Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.)
Κτήριο ΧΩΔ-02, 1ος όροφος, Γραφεία 102-104, Πανεπιστημιούπολη.
Τηλ.:2289-4546 Fax:2289-4548, Email: kedima@ucy.ac.cy
Τεύχος 22 - Μάιος 2016
Τεύχος 22 - Μάιος 2016

Δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί
Ακαδημαϊκό έτος 2015-16

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Στέφανος Στεφανίδης,
Πρόεδρος
Κενή θέση, Αντιπρόεδρος

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. έχει αναπτύξει αριθμό δραστηριοτήτων σε θέματα διδασκαλίας και
μάθησης:



Εκπρόσωποι Σχολών:
Φοίβος Ε. Παναγιωτίδης, Εκπρόσωπος Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
Νικόλας Διέτης, Εκπρόσωπος Ιατρικής Σχολής



Χρίστος Ξενοφώντος,
Εκπρόσωπος Σχολής
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Σιμώνη Συμεωνίδου,
Εκπρόσωπος Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών
και Επιστημών της Αγωγής



Πάνος Μαρκόπουλος,
Εκπρόσωπος Σχολής
Οικονομικών Επιστημών
και Διοίκησης



Οδυσσέας Κοντοβούρκης, Εκπρόσωπος Πολυτεχνικής Σχολής



Ιωάννης Χριστοδούλου,
Εκπρόσωπος Φιλοσοφικής Σχολής
———————————
Γρηγόρης Μακρίδης,
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών
και Φοιτητικής Μέριμνας
———————————
Εκπρόσωποι Φοιτητών:
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

www.ucy.ac.cy/
~kedima
Διοικητικό Προσωπικό ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Σόφη Πέτρου,
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Σκεύη Βασιλείου,
Γενικός Γραφέας (Σ)

Σειρά ταχύρρυθμων μαθημάτων: τα μαθήματα που προσφέρονται κάθε εξάμηνο αποσκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για τις σπουδές
τους και καλύπτουν θέματα όπως δεξιότητες παρουσιάσεων, 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 2015-16, προσφέρθηκαν συνολικά 108 ώρες εκπαίδευσης και επωφελήθηκαν 547 φοιτητές. Στους
φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα δίνονται πιστωτικές μονάδες.
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
επιπρόσθετες γνώσεις και κενά που έχουν οι φοιτητές. Στο ακαδημαϊκό έτος
2015-16 τέσσερα τμήματα του ΠΚ έκαναν χρήση διαγνωστικών ερωτηματολογίων.
6ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Επιμορφωτικά Σεμινάρια για διδάσκοντες: (1) Χρήση Blackboard, εισαγωγικό και προχωρημένο επίπεδο (9 και
16 Σεπτ. 2015), (2) Θέματα Λογοκλοπής, εργαλείο Viper Plagiarism Scanner
(23 Σεπτ. 2015) (3) Διάλεξη «ο καλός ερευνητής είναι και καλός δάσκαλος» (17
Νοεμβρ. 2015) (4) Διήμερο εργαστήριο με θέμα “Research-led Teaching and
Teaching-led Research” (14 & 15 Δεκ. 2015).
Τα σεμινάρια/δραστηριότητες παρακολούθησαν συνολικά 81 διδάσκοντες.

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος και Διδάσκοντος: από το Εαρινό Εξάμηνο 2015-16, μετά από απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρία Αρ.
27/2015) οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν τα ερωτηματολογία αξιολόγησης των μαθημάτων τους. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος BannerWeb.

Στην ιστοσελίδα του Κέντρου μπορείτε να βρείτε υλικό για όλες τις δραστηριότητες.

Προσεχείς δραστηριότητες
Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16
Κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 το Κέντρο προγραμματίζει τα
ακόλουθα:





Καλό καλοκαίρι!

Αξιολογήσεις
μαθημάτων
Μετά τη λήξη
της διαδικασίας υποβολής των ερωτηματολογίων (5 Ιουνίου
2016) για τις αξιολογήσεις των μαθημάτων του Εαρινού
Εξαμήνου 2015-16,
θα δοθεί πρόσβαση
στους διδάσκοντες
για να λάβουν τα
αποτελέσματα μέσω
του Συστήματος
Διαχείρισης
Ερωτηματολογίων
Αξιολόγησης.

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.: εκδίδεται 3 φορές το χρόνο
προς ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για τις δραστηριότητες του
Κέντρου.

Το Συμβούλιο του Κέντρου εργάζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
με την επέκταση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη νέων εντός
του πλαισίου λειτουργίας του. Το Κέντρο διαβουλεύεται συνεχώς με τις πανεπιστημιακές αρχές σε θέματα που το αφορούν και προτείνει συγκεκριμένες εισηγήσεις.



Το επόμενο τεύχος του
ενημερωτικού δελτίου θα
κυκλοφορήσει στις αρχές
του ακαδημαϊκού έτους
2016-17.

Ταχύρρυθμα Μαθήματα για φοιτητές: (α) εισαγωγικά μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016) και (β) μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και εισαγωγικά σεμινάρια για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
(Οκτώβριος-Νοέμβριος 2016).

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.

Διαγνωστικά ερωτηματολόγια για πρωτοετείς φοιτητές: Σεπτέμβριος
2016
Πρόγραμμα Προσανατολισμού για νέους διδάσκοντες: Οκτώβριος 2016
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθημάτων: Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων υλοποιείται εντός του προϋπολογισμού που κατανέμεται στο Κέντρο.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ..
Υπεύθυνος Ύλης: Συμβούλιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Σχεδιασμός: Ομάδα Προηγμένων Τεχνολογιών - ΥΠΣ

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

