
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 

Συμφοιτήτρια, Συμφοιτητή,  

Η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς 2020-2021 δίνει το έναυσμα για ένα νέο δυναμικό 

ξεκίνημα για όλη τη φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι πρωτόγνωρες κατα-

στάσεις που ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας 

μας, όπου καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτό το νέο μας ξεκίνημα. 

Η ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εύχεται σε όλους καλή, δυναμική και παραγωγική αρχή. Κυρίως, στους 

νεοεισερχόμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που τώρα αρχίζουν τη φοίτησή 

τους, η ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εύχεται κάθε πρόοδο και επιτυχία στο δικό τους ξεκίνημα.  

Ευχόμαστε τα φοιτητικά σας χρόνια να είναι γεμάτα γνώσεις και νέες εμπειρίες, εφόδια που 

θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Σας παροτρύνουμε να εμπλακείτε στα κοινά της φοιτητι-

κής κοινότητας και να είστε ενεργοί και δραστήριοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αδράξτε κάθε ευκαιρία που θα σας δοθεί για την ολοκλήρωση τόσο 

των ακαδημαϊκών σας γνώσεων όσο και της προσωπικότητάς σας.  

Η ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ με τις ξεκάθαρες θέσεις και τη δυναμική της παρουσία στην εκπροσώ-

πηση των φοιτητών, δηλώνει έτοιμη να αποτελέσει την κύρια δύναμη για την επίλυση των 

φοιτητικών προβλημάτων. Δηλώνουμε παρόν, στο πλάι όλων των φοιτητών, και αυτή τη νέ-

α ακαδημαϊκή χρονιά με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση των πτυχίων μας και την ανέλιξη 

του Πανεπιστημίου μας. 

 

 



  

 

Η Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου της 26ης Αυγούστου, για τη διε-

ξαγωγή του Υβριδικού Τρόπου Διδασκαλίας και συγκεκριμένα την Εκ Περιτροπής Διδα-

σκαλία βρήκε σύμφωνη τόσο εμάς ως ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου όσο 

και την πλειοψηφία των Ακαδημαϊκών μελών της Συγκλήτου και ΟΛΩΝ των εκπροσώ-

πων της Φοιτητικής Ένωσης. Στην χθεσινή μας συνάντηση με τον πρύτανη κ. Τάσο Χρι-

στοφίδη, του μεταφέραμε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι φοιτητές κατά την 

έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Ο κ. Χριστοφίδης μας ανάφερε ότι τα 1400 ακροατή-

ρια που διεξάγονται το τρέχον εξάμηνο, τα 800 διεξάγονται με φυσική παρουσία, τα 300 

με εκ περιτροπής και τα υπόλοιπα 300 με εξ’ ολοκλήρου εξ’ αποστάσεως. Όσον αφο-

ρά τις περιστάσεις μαθημάτων που πραγματοποιούνται πλήρως διαδικτυακά, αυτό 

που μας ανέφερε ο κ. Χριστοφίδης, είναι πως τα ακροατήρια αυτά είναι της Σχολής Αν-

θρωπιστικών και Ξένων Γλωσσών, τα οποία λόγω της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας 

εμποδίζετε η επικοινωνία ακαδημαϊκών και φοιτητών και θέτει σε κίνδυνο την υγεία του 

ακαδημαϊκού προσωπικού συμπεριλαμβανομένου αρκετών οι οποίοι ανήκουν στις ευ-

άλωτες ομάδες πληθυσμού. Ταυτόχρονα, σε σημερινή συνάντηση μας με το κέντρο 

γλωσσών, προτείναμε όπως οι αίθουσες που είναι κρατημένες για τα μαθήματα του να 

χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές των συγκεκριμένων ακροατηρίων για παρακο-

λούθηση των διαδικτυακών τους μαθημάτων. Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, είμαστε πεπεισμένοι πως το συγκεκριμένο μοντέλο, της εκ περιτροπής διδασκαλί-

ας, αποτελεί την καλύτερη λύση διδασκαλίας υπό αυτές τις συνθήκες. Σαφώς, υπάρ-

χουν κάποια προβλήματα τα οποία αναφέραμε και εμείς με την σειρά μας στον πρύτα-

νη του Πανεπιστημίου. Η αργή σύνδεση του δικτυού του Πανεπιστήμιου αποτελεί ένα 

από τα κύρια προβλήματα που εντοπίσαμε με την εφαρμογή του νέου μοντέλου διδα-

σκαλίας. Εν κατακλείδι, ως ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου, δηλώνουμε πρό-

θυμοι να βοηθήσουμε την Πρυτανεία για την ομαλή και σωστή λειτουργία του τρέχο-

ντος εξαμήνου. Στόχος μας, η παροχή των βέλτιστων λύσεων για την αντιμετώπιση των 

παραπάνω προβλημάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα διδασκαλίας του πα-

νεπιστημίου μας.  

Τρόπος Διεξαγωγής Μαθημάτων Εξαμήνου   



Youth Makerspace είναι ένα πρόγραμμα από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, 

όπου εξυπηρετεί νέους από ηλικία 6 μέχρι 35 ετών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περι-

λαμβάνει τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας με τον οποίο οι νέοι μπο-

ρούν να έρθουν σε επαφή ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Το makerspace πε-

ριλαμβάνει 3D printers, laser cutters, drones, virtual reality, ρομποτική, arduino, ras-

berry pi και πολλά άλλα. Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου, θεωρούμε 

πως τέτοιος εξοπλισμός είναι ακριβώς ότι χρειάζεται ένας φοιτητής του Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, ώστε να μπορεί να είναι έτοιμος να βγει στην αγορά εργασίας.  

Έτσι, προτείνουμε την δημιουργία ενός tech room στο Πανεπιστήμιο το οποίο θα εί-

ναι βασισμένο και εμπνευσμένο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΝΕΚ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makerspace — Tech room 



 

Μήνας Ευαισθητοποίησης κατά της Λευχαιμίας 

Στιην σημερινή εποχή, μετά και από πάρα πολλές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν ένας 

αριθμός της τάξης των 250000 ανθρώπων νοσούν με καρκίνο του αίματος και  υπάρχει 

μια συνεχιζόμενη αυξανόμενη τάση. Οι άνθρωποι που νοσούν από την ασθένεια χρειάζο-

νται την στήριξη των συνανθρώπων τους και συγκεκριμένα αρκετοί από αυτούς σε κά-

ποιο στάδιο της ασθένειας τους θα χρειαστεί να βρουν συμβατό δότη  μυελού των οστών.  

Για αυτό τον λόγο και στα πλαίσια της ανθρωπιστικής πολιτικής, ο μήνας Σεπτέμβριος έχει 

οριστεί σαν ο μήνας ευαισθητοποίησης για την λευχαιμία αλλά και ως μήνας κινητοποί-

σης για συλλογή δειγμάτων μυελού των οστών. Την προηγούμενη βδομάδα πραγματο-

ποιήσουμε  σε συνεργασία με το Καραισκάκειο ίδρυμα μέρα ενημέρωσης των φοιτητών 

για τα πιο πάνω.  

Σε  συνέχεια της δράσης μας με το Καραισκάκειο ίδρυμα για καλλιέργεια αυτής της συνεί-

δησης προγραμματίζουμε και άλλες εκδηλώσεις-δράσεις για τον υπόλοιπο μήνα. 


