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Σηην ιζηοζελίδα ηοσ 

Κένηροσ Διδαζκαλίας 

και Μάθηζης θα βρεί-

ηε ηα Νέα, Εκδηλώζεις 

και Ανακοινώζεις ηοσ 
Κένηροσ. 

Τν ελεκεξωηηθό θπιιά-
δην ηνπ ΚΔ.ΓΙ.ΜΑ. είλαη 
ην παξάζπξό ζαο ζηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 
Κέληξνπ. 

 

Σπκβνύιην ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 
 

Μαίξε Κνπηζειίλε,  
Πξόεδξνο 
 

Φαξάιακπνο Παλαγό-
πνπινο, Αληηπξόεδξνο 
 

Δεκήηξεο Ζεϊλαιηπνύξ, 
Δθπξόζωπνο Σρνιήο 
Θεηηθώλ θαη Δθαξκνζκέ-

λωλ Δπηζηεκώλ 
 
Θενράξεο Θενραξίδεο, 

Δθπξόζωπνο Πνιπηερλη-
θήο Σρνιήο 
 

Ιωάλλεο Καζπαξήο, 
Δθπξόζωπνο Σρνιήο 
Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ 

θαη Γηνίθεζεο 
 
Λεωλίδαο Κπξηαθίδεο, 

Δθπξόζωπνο Σρνιήο 
Κνηλωληθώλ Δπηζηεκώλ 
θαη Δπηζηεκώλ ηεο Αγω-

γήο 
 
Αλδξέαο Παπαπαύινπ, 

Δθπξόζωπνο Σρνιήο 
Αλζξωπηζηηθώλ Δπηζηε-
κώλ 

 
Σππξίδωλ Τδνύλαθαο, 
Δθπξόζωπνο Φηινζνθη-

θήο Σρνιήο 
 
Φίιηππνο Παηηνύξαο, 

Πξνϊζηάκελνο Υπεξεζίαο 
Σπνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο 
Μέξηκλαο 

 
Κωλζηαληίλα Πνπιιίδε,  
Δθπξόζωπνο Πξνπηπρηα-

θώλ Φνηηεηώλ 
 
Μαξηιέλα Τξηκηζηώηνπ,  

Δθπξόζωπνο Μεηαπηπρη-
αθώλ Φνηηεηώλ 

Επξωπαϊθό Δίθηπν Δηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο 

Γηα ην Δαξηλό Δμάκελν ην ΚΔ.ΓΙ.ΜΑ. δηνξγαλώλεη ηαρύξξπζκα 
καζήκαηα γηα θνηηεηέο.  

Δείηε ηο πρόγραμμα μαθημάηων με ηη δήλωζη ζσμμεηοτής. 

Ταρύξξπζκα Μαζήκα-
ηα γηα Φνηηεηέο 

Μέζα ζην πιαίζην ηωλ 
δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ, 
ην ΚΔ.ΓΙ.ΜΑ. ζε ζπ-
λεξγαζία κε ηελ Υπε-
ξεζία Σπνπδώλ θαη 
Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, 
ηελ Υπεξεζία Πιεξν-
θνξηθώλ Σπζηεκάηωλ 
θαη ηε Βηβιηνζήθε δηνξ-
γαλώλεη  ζεηξά ηαρύξ-
ξπζκωλ καζεκάηωλ 
αλάπηπμεο δεμηνηήηωλ 
γηα θνηηεηέο. Τα καζή-
καηα απνζθνπνύλ 
ζηελ θαιύηεξε πξνεην-
ηκαζία ηωλ θνηηεηώλ 
γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο. 
Πιεξνθνξίεο  

Τν Δπξωπαϊθό Γίθηπν γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηόηεηαο ζηελ 
Αλώηαηε Δθπαίδεπζε (European Network for Quality Assur-
ance in Higher Education) δεκνζηεύεη ηελ 3ε έθδνζε (2009) 
ηνπ “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area”. Η έθζεζε απεπζύλεηαη ζην-
πο Δπξωπαίνπο Υπνπξγνύο Παηδείαο θαη πεξηιακβάλεη έλα 
πιαίζην από επίπεδα, δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο δηαζθάιηζεο 
πνηόηεηαο γηα ην ρώξν ηεο επξωπαϊθήο αλώηαηεο εθπαίδεπ-
ζεο. 

Effective Practice in a Digital Age. A guide to technology-
enhanced learning and teaching. JISC, 2009. 
 
Ο νδεγόο “Effective Practice in a Digital Age”  απεπζύλεηαη ζε  
άηνκα ηνπ ρώξνπ ηεο αλώηεξεο θαη αλώηαηεο εθπαίδεπζεο  
πνπ αζρνινύληαη κε ην ζρεδηαζκό θαη ππνζηήξημε ηεο κάζε-
ζεο. Τν ηη ελώλεη απηή ηελ νκάδα αηόκωλ είλαη ην ελδηαθέξνλ 
ηνπο λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιί-
αο θαη ε πεξηέξγεηά ηνπο γηα ην πώο ε ηερλνινγία κπνξεί λα 
βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ.  

Απνηειέζκαηα Έξεπλαο  

 

Εθδόζεηο 

Αμηόινγεο εθδόζεηο 
ζε ζέκαηα δηδαζθα-
ιίαο / κάζεζεο 

Κνηλόηεηα 
Τεύρνο 30 

Γηαβάζηε ζ’ απηό ην 
ηεύρνο ηεο Κνηλόηε-
ηαο (ζει. 9) ην 
άξζξν “Γλωξίζηε ην 
Κέληξν Γηδαζθαιίαο 
θαη Μάζεζεο”. 

Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΓΙ.ΜΑ. δίλεηαη αξηζκόο ρξήζηκωλ ζπλ-
δέζεωλ: 
Γηα δηδάζθνληεο: Αξρέο γηα θαιύηεξε δηδαζθαιία, αμηνιόγε-
ζε δηδαζθαιίαο, εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη θ.ά.  
Γηα θνηηεηέο: Σπκβνπιέο γηα κειέηε θαη πξνεηνηκαζία καζε-
κάηωλ, ζπκβνπιέο γηα πξνεηνηκαζία εξγαζηώλ θ.ά.  

Το σλικό ανανεώνεηαι ζε ηακηά διαζηήμαηα. 

Υπεύζπλνο Ύιεο: Σπκβνύιην ΚΔ.ΓΙ.ΜΑ. 

Σρεδηαζκόο: Οκάδα Πξνεγκέλωλ Τερλνινγηώλ - ΥΠΣ 

ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Λεωθόξνο Αγιαληδηάο 12, Κηήξην Αζελά, Μεζνπάηωκα,  
Τει. 22894546, Fax: 22894548, Email:kedima@ucy.ac.cy  

Πανεπιζηήμιο Κύπροσ 

Κένηρο Διδαζκαλίας και Μάθηζης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) 

Δξαζηεξηόηεηεο  γηα θνηηεηέο 

Υιηθό ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.   

Τεύρνο 2 - Φεβξνπάξηνο 2010 

Νέεο δξαζηεξηόηεηεο & αλάπηπμε ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

Τν ΚΔ.ΓΙ.ΜΑ. εξγάδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε λέωλ δξαζηεξηνηή-
ηωλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ όπωο:   

Ηιεθηξνληθή Αμηνιόγεζε κέζω ηνπ Banner Web, 

Σεκηλάξηα γηα λένπο δηδάζθνληεο (εβδνκάδα πξνζαλαηνιηζ-
κνύ), θαη  

Αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηειεθπαίδεπζεο 
ηνπ ΠΚ. 
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