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Πάνος Μαρκόπουλος, 
Εκπρόσωπος Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών 
και Διοίκησης 
 
Οδυσσέας Κοντοβούρ-
κης, Εκπρόσωπος Πολυ-
τεχνικής Σχολής 
 
Ουρανία Κουκά, Εκπρό-
σωπος Φιλοσοφικής Σχο-
λής 
——————————— 
Γρηγόρης Μακρίδης,  
Αναπληρωτής Προϊστάμε-
νος Υπηρεσίας Σπουδών 
και Φοιτητικής Μέριμνας 
——————————— 
Εκπρόσωποι Φοιτητών: 
Εκπρόσωπος Προπτυχια-
κών Φοιτητών 
Εκπρόσωπος Μεταπτυχι-
ακών Φοιτητών 

Ενημερωτικά 
Δελτία 

Διαβάστε τα προη-
γούμενα 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 19 - Μάιος 2015 

Αξιολογήσεις 
μαθημάτων 

Στην ιστοσελίδα του 
Κέντρου μπορείτε να 
βρείτε (α) υλικό από 
ταχύρρυθμα μαθήματα 
που έχουν ολοκληρω-
θεί και (β) συνδέσεις σε 
χρήσιμο υλικό από 
άλλα πανεπιστήμια και 
κέντρα του εξωτερικού. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.  επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα του Κέντρου. 

Υλικό για  
φοιτητές 

Με τη λήξη των  
αξιολογήσεων του 

Εαρινού  
Εξαμήνου 2014-15, 

το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.  
ανακοινώνει ότι το 

ποσοστό  
ανταπόκρισης των 

φοιτητών στο  
Ερωτηματολόγιο  

Αξιολόγησης για όλα 
τα μαθήματα του ΠΚ 

ήταν 25%. 

Δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί  
Ακαδημαϊκό έτος 2014-15 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. λειτουργεί από το 2005 και προς επίτευξη των βασικών του στόχων, 
έχει αναπτύξει αριθμό δραστηριοτήτων σε θέματα  διδασκαλίας και μάθησης: 

 Σειρά ταχύρρυθμων μαθημάτων: τα μαθήματα που προσφέρονται κάθε εξά-

μηνο 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 Υπηρεσί-
α Πληροφορικών Συστημάτων και τη Βιβλιοθήκη. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014
-15, προσφέρθηκαν συνολικά 83 ώρες εκπαίδευσης και επωφελήθηκαν 449 
φοιτητές. Στους φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα δίνονται πιστωτικές 
μονάδες. 

 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  
ενημέρωση των διδασκόντων ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν επι-
πρόσθετες  γνώσεις και κενά που έχουν οι φοιτητές. Στο ακαδημαϊκό έτος 2014-
15 έξι τμήματα του ΠΚ έκαναν χρήση διαγνωστικών ερωτηματολογίων και συ-
μπληρώθηκαν 681 ερωτηματολόγια.    

 5ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού: παρουσιάσεις και σεμινάρια εντός του 

Προγράμματος Προσανατολισμού: (1) Χρήση Blackboard, εισαγωγικό και προ-
χωρημένο επίπεδο (17 και 24 Σεπτ. 2014), και (2) Σεμινάριο “Linking Research 
to Teaching” (26 & 27 Νοεμβρίου 2014 εκπαιδευτής Alan Jenkins, professor 
Emeritus, Oxford Brookes University, UK. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν συνο-
λικά 65 διδάσκοντες. 

 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος και Διδάσκοντος: το Ερωτημα-

τολόγιο χορηγείται τις τελευταίες 2 εβδομάδες κάθε εξαμήνου. Είναι ένα απαραί-
τητο εργαλείο ανατροφοδότησης για την ποιότητα της διδασκαλίας στο ΠΚ. Το 
ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. επεξεργάζεται το Ερωτηματολόγιο από τον Ιανουάριο 2005 και από 
το Εαρινό Εξάμηνο 2010-11 τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος BannerWeb. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 συμπλη-
ρώθηκαν συνολικά 15.176 ερωτηματολόγια. 

 Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.: εκδίδεται 3 φορές το χρόνο 

προς ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας. 
 
Το Συμβούλιο του Κέντρου επιθυμεί την περαιτέρω ανάπτυξη του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. με την 
επέκταση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη νέων εντός του 
πλαισίου λειτουργίας του. Το Κέντρο διαβουλεύεται συνεχώς με τις πανεπιστημια-
κές αρχές σε θέματα που το αφορούν και προτείνει συγκεκριμένες εισηγήσεις. 

Προσεχείς δραστηριότητες 
Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16 

Κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 το Κέντρο προγραμματίζει τα 
ακόλουθα: 

 Ταχύρρυθμα Μαθήματα για φοιτητές: (α) εισαγωγικά μαθήματα ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2015) και (β) μαθήματα ανάπτυξης 
δεξιοτήτων και εισαγωγή στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης (Σεπτέμβριος-
Οκτώβριος 2015). 

 Διαγνωστικά ερωτηματολόγια για πρωτοετείς φοιτητές: Σεπτέμβριος 2015 

 Πρόγραμμα Προσανατολισμού για νέους διδάσκοντες: Οκτώβριος 2015 

 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθημάτων: Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015 

 
Ενόψει των οικονομικών δεδομένων, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Θα προσαρμόσει το πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων του εντός του προϋπολογισμού που θα του κατανεμηθεί.  

Το επόμενο τεύχος του 
ενημερωτικού δελτίου θα 
κυκλοφορήσει στις αρχές 
του ακαδημαϊκού έτους 

2015-16. 
 

Καλό καλοκαίρι! 
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