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To Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) του Πανεπιστήμιου Κύπρου 
δραστηριοποιείται από 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. 
Μέσα στο πλαίσιο λειτουργιάς του, το ΚΕ.ΔΙ. ΜΑ. έχει δραστηριοποιηθεί, κατά το 
2014, στους ακόλουθους τομείς, που αφορούν, στη διδασκαλία και στη μάθηση: 
•Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος και Διδάσκοντος. To Ερωτηματολόγιο 
είναι ένα απαραίτητο εργαλείο ανατροφοδότησης και έτσι η χρήση του είναι 
υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα «για σκοπούς αυτοαξιολόγησης και 
αυτοβελτίωσης». To ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. στην προσπάθεια του για βελτίωση του 
Ερωτηματολογίου προβαίνει σε συχνές αναθεωρήσεις του περιεχομένου του. Από 
το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 μέχρι το Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15  συμπληρώθηκαν 
συνολικά 259.501  ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται 
ηλεκτρονικά μέσω εσωτερικού συστήματος.  
•Επιμορφωτικά σεμινάρια για τους διδάσκοντες. Διοργανώθηκε το πέμπτο 
Πρόγραμμα Προσανατολισμού για νέους διδάσκοντες και προσφέρθηκαν τα 
ακόλουθα σεμινάρια: (1)  Χρήση Blackboard (εισαγωγικό και προχωρημένο 
επίπεδο), (2) Linking Research to Teaching, εκπαιδευτής καθ. Alan Jenkins. Τα 
σεμινάρια παρακολούθησαν 65 διδάσκοντες. 
•Σειρά ταχύρρυθμων μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων για φοιτητές. Ευρύτερος 
στόχος του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. είναι να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε θέματα μάθησης, 
προσφέροντας μαθήματα κου 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. Από τα  μαθήματα που έχουν προσφερθεί κατά το 2014  επωφελήθηκαν  
συνολικά 461  φοιτητές   
•Διαγνωστικά Ερωτηματολόγια. Δεδομένου ότι οι πρωτοετείς φοιτητές, κου 
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. Τα διαγνωστικά ερωτηματολόγια καταρτίζονται κατόπιν 
υποδείξεων του κάθε Τμήματος για να διερευνηθεί το επίπεδο γνώσεων των 
φοιτητών στο αντικείμενο που θα σπουδάσουν.  
•Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο. To 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.  
•Εισηγήσεις ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Το Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., κατά καιρούς μελετά και 
προβαίνει σε εισηγήσεις προς τις Πανεπιστημιακές Αρχές 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

