
Μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών, και έπειτα από την 
επιτυχημένη πολύχρονη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το Υπουργείο Παιδείας και την Παγκύπρια Συνομοσπονδία 
Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει 
βιωματικά εργαστήρια για μαθητές Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου τα οποία θα  πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 
2022 μεταξύ 11:00π.μ. και 2:00μ.μ. στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η ημερίδα έχει διαδραστικό χαρακτήρα δίνοντας 
στους μαθητές τα εφόδια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενθαρρύνοντας τους να εμπλακούν σε εξειδικευμένες 
δραστηριότητες στα πεδία της Αρχιτεκτονικής, της Νομικής, της Τεχνολογίας και της Υγείας. Οι συμμετέχοντες 
θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να υποβάλλουν ερωτήματα στους καθηγητές και να προσδιορίσουν τις 
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους προοπτικές.

Ταυτόχρονα οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο έτσι ώστε να γνωρίσουν 
και να εξοικειωθούν με βασικούς τρόπους εντοπισμού, ενίσχυσης και ανάπτυξης των δυνατοτήτων των μαθητών/
μαθητριών.

Η ημερίδα θα είναι Παγκύπριας εμβέλειας και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα αναλάβει την οργάνωση και την κάλυψη 
του κόστους της μεταφοράς των μαθητών και γονιών από και προς άλλες επαρχίες. Η ημερίδα προσφέρεται δωρεάν 
και περιλαμβάνει δωρεάν σνακ.

Εργαστήριο για μαθητές:

Εκμάθηση Εργαλείων και Ανάπτυξη Γνώσεων 
στα πεδία της Τεχνολογίας, της Υγείας, της 
Νομικής και της Αρχιτεκτονικής.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
15 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2022
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΊΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ 
ΣΧΟΛΕΊΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής:

Μέλανη Στρατή:   
22 841674 | strati.me@unic.ac.cy

Χριστίνα Ευριπίδου:  
22841529 | evripidou.c@unic.ac.cy

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής: 
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10:30 – 11:00 11:00 – 12:30 11:00 – 12:30 12:30 – 14:00 14:00

Εγγραφές Εργαστήρια Για 
Μαθητές

Σεμινάριο Για 
Γονείς Ξενάγηση Μεσημεριανό και 

Αναχώρηση

Σεμινάριο για γονείς:

Διασφαλίζοντας το επιτυχημένο 
μέλλον των παιδιών μου. Εντοπισμός 
και ενίσχυση των δυνατοτήτων τους.



Διασφαλίζοντας το επιτυχημένο μέλλον των παιδιών μου.     
Εντοπισμός και ενίσχυση των δυνατοτήτων τους

Το σεμινάριο για τους γονείς θα πραγματοποιηθεί από την κα. Δένα Λοΐζου (Σχολική Ψυχολόγος, Απόφοιτη του Μεταπτυχιακού 
Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας) και την Σιμόνη Γεωργίου (Ασκούμενη Σχολική Ψυχολόγος στο Μεταπτυχιακό 
Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Tech-visions: Σχεδιάζοντας το σπίτι του μέλλοντος

Μετά από µία σύντοµη παρουσίαση θα δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να οραματιστούν το σπίτι του μέλλοντος μέσα 
από σειρά δημιουργικών σκαριφημάτων και σχεδίων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εξερευνώντας το συναρπαστικό κόσμο της
Πληροφορικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πώς αποφασίζει το YouTube ποια βίντεο θα μας προτείνει; Ποια προϊόντα αγοράζουν μαζί οι πελάτες μας;  Πως μπορεί να 
βελτιωθει η επίδοση μιας ομάδα ποδοσφαίρου/μπασκετ αναλύοντας δεδομένα από προηγούμενους αγώνες; Στο σεμινάριο αυτό 
θα παρουσιαστούν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να απαντήσουμε σε δύσκολα αλλά ενδιαφέροντα ερωτήματα εξερευνώντας 
δεδομένα. Ζούμε στην εποχή των μεγάλων δεδομένων αφού οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η ψυχαγωγία, οι συσκευές που 
χρησιμοποιούμε καθημερινά δημιουργούν έναν κατακλυσμό από αυτά. Μέσα όμως σε αυτόν τον ακατανόητο ηλεκτρονικό όγκο 
κρύβονται απαντήσεις  και λύσεις σε πολλά προβλήματα της καθημερινότητας.  Ο μόνος τρόπος για να εξάγουμε αυτή τη γνώση 
είναι με το να επεξεργαστούμε, αναλύσουμε και οπτικοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά σε κατανοητές για τον άνθρωπο μορφές. 
Αυτές και άλλες μέθοδοι “εξόρυξης” δεδομένων αποτελούν μία ολόκληρη νέα επιστήμη που ονομάζουμε “Επιστήμη Δεδομένων” 
(Data Science) που βασίζεται μεταξύ άλλων στη Τεχνητή Νοημοσύνη. Στην ημερίδα αυτή θα γίνει επίσης παρουσίαση  του 
Τμήματος Πληροφορικής και θα γίνουν επίδειξεις των ρομπότ του Πανεπιστημίου που έχουν προγραμματιστεί από απόφοιτους του 
Τμήματος Πληροφορικής.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ

Γίνομαι Νομικός για μία μέρα

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να δώσει στους νέους τα εφόδια να γνωρίσουν καλύτερα τη Νομική Επιστήμη και να αντιληφθούν 
τη σημασία της, αλλά και να αναδείξει τον πολύπλευρο ρόλο του Νομικού Επαγγέλματος στη σύγχρονη κοινωνία. Επιπλέον, 
θα βοηθήσει τους νέους να γνωρίσουν καλύτερα τις Νομικές Σπουδές, καθώς και τις πολυάριθμες επαγγελματικές προοπτικές 
που προσφέρουν. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σχετικές παρουσιάσεις και να λάβουν μέρος 
σε βιωματικό εργαστήρι εικονικής δίκης, έτσι ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τον μαγικό κόσμο της Νομικής Επιστήμης και του 
Νομικού Επαγγέλματος. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν και να υποβάλουν ερωτήματα στους καθηγητές της Νομικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σχετικά με το περιεχόμενο και τις επαγγελματικές προοπτικές των Νομικών Σπουδών, ώστε 
να προσδιορίσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους προοπτικές.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑγγίΖΩ την Υγεία

Το εργαστήριο «ΑγγίΖΩ την Υγεία» δίνει την ευκαιρία στους μαθητές που θα συμμετέχουν να ενημερωθούν για τα επαγγέλματα 
των Επιστημών Ζωής και Υγείας όπως:

• Βιολογία του Ανθρώπου • Διατροφολογία & Διαιτολογία

Στόχος του εργαστηρίου είναι να ενθαρρύνει τους νέους να γνωρίσουν τις επιστήμες αυτές καλύτερα και να εξερευνήσουν, 
μέσω εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική πλευρά της κάθε επιστήμης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας υπό την επίβλεψη των καθηγητών του Τμήματος Επιστημών Ζωής και Υγείας.  
Επίσης, θα περάσουν μια δημιουργική μέρα και θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους σε 
καθηγητές του Τμήματος Επιστημών Ζωής και Υγείας για θέματα σπουδών, καθώς και για τις επαγγελματικές προοπτικές στον 
τομέα της υγείας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ:


