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μίου 
 
Σκεύη Βασιλείου, 
Γενικός Γραφέας (Σ) 
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Εκπρόσωπος Σχολής 
Θετικών και Εφαρμοσμέ-
νων Επιστημών 
 
Σιμώνη Συμεωνίδου, 
Εκπρόσωπος Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών 
και Επιστημών της Αγω-
γής 
 
Κενή θέση, Εκπρόσωπος 
Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης 
 
Θεοχάρης Θεοχαρίδης, 
Εκπρόσωπος Πολυτεχνι-
κής Σχολής 
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κής Σχολής 
——————————— 
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Εκπρόσωπος Μεταπτυχι-

Νέα ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

Διαβάστε τα Νέα, 
Εκδηλώσεις και 
Ανακοινώσεις του 
Κέντρου μέσα από 
άρθρα της Κοινό-
τητας. 

Υπεύθυνος Ύλης: Συμβούλιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

Σχεδιασμός: Ομάδα Προηγμένων Τεχνολογιών - ΥΠΣ 

ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Λεωφόρος Αγλαντζιάς 12, Κτήριο Αθηνά, Μεσοπάτωμα,  
Τηλ. 22894546, Fax: 22894548, Email: kedima@ucy.ac.cy  

Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) 

Τεύχος 13 - Ιούνιος 2013 

1. Σεμινάρια Blackboard 
2. The Chronicle of Higher Education 
3. The World University Rankings—Times Higher Education 
4. The future of higher education: how technology will shape learning—Economist Intelli-

gence Unit  
5. Higher Education Teaching and Learning Portal 
6. The Higher Education Academy 
7. Inside Higher Education 
8. Higher Education Policy Institute—UK think tank 
 
Στην ιστοσελίδα του Κέντρου μπορείτε να βρείτε υλικό από επιμορφωτικά σεμινάρια που 
έχουν ολοκληρωθεί και ιστοσελίδες με χρήσιμες πληροφορίες για διδάσκοντες. 

 
Το επόμενο τεύχος 
του ηλεκτρονικού 

ενημερωτικού δελτί-
ου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. θα 
κυκλοφορήσει στην 

αρχή του  
ακαδημαϊκού έτους 

2013-14. 
 
 
 
 
 
 

Καλό καλοκαίρι! 

Χρήσιμο υλικό online 

 
Στην ιστοσελίδα του 
ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. μπορείτε 
να βρείτε χρήσιμο 
υλικό για φοιτητές 
από προηγούμενα 

μαθήματα. 
  

Η επόμενη σειρά 
μαθημάτων θα 
προσφερθεί το  

Χειμερινό Εξάμηνο 
2013-14.  

Ταχύρρυθμα  
Μαθήματα για  

Φοιτητές 

Δραστηριότητες ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. δραστηριοποιήθηκε στα ακόλουθα:  

Διαγνωστικά Ερωτηματολόγια: τα διαγνωστικά ερωτηματολόγια καταρτίζονται 

κατόπιν υποδείξεων του κάθε Τμήματος για να διερευνηθεί το επίπεδο γνώσεων των 
πρωτοετών φοιτητών στο αντικείμενο που θα σπουδάσουν, με σκοπό την  ενημέρω-
ση των διδασκόντων ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν επιπρόσθετες  γνώ-
σεις ή κενά που έχουν οι φοιτητές. Δείγματα των ερωτηματολογίων βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

Πρόγραμμα Προσανατολισμού: διοργανώθηκε το 3ο Πρόγραμμα για νέους διδάσ-

κοντες και προσφέρθηκαν 4 σεμινάρια: πρακτικές πληροφορίες για το ΠΚ και τις 
Διοικητικές Υπηρεσίες του (26/09/12), Χρήση Blackboard (εισαγωγή και προχωρημέ-
νο επίπεδο 3 & 10/10/12), σεμινάριο Teaching & Learning in HE (23 &24/10/12). 
Μέχρι σήμερα τα σεμινάρια του Κέντρου για διδάσκοντες έχουν παρακολουθήσει 
συνολικά 405 άτομα. Υλικό από το Πρόγραμμα βρίσκεται στην ιστοσελίδα. 

Σειρά ταχύρρυθμων μαθημάτων: τα μαθήματα που προσφέρονται κάθε εξάμηνο 

αποσκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για τις σπουδές τους και 
καλύπτουν θέματα όπως τεχνικές μελέτης, δεξιότητες παρουσίασης, εισαγωγή σε 
λογισμικά κ. ά. Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. συνεργάζεται με την 
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημά-
των και τη Βιβλιοθήκη. Από τα μαθήματα που έχουν προσφερθεί μέχρι σήμερα έχουν 
επωφεληθεί 4.100 φοιτητές. 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης: το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος και 

Διδάσκοντος χορηγείται τις τελευταίες 2 εβδομάδες κάθε εξαμήνου. Είναι ένα απαραί-
τητο εργαλείο ανατροφοδότησης για την ποιότητα της διδασκαλίας στο ΠΚ. Από το 
ακαδημαϊκό έτος 2004-05 μέχρι το Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13 συμπληρώθηκαν 
συνολικά 231.798 ερωτηματολόγια. Από το Εαρινό Εξάμηνο 2010-11 τα ερωτηματο-
λόγια συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Banner. Στην ιστοσελίδα 
του Κέντρου μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις εκδόσεις του Ερωτηματολογίου στα 
ελληνικά και αγγλικά. 

Άλλα ερωτηματολόγια: το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. επεξεργάζεται άλλα ερωτηματολόγια, που 

αφορούν ερευνητικό έργο, αξιολόγηση μαθημάτων που εξαιρούνται από τη χρήση του 
Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης κ.ά.. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται για υποστήρι-
ξη των τμημάτων και του ακαδημαϊκού προσωπικού.  

Επιπρόσθετα σεμινάρια: εντός του ακαδημαϊκού έτους, σε συνεργασία με την ΥΠΣ, 

προσφέρθηκε το σεμινάριο  “Χρήση Blackboard” (13/3/13). 

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο: το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. ετοιμάζει και κυκλοφορεί ηλεκτρο-

νικό ενημερωτικό δελτίο, με σκοπό την ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας 
για τις δραστηριότητες του Κέντρου και την προώθηση άρθρων και ερευνών σε θέμα-
τα διδασκαλίας και μάθησης. Κυκλοφορούν 3 τεύχη ανά έτος. 

Ιστοσελίδα ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.: το Κέντρο ανανεώνει την ιστοσελίδα του σε τακτική βάση 

προσφέροντας χρήσιμο υλικό και συνδέσεις για τους φοιτητές και τους διδάσκοντες. 
 
Προσεχείς δραστηριότητες, ακαδημαϊκό έτος 2013-14: 
Ενόψει των νέων οικονομικών δεδομένων το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Θα προσαρμόσει το πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων του εντός του προϋπολογισμού που θα του κατανεμηθεί. 
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