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Διοικητικό Προσωπι-
κό ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 
 
Σόφη Πέτρου,  
Λειτουργός Πανεπιστη-
μίου 
 
Σκεύη Βασιλείου, 
Γενικός Γραφέας (Σ) 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 
 
Στέφανος Στεφανίδης, 
Πρόεδρος 
 
Λεωνίδας Κυριακίδης, 
Αντιπρόεδρος 
 
Εκπρόσωποι Σχολών: 
Φρύνη Ντοά, Εκπρόσω-
πος Σχολής Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών 
 
Χρίστος Ξενοφώντος, 
Εκπρόσωπος Σχολής 
Θετικών και Εφαρμοσμέ-
νων Επιστημών 
 
Σιμώνη Συμεωνίδου, 
Εκπρόσωπος Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών 
και Επιστημών της Αγω-
γής 
 
Πάνος Μαρκόπουλος, 
Εκπρόσωπος Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών 
και Διοίκησης 
 
Οδυσσέας Κοντοβούρ-
κης, Εκπρόσωπος Πολυ-
τεχνικής Σχολής 
 
Αθανάσιος Βιώνης, 
Εκπρόσωπος Φιλοσοφι-
κής Σχολής 
——————————— 
Φίλιππος Παττούρας, 
Προϊστάμενος Υπηρεσίας 
Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας 
——————————— 
Εκπρόσωποι Φοιτητών: 
Εκπρόσωπος Προπτυχια-
κών Φοιτητών 
Εκπρόσωπος Μεταπτυχι-
ακών Φοιτητών 

Ενημερωτικά 
δελτία 

Διαβάστε προηγο-
ύμενα τεύχη του 
ενημερωτικού δελ-
τίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

Υπεύθυνος Ύλης: Συμβούλιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

Σχεδιασμός: Ομάδα Προηγμένων Τεχνολογιών - ΥΠΣ 

ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Κτήριο ΧΩΔ-02, 1ος όροφος, Γραφεία 102-104, Πανεπιστη-
μιούπολη. Τηλ.:2289-4546 Fax:2289-4548, Email: kedima@ucy.ac.cy 

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

Τεύχος 15 - Δεκέμβριος 2013 

 
Ο Πρόεδρος  
και τα μέλη  

του  
Συμβουλίου  

σας εύχονται  
καλές γιορτές! 

 

Πρόγραμμα Προσανατολισμού για διδάσκοντες 

Εντός του πλαισίου του Προγράμματος Προσανατολισμού για νέους διδάσ-
κοντες, κατά την έναρξη του φετινού ακαδημαϊκού έτους, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. διοργά-
νωσε τα ακόλουθα σεμινάρια/παρουσιάσεις: 
 
(1) Πρακτικές πληροφορίες για το ΠΚ και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του, 25 

Σεπτεμβρίου 2013 
(2) Χρήση Blackboard, (εισαγωγικό και προχωρημένο επίπεδο), 2 και 9 Οκ-

τωβρίου 2013 
Στην ιστοσελίδα του Κέντρου μπορείτε να κατεβάσετε υλικό από τις παρουσιά-
σεις. 
 
Σε προηγούμενα Προγράμματα Προσανατολισμού το Κέντρο προσέφερε επί-
σης σεμινάριο σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης με εκπαιδευτή από το 
εξωτερικό. Λόγω της οικονομικής κρίσης, το Συμβούλιο του Κέντρου μελέτησε 
το κόστος ενός τέτοιου σεμιναρίου και αποφάσισε ότι για το 2013-14 δεν θα 
προσφερθεί ένα τέτοιο σεμινάριο. 
 
Αντί αυτού, για να καλυφθούν υφιστάμενες ανάγκες για εκπαίδευση των δι-
δασκόντων και να δοθεί η ευκαιρία για ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου 
ανάμεσα στα μέλη του Ακαδημαϊκού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού, το 
ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προτείνει μια νέα δομή σεμιναρίων/ημερίδων που θα προσφερθούν 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Προσανατολισμού. Συγκεκριμένα, το 
ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. θα προσφέρει ένα νέο πρόγραμμα βασισμένο στην ανάπτυξη δικ-
τύου μεταξύ των μελών του Ακαδημαϊκού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε 
διάφορα θέματα με συντονιστές/facilitators από το ΠΚ, ως εξής: 

Αξιολογήσεις 
μαθημάτων 

Στην ιστοσελίδα του 
Κέντρου μπορείτε να 
βρείτε υλικό από 
επιμορφωτικά σεμι-
νάρια που έχουν 
ολοκληρωθεί, για 
διδάσκοντες. 

Εκπαιδευτικές Ημερίδες για διδάσκοντες 

Για πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου. 

Ταχύρρυθμα μαθήματα για φοιτητές 

Κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2013-14, το Κέντρο θα διοργανώσει τη 17η σειρά 
ταχύρρυθμων μαθημάτων για φοιτητές. Υπολογίζεται να προσφερθούν τα 
ακόλουθα μαθήματα: 
 
1. Διαχείριση χρόνου για φοιτητές Πανεπιστημίου  
2. LaTeX: η επαγγελματική μέθοδος δημιουργίας βιβλίων, διατριβών και ερευ-

νητικών αναφορών. 
3. Εισαγωγή στη MATLAB  
4. Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην διεξαγωγή έρευνας 

και συγγραφή ερευνητικής εργασίας  
5. Τεχνικές προφορικών παρουσιάσεων 
6. Επιτυχημένη επικοινωνία με λογισμικό παρουσιάσεων 
7. Συγγραφή ερευνητικών άρθρων προς δημοσίευση και δομή ερευνητικών 

παρουσιάσεων 
 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων θα επιβεβαιωθεί όταν δοθεί η απαραίτητη κατανομή. 

Για πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου. 

Υλικό για  
διδάσκοντες 

Με τη λήξη των  
αξιολογήσεων του 

Χειμερινού  
Εξαμήνου 2013-14, 

το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.  
ανακοινώνει ότι το 

ποσοστό  
ανταπόκρισης των 

φοιτητών στα  
ερωτηματολόγια  

αξιολόγησης για όλα 
τα μαθήματα του ΠΚ 

ήταν 29%. 
  
Εκπαιδευτικές ημερίδες για διδάσκοντες, Ιανουάριος 2014: 
(1) Χρήση Λογισμικού Παρουσιάσεων (π.χ., Powerpoint, Keynote) για 
συγγραφή υψηλής ποιότητας σημειώσεων μαθημάτων, και  
 
(2) Αξιολόγηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: από τη Θεωρία στην                       
Πράξη. 
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