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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: 
Φοίβος Ε. Παναγιωτί-
δης, Εκπρόσωπος Σχο-
λής Ανθρωπιστικών Επι-
στημών 
 
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 Πο-
λυτεχνικής Σχολής 
 
Ιωάννης Χριστοδούλου, 
Εκπρόσωπος Φιλοσοφι-
κής Σχολής 
——————————— 
Γρηγόρης Μακρίδης,  
Αναπληρωτής Προϊστάμε-
νος Υπηρεσίας Σπουδών 
και Φοιτητικής Μέριμνας 
——————————— 
Εκπρόσωποι Φοιτητών: 
Εκπρόσωπος Προπτυχια-
κών Φοιτητών 
Εκπρόσωπος Μεταπτυ-
χιακών 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 21 - Δεκέμβριος 2015 

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.  επισκε-
φτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου. 

Υλικό για  
φοιτητές 

Συζήτηση με θέμα: Research-led Teaching  
10:00-12:30 Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προς τους διδάσκοντες, κατά το Χειμερι-
νό Εξάμηνο 2015-16, διοργανώθηκε αριθμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Σκοπός 
των δραστηριοτήτων είναι η αναβάθμιση της διδασκαλίας για υποστήριξη της διαδικασίας 
μάθησης: 

Διάλεξη: “ο καλός ερευνητής είναι και καλός δάσκαλος” 
17 Νοεμβρίου 2015:Το Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. επέλεξε το θέμα της διάλεξης για να 
αναδείξει τη σημασία της έρευνας στη διαδικασία της μάθησης με την εμπλοκή των φοιτη-
τών σε ερευνητικό έργο. Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προωθεί επίσης τη θεσμοθέτηση βραβείων αρι-
στείας στη διδασκαλία στο ΠΚ. Τη διάλεξη διάρκειας δύο ωρών παρακολούθησαν 37 
διδάσκοντες.  
Ομιλητής: καθ. Andrew P. Dove, Professor of Chemistry, Department of Chemistry, Uni-
versity of Warwick WATE (Warwick Awards for Teaching Excellence) winner 2014.  
 

Ταχύρρυθμο μάθημα: Θέματα λογοκλοπής 
/εργαλείο Viper Plagiarism Scanner  

23 Σεπτεμβρίου 2015: Για πρώτη φορά το ταχύρρυθμο αυτό μάθημα ήταν ανοιχτό προς 
τους διδάσκοντες και το παρακολούθησαν μαζί με φοιτητές όπου έγινε μια εποικοδομητι-
κή και χρήσιμη συζήτηση. Το μάθημα παρακολούθησαν 3 διδάσκοντες και 14 φοιτητές 
και κάλυψε 3 ώρες εκπαίδευσης. Η χρήση του εργαλείου Viper είναι δωρεάν. 
Εκπαιδευτής: Αντρέας Αθανασιάδης, Ειδικός Επιστήμονας, Κέντρο Γλωσσών.  
 

Σεμινάρια: Blackboard 
9 & 16 Σεπτεμβρίου 2015:Τα σεμινάρια Blackboard διοργανώνονται στην αρχή κάθε 
ακαδημαϊκού έτους και χωρίζονται σε εισαγωγικό και προχωρημένο επίπεδο. Φέτος τα 
σεμινάρια παρακολούθησαν 14 διδάσκοντες και κάλυψαν 6 ώρες εκπαίδευσης. 
Εκπαιδευτής: Κάππος Γεώργιος, Λειτουργός Μηχανογράφησης, Τομέας Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων. 

Ο Πρόεδρος 
και τα μέλη 

του  
Συμβουλίου 

σας  
εύχονται 

καλές  
γιορτές. 

11 χρόνια 

ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

Ταχύρρυθμα μαθήματα για φοιτητές 
Εαρινό Εξάμηνο 2015-16 

Τα μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και εισαγωγής στις υπηρεσίες 
της Βιβλιοθήκης θα διεξαχθούν από 27 Ιανουαρίου 2016.  
 
Οι πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθημάτων και η ηλεκτρονική δήλω-

ση εγγραφής θα βρίσκονται στην  ιστοσελίδα του Κέντρου  
αρχές Ιανουαρίου 2016. 

 
Σύντομη περιγραφή: Balancing the research and educational missions of a modern 
university can seem like a zero-sum game.  Expectations on both sides are increasing, 
unlike resources and time.  This discussion offers a comparative case to the University of 
Cyprus by outlining how another research-intensive university, the London School of 
Economics and Political Science, is seeking to strike a balance between research and 
education in ways that produce non-zero-sum situations, in which research and education 
combine.  This approach explores how research-led teaching can also encompass teach-
ing-led research and how student learning can be framed within applied research projects 
and tasks.  The discussion will be practical, exploring how these challenges might be 
approached at the University of Cyprus.   
 
Συντονιστής/ομιλητής: Δρ. Neil McLean, Διευθυντής του Teaching and Learning Cen-
tre, London School of Economics, UK.  

Χώρος: Αίθουσα 105, Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, Πανεπιστημιούπολη. 

Εγγραφές: http://ucy.ac.cy/kedima/orientation 

Σεμινάρια για διδάσκοντες 
Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16 
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