
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2012 

Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης 

Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) του Πανεπιστημίου Κύπρου 
δραστηριοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2004. Σκοπός του Κέντρου είναι η 
υποστήριξη και ανάπτυξη της διδασκαλίας και μάθησης, ούτως ώστε αυτή να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και σε διεθνώς συμβατά και ανταγωνιστι-
κά κριτήρια ποιότητας. Το Κέντρο διευθύνεται από διευθυντή/τρια και αναπλ. 
διευθυντή/ τρια, καθώς και από ενδεκαμελές Συμβούλιο.  

Μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας του, το ΚΕ.ΔΙ. ΜΑ. έχει δραστηριοποιηθεί, κατά το 
2012, στους ακόλουθους τομείς, που αφορούν, στη διδασκαλία και στη μάθηση:  

• Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος και Διδάσκοντος. Το 
ερωτηματολόγιο είναι ένα απαραίτητο εργαλείο ανατροφοδότησης και έτσι η 
χρήση του είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα «για σκοπούς αυτοαξιολόγησης 
και αυτοβελτίωσης». Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. στην προσπάθειά του για βελτίωση του 
Ερωτηματολογίου προβαίνει σε συχνές αναθεωρήσεις του περιεχομένου του. Από 
το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 μέχρι το Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13 συμπληρώθηκαν 
231.798 ερωτηματολόγια. Από το Εαρινό Εξάμηνο 2010-11 χρησιμοποιείται το 
Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης.  

•Επιμορφωτικά σεμινάρια για τους διδάσκοντες. Διοργανώθηκε το τρίτο 
Πρόγραμμα Προσανατολισμού για νέους διδάσκοντες και προσφέρθηκαν τα 
ακόλουθα σεμινάρια: (1) Πρακτικές Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
τις Διοικητικές Υπηρεσίες του, (2) Εισαγωγή στη Χρήση Blackboard, (3) 
Προχωρημένο Επίπεδο στη Χρήση Blackboard και (4) Teaching & Learning in Higher 
Education. Σημειωτέον ότι παλαιότερα το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προσέφερε σεμινάρια και για 
διδάσκοντες με διδακτική πείρα αλλά αυτά έχουν σταματήσει από τότε που 
εφαρμόστηκε το Πρόγραμμα Προσανατολισμού για νέους διδάσκοντες λόγω 
μειωμένου προϋπολογισμού. Τα σεμινάρια έχουν παρακολουθήσει συνολικά 398 
διδάσκοντες (Εαρινό Εξάμηνο 2005-06-Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13). 
 
•Σειρά ταχύρρυθμων μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων για φοιτητές. Ευρύτερος 
στόχος του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. είναι να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε θέματα μάθησης, 
προσφέροντας μαθήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοιτητών. Για την 
ανάπτυξη του στόχου αυτού, το Κέντρο συνεργάζεται με τη Βιβλιοθήκη, την 
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων και με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας. Τα μαθήματα έχουν παρακολουθήσει συνολικά 3.823 φοιτητές (Εαρινό 
Εξάμηνο 2005-06 - Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13).  

•Διαγνωστικά Ερωτηματολόγια. Δεδομένου ότι οι πρωτοετείς φοιτητές, που 
εισάγονται σε κάθε τμήμα, δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα, αλλά διαφέρουν ως 
προς το επίπεδο γνώσεων, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους τους, στην αρχή κάθε 
ακαδημαϊκού έτους το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προτείνει στα τμήματα τη χρήση Διαγνωστικού 
Ερωτηματολογίου.  

 



•Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο. Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. ετοιμάζει και κυκλοφορεί 
ηλεκτρονικό δελτίο, με σκοπό την ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για 
τις δραστηριότητες του Κέντρου και την προώθηση άρθρων και ερευνών σε θέματα 
διδασκαλίας και μάθησης. Όλα τα τεύχη βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου.  

•Άλλα ερωτηματολόγια. Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. επεξεργάζεται άλλα ερωτηματολόγια, που 
αφορούν ερευνητικό έργο, αξιολόγηση μαθημάτων που εξαιρούνται από τη χρήση 
του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Μαθήματος και Διδάσκοντος κ.ά.. Οι υπηρεσίες 
αυτές προσφέρονται για υποστήριξη των τμημάτων και του ακαδημαϊκού 
προσωπικού.  

•Εισηγήσεις ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Πρόσφατα, το Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. εισηγήθηκε προς τη 
Σύγκλητο σειρά δράσεων και δραστηριοτήτων, με σκοπό την αναβάθμιση της 
διδασκαλίας και τη δημιουργία κουλτούρας ποιοτικής διδασκαλίας στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως τη θεσμοθέτηση Βραβείων Διδασκαλίας. 

Πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., στο www.ucy.ac.cy/~kedima 

 

 

http://www.ucy.ac.cy/%7Ekedima

