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ΚΑ ΛΗ ∆ΙΑΣΚ Ε∆ΑΣΗ!
¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ 2010
Βρισκόµαστε ήδη στο 2010 και µε την
ευκαιρία της πρώτης έκδοσης της
«Εκπαιδευτικής Άνοιξης» για το 2010, η
συντακτική επιτροπή της εφηµερίδας
εκφράζει την ικανοποίησή της για την
θερµότατη ανταπόκριση των συναδέλφων στην εκδοτική αυτή προσπάθεια!
Στις γραµµές που ακολουθούν καταγράφουµε διάφορα στοιχεία που αναµένονται στους επόµενους µήνες του 2010
και τα οποία θα µας βοηθήσουν να περάσουµε όµορφες στιγµές στον ελεύθερο
µας χρόνο.
Αρχή από τον αθλητισµό. Οι µπύρες και
οι παραγγελιές από τα ταχυφαγεία θα
έχουν φέτος τον Ιούνιο και τον Ιούλιο
την τιµητική τους. Το Παγκόσµιο Κύπελλο ποδοσφαίρου της Νοτίου Αφρικής
ολοένα και πλησιάζει και οι απανταχού
ποδοσφαιρόφιλοι (άντρες και γυναίκες)
είναι ήδη έτοιµοι. Η συµµετοχή της Εθνικής Ελλάδας για πρώτη φορά από το
1994 δίνει ιδιαίτερο χρώµα σε Κύπρο και
Ελλάδα. Τα θαύµατα επαναλαµβάνονται;
Σηµαντικό αθλητικό γεγονός µε ελληνική συµµετοχή, θα είναι και το Μουντοµπάσκετ της Κωνσταντινούπολης, από
28 Αυγούστου µέχρι 12 Σεπτεµβρίου. Ας
ευχηθούµε, η επίσηµη αγαπηµένη των
Ελλήνων εθνική, να µας κάνει ξανά υπε-

ρήφανους.
Αγωνία και στις πίστες της F1, όπου η
συζήτηση έχει αναλωθεί στην επιστροφή
του Μίκαελ Σουµάχερ και στη συµµετοχή
πολλών νέων κατασκευαστικών εταιριών.
Το αυξηµένο ενδιαφέρον είναι εγγυηµένο.
Στον τοµέα της τεχνολογίας το 2010
θα εστιαστεί στον τρόπο µε τον οποίο θα
βλέπουµε µέσα από τις οθόνες της τηλεόρασης, του κινηµατογράφου και του
υπολογιστή µας. Η επέλαση µέσα στη
χρονιά της τρισδιάστατης παραγωγής,
απεικόνισης και θέασης θα είναι εντυπωσιακή. Ο 3D κόσµος θα εστιαστεί κυρίως
σε κινηµατογραφικές παραγωγές και
µεγάλα αθλητικά γεγονότα –προς το
παρόν.
Όσον αφορά τη µουσική θα επιστρέψουµε πιο κοντά στην µουσικότητα των
80s. H τάση θα είναι ποπ, µε θεατρικούς
προσδιορισµούς. Η νέα γενιά τραγουδοποιών που κατέκλυσε το 2009, παραµένει στο προσκήνιο µε αρκετές νέες,
παρόµοιες προσθήκες. Η παγκόσµια µουσική σκηνή του 2010 απαιτεί µεγαλύτερο
θεατρινισµό στο ντύσιµο και την εµφάνιση.
Ο κινηµατογράφος από τις αρχές του
νέου χρόνου έχει επιστρέψει δυναµικά.

Το AVATAR (αν δεν το έχετε ήδη δει…
δείτε το) έσπασε και σπάζει ταµία ανά
την υφήλιο. Πολυαναµενόµενες ταινίες
από εκατοµµύρια σινεφίλ για το 2010
είναι τα πιο κάτω: Sherlock Holmes, Clash
of the Titans, Agora, The Twilight Saga:
Eclipse, Where the Wild Things are, Prince
o Persia και άλλα πολλά. Άντε επειδή οι
περισσότερες είστε γυναίκες, σηµειώστε
και την κυκλοφορία του Sex and the City
2…
Ας ευχηθούµε φέτος να βρούµε περισσότερο χρόνο για να διαβάσουµε περισ-

σότερο. Πληθώρα βιβλίων, κυρίως µεταφρασµένων και πάλι, κοσµούν τη βιβλιοθήκη µας το 2010. Σύµφωνα µε τους κριτικούς βιβλίων και τις πωλήσεις που
έχουν κάνει ήδη στο εξωτερικό, οι πιο
κάτω κυκλοφορίες θα έχουν µεγάλη απήχηση και στο νησί µας: «Μετά το σεισµό»
του Χαρούκι Μουρακάµι, «Συνάντηση»
του Μίλαν Κούντερα, «Γένεση» του
Μπερνάρντ Μπέκετ, «Ο Νυχτερινός επισκέπτης» του Τζέιµς Ελρόι.
Καλή διασκέδαση λοιπόν!
Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ™Ô˘‰¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫‡ÚÔ˘;

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
της Κατερίνας Σολωµού,
της Μαρίας Καστάνα
και Πρόδροµου Αλαµπρίτη
Εκπαιδευτικών

• §ÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ
ºÔÈÙËÙÒÓ
• ∫·È ÙÈ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÊÔÈÙËÙÈÎ¤˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
Η Φοιτητική Παράταξη Κυπρίων ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είναι
Αυτοτελής, Μαζική, Αυτόνοµη, ∆ηµοκρατική και Συνδικαλιστική οργάνωση φοιτητών. ∆ραστηριοποιείται έντονα στο χώρο του Πανεπιστηµίου έχοντας ως γνώµονα
και σκοπό τη δυναµική προάσπιση και την αποτελεσµατική προώθηση των συµφερόντων της φοιτητικής µας
κοινότητας, δίνοντας άµεσα και δυναµικά το δικό της
στίγµα σε σηµαντικές πολιτικές αποφάσεις.
Ανατρέχοντας στη συνεχή δράση και ξεδιπλώνοντας
την ασταµάτητη προσφορά της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ,
εύκολα µπορεί κανείς να εντοπίσει τους βασικούς
τοµείς δράσης της αλλά και τη γενικότερη παρέµβασή
της, τόσο στο χώρο του Πανεπιστηµίου όσο και στο
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Έχοντας ως αρχή τον κοινωνικό φιλελευθερισµό δεν παραµένει στάσιµη στα
κούφια λόγια και στις µεγαλόστοµες διακηρύξεις αλλά
περνάει από τα λόγια στις πράξεις.

∂ÈÙÚÔ‹ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ºÔÈÙËÙÒÓ ¶ƒø∆√¶√ƒπ∞™
Για το λόγο αυτό, η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές αποτελούν µια πολύ σηµαντική και ουσιαστική µερίδα των
φοιτητών του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Ως εκ τούτου,
έχει δηµιουργηθεί η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Φοιτητών της Πρωτοπορίας, η οποία αφουγκράζεται τις διάφορες ανησυχίες τους, βρίσκεται πάντα στο πλευρό

τους και τάσσεται ξεκάθαρα και χωρίς υπεκφυγές, υπέρ
των συµφερόντων των µεταπτυχιακών µας φοιτητών.

ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™Ô˘‰ÒÓ
Όλα τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κύπρου προσφέρουν ένα ή περισσότερα προγράµµατα σπουδών σε επίπεδο µάστερ και διδακτορικό. Έχουν και φέτος προκηρυχθεί τα νέα µεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράµµατα σπουδών. Ήδη, έχει λήξει η προθεσµία υποβολής
αιτήσεων. Όσον αφορά στο Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, είχαν προκηρυχθεί 143 θέσεις στα Μεταπτυχιακά
προγράµµατα του τµήµατος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος. Τα Μεταπτυχιακά προγράµµατα είναι η Ανάπτυξη Προγραµµάτων
και ∆ιδασκαλίας, η Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση και Αξιολόγηση, η ∆ιδακτική του Γλωσσικού Μαθήµατος, η Ενιαία
Εκπαίδευση, οι Επιστήµες της Αγωγής, η Μαθηµατική
Παιδεία και η Μάθηση στις Φυσικές Επιστήµες. Επιπλέον, το τµήµα Επιστηµών της Αγωγής και το τµήµα
Μαθηµατικών και Στατιστικής είχαν προσφέρει 20
θέσεις για τη ∆ιδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηµατικών.
Οι υποψήφιοι για το πτυχίο µάστερ πρέπει να είναι
κάτοχοι πανεπιστηµιακού τίτλου σπουδών και καλοί
γνώστες της Αγγλικής Γλώσσας. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Πανεπιστηµίου Κύπρου γίνονταν δεχτές αιτήσεις µέχρι τις 15 Απριλίου 2010, για τα µεταπτυχιακά
προγράµµατα τα οποία θα αρχίσουν το Σεπτέµβριο του
2010.
Το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα ξεκινήσει
και η διαδικασία επιλογής των νέων µεταπτυχιακών
φοιτητών που θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήµιο Κύπρου
τον προσεχή Σεπτέµβριο. Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να
απευθυνθούν στη συνάδελφο Κατερίνα Σολωµού στο
99319568 ή µέσα από την ιστοσελίδα µας
www.protoporiaucy.com.

ºÔÈÙËÙÈÎ¤˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜: ªÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ
¶ƒø∆√¶√ƒπ∞!
Την 18η Μαρτίου 2010 έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στο ∆.Σ. της
ΦΕΠΑΝ, της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστηµίου
Κύπρου.
Για ακόµη µια φορά η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είναι Ε∆Ω,
κοντά στους φοιτητές της, προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς. ∆ουλεύοντας µε ανιδιοτέλεια για κάθε φοιτητή, ανεξαρτήτως ιδεολογίας και µε καθαρή τη συνείδησή της, τολµά να κοιτάζει τους φοιτητές στα µάτια και
να ζητά την στήριξή τους δίνοντάς της την πολύτιµη
ψήφο. Και το αποτέλεσµα είναι πλέον γνωστό: η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εξασφάλισε το ψηλότερο ποσοστό που πήρε
ποτέ παράταξη στα χρονικά των εκλογικών αναµετρήσεων για το νέο ∆.Σ. ΦΕΠΑΝ.

∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
2008
46.99%

ΠΟΣΟΣΤΟ
2009
47.50%

ΠΟΣΟΣΤΟ
2010
48.10%

Προοδευτική
Αναγέννηση
Αγώνας
ΑΦΕ

40.96%
4.85%
5.63%
5.63%

40.25%
3.72%
4.07%
3.08%

40.08%
3.61%
3.95%
3.62%

