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Λευκωσία, 16 Δεκεμβρίου 2016

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου: «Είμαι βέβαιος ότι από την προσπάθεια αυτή θα προκύψουν
αμοιβαία οφέλη για τα ελληνικά σχολεία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου»

Τα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν
στο
εξωτερικό
επιδιώκει
να
προσεγγίσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου
στο πλαίσιο της πάγιας επιδίωξής του
να διατηρεί στενούς δεσμούς με τους
Κύπριους και Έλληνες της διασποράς.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, απέστειλε
πρόσκληση
συνεργασίας
στους
Διευθυντές 21 ελληνικών σχολείων
που λειτουργούν σε Αίγυπτο, Ισραήλ,
Αιθιοπία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Σουδάν, Γερμανία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Νότιο
Αφρική και Αμερική.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προτίθεται να προσφέρει θέσεις υπό ακαδημαϊκές, βεβαίως,
προϋποθέσεις, στους τελειόφοιτους Λυκείου των εν λόγω σχολείων για να φοιτήσουν, στον
επιστημονικό κλάδο που τους ενδιαφέρει, συμπεριλαμβανομένης της Ιατρικής Σχολής.
Περαιτέρω, θα προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός προγράμματος θερινού
σχολείου, ενώ η συνεργασία θα καλύψει και άλλες πτυχές που αφορούν στις μεθόδους
διδασκαλίας, τη διαχείριση των βιβλιοθηκών των σχολείων κ.ά.
Σημειώνεται ότι, στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να προσελκύσει
εγνωσμένου κύρους επιστήμονες της διασποράς οι οποίοι θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στη

δυναμική εξέλιξη, τον εκσυγχρονισμό και την ακαδημαϊκή αναγνώριση
ακαδημαϊκού ιδρύματος σε διεθνές επίπεδο.

του ανώτατου

Αναφερόμενος στην προσέγγιση των
μαθητών της διασποράς ο Πρύτανης,
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
σημείωσε: «Πρόκειται για παιδιά, τα
οποία ενώ δεν ζουν στον ελληνικό
χώρο, διαχέονται από ελληνικότητα,
από το πνεύμα του Ελληνισμού,
εμπλουτισμένο με τα μοναδικά
χαρακτηριστικά της χώρας που
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Είναι ένα
μοναδικό συναίσθημα να συναντάς τέτοια παιδιά και να ανταλλάσσεις μαζί τους σκέψεις και
προβληματισμούς. Επισκεπτόμενος τη Νότιο Αφρική φέτος διέκρινα την σπιρτάδα και το ζωηρό
πνεύμα των παιδιών στο σχολείο SAHETI, κι αυτό ήταν το έναυσμα για να διερευνήσουμε
περαιτέρω τρόπους συνεργασίας και ώσμωσης με τους νέους του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Είμαι βέβαιος ότι από την προσπάθεια αυτή θα προκύψουν αμοιβαία οφέλη για τα ελληνικά
σχολεία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση των παιδιών αυτών θα
είναι επικερδής για τον τόπο, είτε αυτά παραμείνουν στην Κύπρο για να εργαστούν και να
προσφέρουν, είτε επιστρέψουν στις χώρες όπου γεννήθηκαν. Θα είναι οι νέοι της διασποράς
που φοίτησαν στο Πανεπιστήμιό μας, μια διαχρονική γέφυρα ανάμεσα στις δύο πατρίδες».

