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Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Χειμερινού Εξαμήνου 2020 

 

Αγαπητοί-ές φοιτητές-τριες και μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού 

προσωπικού του Frederick Institute of Technology, 

Ελπίζουμε η ανακοίνωση αυτή να σας βρίσκει εσάς και την οικογένειά σας υγιείς. Όπως 

ήδη γνωρίζετε, για εμάς, πάντα προτεραιότητα έχει η ακαδημαϊκή μας κοινότητα 

(φοιτητές/τριες, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό). Νιώθουμε πολύ περήφανοι γιατί 

το προηγούμενο εξάμηνο και κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες με τα συνεχή 

περιοριστικά μέτρα, συλλογικά καταφέραμε να πετύχουμε άριστα αποτελέσματα και η 

εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία και τελικές εξετάσεις) ολοκληρώθηκε υποδειγματικά.  

Με την έναρξη της νέας χρονιάς, δηλώνουμε απόλυτα δεσμευμένοι στις τρεις βασικές μας 

προτεραιότητες, όπως έχουν καθοριστεί με βάση τις τρέχουσες ιδιαίτερες και ιδιάζουσες 

συνθήκες: την προστασία της ασφάλειας και υγείας της κοινότητάς μας , τη διαχρονική 

μας θέση σε σχέση με την παροχή και στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας σπουδών και 

ταυτόχρονα τη διατήρηση και ενδυνάμωση του αισθήματος της κοινότητας και του 

ανήκειν.  

Έχουμε αξιολογήσει διάφορα εναλλακτικά σενάρια και εργαζόμαστε για τη δημιουργία 

ενός βέλτιστου περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης για το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ευμετάβλητες συνθήκες και τα επιδημιολογικά δεδομένα. Οι 

αποφάσεις μας βασίζονται στο πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές που διαμόρφωσε 

ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 

(ΔΙΠΑΕ), το οποίο ακολουθούμε πιστά, καθώς φυσικά και σε όλες τις σχετικές οδηγίες και 

διατάγματα που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.  

Θα λειτουργήσουν οι χώροι του Frederick Institute of Technology (FIT) για το 

Χειμερινό εξάμηνο 2020; 

Ναι. Το FIT θα έχει σε λειτουργία όλους τους χώρους του και οι εγκαταστάσεις του θα 

είναι ανοικτές για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και το κοινό, το χειμερινό εξάμηνο 2020.  

Ακολουθώντας την απόφαση που λήφθηκε τον περασμένο Ιούνιο, και στη βάση των 

τελευταίων εξελίξεων και των εισηγήσεων των επιστημόνων, αποφασίστηκε ότι οι χώροι 

του FIT τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λεμεσό θα είναι σε λειτουργία για ακαδημαϊκές 

δραστηριότητες. H ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων παραμένει η Δευτέρα, 

28/9/2020. 
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Θα υπάρχουν αλλαγές στο τρόπο με τον οποίο θα διδάσκονται τα μαθήματα; 

Ναι. Η πανδημία που προκάλεσε ο ιός SARS-CoV-2 αποτελεί ακόμη πραγματικό κίνδυνο 

για όλους μας και έτσι, εισάγουμε αρκετές διαφοροποιήσεις και καινοτομίες στον τρόπο 

με τον οποίο θα γίνεται η διδασκαλία των μαθημάτων, όπως για παράδειγμα: 

- Για όλα τα θεωρητικά μαθήματα, ένας σημαντικός αριθμός διαλέξεων θα γίνεται 

διαδικτυακά, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που εφαρμόστηκε το προηγούμενο 

εξάμηνο, εν μέσω της πανδημίας. Η πολιτική αυτή θα μειώσει την πυκνότητα των 

φοιτητών/τριών στους χώρους του FIT. Δεν υιοθετούμε, όμως, πλήρως και για το 

σύνολο των ωρών διδασκαλίας τη διαδικτυακή εκπαιδευτική διαδικασία. Το 

ποσοστό των διαλέξεων που θα γίνει διαδικτυακά εξαρτάται από τη φύση του κάθε 

μαθήματος, επομένως όλα τα θεωρητικά μαθήματα θα έχουν και ένα αριθμό ωρών 

διδασκαλίας που θα γίνεται δια ζώσης. Ως γενική αρχή, τα θεωρητικά μαθήματα 

θα διδάσκονται κυρίως διαδικτυακά ενώ η δια ζώσης διδασκαλία που απαιτεί τη 

φυσική παρουσία διδάσκοντα/ουσας και φοιτητών/τριών θα περιοριστεί σε ένα 

αριθμό διαλέξεων, στα εργαστηριακά μαθήματα, στα φροντιστηριακής και 

σεμιναριακής φύσεως μαθήματα ή/και ενότητες μαθημάτων καθώς και στην 

εκτέλεση πρακτικής άσκησης, όπου αυτή προβλέπεται.  

- Αίθουσες διδασκαλίας αναβαθμίστηκαν σε υβριδικές τάξεις ώστε οι δια ζώσης 

διαλέξεις να μπορούν να μεταδίδονται σύγχρονα μέσω του διαδικτύου και να 

συμμετέχουν και φοιτητές εξ αποστάσεως. 

- Το ωρολόγιο πρόγραμμα διαφοροποιήθηκε έχοντας μεγαλύτερης διάρκειας 

διαλέξεις ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερα διαλείμματα, μειώνοντας τις μετακινήσεις 

και επιτρέποντας περισσότερο χρόνο για απολύμανση και εξαερισμό των χώρων.  

Λεπτομερείς οδηγίες και σχετικές πληροφορίες θα δοθούν στους/στις υφιστάμενους/νες 

φοιτητές/τριες από τους/τις Συντονιστές/τριες Προγραμμάτων. Αντίστοιχες πληροφορίες 

θα δοθούν στους/στις νέους/νέες φοιτητές/τριες κατά την εβδομάδα υποδοχής και 

ενημέρωσης.    

Τι μέτρα θα ληφθούν για την ασφάλειά μας; 

Το FIT έχει αναπτύξει ένα λεπτομερές πρωτόκολλο ασφάλειας και υγείας το οποίο 

συνεχώς ενημερώνεται με τις εισηγήσεις ειδικών και στη βάση των οδηγιών και 

διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας.  

Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι: 

- Η χωρητικότητα των αιθουσών διδασκαλίας έχει μειωθεί ώστε να υπάρχει 

τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση των διδασκόντων από τους/τις φοιτητές/τριες και 

τουλάχιστον 1 μέτρο μεταξύ των φοιτητών/τριών. 

- Οι φοιτητές/τριες που δεν μπορούν να συμμετέχουν λόγω απουσίας τους μετά από 

δική τους επιλογή ή λόγω περιορισμού θέσεων στην αίθουσα διδασκαλίας θα 

μπορούν να συμμετέχουν διαδικτυακά, αφού όπως περιγράφεται πιο πάνω, έγιναν 

οι απαραίτητες τεχνολογικές αλλαγές και αναβαθμίσεις στις αίθουσες διδασκαλίας.  
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- Το ωρολόγιο πρόγραμμα διαφοροποιήθηκε για να ελαχιστοποιήσει τις 

μετακινήσεις εντός των χώρων και να αυξήσει τον χρόνο καθαρισμού και 

εξαερισμού. 

- Κάθε μέλος της κοινότητας θα παραλαμβάνει ένα προσωπικό πακέτο Ασφάλειας 

και Υγείας με λεπτομερείς οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές. 

- Εισάγονται διαδικτυακές ώρες γραφείου ώστε οι φοιτητές/τριες να μπορούν να 

επικοινωνούν με τους/τις διδάσκοντες/ουσές τους, ενώ, θα παρέχεται διαδικτυακά 

και το πρόγραμμα φροντιστηριακής στήριξης.  

- Όλες οι υπηρεσίες θα παρέχονται και διαδικτυακά για να ελαχιστοποιηθεί η 

αχρείαστη μετακίνηση φοιτητών/τριών εντός των χώρων του FIT. 

- Πρόσβαση σε αρκετούς γραφειακούς χώρους θα μπορεί να γίνεται μόνο έπειτα 

από διευθέτηση ραντεβού. 

- Θα αυξηθεί η χρήση ανοικτών χώρων για να μειωθεί η αυξημένη συνάθροιση εντός 

των κλειστών χώρων, επιτρέποντας έτσι, ένα ασφαλές περιβάλλον για 

κοινωνικοποίηση, ξεκούραση και μελέτη. 

- Θα αυξηθούν οι χώροι μελέτης στους χώρους του FIT ώστε οι φοιτητές/τριες να 

μπορούν να μελετούν με ασφάλεια. 

- Σε όλους τους χώρους του FIT θα εφαρμόζεται αυστηρή πολιτική καθαρισμού και 

απολύμανσης. 

Πρέπει οι φοιτητές/τριες να έχουν φυσική παρουσία στο FIT  – Τι θα γίνει αν 

φοιτητές/τριες δεν μπορούν ή δεν θέλουν να επιστρέψουν λόγω φόβου ή 

ενδοιασμών σε σχέση με προσωπικά θέματα υγείας; 

Το FIT εισηγείται στους/στις φοιτητές/τριες να επιστρέψουν με φυσική παρουσία, παρόλο 

που ο χρόνος που θα απαιτείται να βρίσκονται εντός των χώρων του θα είναι 

περιορισμένος. Όμως, κατανοούμε ότι μερικοί/κές φοιτητές/τριες δεν θα μπορούν να 

ξεκινήσουν το νέο ακαδημαϊκό έτος με φυσική παρουσία. 

Φοιτητές/τριες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού θα θέλουν να 

ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο προσβολής από τον ιό, ενώ φοιτητές/τριες του εξωτερικού 

πιθανόν να δυσκολεύονται να επιστρέψουν και να προτιμήσουν να φοιτήσουν χωρίς 

φυσική παρουσία. Επίσης, κατανοούμε ότι για φοιτητές/τριες εξωτερικού σε 

προγράμματα σπουδών με αποκλειστικά θεωρητικά μαθήματα, όπου η δια ζώσης 

διδασκαλία θα είναι αρκετά περιορισμένη, η επιστροφή στους χώρους του FIT πιθανόν 

να μην είναι η ιδανική επιλογή. Σημειώνεται όμως ότι, για προγράμματα σπουδών με 

σημαντικό αριθμό εργαστηρίων ή που απαιτούν πρακτική άσκηση, η επιστροφή με 

φυσική παρουσία κρίνεται ως η καλύτερη επιλογή καθώς αυτές οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικά με φυσική παρουσία.  

Στόχος μας είναι οι φοιτητές/τριες που δεν μπορούν να επιστρέψουν να αντιμετωπίσουν 

την ελάχιστη αναστάτωση στις σπουδές τους. Για τα περισσότερα προγράμματα 

σπουδών αυτή αναμένεται να είναι πολύ μικρή. Όπως όμως αναφέρθηκε προηγουμένως, 

προγράμματα σπουδών των οποίων η διδασκαλία περιλαμβάνει σημαντικό μέρος 

εργαστηρίων ή πρακτικής άσκησης, αυτό δεν θα μπορεί να γίνει δυνατό. Φοιτητές/τριες 
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που δεν θα μπορούν να συμμετέχουν δεν θα θυματοποιηθούν ούτε θα «τιμωρηθούν» 

αλλά θα απαιτηθεί να συμπληρώσουν τις δραστηριότητες αυτές σε κατοπινό στάδιο με 

φυσική παρουσία, όταν οι συνθήκες θα το επιτρέψουν. Ο χρόνος αυτός θα 

προγραμματιστεί ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα σπουδών.  

Αγαπητοί-ες φοιτητές-τριες, 

Η πανδημία έχει επηρεάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα με πρωτοφανή τρόπο, 

αναγκάζοντάς μας σε αυστηρούς περιορισμούς φυσικής και κοινωνικής 

αποστασιοποίησης. Παρόλα αυτά η Κοινότητά μας είναι πιο κοντά από ποτέ και έχουμε 

αποδείξει την ανθεκτικότητά μας για να προσπεράσουμε τα εμπόδια και να 

προχωρήσουμε προς τους κοινούς μας στόχους. Γι’ αυτό ευχαριστούμε όλους και όλες. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλοι εδώ στο Frederick Institute of Technology, ακαδημαϊκό και 

διοικητικό προσωπικό, εργαζόμαστε σκληρά με στόχο να υλοποιήσουμε και να 

βελτιώσουμε όλα τα πιο πάνω.  

Περισσότερες λεπτομέρειες για όλες τις αποφάσεις θα σταλούν σύντομα, όπως και 

σχετικές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούμε καθ’ όλη τη διάρκεια του 

εξαμήνου.  

Μέχρι τότε μείνετε ασφαλείς, μείνετε αισιόδοξοι/ες και μείνετε σίγουροι/ες ότι είμαστε και 

θα είμαστε δίπλα σας. Όλοι/ες μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία και να 

έχουμε ένα ασφαλές και επιτυχημένο ακαδημαϊκό έτος 2020-21. 

 

 


