορικά, στην πλούσια ιστορική διαδρομή 
της, η Κύπρος υπήρξε πολιτισμικό σταυ-
ροδρόμι λαών και νοοτροπιών. Το Τμήμα 
προσφέρει στο σύγχρονο κυπριακό ευρω-
παϊκό κράτος-μέλος της ΕΕ από το 2004, 
την κατάλληλη θεσμική διδασκαλία της 
κουλτούρας και του πολιτισμού των ευρω-
παϊκών λαών. Για τους λόγους αυτούς, το 
Τμήμα προσφέρει ένα καινούργιο προπτυ-
χιακό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε 
δύο Πτυχία: Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας και Πτυχίο Σύγχρονων Γλωσ-
σών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Είναι αξιο-
σημείωτο ότι το Τμήμα προσφέρει το μόνο 
Πτυχίο στην Κύπρο και, συναφώς, στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου, που οδηγεί στη γνώση 
διαφόρων ξένων γλωσσών.

Γιατί  
Γαλλικές και  
Ευρωπαϊκές Σπουδές;

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με 
ενιαία πρόσβαση, οδηγεί στην απόκτηση δύο διαφορετικών Πτυχίων μέσα 
από ένα κοινό κορμό μαθημάτων. 

  Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

  Πτυχίο Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Τα δύο Πτυχία του Τμήματος παρέχουν σύγχρονη και πλήρη κατάρτιση, 
εφάμιλλη αντίστοιχων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Προσφέρουν τη δυ-
νατότητα στους φοιτητές του, να εργαστούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό 
όχι μόνο ως διδάσκοντες ή/και πρεσβευτές της γαλλικής γλώσσας και 
πολιτισμού, αλλά και ως Ευρωπαίοι πολίτες που κατέχουν πολύ καλά 3-4 
γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά ή/και Γερμανικά/Τουρκικά). Οι 
πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε πάρα πολλούς 
τομείς, θεσμούς και υπηρεσίες είτε της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε άλλων διεθνών οργανισμών, όπως στη δημόσια 
και ιδιωτική εκπαίδευση στην Κύπρο, στις πολιτιστικές υπηρεσίες, στον 
κλάδο γλωσσικών υπηρεσιών στη Δημόσια Υπηρεσία (Υπουργείο  
Παιδείας, Υπουργείο Εξωτερικών, κτλ.), στα θεσμικά όργανα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.



ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ στις Γαλλικές Σπουδές και Ευρωπαϊκές Σπουδές
Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών σπουδών προσφέρει δυο 
διδακτορικά προγράμματα: το Διδακτορικό Πρόγραμμα στις  
Γαλλικές Σπουδές καθώς και το Διδακτορικό Πρόγραμμα στις 
Ευρωπαϊκές σπουδές, που οδηγούν στην απόκτηση επιστημο-
νικής γνώσης υψηλού επιπέδου και παρέχουν μια σύγχρονη και 
εξειδικευμένη κατάρτιση στον τομέα της έρευνας και της μεθο-
δολογίας της έρευνας, σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις για 
πανεπιστημιακή γνώση και τα δεδομένα της νέας ευρωπαϊκής 
πραγματικότητας.

Οι απόφοιτοι φοιτητές μπορούν να εξασφαλίσουν επαγγελματι-
κές ευκαιρίες στον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σε 
διάφορους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης στην 
Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον δημόσιο τομέα της  
Κύπρου ή άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στον πολιτιστικό και  
γλωσσολογικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον  
δημόσιο ή ιδιωτικό τριτογενή τομέα, σε πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και διεθνείς οργανισμούς. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Προγράμματα Σπουδών
  Μάστερ στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης 
Γλώσσας προτείνει μια κατάρτιση η οποία έχει ως βασικούς στό-
χους ο φοιτητής να αποκτήσει: α) ακαδημαϊκές γνώσεις στη  
διδακτική της γαλλικής ως ξένης γλώσσας (θεωρητικό πλαίσιο, 
σύγχρονες μεθοδολογίες), β) επαγγελματικές ικανότητες στη  
διδασκαλία της συγκεκριμένης γλώσσας (πρακτική εξάσκηση, σχο-
λική εμπειρία) και γ) εξοικείωση με την εκπαιδευτική διοίκηση.  

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα τόσο σε 
ενεργούς καθηγητές Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας στον δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα της Κύπρου, όσο και σε μελλοντικούς καθηγητές 
ή ειδικούς στον τομέα της Γαλλοφωνίας, που επιθυμούν να εργα-
στούν εντός ή εκτός Κύπρου, μίας περαιτέρω εξειδίκευσης. Επίσης, 
απευθύνεται σε πτυχιούχους Γαλλικών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, σε πτυχιούχους άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, καθώς και άλλων κυπριακών ή ξένων πανεπιστημίων, οι 
οποίοι αποβλέπουν σε εξειδίκευση στον τομέα της Διδακτικής της 
Γαλλικής σε συνδυασμό με την Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση. 

Από ακαδημαϊκή άποψη, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση 
των πτυχιούχων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, αλλά και των 
κατόχων άλλων διπλωμάτων του γαλλόφωνου χώρου, σύμφωνα 
με τις τρέχουσες απαιτήσεις της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης 
Γλώσσας και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, εντός 
και εκτός Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα, προτείνει μία εις βάθος κα-
τάρτιση, διάρκειας τριών εξαμήνων (4 μαθήματα από το Τμήμα 
Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών + 2 μαθήματα από το Τμήμα 
Επιστημών της Αγωγής ή/και το Τμήμα Ψυχολογίας + Μεταπτυ-
χιακή Eργασία), η οποία προσφέρει τόσο τα  απαραίτητα εργαλεία 
ανάλυσης διδακτικών καταστάσεων, όσο και τα πρακτικά εργαλεία 
που επιτρέπουν  την παρέμβαση σε επαγγελματικούς τομείς που 
άπτονται της διδακτικής διαδικασίας. Από ερευνητικής σκοπιάς, 
στόχος του Προγράμματος είναι οι απόφοιτοί του να μπορούν να 

πραγματοποιήσουν διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Γαλλικών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ή σε άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου 
Κύπρου που διαθέτουν συναφή αντικείμενα έρευνας (π.χ. Τμήμα 
Επιστημών της Αγωγής, Τμήμα Ψυχολογίας), αλλά και σε πανεπι-
στήμια άλλων χωρών με προοπτικές για πανεπιστημιακή έρευνα 
στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

  Μάστερ στις Ευρωπαϊκές Σπουδές 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ στις Ευρωπαϊκές Σπουδές 
προσφέρεται από το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου στα ελληνικά και σε διεθνείς γλώσσες. 
Τα μαθήματα του Προγράμματος διδάσκονται κυρίως στα Αγγλικά 
και στα Γαλλικά, ανάλογα με το γλωσσικό προφίλ των φοιτητών. 
Κάποια μαθήματα μπορούν να διδαχτούν στα Ελληνικά. Οι στόχοι 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι οι εξής: 

     Από ακαδημαϊκής σκοπιάς, το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να 
διερευνήσει συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με τον 
πολιτισμό της Ευρώπης και να δει πώς αυτά τα θέματα σχετί-
ζονται με φιλοσοφικούς, φιλολογικούς, οπτικούς και άλλους 
πολιτισμικούς λόγους. Το Πρόγραμμα προωθεί τρόπους με-
λέτης ευρωπαϊκών πολιτισμικών φαινομένων περιεκτικά, συν-
δυάζοντας μία συγκεκριμένη ευρωπαϊκή συγκυρία με το δια-
χρονικό της υπόβαθρο. 

     Από ερευνητικής σκοπιάς, στόχος του Προγράμματος είναι 
οι απόφοιτοί του να μπορούν να κάνουν διδακτορικές σπου-
δές σε εξειδικευμένα πεδία των ευρωπαϊκών πολιτισμικών 
σπουδών, συνδυάζοντάς τα με τομείς όπως οι ευρωπαϊκές 
λογοτεχνικές σπουδές και η συγκριτική γραμματολογία, οι 
κινηματογραφικές σπουδές και σπουδές τέχνης, η ευρωπαϊκή 
ιστορία, η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία και οι πολιτικές 
επιστήμες.



Το πρώτο συνθετικό της ονομασίας του Τμήματος «Γαλλικές Σπουδές» αντα-
νακλά τη γαλλική διάσταση του πολυκλαδικού χαρακτήρα που διέπει το 
πρόγραμμα Γαλλικών Σπουδών. Η διδασκαλία που προσφέρεται έχει διπλή 
κατεύθυνση: σπουδές λογοτεχνίας/πολιτισμού και σπουδές στην επιστήμη 
της γλώσσας. Εκτός από την ποιοτική διδασκαλία που προσφέρεται στην 
Κύπρο, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να περάσουν ένα ή δύο εξάμηνα σε  
γαλλόφωνο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Το τετραετές Πτυχίο Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας που επισφραγίζει αυτές τις σπουδές, παρέχει την 
ευκαιρία στους αποφοίτους του Τμήματος να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία 
τους σε διάφορα πεδία ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Κύπρο ή 
στο εξωτερικό.  

Το δεύτερο συνθετικό του τίτλου του Τμήματος «Ευρωπαϊκές Σπουδές» κα-
λύπτει τη δημιουργία του πολύγλωσσου και πολυκλαδικού Προγράμματος 
Ευρωπαϊκών Σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση του Πτυχίου Σύγχρονων 
Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Τα μαθήματα του Προγράμματος δι-
δάσκονται στην Γαλλική, Αγγλική ή Γερμανική, και αφορούν τις Ανθρωπι-
στικές Επιστήμες, μαζί με τις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες και την 
Νομική. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρο-
μία τους σε διαφόρους τομείς στην Κύπρο, σε χώρες ή θεσμούς της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους. 

Διδασκαλία

Η έρευνα αποτελεί μια θεμελιώδη πτυχή της δραστηριότητας του 
Τμήματος. Οι ερευνητικές δραστηριότητες διεξάγονται μεμονωμένα 
ή σε συνεργασία με άλλους διδάσκοντες-ερευνητές του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, καθώς και με συναδέλφους από την Ελλάδα, τη Γαλλία, 
τη Γερμανία, την Ελβετία και άλλες ευρωπαϊκές ή μη χώρες, αλλά 
και στο πλαίσιο των Διμερών Συμφωνιών Διδασκαλίας και Έρευνας.

Έρευνα/Διεθνής Αναγνώριση

Σταδιοδρομία
•  Διδάσκοντες γαλλικής ως ξένης γλώσσας. 

•  Διευθυντές γαλλόφωνων και ξενόγλωσσων  
ιδιωτικών σχολείων. 

•  Διευθυντές κέντρων γλωσσών και φροντιστηρίων. 

•  Επιθεωρητές Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας. 

•  Ειδικοί εκπαιδευτές παιδαγωγικών ινστιτούτων. 

•  Συγγραφείς γαλλόφωνων εγχειριδίων. 

•  Σύμβουλοι και λειτουργοί στον κλάδο των  
γλωσσικών υπηρεσιών. 

•  Σύμβουλοι ειδικοί σε θέματα Γαλλοφωνίας που 
δραστηριοποιούνται στο γαλλόφωνο κόσμο. 

•  Σχεδιαστές γαλλόφωνων διδακτικών  
προγραμμάτων. 

•  Εκπαιδευτές Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας. 

•  Εκπαιδευτές για το διαδίκτυο. 

•  Εκπαιδευτές για επιμορφωτικά προγράμματα. 

•  Λειτουργοί σε όργανα και υπηρεσίες της ΕΕ. 

•  Λειτουργοί στον δημόσιο τομέα  
(Υπουργεία Εξωτερικών, Εμπορίου, Παιδείας, 
Τμήμα Μετανάστευσης), πολιτιστικά ιδρύματα, 
διπλωματικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες, διδασκαλία (Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας), ερευνητικά κέντρα κ.λπ. 

•  Μεταφραστές/Διερμηνείς. 

•  Λειτουργοί στον τομέα τουρισμού, σε 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε αεροπορικές 
εταιρείες, στα ΜΜΕ, στον διεθνή/ευρωπαϊκό 
τραπεζικό τομέα, σε υπεράκτιες εταιρείες, σε 
πολυεθνικές επιχειρήσεις και διεθνείς 
οργανισμούς (Ερυθρός Σταυρός), στον χώρο  
του εμπορίου και των επιχειρήσεων εντός ή 
εκτός Ευρώπης.

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών παρέχει στους  
φοιτητές του την δυνατότητα: 
•  Εισερχόμενης και εξερχόμενης κινητικότητας φοιτητών μέσω του 

Προγράμματος Ανταλλαγής Φοιτητών ERASMUS+. 
•  Πρακτικής άσκησης. 
•  Παροχής υποτροφιών. 
•  Συμμετοχής σε διάφορα συνέδρια, εκδηλώσεις και διαλέξεις. 
•  Εξεύρεσης εργασίας.

Δραστηριότητες/Κινητικότητα/ 
Συμμετοχή στα Κοινά



Μαρτυρίες  
Φοιτητών/Αποφοίτων

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ 
Απόφοιτος Πτυχίου Σύγχρονων Γλωσσών και  
Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου πριν τον 
Ιούνιο 2018, στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών (συνδυασμός Αγγλικών-Γερμανικών). 
Εξαρχής ήταν ο κλάδος που ήθελα να ακολουθήσω, 
άρα γνώριζα πως έκανα την σωστή επιλογή. 
Ακολούθησα κάτι για το οποίο ήμουν παθιασμένος. 
Συχνά, όταν με ρωτούσαν τι σπουδάζω, έβλεπα μια 
απορία στο βλέμμα τους, «μα τι θα κάνεις με αυτό 

που ακολούθησες, σε τι θα σε βοηθήσει»; κ.τ.λ. Δεν άφησα ποτέ να με επηρεάσει και να με 
βγάλει έξω από τους στόχους μου. Πάντα με θυμάμαι να κρατάω την σημαία της ΕΕ, το 2004 
ένιωσα πως επιτέλους η πατρίδα μου ανήκει σε μια οικογένεια. Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές 
μου, αποφάσισα να κάνω αίτηση για την πρακτική «Schuman», που δίνει την ευκαιρία σε νέους 
να εργαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και να μπορέσουν μετέπειτα να διεκδικήσουν μια 
θέση στην αγορά εργασίας στις Βρυξέλλες. Εκεί εργάζομαι τώρα, σε γραφείο ευρωβουλευτή. 
Το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα. Θυμάμαι όταν επισκέφθηκα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ως μαθητής λυκείου για πρώτη φορά, με το Πρόγραμμα Euroscola, και είπα από μέσα μου, «Θα 
επιστρέψω εδώ μια μέρα!». 
Είμαι ευγνώμων για τα μικρά βήματα που κατάφερα, και οφείλω ένα ευχαριστώ στο ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα που μου παρείχε δωρεάν εκπαίδευση για τέσσερα χρόνια, κάτι που δεν 
είναι δεδομένο σε πολλές χώρες. Όμως, το μεγαλύτερο ευχαριστώ το χρωστώ κυρίως στους 
καθηγητές που απαρτίζουν την ομάδα του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Τα 
μαθήματα που διδάχθηκα μου έδωσαν γνώσεις και κριτική σκέψη, για να μπορέσω να 
παραμείνω σ’ ένα τέτοιου βεληνεκούς θεσμικό όργανο. Η φιλοσοφία, η κριτική σκέψη, το υψηλό 
επίπεδο διδασκαλίας των Γαλλικών και Γερμανικών, και οι απαιτήσεις του κλάδου, μου έδωσαν 
τα εφόδια και την αυτοπεποίθηση. Συμβουλή μου στους φοιτητές του Τμήματος είναι, 
παράλληλα με τα μαθήματά τους, να συμμετέχουν και να είναι ενεργοί σε διάφορους ΜΚΟ  
και εθελοντικά προγράμματα. Ως φοιτητές του κλάδου, μπορούν να διοργανώνουν συζητήσεις 
(debates) στην γαλλική και γερμανική γλώσσα, που να αφορούν τις διεθνείς σχέσεις. Η Γαλλία 
και η Γερμανία κατέχουν ηγετικό ρόλο στην ΕΕ, οφείλουν να μάθουν την ιστορία αυτών των 
κρατών-μελών από το 1957 με την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης. Να εκφράσουν τα 
ενδιαφέροντά τους και να ακουστεί η φωνή τους. Τους χαρίζονται απλόχερα τα απαραίτητα 
εφόδια στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 
Διδακτορική φοιτήτρια στις Γαλλικές Σπουδές 

Η πορεία μου στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
ξεκίνησε το 2014, όπου εντάχθηκα στο προπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Κατά 
τη διάρκεια των σπουδών μου, ανακάλυψα και αγάπησα τη 
διδακτική, τη γλωσσολογία, τη λογοτεχνία, τον γαλλικό 
πολιτισμό, τη μετάφραση, καθώς και τη διδακτική μέσα από 
τις νέες τεχνολογίες. Το πάθος μου για τη γαλλική γλώσσα και 
κουλτούρα, με οδήγησε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

«Διδασκαλία της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας», όπου εκεί είχα την ευκαιρία να διδαχθώ νέες 
εκσυγχρονισμένες μεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας, σε συνδυασμό 
με την κοινωνιογλωσσολογία. 
Με ζήλο και σκληρή δουλειά, βρίσκομαι πλέον στο δεύτερο χρόνο του Διδακτορικού 
Προγράμματος των Γαλλικών Σπουδών, όπου έχω την ευκαιρία να ασχοληθώ εις βάθος με τη 
Γλωσσολογία και τη Διδακτική. Το Τμήμα, εκτός από μια πληθώρα διαλέξεων και συνεδρίων, 
σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, μου προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα συνεργασίας και 
ανταλλαγής απόψεων με το Πανεπιστήμιο Paul Valéry III Montpellier, της Γαλλίας. Στόχος μου, 
εκτός από τη μεταλαμπάδευση γνώσεων και τη διδασκαλία της Γαλλικής, η δημιουργία νέων 
μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας, καθώς και οι αναρίθμητες γλωσσολογικές έρευνες, 
ακολουθώντας πλέον ακαδημαϊκή καριέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές του 
Τμήματος για τη στήριξή τους και την ώθησή τους να ακολουθήσω τα όνειρά μου.

ΜΕΛΙΝΑ ΦΕΛΛΑ, Διδακτορική φοιτήτρια στις Γαλλικές Σπουδές 

Μετά από δέκα χρόνια εργασίας ως καθηγήτρια της Γαλλικής 
ως Ξένης Γλώσσας σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, 
συνέχισα τις σπουδές μου, επειδή ένιωσα ότι χρειαζόμουν 
μια εκπαίδευση που θα μου επέτρεπε να αποκολληθώ από 
την παραδοσιακή διδασκαλία και να προχωρήσω σε μια πιο 
ενθαρρυντική, ευχάριστη και διασκεδαστική εκπαίδευση, 
που θα μπορούσε προπάντων να τονώσει το ενδιαφέρον των 
μαθητών μου για τη γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό. 
Το Μεταπτυχιακό στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης 

Γλώσσας από το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου 
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου, αφού μου πρόσφερε μια εκπαίδευση πλούσια σε γνώσεις 
και εργαλεία, τα οποία μου επέτρεψαν να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου σχετικά με τις διάφορες 
μεθόδους διδασκαλίας και, κατ’ επέκταση, να βελτιώσω σημαντικά τις διδακτικές μου 
ικανότητες. Επίσης, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες 
εκπαίδευσης, είχα την ευκαιρία να διευρύνω τους ορίζοντές μου χρησιμοποιώντας διάφορα 
διαδικτυακά εργαλεία. 
Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη δυναμική ομάδα καθηγητών του Τμήματος  για 
την υποστήριξή και την έμπνευση που μου έδωσαν, καθώς και τους πολλούς προσκεκλημένους 
ομιλητές που εμπλούτισαν περεταίρω τις γνώσεις μας.
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ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Απόφοιτη Μεταπτυχιακού Προγράμματος  
«Διδασκαλία της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» 

Μετά την απόκτηση Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού στην 
Κοινωνιογλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, 
ήθελα να αναπροσαρμόσω τον εαυτό μου στη διδασκαλία της 
Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας. Επέστρεψα στην Κύπρο και 
άρχισα να κάνω ιδιαίτερα μαθήματα, αλλά και να δουλεύω 

σε ένα σχολείο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων βημάτων της καριέρας μου, ανακάλυψα ένα 
συναρπαστικό πεδίο και την ανάγκη εφαρμογής νέων μεθόδων διδασκαλίας. Ως εκ τούτου, 
ένιωσα την ανάγκη εμπλουτισμού των γνώσεών μου και εξειδίκευσης στη διδασκαλία της 
Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας, καθώς και στη χρήση των νέων τεχνολογιών, μια ουσιαστική 
διάσταση της διδασκαλίας των γλωσσών σήμερα. 
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας, έμαθα πώς να 
αφουγκράζομαι τους μαθητές, πώς να κάνω τα μαθήματά μου πιο ευχάριστα, πώς να 
οργανώνομαι και ποια μεθοδολογία να ακολουθώ, πώς να δημιουργώ παιδαγωγικό υλικό, και 
πώς να αυξάνω το ενδιαφέρον των  μαθητών. Κατά τη διάρκεια αυτού του Μεταπτυχιακού, 
έμαθα  νέες μεθόδους διδασκαλίας και τρόπους βελτίωσης των μαθημάτων μου. Τώρα, μετά 
την ολοκλήρωση αυτού του Προγράμματος, είμαι πιο αυτόνομη και δημιουργική και έμαθα πώς 
να χρησιμοποιώ αυθεντικά έγγραφα στην τάξη μου, αλλά και πώς να οργανώνω τα μαθήματά 
μου. Πολύ ενθαρρυντικός και ευχάριστος ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διδάξουμε 
γραμματική και λεξιλόγιο. Αυτό το Πρόγραμμα είχε πραγματικά κίνητρα και μου επέτρεψε να 
αλλάξω την παιδαγωγική μου προσέγγιση. 
Αυτά τα δύο χρόνια εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν πλούσια και έντονα, τόσο 
επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία, για να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους καθηγητές του Τμήματος για την καθοδήγησή τους.

ΕΡΙΚΑ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ 
Διδακτορική φοιτήτρια στις Ευρωπαϊκές Σπουδές 

Στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όπου 
ξεκίνησα το Πτυχίο μου στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, στο 
συνδυασμό Αγγλικά – Γαλλικά, φοιτώ από το 2014. Κατά την 
διάρκεια των σπουδών μου, το Τμήμα μου πρόσφερε την 
ευκαιρία να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα ERASMUS+, όπου 
για ένα εξάμηνο συνέχισα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο 
του Στρασβούργου, μια εμπειρία που με βοήθησε αρκετά 

στην μετέπειτα επαγγελματική και προσωπική μου πορεία. Σε όλη την διάρκεια των σπουδών 
μου ακολούθησα μαθήματα στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα, έτσι ολοκλήρωσα τις σπουδές 
μου έχοντας ένα πολύ καλό επίπεδο και στις δύο γλώσσες. 
Ολοκληρώνοντας το Πτυχίο στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και με την σωστή καθοδήγηση από τους 
καθηγητές του Τμήματος, τους οποίους ευχαριστώ θερμά, αποφάσισα όπως συνεχίσω τις 
σπουδές μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές. Στο τελευταίο εξάμηνο 
του Προγράμματος, είχα την ευκαιρία να κάνω την πρακτική μου άσκηση στο Υπουργείο 
Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και, αργότερα, στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο, μια ευκαιρία που με βοήθησε να κατανοήσω έμπρακτα τον ρόλο 
που διαδραματίζει η διπλωματία και το πόσο σημαντικό είναι το Διπλωματικό Σώμα για την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές με βοήθησε να 
ανακαλύψω εις βάθος τον πολιτισμό της Ευρώπης, να τον αγαπήσω και να θέλω να τον ερευνήσω 
περαιτέρω και να συνεισφέρω και εγώ με κάποιον τρόπο σε αυτό τον τομέα. Έτσι, τώρα 
βρίσκομαι στο πρώτο εξάμηνο του Διδακτορικού Προγράμματος στις Ευρωπαϊκές σπουδές, 
όπου ευελπιστώ να ασχοληθώ εις βάθος με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και να συνεισφέρω και 
εγώ στην περαιτέρω κατανόηση αυτού του πολιτισμού, με την εκπόνηση της διατριβής μου. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, που μου έδωσε την 
ευκαιρία να ανήκω και εγώ σε αυτό και να ακολουθήσω την καριέρα που ήθελα, καθώς επίσης 
σε όλους τους καθηγητές του Τμήματος, που με τις γνώσεις τους και την ακατάπαυστη 
υποστήριξη τους με ενέπνευσαν να ανακαλύψω πτυχές της Ευρώπης, που με σιγουριά μπορώ 
να πω ότι κανένα άλλο πρόγραμμα σπουδών δεν θα το πετύχαινε. 


