Θέμα: Αποφάσεις σε σχέση με τη διδασκαλία το Χειμερινό Εξάμηνο 2020 2021 – διαχείριση της νόσου COVID -19

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Στη χθεσινή της συνεδρία, με ημερομηνία 26 Αυγούστου 2020, η Σύγκλητος
κλήθηκε να λάβει απόφαση σε σχέση με τη διδασκαλία κατά το Χειμερινό Εξάμηνο
2020 – 2021 και τη δυνατόν καλύτερη διαχείριση της νόσου COVID-19.
Συνοπτικά λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:
1. Όλα τα μαθήματα θα αρχίσουν όπως έχουν προγραμματιστεί στις 7
Σεπτεμβρίου 2020 και θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα διά ζώσης και
διαδικτυακά. Πιο συγκεκριμένα:
(α) Κάθε ακροατήριο θα χωριστεί σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα θα
παρακολουθεί το μάθημα διά ζώσης και η άλλη το ίδιο μάθημα ταυτόχρονα
εξ αποστάσεως. Οι δύο ομάδες θα εναλλάσσονται για την επόμενη μέρα
διδασκαλίας του μαθήματος.
Νοείται ότι στις περιπτώσεις που οι ανάγκες του ακροατηρίου, και
ταυτόχρονα το μέγεθος του ακροατηρίου και της αίθουσας το επιτρέπει, η
διδασκαλία θα γίνεται για όλους τους/τις φοιτητές/τριες με φυσική
παρουσία.
(β) Στις αίθουσες θα υπάρχουν κάμερες και τα μαθήματα θα μεταδίδονται
ζωντανά διαδικτυακά (με τη μέθοδο livestreaming) για τους/τις
φοιτητές/τριες που δεν θα βρίσκονται στην αίθουσα. Σχετική πληροφόρηση
για τη διαδικτυακή σύνδεση θα σταλεί εγκαίρως από την Υπηρεσία
Πληροφορικής Υποδομής.
(γ) Οι ομάδες των φοιτητών/τριων για την εκ περιτροπής φυσική παρουσία
θα είναι σταθερές για σκοπούς ασφάλειας και υγείας και θα καθοριστούν
(μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών) από την Υπηρεσία Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) και σε συνεννόηση με τα Τμήματα, εάν
χρειαστεί.
2. Κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων διά ζώσης θα τηρούνται όλα τα
υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα φυσικής και κοινωνικής
αποστασιοποίησης που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας:
(α) Απόσταση ενός μέτρου μεταξύ των φοιτητών.
(β) Απόσταση διδάσκοντα/ουσας δύο μέτρων από τους φοιτητές.
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(γ) Η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων είναι υποχρεωτική
για όλους. Την ευθύνη εφαρμογής του μέτρου θα έχει ο/η διδάσκων/ουσα.
3. Διδάσκοντες/ουσες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (όπως αυτές
έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας) θα πρέπει να καταθέτουν στην
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων σχετική τεκμηρίωση, ούτως ώστε να
γίνονται ειδικές ρυθμίσεις για τη διδασκαλία των μαθημάτων τους.
4. Φοιτητές/τριες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (όπως αυτές
έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας) θα πρέπει να καταθέτουν στον
Αναπληρωτή Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ σχετική τεκμηρίωση, ούτως ώστε να
γίνονται ειδικές ρυθμίσεις για την παρακολούθηση των μαθημάτων τους.
5. Ανεξαρτήτως του τρόπου διδασκαλίας, οι ενδιάμεσες και οι τελικές εξετάσεις
για όλα τα μαθήματα θα γίνουν με φυσική παρουσία.
6. Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων θα πρέπει να τηρούνται ευλαβικά για να
δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών
μαθημάτων στην ίδια αίθουσα για κατάλληλη απολύμανση/ εξαερισμό των
χώρων.
Σημειώνεται ότι θα σταλεί ξεχωριστή ενημέρωση σε διδάσκοντες/ουσες και ξεχωριστή
ανακοίνωση στους φοιτητές/τριες σε σχέση με τη διδασκαλία.
Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
Η διαχείριση της πανδημίας επιβάλλει την καθιέρωση μίας νέας κουλτούρας υγιεινής
και συμπεριφοράς που θα γίνεται από όλους και όλες σεβαστή. Είναι ζήτημα
ευθύνης, υποχρέωσης και ενσυναίσθησης για την προστασία της κοινότητας, αλλά και
των οικείων μας και της κοινωνίας ευρύτερα. Στόχος μας πρέπει να είναι να είμαστε
παράδειγμα και πρότυπο διαχείρισης της πανδημίας για την κοινωνία∙ αυτός είναι
άλλωστε ένας από τους ρόλους μας ως πανεπιστήμιο, ως φορέας γνώσης και θετικής
επίδρασης.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να
διαφυλάξει τόσο την πρόσβαση στην εκπαίδευση και διδασκαλία, όσο και την
απρόσκοπτη συνέχιση της έρευνας με δημιουργικούς και εναλλακτικούς τρόπους,
έχοντας πάντα ως γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια των μελών του.
Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι ευμετάβλητη. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις
και είμαστε σε ετοιμότητα για προσαρμογή του προγράμματος διδασκαλίας με βάση
τις συνθήκες όπως αυτές συνεχώς διαμορφώνονται. Χρειάζεται ωστόσο από όλους να
επιδείξουμε την απαιτούμενη κατανόηση και υπομονή, χρειάζεται να αντιληφθούμε
την κρισιμότητα των στιγμών, αλλά και την προσωπική ευθύνη που φέρει ο καθένας,
η καθεμιά μας, ώστε να καταφέρουμε να ολοκληρωθεί και αυτό το εξάμηνο με
επιτυχία.
Είναι για αυτό που παροτρύνω όλες και όλους σας να ακολουθείτε τόσο εντός των
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, όσο και στις κοινωνικές σας συναναστροφές τα
μέτρα υγιεινής και αποστασιοποίησης. Είναι για αυτό που σας παροτρύνω εντός της
πανεπιστημιούπολης να διακινείστε μόνο όπου χρειάζεται και όπου είναι απολύτως
απαραίτητο.
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Στο πλαίσιο επίσης των προληπτικών μέτρων για τη διαχείριση της πανδημίας, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου θα ανακοινώσει σύντομα πρόγραμμα δειγματοληψιών για τη
νόσο για την κοινότητα, που θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Λεπτομέρειες
θα δοθούν πολύ σύντομα.
Θα ήθελα να τονίσω ότι οι πανεπιστημιακές αρχές, τα τμήματα και οι υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για να σας καθοδηγήσουν σε σχέση με
τη διδασκαλία σ΄ αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες.
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Πιστεύω ότι η νόσος COVID-19 μας άλλαξε, μας έκανε περισσότερο ανθρώπινους,
κάτω από μία πρωτοφανή κατάσταση. Η απόσταση μας έφερε στην πραγματικότητα
πιο κοντά. Αυτό είναι το οξύμωρο της πανδημίας, που φανερώνει τη μεγαλοψυχία των
ανθρώπων και την αληθινή τους φύση: να αγαπούν, να νοιάζονται, να επικοινωνούν
και να αναζητούν νέες γνώσεις που θα τους προετοιμάσουν για το αβέβαιο μέλλον. Το
μόνο σίγουρο, είναι η αβεβαιότητα του αύριο και η βεβαιότητα ότι με εφόδια τις
γνώσεις και τη συνεργασία όλων μπορούμε να πορευτούμε με περισσότερη ασφάλεια,
δημοκρατία και αλήθεια.
Κάθε κρίση είναι και μία ευκαιρία για να γίνουμε περισσότερο ευέλικτοι/ες και
ευπροσάρμοστοι/ες, για να μάθουμε να μαθαίνουμε και να διδάσκουμε με
δημιουργικούς τρόπους.
Καλή αρχή σε όλες και όλους μας,
Φιλικά,
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης,
Πρύτανης
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