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ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) 
 

Προκήρυξη Δράσης 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ 

 
Στο πλαίσιο της πολιτικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και της δέσμευσής του για προώθηση της 
ποιοτικής διδασκαλίας, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προκηρύσσει τη δράση «Διδακτικές Επινοήσεις». Η 
προκήρυξη αναφέρεται σε διδακτικές επινοήσεις που θα υλοποιηθούν κατά το έτος 2017-18.  
 
Μία «Διδακτική Επινόηση» αποτελεί καινοτόμα πρόταση διδασκαλίας στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Η 
«Διδακτική Επινόηση» πρέπει να επιχειρεί ουσιαστική διαφοροποίηση της διδασκαλίας του/των 
μαθήματος/μαθημάτων ή προγραμμάτων σπουδών και να αξιοποιεί πρωτοποριακές διδακτικές 
προσεγγίσεις, τεχνολογία, υλικά ή άλλα μέσα με σκοπό τη μεγιστοποίηση των προσδοκώμενων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων.  
 
Μια διδακτική επινόηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διδακτική καινοτομία σε επίπεδο 
(α) συγκεκριμένου μαθήματος, (β) προγράμματος σπουδών, (γ) ανάπτυξης οριζόντιων 
δεξιοτήτων, σε μαθήματα ή προγράμματα σπουδών, όπως είναι η επιχειρηματικότητα, η 
συνεργασία, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η σχεδιαστική σκέψη, (δ) εφαρμογής μιας 
συγκεκριμένης μεθοδολογίας, όπως για παράδειγμα η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από την 
ακαδημία Tuning (www.tuningacademy.org), για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων 
σπουδών με επίκεντρο το φοιτητή, ή (ε) συστηματικής συλλογής δεδομένων από φοιτητές και 
διδάσκοντες κατά τη διάρκεια της μάθησης και διδασκαλίας με σκοπό την ανατροφοδότηση για 
αυτοβελτίωση αλλά και για τη μείωση της διαφοράς μεταξύ των προσδοκώμενων και 
πραγματικών μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning and teaching analytics). Σε επίπεδο 
συγκεκριμένου μαθήματος η διδακτική επινόηση μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις για 
προώθηση μεθόδων ενεργούς  μάθησης, εξατομίκευση και διαφοροποίηση της διδασκαλίας ή 
καλύτερης αξιοποίησης της ανατροφοδότησης, ενώ σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών μπορεί 
να περιλαμβάνει δράσεις για συνεργασία μεταξύ φοιτητών και επαγγελματικού χώρου.  
 
Η δράση «Διδακτικές Επινοήσεις» απευθύνεται σε όλο το διδακτικό προσωπικό του 
Πανεπιστημίου Κύπρου (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΕ). Η υποβολή προτάσεων περιορίζεται σε μία ανά 
μέλος/ομάδα διδακτικού προσωπικού.  
 
Θα δοθεί προτεραιότητα σε: 
(α) προτάσεις από ομάδες διδασκόντων με τουλάχιστον δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού, 
(β) προτάσεις που επηρεάζουν άμεσα τη διδασκαλία μέσα στα τμήματα με βιώσιμο τρόπο, 
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(γ) προτάσεις που αξιοποιούν δεδομένα από το έργο που παράγουν οι φοιτητές για βελτίωση της 
δόμησης ή των προσεγγίσεων συγκεκριμένων μαθημάτων και,  
(δ) προτάσεις οι οποίες επηρεάζουν ομάδες μαθημάτων. 
 
Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. θα χρηματοδοτήσει: 
(α) προτάσεις μικρού μεγέθους (διάρκειας μέχρι 8 εβδομάδες): ποσό μέχρι €3000 
(β) προτάσεις μεσαίου μεγέθους (διάρκειας μέχρι ενός εξαμήνου): ποσό μέχρι €5000 
(γ) προτάσεις μεγάλου μεγέθους (διάρκειας μέχρι δύο εξαμήνων): ποσό μέχρι €10000 
 
Τα αντίστοιχα ποσά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των διδακτικών επινοήσεων.  
Κανένα μέρος του ποσού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσθετο μισθό ή επίδομα για 
διδάσκοντες.   

 
Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί για την υποβολή των προτάσεων. 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του εντύπου είναι η 30η Νοεμβρίου 2017. Τα 
έντυπα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο kedima@ucy.ac.cy.  
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