
 
Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου,  επί της ευκαιρίας της αυριανής συνεδρίας της 

Συγκλήτου, θεωρούμε πολύ σημαντικό να τοποθετηθούμε για το θέμα που μονοπωλεί στις συζητήσεις 

των  τελευταίων ημερών στο Πανεπιστήμιο μας και δεν είναι άλλο από τον τρόπο διδασκαλίας του 

Χειμερινό Εξαμήνου. 

Στα μέσα του προηγούμενου εξαμήνου βιώσαμε μια πολύ μεγάλη κρίση στην οποία ο τρόπος 

αντίδρασης του Πανεπιστημίου μας πήρε θετικά σχόλια καθώς χωρίς μεγάλη καθυστέρηση ξεκίνησε το 

μοντέλο διαδικτυακής εκπαίδευσης. Παράλληλα όμως παρατηρήθηκαν και παραλείψεις αλλά και 

προβλήματα που ήρθαν στην επιφάνεια. Για παράδειγμα, αρκετά εργαστηριακά μαθήματα δεν 

πραγματοποιήθηκαν ή καθυστέρησαν να πραγματοποιηθούν με αποτέλεσμα να μην παρέχεται η 

σωστή διδασκαλία σε κάποια τμήματα. Ταυτόχρονα ο τρόπος παράδοσης των μαθημάτων άλλαξε για 

να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του Πανεπιστημίου που σε θέματα τεχνολογικού 

εξοπλισμού υστερεί σε κάποιο βαθμό. 

Όσο αφορά όμως τον τρόπο διδασκαλίας του επόμενου εξαμήνου, το πρώτο που πρέπει να λάβουμε 

υπόψιν είναι η επιδημιολογική εικόνα που επικρατεί στην Κύπρο. Σαφέστατα, ως ΦΠΚ Πρωτοπορία 

Πανεπιστημίου Κύπρου και ως φοιτητές, δίνουμε προτεραιότητα στη δια ζώσης εκπαίδευση καθώς τα 

οφέλη είναι πολλαπλά. Αρχικά, η διδασκαλία γίνεται με πιο άμεσο τρόπο και έτσι η επαφή διδάσκοντα 

και φοιτητή είναι πιο διαδραστική. Επίσης με την δια ζώσης εκπαίδευση διασφαλίζεται και η 

κοινωνικοποίηση των φοιτητών αλλά κυρίως, ο χαρακτήρας των μαθημάτων δεν αλλοιώνεται, δηλαδή 

το επίπεδο διδασκαλίας παραμένει υψηλό.  

Ταυτόχρονα όμως, δεν παραλείπουμε το γεγονός ότι με  την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

διασφαλίζεται η υγεία της πανεπιστημιακής κοινότητας. Έτσι, εάν το Πανεπιστήμιο προχωρήσει με την 

εξ αποστάσεως διδασκαλία, υπάρχουν κάποιοι τομείς που χρίζουν βελτίωσης, όπως για παράδειγμα η 

χρήση καμερών στις αίθουσες διδασκαλίας αλλά και όσα προαναφερθήκαν πιο πάνω . 

Εν κατακλείδι, ως ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, πρόταση 

μας είναι τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου να πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία, 

τηρώντας ευλαβικά όλα τα απαραίτητα μέτρα και πρωτόκολλα που θα εκδοθούν από την 

επιδημιολογική ομάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι οι συνθήκες να το επιτρέπουν. Μέλημα 

μας είναι η διασφάλιση του επιπέδου διδασκαλίας καθώς και της υγείας των συμφοιτητών μας. 


