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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ 
PEER TUTORS ΣΑΣ!
MEET YOUR 
PEER TUTORS!

Adonis Vasiliou
Mechanical Engineering

Anastasia Dolgova
Computer Science

Panagiotis Dimitriadis
Maritime Studies

Alexandra Christou
Physical Education and Sport 
Sciences

Nicolas Theodorou
Electrical Engineering

Yoan Petrov
Computer Science

Christy Karam
Computer Science

Εαρινό Εξάμηνο 
Spring Semester 
2023

Για περισσότερες πληροφορίες και για διευθέτηση επιπλέον ραντεβού* με έναν/ μια από τους/ τις 
tutors μας µπορείτε να επικοινωνήσετε: Ελιάνα Μιχαήλ, Τηλ.: 22394459 Peer Tutoring Centre/ 
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. 

*προτεραιότητα για ραντεβού δίνεται σε φοιτητές/ -τριες που ανήκουν σε ειδικές ομάδες και έχουν 
παραπεμφθεί από άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, καθώς και σε φοιτητές/ -τριες με αναπηρίες 
ή/και μαθησιακές δυσκολίες.

For more information and for making an extra appointment* with a Peer Tutor you can contact us at:
Eliana Michael, Tel.: 22394459 Peer Tutoring Centre/ Studies and Student Welfare Service.

*priority for individual appointments is given to students who are referred by the Counselling Centre or other 
Support Services with specific needs/ circumstances and for students with a disability and/or a learning difficulty.

SCHOOL OF ENGINEERING
- ΑΜΑΤ100 COLLEGE ALGEBRA
- AMAT 111 CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY I
- AMAT 122 CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY II
- AMAT 181 LINEAR ALGEBRA WITH MATLAB
- APHY111 MECHANICS, HEAT AND WAVES WITH LAB
- APHY112 ELECTROMAGNETISM AND OPTICS WITH LAB
- ACSC183 PROGRAMMING PRINCIPLES II

SCHOOL OF BUSINESS AND LAW
- AMAT112 STATISTICS I
- ABSE102 INTRODUCTION TO MACROECONOMICSI

SCHOOL OF EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES
- PESS102 HUMAN PHYSIOLOGY
- PESS106 BIOCHEMISTRY OF EXERCISE
       

Τα μαθήματα τα οποία 
θα υποστηρίζονται από 
το Κέντρο κατά το 
τρέχον εξάμηνο 
(Spring 2023):

These are the courses 
that are offered this 
semester (Spring 2023) 
by the Center:

Για το αναλυτικό πρόγραμμα
For the timetable



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PEER TUTORING CENTER;
Το Peer Tutoring Center είναι ένα Κέντρο, στο 
οποίο μπορείς να αποταθείς όταν χρειάζεσαι 
επιπρόσθετη βοήθεια και στήριξη σε μαθήματα 
όπως τα Μαθηματικά, αλλά και κάποια μαθήματα 
του Τμήματός σου. 

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ;
Την επιπλέον φροντιστηριακή υποστήριξη σού
την παρέχουν συμφοιτητές/τριες σου, 
προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/ές 
φοιτητές/τριες (peer tutors), με άριστη 
ακαδημαϊκή επίδοση, οι οποίοι/ες εργοδοτούνται 
από το Πανεπιστήμιο γι' αυτό τον σκοπό. 

ΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ;
Η επιλογή μαθημάτων, τα οποία υποστηρίζονται 
από το Κέντρο, γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. 
Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι τα μαθήματα 
αυτά δεν αντικαθιστούν, αλλά συμπληρώνουν και 
υποστηρίζουν τη διδασκαλία των μαθημάτων από 
τους/τις καθηγητές/τριες σου.  

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ PEER TUTORING 
CENTER;
Το Κέντρο μπορεί να σου προσφέρει στήριξη είτε 
ατομικά είτε μέσω ομαδικών εργαστηρίων. 
Μπορείς να προσέλθεις στο Κέντρο ελεύθερα 
(walk-in), κατά τις ώρες λειτουργίας του, ή έπειτα 
από ραντεβού. Επιπλέον, λίγο πριν τη διεξαγωγή 
ενδιάμεσων διαγωνισμάτων και τελικών 
εξετάσεων προσφέρονται ομαδικά εργαστήρια για 
καλύτερη προετοιμασία.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ;
Τα οφέλη τα οποία μπορείς να αποκομίσεις από 
το Κέντρο είναι πολλά! Με τη βοήθεια των peer 
tutors, μπορείς να ενισχύσεις τις ακαδημαϊκές σου 
δεξιότητες και γνώσεις στα μαθήματα στα οποία 
χρειάζεσαι επιπλέον βοήθεια. Επίσης, θα 
βελτιώσεις την ακαδημαϊκή σου επίδοση και θα 
κατανοήσεις καλύτερα το περιεχόμενο του 
μαθήματος που σε δυσκολεύει. Τέλος, μέσω της 
εξατομικευμένης μάθησης που θα σου 
προσφέρει το Κέντρο, θα λύνεις τις απορίες που 
έχεις στα συγκεκριμένα μαθήματα και θα 
διασφαλίζεται έτσι η επιτυχία σου στα μαθήματα 
αυτά.

WHAT IS THE PEER TUTORING CENTER?
The Peer Tutoring Center is a place where 
students who need help, especially in introduc-
tory-level courses, can visit and receive free 
tutoring services and academic assistance.

WHO ARE THE TUTORS?
Tutoring services are offered by your peers, 
undergraduate and postgraduate students of 
the University (Peer Tutors). Peer Tutors are 
students that are employed by the University 
and who have excelled in the course they tutor. 
Their goal is to assist you with the course 
content and to help you develop successful 
study skills. 

WHICH COURSES ARE SUPPORTED 
BY THE PEER TUTORING CENTER?
The courses that are supported by the Center 
are selected at the beginning of each academic 
semester. It is important that you remember that 
tutoring services do not substitute lectures or 
the help that faculty members can provide to 
students, but just offer another type of academ-
ic assistance in addition to the above. 

HOW DOES THE PEER TUTORING 
CENTER WORK?
The Peer Tutoring Center can offer academic 
assistance on an individual basis or in a group 
setting. You can visit the Center any time during 
its operating hours (drop-in) and meet on a 
one-to-one basis with a tutor, or you can make 
an appointment for a specific day and time. In 
addition, the Center will organize group review 
sessions before midterms and final exams.

HOW CAN I BENEFIT FROM THE 
PEER TUTORING CENTER?
You can gain a lot by visiting the Peer Tutoring 
Center! With the help of the Peer Tutors you can 
enhance your academic skills and develop 
strong academic habits. You can develop a 
better understanding of the course content and 
improve your overall academic performance. 
Finally, through the individualized tutoring 
services you will be receiving at the Center, you 
will have all your questions and concerns about 
a specific course addressed, in a manner that 
best suits your own individual learning style.


