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Φοιτητικός διαγωνισμός για τη δημιουργία αφισών για την προβολή της Ανώτερης
Εκπαίδευσης της Κύπρου
To Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί ο φοιτητικός
διαγωνισμός για τη δημιουργία αφισών για την προβολή της Ανώτερης Εκπαίδευσης της
Κύπρου.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, γνωρίζοντας καλά το επιστημονικό έργο που επιτελείται
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα και θέλοντας να προβάλει και να στηρίξει τη συνολική
προσφορά τους, κάλεσε τα Πανεπιστήμιά μας να προκηρύξουν εσωτερικούς διαγωνισμούς στο
πλαίσιο των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018, έτσι ώστε οι προπτυχιακοί
φοιτητές να ασχοληθούν με δημιουργικότητα και να φιλοτεχνήσουν αφίσες.
Ανταποκρίθηκαν τα Πανεπιστήμια που είχαν συναφείς με το θέμα κλάδους και Σχολές:
α)
Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου
Frederick
β)
Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και
γ)
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Πηγή έμπνευσης των εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά
της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, όπως για παράδειγμα η ποιότητα του εκπαιδευτικού
μας συστήματος, η πολυπολιτισμικότητα, η πλούσια και πολυπρόσωπη φοιτητική ζωή, καθώς
επίσης τα στοιχεία εκείνα που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Κύπρου
αντλώντας ιδέες από τη γεωγραφική της θέση, το ξεχωριστό της τοπίο, τη θάλασσα και τον ήλιο,
και την κυπριακή κοινωνία γενικότερα.
Οι δημιουργίες των φοιτητών που επελέγησαν από τα Πανεπιστήμια τους και στάλθηκαν στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, επιβεβαιώνοντας ότι στα
Πανεπιστήμια της Κύπρου υπάρχει η μαγιά των φοιτητών που μέσα από το έργο τους
κατέθεσαν στοιχεία της προσωπικότητας και των οραματισμών τους, κάνοντας όλους μας
υπερήφανους που οι φοιτητές μας έχουν τέτοιες ανησυχίες αλλά και που είναι σε θέση να τις
εκφράσουν με τόση φαντασία και δημιουργικότητα.
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές, των οποίων οι εργασίες διακρίθηκαν από κάθε Πανεπιστήμιο, είναι:
 Πανεπιστήμιο Frederick
Δημιουργοί αφισών
 Αντρέας Αχιλλέως
 Αντρέας Μορφής
 Γαβριέλα Ρούνοβα-Αντωνίου
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 Γαβριέλα Φυλακτού
 Ελένη Παναγιώτου
 Μυριάνθη Πέτρου
Υπεύθυνος ακαδημαϊκός:
κ Δημήτρης Κοκκινόλαμπος
 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δημιουργοί αφισών:
 Valentin Scriban
 Αντρέας Βασιλείου
 Γιάννης Ιωάννου
 Θεόδωρος Χριστοδουλίδης
 Στέλιος Παπαγεωργίου
 Χρήστος Συμεωνίδης
Υπεύθυνη ακαδημαϊκός:
κα Γιάννα Χριστοφόρου
 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 Αλέξανδρος Κοντός
 Ειρήνη Καρότση
 Κωνσταντίνα Ξενοφώντος
 Μαρία Πογιατζή
Υπεύθυνη ακαδημαϊκός:
κα Μαρία Σταυρίδη
Κατά τη διάρκεια τελετής βράβευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 18 Μαΐου
2018, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ Κώστας Χαμπιαούρης, απένειμε τιμητικά
διπλώματα στους πιο πάνω φοιτητές ενώ ευχαρίστησε θερμά τόσο αυτούς, όσο και όλους τους
φοιτητές που συμμετείχαν σε αυτήν την πρωτοβουλία και είχαν την ευκαιρία αποδείξουν
έμπρακτα με το έργο τους ότι υπάρχει ποιοτικό υλικό για την προβολή της Ανώτερης
Εκπαίδευσης της Κύπρου. Ευχαρίστησε, επίσης, τους υπεύθυνους καθηγητές των τριών
Πανεπιστημίων που καθοδήγησαν τους φοιτητές και βοήθησαν στην υλοποίηση της
προσπάθειας καθώς και τα πανεπιστήμια που τη στήριξαν.
Όλα τα έργα των φοιτητών που διακρίθηκαν προβάλλονται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης
Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης www.highereducation.ac.cy. Θα αξιοποιηθούν σε
έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε υλικό προβολής
της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, καθώς επίσης σε δραστηριότητες προβολής του
εκπαιδευτικού μας συστήματος στην Κύπρο και στο εξωτερικό, όπου συμμετέχουν με κοινές
αποστολές το Υπουργείο και τα Πανεπιστήμια μας.
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