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Δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί
Ακαδημαϊκό έτος 2013-14
Σειρά ταχύρρυθμων μαθημάτων: τα μαθήματα που προσφέρονται κάθε εξάμηνο
αποσκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για τις σπουδές τους και
καλύπτουν θέματα όπως τεχνικές μελέτης, δεξιότητες παρουσίασης, εισαγωγή σε
λογισμικά κ. ά. Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. συνεργάζεται με την
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων και τη Βιβλιοθήκη. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, προσφέρθηκαν συνολικά
101 ώρες εκπαίδευσης και επωφελήθηκαν 590 φοιτητές. Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. έχει αποταθεί
στις Πανεπιστημιακές Αρχές για να δίνονται πιστωτικές μονάδες στους φοιτητές που
παρακολουθούν τα μαθήματα. Υλικό από τα μαθήματα.
Διαγνωστικά Ερωτηματολόγια: τα διαγνωστικά ερωτηματολόγια καταρτίζονται
κατόπιν υποδείξεων του κάθε Τμήματος για να διερευνηθεί το επίπεδο γνώσεων των
πρωτοετών φοιτητών στο αντικείμενο που θα σπουδάσουν, με σκοπό την ενημέρωση των διδασκόντων ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν επιπρόσθετες γνώσεις και κενά που έχουν οι φοιτητές. Στο ακαδημαϊκό έτος 2013-14 το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών & Σύγχρονων Γλωσσών και το Κέντρο Γλωσσών έκαναν χρήση διαγνωστικών ερωτηματολογίων. Δείγματα διαγνωστικών ερωτηματολογίων
4ο Πρόγραμμα Προσανατολισμού: παρουσιάσεις και σεμινάρια εντός του Προγράμματος Προσανατολισμού: (1) “Πρακτικές πληροφορίες για το ΠΚ και τις Διοικητικές
Υπηρεσίες του” (25/09/13), (2) Χρήση Blackboard, εισαγωγικό και προχωρημένο
επίπεδο (2 και 9 Οκτ. 2013), και (3) Εκπαιδευτικές ημερίδες για διδάσκοντες στις 5 και
12 Φεβρουαρίου 2014 με θέματα: (α) Αξιολόγηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: από τη Θεωρία στην Πράξη, και (β) Χρήση Λογισμικού Παρουσιάσεων για συγγραφή υψηλής ποιότητας σημειώσεων μαθημάτων. Τις παρουσιάσεις και σεμινάρια
παρακολούθησαν συνολικά 70 διδάσκοντες. Λόγο μη κατανομής κονδυλίου στο
ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. δεν προσφέρθηκε κανένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με διδάσκοντες από το
εξωτερικό. Υλικό από τα σεμινάρια.
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος και Διδάσκοντος: το Ερωτηματολόγιο
χορηγείται τις τελευταίες 2 εβδομάδες κάθε εξαμήνου. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο
ανατροφοδότησης για την ποιότητα της διδασκαλίας στο ΠΚ. Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. επεξεργάζεται το Ερωτηματολόγιο από τον Ιανουάριο 2005 και από το Εαρινό Εξάμηνο 201011 τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος BannerWeb. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 συμπληρώθηκαν συνολικά 17,475 ερωτηματολόγια. Εκδόσεις του Ερωτηματολογίου στα ελληνικά και αγγλικά.
Άλλα ερωτηματολόγια: το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. επεξεργάζεται άλλα είδη ερωτηματολογίων
που αφορούν ερευνητικό έργο, αξιολόγηση μαθημάτων που εξαιρούνται από τη χρήση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης (π.χ. φροντιστηριακά μαθήματα) κ.τ.λ. Οι
υπηρεσίες αυτές προσφέρονται για υποστήριξη των Τμημάτων και του ακαδημαϊκού
προσωπικού.
Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.: εντός του έτους κυκλοφόρησαν 3
τεύχη.
Ιστοσελίδα ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.: ανανεώνεται σε συνεχή βάση και προσφέρει χρήσιμο υλικό
και συνδέσεις για φοιτητές και διδάσκοντες.

Προσεχείς δραστηριότητες
Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15

Το επόμενο τεύχος του
ενημερωτικού δελτίου θα
κυκλοφορήσει στις αρχές
του ακαδημαϊκού έτους
2014-15.
Καλό καλοκαίρι!

Αξιολογήσεις
μαθημάτων
Με τη λήξη των
αξιολογήσεων του
Εαρινού
Εξαμήνου 2013-14,
το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
ανακοινώνει ότι το
ποσοστό
ανταπόκρισης των
φοιτητών στο
Ερωτηματολόγιο
Αξιολόγησης για όλα
τα μαθήματα του ΠΚ
ήταν 29%.

Υλικό για
φοιτητές
Στην ιστοσελίδα του
Κέντρου μπορείτε να
βρείτε (α) υλικό από
ταχύρρυθμα μαθήματα
που έχουν ολοκληρωθεί και (β) συνδέσεις σε
χρήσιμο υλικό από
άλλα πανεπιστήμια και
κέντρα του εξωτερικού.

Κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 το Κέντρο προγραμματίζει τα ακόλουθα:
Ταχύρρυθμα Μαθήματα για φοιτητές: (α) εισαγωγικά μαθήματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014) και (β) μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και εισαγωγή στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014).
Διαγνωστικά ερωτηματολόγια για πρωτοετείς φοιτητές: Σεπτέμβριος 2014

Διοικητικό Προσωπικό ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Σόφη Πέτρου,
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Σκεύη Βασιλείου,
Γενικός Γραφέας (Σ)

Πρόγραμμα Προσανατολισμού για νέους διδάσκοντες: Οκτώβριος 2014
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθημάτων: Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014
Ενόψει των νέων οικονομικών δεδομένων, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Θα προσαρμόσει το πρόγραμμα
δραστηριοτήτων του εντός του προϋπολογισμού που θα του κατανεμηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα του Κέντρου.
Υπεύθυνος Ύλης: Συμβούλιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Σχεδιασμός: Ομάδα Προηγμένων Τεχνολογιών - ΥΠΣ

Ενημερωτικά
Δελτία
Διαβάστε τα προηγούμενα τεύχη του
ενημερωτικού δελτίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

