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Διοικητικό Προσωπικό 
ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.: 

 
Σόφη Πέτρου,  
Λειτουργός Πανεπιστημί-
ου 
 
Σκεύη Βασιλείου, Γενι-
κός Γραφέας 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 
 
Χρίστος Ξενοφώντος, 
Πρόεδρος-Διευθυντής 
 
Σιμώνη Συμεωνί-
δου  Αντιπρόεδρος-
Αναπλ. Διευθύντρια 
 
Εκπρόσωποι Σχολών 

 
Φρύνη Κακογιάννη 
Ντοά, Εκπρόσωπος 
Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών 
 
Γεώργιος Αρχοντής, 
Εκπρόσωπος Σχολής 
Θετικών και Εφαρμοσμέ-
νων Επιστημών 
 
Νικόλας Διέτης, Εκπρό-
σωπος Ιατρικής Σχολής 
 
Σταυρούλα Φιλίππου, 
Εκπρόσωπος Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών 
και Επιστημών της Αγω-
γής 
 
Νίκος Ζήρος, Εκπρόσω-
πος Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης 
 
Μαρία Φιλοκύπρου, 
Εκπρόσωπος Πολυτεχνι-
κής Σχολής 
 
Νατάσσα Κωνσταντινί-
δου, Εκπρόσωπος Φιλο-
σοφικής Σχολής 
 
——————————— 
Μενέλαος Μενελάου,  
Προϊστάμενος Υπηρεσίας 
Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας 
——————————— 

 
Εκπρόσωποι 

Φοιτητών/Φοιτητριών 
 
Ελευθέριος Σπύρου, 
Εκπρόσωπος Προπτυ-
χιακών 
 
Πιερής Παναγή, Εκπρό-
σωπος Μεταπτυχιακών  

Ενημερωτικά 
Δελτία 

Διαβάστε τα προη-
γούμενα τεύχη του 
ενημερωτικού δελ-
τίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

Υπεύθυνος Ύλης: Συμβούλιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

Αξιολογήσεις 
Μαθημάτων 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

Οι διδάσκοντες/
διδάσκουσες έχουν 
πρόσβαση στα απο-
τελέσματα των αξιο-
λογήσεων μέσω του  

Συστήματος  
Διαχείρισης  

Ερωτηματολογίων 
Αξιολόγησης 
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Θεματική 
Προτεραιότητα  

2022-2023 
 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. δίνει 
ιδιαίτερη σημασία 

στην υβριδική διδα-
σκαλία, με δραστη-
ριότητες που προ-

γραμματίζονται στους 
επόμενους μήνες. 

Προσεχείς δραστηριότητες 
προς διδακτικό προσωπικό 

Δραστηριότητες  προς φοιτητές/τριες 
Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προγραμματίζει αριθμό δραστηριοτήτων προς το δι-
δακτικό προσωπικό: 
(1) Εργαστήριο σε θέματα υβριδικής διδασκαλίας με εκπαιδεύτρια 
από το εξωτερικό.  
(2) “Ορίζοντες” το επιστημονικό περιοδικό του Κέντρου αναμένεται 
να κυκλοφορήσει σύντομα. 
(3) 8η Ανοιχτή συνάντηση, το θέμα θα ανακοινωθεί σύντομα 
(4) Διοργάνωση ημερίδας για παρουσίαση των προτάσεων που 
χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης και 2ης προκήρυξης των 
διδακτικών επινοήσεων. 
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Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) 
Κτήριο Αντωνίου, Λεωφ. Καλλιπόλεως 65,  

1ος όροφος, Γραφεία 106 & 110 
Τηλ.:2289-4546 Fax:2289-4548, Email: kedima@ucy.ac.cy 

www.ucy.ac.cy/kedima 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. διοργανώνει την 35η σειρά ταχύρρυθμων μαθημάτων 
ανάπτυξης δεξιοτήτων για φοιτητές/τριες. Στα μαθήματα συμπερι-
λαμβάνονται 4 εισαγωγικά σεμινάρια σε συνεργασία με τη Βιβλιοθή-
κη. Δείτε το πρόγραμμα και Εγγραφείτε ηλεκτρονικά.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.  

2023 

3ο Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας 
Απονομές 2024 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προς υλοποίηση 
της Πολιτικής του ΠΚ για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλί-
ας, κάτω από τον Άξονα 1: Αναγνώριση και διάχυση καλών πρακτι-
κών και αυτοαξιολόγηση διδασκαλίας  στις  Δράσεις: A. Μέθοδοι 
αναγνώρισης, τεκμηρίωσης και διάχυσης καλών διδακτικών πρακτι-
κών που εφαρμόζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο έχει 
προχωρήσει με τη θέσπιση του «Βραβείου Ποιοτικής Διδασκαλίας» 
το οποίο απονέμεται ανά διετία. Το 3ο Βραβείο αναμένεται να προ-
κηρυχθεί τον Μάρτιο 2023 και τα βραβεία (ένα ανά Σχολή) να απονε-
μηθούν στις τελετές αποφοίτησης στο 2024.  

3η προκήρυξη Διδακτικών Επινοήσεων 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προς υλοποίηση 
της Πολιτικής του ΠΚ για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλί-
ας, κάτω από τον Άξονα 2: Αρχική εκπαίδευση, επαγγελματική ανά-
πτυξη διδακτικού προσωπικού και δικτύωση στις  Δράσεις: 
Β. Συνεχόμενη επαγγελματική ανάπτυξη διδακτικού προσωπικού, το 
Κέντρο προκηρύσσει δράσεις διδακτικής επινόησης στο πλαίσιο 
όλων των επιστημών (Σημείο (4)). Εφόσον ληφθεί η απαραίτητη 
κατανομή στον προϋπολογισμό του Κέντρου για το 2023, το 
ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. θα προβεί στην 3η προκήρυξη στο 2023. 
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