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Σχεδιασμός: Ομάδα Προηγμένων Τεχνολογιών - ΥΠΣ 

Τεύχος 22 - Μάιος 2016 

Αξιολογήσεις 
μαθημάτων 

 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.. 

Οι διδάσκοντες 
έχουν πρόσβαση 

στα αποτελέσματα 
των αξιολογήσεων 

μέσω του  
Συστήματος  
Διαχείρισης  

Ερωτηματολογίων 
Αξιολόγησης 

 
 

Άρθρα και μελέτες σε θέματα  
διδασκαλίας και μάθησης 

Τεύχος 33 - Δεκέμβριος 2019 

Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) 
 Κτήριο ΧΩΔ-02, 1ος όροφος, Γραφεία 102-104, Πανεπιστημιούπολη.  

Τηλ.:2289-4546 Fax:2289-4548, Email: kedima@ucy.ac.cy 

 Η 6η ανοιχτή συνάντηση διδακτικού προσωπικού θα διεξαχθεί 
στις 4 Δεκεμβρίου 2019. 

 Η 29η σειρά ταχύρρυθμων μαθημάτων προς φοιτητές θα διεξα-
χθεί στο Εαρινό Εξάμηνο 2019-20.  

 Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. αναμένει την ολοκλήρωση του έργου των ομάδων 
της 1ης προκήρυξης διδακτικών επινοήσεων και θα διοργανώσει 
σχετική ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο 
έτος 2020. 

 Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. έχει αναθεωρήσει την υφιστάμενη πολιτική του 
Βραβείου Ποιοτικής Διδασκαλίας και εργάζεται για την προκήρυ-
ξη του 2ου Βραβείου εντός του 2020. 

 Εισαγωγή του θεσμού της Ισότιμης Παρατήρησης στο ΠΚ: ο 
Θεσμός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο σε εθελοντική βάση. 

 Εισαγωγή του θεσμού του Μέντορα στο ΠΚ: ο Θεσμός εγκρίθηκε 
από τη Σύγκλητο σε εθελοντική βάση. 

 Εισαγωγή του θεσμού του Φακέλου Πεπραγμένων Διδασκαλίας 
στο ΠΚ: ο Θεσμός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο σε εθελοντική 
βάση. 

 Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. είναι το υπεύθυνο όργανο του ΠΚ για τη διεξαγω-
γή των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων. 

Σκοπός του 

Κέντρου Διδασκαλίας 
και Μάθησης είναι η 
υποστήριξη / ανάπτυξη 
της διδασκαλίας/
μάθησης, ούτως ώστε 
αυτή να  
ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες ανάγκες και 
σε διεθνώς συμβατά 
και ανταγωνίσιμα 
κριτήρια ποιότητας. 
 
Διαβάστε τους βασι-
κούς στόχους του Κέ-
ντρου. 
 
Δείτε το Πλαίσιο Λει-
τουργίας του. 
 

Στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. θα βρείτε χρήσιμες συνδέσεις που 
περιλαμβάνουν φυλλάδια και συμβουλές για διδάσκοντες και για 
φοιτητές. Πιο κάτω αναφέρεται πρόσφατο υλικό σε θέματα που πι-
θανών να σας ενδιαφέρουν: 

 Vulnerability in the classroom 

 3 rules to spark learning 

 The role of emotions in higher education teaching and learn-
ing processes 

 The Sync Teaching Method: A Blended Approach to Self-
Directed Learning 

 Teaching to the blog—How assessed blogging can enhance 
engaged learning 

Προσεχείς Δραστηριότητες 
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