
Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας 
_____________________________________________________________________ 

Φιλοσοφία  
 

Το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας απονέμεται ανά διετία σε ένα μέλος ακαδημαϊκού 
προσωπικού ή μέλος ΕΕΠ. Στόχος είναι η αναγνώριση της διδακτικής αριστείας και η 
αναβάθμιση της ποιότητας διδασκαλίας στην ευρύτερη Πανεπιστημιακή Κοινότητα.  

Είδος Βραβείου 
 
Το βραβείο αποτελείται από χρηματικό ποσό ύψους 12.000 ευρώ,  το οποίο 
αξιοποιείται για την εργοδότηση ενός διδακτορικού φοιτητή ή μεταδιδακτορικού 
συνεργάτη με σκοπό την προώθηση διδακτικών επινοήσεων εντός του Τμήματος ή 
ενός προγράμματος σπουδών, υπό την εποπτεία του βραβευθέντος. Η απονομή θα 
γίνεται  στην Κεντρική Τελετή Αποφοίτησης.  

Επιτροπή Αξιολόγησης  
 
Η Επιτροπή αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, τους 
Κοσμήτορες των Σχολών και δύο μέλη του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Αν και εφόσον 
κριθεί απαραίτητο η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προσκαλεί εξωτερικούς κριτές 
στη φάση της αξιολόγησης των υποψήφιων, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική 
επιβάρυνση του Οργανισμού.  

Επιλεξιμότητα και Υποβολή Υποψηφιότητας  
 
Μετά από ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων, οι φοιτητές ή/και το ακαδημαϊκό 
προσωπικό υποβάλλουν προς το Γραφείο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
τις προτάσεις υποστήριξης των υποψηφίων, τους οποίους και θα υποδεικνύουν. Οι 
προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε από ομάδα φοιτητών (τουλάχιστον δύο 
άτομα) είτε από μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού, είτε από τα Συμβούλια των 
Τμημάτων. Διευκρινίζεται ότι μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού μπορεί να προτείνει 
τον εαυτό του ως υποψήφιο. 
 

Ειδικές Διατάξεις  
 

1. Τα μέλη που συμμετέχουν στην Επιτροπή Βραβείου Ποιοτικής  Διδασκαλίας 
δεν μπορούν να υποβάλουν προτάσεις.   

 
2. Κάθε πρόταση που υποβάλλεται θα αφορά ένα μόνο ακαδημαϊκό και όχι 

ομάδα αυτών.   
 

3. Δεν μπορεί να βραβευθεί το ίδιο πρόσωπο δεύτερη φορά χωρίς να 
περάσουν τουλάχιστον  4 έτη.  

 



4. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που μπορεί 
να προέρχονται από το ίδιο Τμήμα και κατ’ επέκταση την ίδια Σχολή. 

 
5. Τα τεκμήρια που υποβάλλονται να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το 

ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. για σκοπούς επιμόρφωσης με αναφορά στην πηγή.   

 

Κριτήρια υποβολής υποψηφιότητας και αξιολόγησης : 
 
Οι προταθέντες υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω 
κριτήρια:  
 

1. Διασύνδεση έρευνας και διδασκαλίας:  
 

• Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα του διδάσκοντος ή/και ερευνών στο 
γνωστικό αντικείμενο, 

• Εμπλοκή των φοιτητών σε μικρο-έρευνες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, 
• Αξιοποίηση δεδομένων από τα μαθησιακά επιτεύγματα των φοιτητών είτε 

για αναδόμηση του μαθήματος, είτε για εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων ή 
για αναθεώρηση των διδακτικών προσεγγίσεων.  

 
2. Η διδασκαλία του υποψήφιου έχει ευρύτερη απήχηση εκτός του ΠΚ:  

 
• Προσκλήσεις για διδασκαλία ή διαλέξεις  σε άλλα πανεπιστήμια ή ινστιτούτα 

διδασκαλίας,  
• Διασύνδεση των δραστηριοτήτων του μαθήματος με κοινωνική ή 

περιβαλλοντική δράση,  
• Συνεργασία με κοινωνικές ομάδες ή κοινότητες,  
• Καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων,  
• Προετοιμασία για επαγγελματική αποκατάσταση με το πέρας των σπουδών.  

 
3. Εξέχουσα καθοδήγηση και υποστήριξη προς τους φοιτητές:  

 
• Ανάπτυξη τεχνικών αποτελεσματικής επικοινωνίας με διαφορετικές ομάδες 

φοιτητών,  
• Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών δράσεων που εμπνέουν και 

ενεργοποιούν σημαντικό μέρος των φοιτητών, 
• Ανταπόκριση στις ανάγκες των φοιτητών, 
• Υποδειγματική αφοσίωση στη διδασκαλία και αντίστοιχη διαθεσιμότητα προς 

τους φοιτητές, 
• Παρεμβάσεις για διαφοροποίηση διδασκαλίας σε ακροατήρια μεικτής 

ικανότητας, αξιοποίηση ενδιάμεσων αξιολογήσεων των φοιτητών για 
ενίσχυση των προσπαθειών των φοιτητών για μάθηση. 

 
 



4. Η διδασκαλία του υποψήφιου προωθεί την αποτελεσματική μάθηση, είναι σταθερά 
ποιοτική και πρωτότυπη:  
 

• Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων Αξιολόγησης για 
αναθεώρηση των διδακτικών προσεγγίσεων ή των δραστηριοτήτων, 

• Ανάπτυξη καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων με καλά αποτελέσματα, 
• Χρήση ποικιλίας διδακτικών μεθόδων για ενεργό εμπλοκή των φοιτητών σε 

μαθησιακές δραστηριότητες,  
• Διδακτική δράση που να εμπνέει επικοινωνιακά και ουσιαστικά, 
• Υποδειγματικά επιτεύγματα εκ μέρους των φοιτητών, 
• Αξιοποίηση αυθεντικών προβλημάτων, έργων ή μελετών περίπτωσης. 

 
5. Αξιοποίηση κατάλληλων πηγών και εργαλείων διδασκαλίας και μάθησης:  

 
• Χρήση καινοτόμων μορφών εργαλείων μάθησης,  
• Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στην αξιολόγηση των φοιτητών, 
• Ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής φοιτητών στις δραστηριότητες του 

μαθήματος, και της χρήσης κατάλληλου υλικού, 
• Ενίσχυση και  αξιοποίηση περιβαλλόντων μάθησης που εμπνέουν και 

διατηρούν το ενδιαφέρον των φοιτητών. 
 

6. Επανεκτίμηση και επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων 
 

• Αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της διδακτέας ύλης των μαθημάτων, 
• Η διδακτέα ύλη να είναι σύμφωνη με τις εξελίξεις στον αντίστοιχο επιστημονικό 

τομέα,  
• Λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις, πολιτικές, οικονομικές, θεσμικές, που 

συμβαίνουν στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο.  

 

Διαδικασία Υποβολής Υποψηφιοτήτων, Αξιολόγηση και Απονομή Βραβείου  
 

1. Υποβολή προτάσεων  – Μάιος 2016 ως Φεβρουάριος 2017 

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει γραπτώς τους υποψήφιους για την 

συμμετοχή τους και ταυτόχρονα ζητά την υποβολή προς την Επιτροπή βιογραφικού 

σημειώματος και όλων των στοιχείων που συνθέτουν το φάκελο και ενισχύουν την 

υποψηφιότητα – Μάρτιος 2017 

3. Έλεγχος εγκυρότητας των υποβληθεισών προτάσεων. Στο στάδιο αυτό θα 

αποκλείονται όσες προτάσεις δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και δεν 

συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται στο πιο πάνω σημείο 

τρία (3) – Απρίλιος 2017 



4. Η Επιτροπή σε Ειδική Συνεδρία αξιολογεί τις έγκυρες προτάσεις και 

απονέμει το Βραβείο με βάση τη συνολική βαθμολογία – Μάιος 2017.  

5. Απονομή βραβείου στην κεντρική Τελετή Αποφοίτησης – Ιούνιος 2017.  

 

Ειδικές Διατάξεις που αφορούν τους Βραβευθέντες  
 

1.  Για σκοπούς διάδοσης καλών πρακτικών διδασκαλίας, θα ήταν δυνατή 

οπτικογράφηση ενός μαθήματος ή μέρος αυτού, το οποίο διδάσκει ο 

βραβευθείς.  

2.  Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. θα υπάρχει 

αρχείο με όλους τους βραβευθέντες.      
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