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ασ ευχόμαςτε  
Καλή χολική Φρονιά! 
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Περιεχόμενα 
1. Αθππεξεηήζεηο. 

2. Δπηηεύγκαηα πξνεγνύκελεο ρξνληάο 2013-2014. 

3. Σηόρνη ηεο ρξνληάο 2014-2015. 

4. Παξαγσγή λένπ πιηθνύ ζην πιαίζην ησλ Δθζπγρξνληζκέλσλ 

Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ζηε Βηνινγία θαη Γεσγξαθία. 

5. Πξνγξακκαηηζκνί, Γηδαθηηθή θαη Αμηνιόγεζε ζηε Βηνινγία θαη 

Γεσγξαθία Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ. 

6. Γηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ (PISA 2015). 

7. Δλεκέξσζε γηα ηνλ θιάδν - Γηάθνξα  

• Οη επηινγέο ησλ καζεκάησλ ηεο Βηνινγίαο  

• Απνζηνιή Δμεηαζηηθώλ δνθηκίσλ Γπκλαζίσλ – Λπθείσλ. 

• Δμνπιηζκόο εξγαζηεξίσλ Βηνινγίαο. 

• Πξνγξάκκαηα πνπ ζπληνλίδνληαη από ηελ Δπηζεώξεζε. 

• SCIENTIX. 

• MASCIL. 

• Παγθύπξην Σπλέδξην Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. 
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Κρυμμένα θαύματα του φυσικού κόσμου: 

κάνοντας ορατά τα αόρατα. 
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Αφυπηρετήσεις 

κατά τη 

Σχολική Χρονιά 2013-2014 
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Αφυπηρετήςεισ κατά τη 
ςχολική χρονιά 2013-2014 
• Γιούλα Νεοθύηος, ΔΜΔ Φςζιογνωζηικών/ 

Βιολογίαρ/ Γεωγπαθίαρ 

• Παπαζκεςούλα Κοζμά, Β.Γ. Γεωγπάθορ 

• Γπηγοπίος Χαπίκλεια, Β.Γ.  

  Βιολόγορ 

• Ανδπέαρ Κωνζηανηινίδηρ, Β.Γ. A΄ 
Βιολόγορ 

• Γέζπω Χπιζηοδοςλίδος-Γιαζοςμή, 
Βιολόγορ 

• Μαπίκα Γημηηπίος, Βιολόγορ 
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Επιτεύγματα σχολικής χρονιάς  

2013-2014 
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24η Διεθνήσ Ολυμπιάδα 
Βιολογίασ (ΙΒΟ), Βέρνη τησ 
Ελβετίασ, 14-21 Ιουλίου 2013 

1. ΡΟΤΜΠΑ ΧΑΡΗ Λφκειο Εκνομάρτυρα 

Κυπριανοφ τροβόλου 

ΧΑΛΚΙΝΟ 

ΜΕΣΑΛΛΙΟ 
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10η
 Διεθνήσ Ολυμπιάδα Επιςτήμησ 

Νέων (IJSO),  Pune τησ Ινδίασ,  
3-12 Δεκεμβρίου 2013  

1. ΙΩΑΝΝΟΤ ΚΤΡΙΑΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΓ. ΝΕΟΦΤΣΟΤ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΣ. 

2. ΣΤΛΙΑΝΟΤ ΣΕΛΙΟ ΛΤΚ. ΑΠ. ΠEΣΡΟΤ-ΠΑΤΛΟΤ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕT. 

3. ΠΕΛΕΚΑΝΟ ΑΓΓΕΛΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΤ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΣ. 
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12η
  Ολυμπιάδα Επιςτήμησ 

Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ (EUSO) ,  

Αθήνα, 30 Μαρτ.- 6 Απρ. 2014 

1. ΙΩΑΝΝΟΤ ΚΤΡΙΑΚΟ  ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΝΕΟΦΤΣΟΤ ΑΡΓΤΡΟ ΜΕΣΑΛΛΙΟ 

2. ΑΒΡΑAΜ ΑΝΣΙΓOΝΗ   ΛΑΝΙΣΕΙΟ ΛΤΚΕΙΟ  ΑΡΓΤΡΟ ΜΕΣΑΛΛΙΟ 

3. ΞΤΔΑ ΑΝΔΡΕΑ ΛΤΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟ ΜΕΣΑΛΛΙΟ 

4. ΔΗΜΗΣΡIΟΤ ΚΩΝ/NΟ  ΛYΚΕΙΟ ΑΡΑΔIΠΠΟΤ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΣΑΛΛΙΟ 

5. ΜΙΧΑHΛ ΝΙΚOΛΑ  ΛΤΚ. ΑΠ. ΠEΣΡΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΣΑΛΛΙΟ 

6. ΠΑΝΣΕΛIΔΗ ΑΝΔΡEA ΛYΚ. ΑΠ. ΠEΣΡΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΣΑΛΛΙΟ 11 



• 11θ Ραγκφπρια Ολυμπιάδα Βιολογίασ Λυκείων (ΙΒΟ), 2014 

• 8θ  Ραγκφπρια Ολυμπιάδα Βιολογίασ Λυκείων (EUSO), 2014  

• 5θ  Ραγκφπρια Ολυμπιάδα Βιολογίασ Γυμναςίων (IJSO), 2014 

• CSMM 2nd Genius Genetics Quiz, 7 Μαΐου 2014 

• Ραγκόςμια Ημζρα DNA (25 Απριλίου) - Ρανευρωπαϊκόσ 
Διαγωνιςμόσ Συγγραφισ Δοκιμίου για το DNA 

• Ραγκόςμιοσ Διαγωνιςμόσ του Ρρογράμματοσ Νζοι Δθμοςιογράφοι 
για το Ρεριβάλλον (ΥRE) 

• ΜΕΑ – Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα 

• Ραγκφπριοσ Διαγωνιςμόσ ςτθ Γεωγραφία τθσ Κφπρου 

• Ραγκφπριοσ Διαγωνιςμόσ CYTΑ «Νζοι Δθμοςιογράφοι για το 
Ρεριβάλλον» 

• Ραγκφπριοσ Διαγωνιςμόσ Αφίςασ/Καταςκευισ ανάμεςα ςτα 
ςχολεία που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα 
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Στόχοι σχολικής χρονιάς  

2014-2015 
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τόχοι ςχολικήσ χρονιάσ  
2014-2015 

• Βελτίωςθ των μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων. 

1οσ  ςτόχοσ 

• Αειφόροσ ανάπτυξθ: Ρραςινίηουμε τα 
 ςχολεία μασ, βελτιϊνουμε τθν 
 ποιότθτα ηωισ μασ. 

2οσ  ςτόχοσ 

• Διαχρονικά διδάγματα από τουσ 
 αγϊνεσ των Κυπρίων για Ελευκερία. 

3οσ  ςτόχοσ 
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1: Βελτίωςη των μαθηςιακών 
αποτελεςμάτων 

• Ζθτοφμενο τθσ κοινωνίασ, αφοφ τα μακθςιακά 
αποτελζςματα δεν αντιπροςωπεφουν τισ επενδφςεισ τθσ 
Ρολιτείασ ςτθν Εκπαίδευςθ. Σε αυτι τθ διαπίςτωςθ οδθγοφν 
και διεκνείσ ζρευνεσ ςτισ οποίεσ ζλαβε μζροσ θ Κφπροσ, 
κακϊσ και τα αποτελζςματα εςωτερικϊν εξετάςεων, όπωσ οι 
Ραγκφπριεσ Εξετάςεισ. 

• Αλλαγζσ που ζγιναν και γίνονται ςτα Αναλυτικά 
Προγράμματα. 

• Η ανάλυςθ τθσ ςτόχευςθσ αυτισ κα πρζπει να γίνει από τισ 
Διευκφνςεισ, ζτςι ϊςτε να κακοριςτοφν, ανάμεςα ςε άλλα, 
ςε ποιο μάκθμα / ποια μακιματα κα επιδιωχκεί, με ποιεσ 
μεκόδουσ, με ποια εργαλεία κτλ. 

• Κακοριςμόσ ενιαίασ γλϊςςασ ωσ προσ τουσ δείκτεσ 
επάρκειασ που κα αφοροφν ςτα διάφορα μακιματα. 
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2: Αειφόροσ ανάπτυξη:  
Πραςινίζουμε τα ςχολεία μασ,  

βελτιώνουμε την ποιότητα ζωήσ μασ 
• Το 2015 ζχει κακιερωκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ωσ «Ευρωπαϊκό 

Ζτοσ Ανάπτυξθσ».  

• Ζμφαςθ ςτθν ευρφτερθ ζννοια τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ, ωσ 
παράγοντα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και για τθ 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των μακθτϊν μασ και τθσ κοινωνίασ.  

• Σα ςχολεία ωσ παράδειγμα ςτθ βάςθ των αρχϊν τθσ αειφόρου 
ανάπτυξθσ. 

• Δράςεισ που αναμζνεται να λθφκοφν από τα ςχολεία, με επίκεντρο 
τουσ μακθτζσ είναι οι ακόλουκεσ: 

• Αειφόροσ διαχείριςθ των πόρων (Μείωςθ, Επαναχρθςιμοποίθςθ, 
Ανακφκλωςθ). 

• Πράςινοι ςχολικοί χώροι (δθμιουργία και ςυντιρθςθ ςχολικϊν 
κιπων, βιολογικϊν λαχανόκθπων, κλπ). 

• Ρροϊκθςθ τθσ υγιεινισ διατροφισ. 

• Εκπαίδευςθ για το περιβάλλον και τθν αειφόρο ανάπτυξθ. 
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3: Διαχρονικά διδάγματα από τουσ 
αγώνεσ των Κυπρίων για Ελευθερία 

• Γνωριμία με τθν ιςτορία τθσ πατρίδασ μασ από τθν αρχαιότθτα μζχρι 
ςιμερα. 

• Αναςκόπθςθ ςτουσ διαχρονικοφσ αγώνεσ των κατοίκων τθσ Κφπρου 
για Ελευκερία  
• είτε αυτοί εκδθλϊνονταν μόνο ςτο πλαίςιο του νθςιοφ μασ, π.χ.  

• Επανάςταςθ Ονιςιλου 499 π.Χ.  
• Οκτωβριανά 1931  
• Αγϊνασ ΕΟΚΑ 1955-59  
• Τουρκικι Ειςβολι 1974 

• είτε ςτο πλαίςιο των αγϊνων ολοκλιρου του Ελλθνιςμοφ, π.χ.  
• Επανάςταςθ 1821 – 9θ Ιουλίου  
• Βαλκανικοί Ρόλεμοι 1912-13  

• είτε και ευρφτερα, π.χ.  
• Συμμετοχι ςτον Αϋ και Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο 

• Με τθν ευκαιρία τθσ ςυμπλιρωςθσ, το 2015, 60 χρόνων από τθν 
ζναρξθ του εκνικοαπελευκερωτικοφ αγώνα τθσ ΕΟΚΑ 1955-59, μπορεί 
να δοκεί ζμφαςθ ςτθ γνωριμία με τα γεγονότα και με τθ ςτάςθ ηωισ 
που τιρθςαν οι αγωνιςτζσ –ιδιαίτερα θ νζα γενιά– δίνοντασ ό,τι 
πολυτιμότερο είχαν για τθν απελευκζρωςθ τθσ πατρίδασ μασ. 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΣΑ 
ΠΛΑΙΙΑ ΣΩΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΥΙΑ 
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Παξαγσγή λένπ Γηδαθηηθνύ Υιηθνύ 

Βηνινγία Α΄ Γπκλαζίνπ 

Βηβιίν Γξαζηεξηνηήησλ- Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ 
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Παξαγσγή λένπ Γηδαθηηθνύ Υιηθνύ 

Βηνινγία Β΄ Γπκλαζίνπ 

Βηβιίν Γξαζηεξηνηήησλ- Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ 
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Παξαγσγή λένπ Γηδαθηηθνύ Υιηθνύ 

Βηνινγία Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Βηβιίν Γξαζηεξηνηήησλ- Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ 
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Παξαγσγή λένπ Γηδαθηηθνύ Υιηθνύ 

Βηνινγία Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Βηβιίν Γξαζηεξηνηήησλ- Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ 

Σπλεξγαζία κε ην 

Ιλζηηηνύην Γελεηηθήο 

θαη Νεπξνινγίαο 

Κύπξνπ 

Σπλεξγαζία κε ην 

Κέληξν Αζιεηηθώλ 

Δξεπλώλ Κύπξνπ 

Σπλεξγαζία κε ην 

Ιλζηηηνύην Κύπξνπ 
22 



Παξνπζίαζε λένπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο Γ΄ 
Γπκλαζίνπ, κε βάζε ηα Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Βηνινγίαο 

Αλαδεηώληαο ηνπο 

αγλννπκέλνπο καο… 
 Πώο αλαπηύρζεθε θαη 

κεγάισζε ν νξγαληζκόο  

ηνπ αγλννύκελνπ καζεηή 

Αλδξέα 

Σπλεξγαζία κε ην 

Ιλζηηηνύην Γελεηηθήο 

θαη Νεπξνινγίαο 

Κύπξνπ 23 



Αλαδεηώληαο ηνπο αγλννπκέλνπο καο… 

Γηεξεύλεζε  ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο  ηνπ γελεηηθνύ 

πιηθνύ ησλ θπηηάξσλ 

Παξνπζίαζε λένπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο Γ΄ 
Γπκλαζίνπ, κε βάζε ηα Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Βηνινγίαο 
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 Ταπηνπνίεζε 

γελεηηθνύ πιηθνύ από 

ιείςαλα αγλννπκέλσλ 

  Δμαθξίβσζε  ηεο 

ηύρεο ηνπ 

αγλννύκελνπ 

Αλδξέα… 

Παξνπζίαζε λένπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο Γ΄ 
Γπκλαζίνπ, κε βάζε ηα Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Βηνινγίαο 
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Δμεξεπλώληαο ηνλ 

Πξσηαζιεηηζκό… 
 Γηεξεύλεζε 

βηνινγηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 

αζιεηώλ  

 Γηεξεύλεζε  άιισλ 

παξαγόλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ 

αζιεηηθή επίδνζε 

Δξεηζηηθό Σύζηεκα! 

Σπλεξγαζία κε ην 

Κέληξν Αζιεηηθώλ 

Δξεπλώλ Κύπξνπ 

Παξνπζίαζε λένπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο Γ΄ 
Γπκλαζίνπ, κε βάζε ηα Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Βηνινγίαο 
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Δμεξεπλώληαο ηνλ 

Πξσηαζιεηηζκό… 

 

Μπτθό  Σύζηεκα 
 

Παξνπζίαζε λένπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο Γ΄ 
Γπκλαζίνπ, κε βάζε ηα Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Βηνινγίαο 
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Δμεξεπλώληαο ηνλ 

Πξσηαζιεηηζκό… 

 

Νεπξηθό  Σύζηεκα 
 

Παξνπζίαζε λένπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο Γ΄ 
Γπκλαζίνπ, κε βάζε ηα Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Βηνινγίαο 
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Δμεξεπλώληαο ηνλ 

Πξσηαζιεηηζκό… 

 Δλδνθξηληθό   

Σύζηεκα θαη 

αηζζήζεηο  
 

Παξνπζίαζε λένπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο Γ΄ 
Γπκλαζίνπ, κε βάζε ηα Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Βηνινγίαο 
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Δμεξεπλώληαο ηνλ Πξσηαζιεηηζκό… 

Γηεξεύλεζε άιισλ παξαγόλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αζιεηηθή επίδνζε ησλ 

πξσηαζιεηώλ 

Παξνπζίαζε λένπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο Γ΄ 
Γπκλαζίνπ, κε βάζε ηα Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Βηνινγίαο 
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Σώδνληαο ηνλ πιαλήηε καο … 
 Κιηκαηηθνί πξόζθπγεο νη Κύπξηνη: 

έλα απνκαθξπζκέλν  ζελάξην ή 

θνληηλή πξαγκαηηθόηεηα; 

 

Σπλεξγαζία κε ην 

Ιλζηηηνύην Κύπξνπ 

Παξνπζίαζε λένπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο Γ΄ 
Γπκλαζίνπ, κε βάζε ηα Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Βηνινγίαο 
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Κύθινο ηνπ άλζξαθα 

Παξνπζίαζε λένπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο Γ΄ 
Γπκλαζίνπ, κε βάζε ηα Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Βηνινγίαο 
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Κύθινο ηνπ αδώηνπ 

Παξνπζίαζε λένπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο Γ΄ 
Γπκλαζίνπ, κε βάζε ηα Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Βηνινγίαο 
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Αξιολόγηςη ςτη 
Βιολογία - Γεωγραφία 
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Αξιολόγηςη ςτη Βιολογία - Γεωγραφία 

ΔΡΑΕΙ / ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΟΣΟ (%) 

Διαγνωςτικά Δοκίμια 50 

Δθμιουργικζσ εργαςίεσ -project 10 

Βιβλίο Δραςτθριοτιτων – Τετράδιο - 
Φφλλα Εργαςίασ 

10 

Συμμετοχι ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ 
τάξθσ (ολομζλεια – ομάδα) 

 
20 

Ενδιαφζρον για το μάκθμα – 
Συγκριτικό πλεονζκτθμα 

 
5 

Ρρακτικζσ – Ρειραματικζσ δεξιότθτεσ  
5 

Πιλοτικό χιμα Αξιολόγθςθσ:  

35 



Για το Αϋ Τετράμθνο 

• Το πρϊτο διαγνωςτικό δοκίμιο να είναι εφκολο 
• Με 2-3 αςκιςεισ κλειςτοφ τφπου (αντιςτοίχθςθσ, ςωςτό-λάκοσ, 

πολλαπλισ επιλογισ) 

• Βαρφτθτα 25% 

• Το δεφτερο διαγνωςτικό δοκίμιο να είναι εφκολο ςτο 
μάκθμα τθσ θμζρασ (προειδοποιθμζνο)  
• Βαρφτθτα 25% 

 

Προτείνονται:  

Αξιολόγηςη ςτη Βιολογία - Γεωγραφία 
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• Το τρίτο διαγνωςτικό δοκίμιο να είναι ςε μία ολόκλθρθ 
ενότθτα   
• Σφμφωνα με προθγοφμενεσ οδθγίεσ για τα Γραπτά Διαγνωςτικά 

Δοκίμια (βλ. Δειγματικό Διαγϊνιςμα ) 

• Βαρφτθτα 50% 

Προτείνονται:  

Γνώςθ 40% 

Κατανόθςθ 25% 

Εφαρμογι 20% 

Ανάλυςθ 
φνκεςθ 
Αξιολόγθςθ 

15% 

Γνώςθ 45-25% 

Κατανόθςθ 30-35% 

Εφαρμογι 10-15% 

Ανάλυςθ 
φνκεςθ 
Αξιολόγθςθ 

15-25% 

Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ 

Αξιολόγηςη ςτη Βιολογία - Γεωγραφία 
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Προγραμματισμοί   Βιολογίας 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΙ   ΓΤΜΝΑΙΟΤ  2014-2015 

Βιολογίασ Α΄ Γυμναςίου (Παγκφπρια)  

Βιολογίασ Β΄(Πιλοτικά) - Γ΄ Γυμναςίου (Παγκφπρια)  

Βιολογίασ Γ΄ Γυμναςίου (Πιλοτικά)  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΙ  ΛΤΚΕΙΟΤ  2014-2015 

Φυςιογνωςτικών Α΄ Λυκείου  

Επ. Περιβάλλοντοσ Β΄ Λυκείου 

Άνκρωποσ και Τγεία 

Βιολογία Γ΄ Λυκείου 
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ΓΕΩΓΡΑΥΙΑ 
ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
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Ο άτλαντασ 
• Ζγιναν οι απαιτοφμενεσ αλλαγζσ και 

προςτζκθκε καινοφργιο υλικό. 

• Σε τελετι που πραγματοποιικθκε ςτισ 25 
Ιουνίου ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο από τθ 
Διεκνι Ζνωςθ Χαρτογραφικϊν Εταιρειϊν, 
θ SELAS βραβεφτθκε για τον Ραγκόςμιο 
Σχολικό Άτλαντα τθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ 
λαμβάνοντασ το Αργυρό Βραβείο ςτθν 
κατθγορία « Best Atlas 2014». Ο Άτλαντασ 
βραβεφτθκε για τθ χαρτογραφικι του 
αριςτεία, τθ δθμιουργικότθτα, τθν 
πρωτοτυπία, τθ χαρτογραφικι 
παρουςίαςθ και τθν ευκολία χριςθσ του. 

• Να χρθςιμοποιείτε τον άτλαντα ςε κάκε 
μάκθμα 

42 



Τα αγκάκια: 

• Ομαδικι εργαςία (ι μάλλον θ ζλλειψθ τθσ) 

• Τα μακιματα ζχουν τθ μορφι διάλεξθσ 

• Οι διδάςκοντεσ απαντοφν μόνοι τουσ τισ ερωτιςεισ! 

• Οι ερωτήςεισ που απευθφνονται ςτουσ μαθητζσ 
περιζχουν πολλζσ παραμζτρουσ και είναι δφςκολο 
να απαντηθοφν. 

• Αναγκαία θ κακοδιγθςθ των μακθτϊν 

• Η δομι του μακιματοσ (ςφνδεςθ δραςτθριοτιτων) 

• Τα αίτια και τα αποτελζςματα  

την τάξη … ολοταχώσ! 
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ΕΡΩΣΗΕΙ: 
• Στθν αρχι του μακιματοσ για επανάλθψθ 

κφριων ςθμείων ι για ςφνδεςθ με το 
προθγοφμενο μάκθμα. 

• Για να τεκοφν ερωτιματα, για να ςυνταχκεί 
μικρό κείμενο, για να απαντθκοφν ερωτιματα. 

• Ανάγνωςθ άγνωςτου κειμζνου. 

• Για γριγορθ ειςαγωγι ςτο κζμα και τουσ 
ςκοποφσ του μακιματοσ. 

• Πραγματοποίθςθ «πρόβασ» του μακιματοσ και 

αναγνϊριςθσ αδυναμιϊν πριν τθν παρουςίαςι 
του ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. 
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ΣΤΠΟΙ ΕΡΩΣΗΕΩΝ 
Βαςιςμζνεσ ςε εμπειρίεσ/βιϊματα 

Εννοιολογικζσ ερωτιςεισ 

Ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ 

Ταξινομία του Bloom 

Να γνωρίηετε τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ που κα 
υποβάλετε 
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Παγίδεσ ερωτιςεων 

 Ρολλζσ ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου (ερωτιςεισ που 
ζχουν μονολεκτικζσ ι πολφ ςφντομεσ απαντιςεισ) 

 Ερωτιςεισ που ζχουν ςαν απάντθςθ ζνα ΝΑΙ ι ζνα ΟΧΙ 

 Ερωτιςεισ που ζχουν ςφντομεσ απαντιςεισ 
βαςιςμζνεσ ςτο τι λζχκθκε προθγουμζνωσ 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΣΗΜΔΡΑ! 

ΠΑΙΔΙΑ, ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΜΟΤ ΠΕΙΣΕ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΕΧΩ 
ΔΙΑΣΘΡΘΜΕΝΟ ΜΕΑ ΣΟ ΒΑΗΟ;  
ΟΧΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΣΕ ΓΟΤΡΟΤΝΑΚΙ ΟΤΣΕ ΜΟΧΑΡΑΚΙ, ΕΙΝΑΙ Ο 
ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ ΜΑΘΘΣΘ ΠΟΤ ΠΙΑΣΘΚΕ ΝΑ ΑΝΣΙΓΡΑΦΕΙ Ε ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ 
ΜΟΤ! 



Ετήςιοσ προγραμματιςμόσ 
Γεωγραφίασ Α΄ γυμναςίου 
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Διορκϊςεισ και αλλαγζσ ςτο βιβλίο και τετράδιο εργαςιϊν 
δεν ζγιναν. Το βιβλίο ςτάλκθκε για εκτφπωςθ χωρίσ 

προθγουμζνωσ να υπάρξει επικοινωνία. 

 Μθν αφιερϊνετε περιςςότερο από τον 
προτεινόμενο χρόνο ςε κάκε κεφάλαιο. 

 Διαφοροποιιςτε τθ διδακτζα φλθ και τισ εργαςίεσ 
(μπορεί να γίνεται επιλογι εργαςιϊν) ανάλογα με 
το τμιμα ςτο οποίο διδάςκετε. 

 Χρθςιμοποιιςτε εποπτικά μζςα, όργανα (π.χ. 
πυξίδεσ), χάρτεσ, εικόνεσ και όπου μπορείτε 
τεχνολογία για να γίνεται ηωντανό και ενδιαφζρον 
το μάκθμα. 
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• Tο τελευταίο κεφάλαιο το οποίο αναφζρεται ςτουσ 
φυςικοφσ κινδφνουσ και φυςικζσ καταςτροφζσ μπορεί 
να μθν διδαχκεί αν ο χρόνοσ δεν το επιτρζπει. 



Κεφάλαιο 1.1 -  Ο γεωγραφικόσ χάρτθσ  - πολφτιμο 
εργαλείο 
Σφγκριςθ κεματικϊν χαρτϊν: 
 Άτλαντασ, ςελίδα 21: Κφπροσ διοικθτικόσ 

χάρτθσ 
 Διμοι τθσ Κφπρου πριν το 1974 
 Διμοι τθσ Κφπρου μετά το 1974 
 

 Άτλαντασ, ςελίδα 81: Κόςμοσ ανάπτυξθ 
 Αλφαβθτιςμόσ 
 Ρρόςβαςθ ςε πόςιμο νερό 
 Βρεφικι κνθςιμότθτα  

Προτεινόμενεσ εργαςίεσ 
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Διμοι Κφπρου πριν το 1974 

Διμοι Κφπρου μετά το 1974 
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Ετήςιοσ προγραμματιςμόσ 
Γεωγραφίασ Β΄ γυμναςίου 
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• Το νζο βιβλίο γεωγραφίασ Βϋ γυμναςίου είναι διπλό. 
Ρεριζχει το προθγοφμενο βιβλίο (2012/13 - 
οικονομικι και φυςικι γεωγραφία τθσ Ευρϊπθσ ) και 
τθν οικονομικι και φυςικι γεωγραφία τθσ Κφπρου. 

• Σκοπόσ, όπωσ και ςε κάκε κεφάλαιο οικονομικισ 
γεωγραφίασ τθσ Ευρϊπθσ, είναι θ ενςωμάτωςθ τθσ 
Ε.Α.Α. (Εκπαίδευςθ για Αειφόρο Ανάπτυξθ) ςτο 
μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ, ο οικονομικόσ 
εγγραμματιςμόσ, θ καλλιζργεια ςωςτϊν ςτάςεων και 
ανάπτυξθ δεξιοτιτων. 

Σο νζο εκπαιδευτικό υλικό δεν αςχολείται μόνο με τθν 
Κφπρο. Γίνονται ςυγκρίςεισ με Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και 
ενκαρρφνονται οι μακθτζσ να εξάγουν ςυμπεράςματα, 
βάςει τεκμθρίων, ςε πολλά «καυτά» ςφγχρονα κζματα. 
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Οικονομικι Γεωγραφία τθσ Κφπρου - Δθμογραφία 

Οικονομικι Γεωγραφία - Παγκοςμιοποίθςθ 
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Ετήςιοσ προγραμματιςμόσ 
Γεωγραφίασ Γ΄ γυμναςίου 
(Πιλοτικά) 
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ΑΙΘΟΤΑ 
ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ 

Η ονειροπόλθςθ και θ αφθρθμάδα είναι ςοβαρό πρόβλθμα 
ςτθν τάξθ. 

Δεν μπορϊ να ςταματιςω να ςκζφτομαι, ςυνεχϊσ, 
διακοπζσ Χριςτουγζννων, Πάςχα, καλοκαιρινζσ διακοπζσ, 

αφυπθρζτθςθ … 



PISA 2015 
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PISA 2015 
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Εγγραμματιςμόσ ςτισ  
Υυςικέσ Επιςτήμεσ  

Ο εγγραμματιςμόσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Φ.Ε.), ςφμφωνα με το πλαίςιο 
αξιολόγθςθσ του PISA 2006, αναφζρεται: 
• Στθν επιςτθμονικι γνϊςθ του μακθτι και ςτθν ικανότθτά του να 

χρθςιμοποιεί  αυτιν τθ γνϊςθ για: 
o να αναγνωρίηει  τα επιςτθμονικά ηθτιματα, 
o να αποκτά νζα γνϊςθ,  
o να εξθγεί φαινόμενα με επιςτθμονικό τρόπο και  
o να οδθγείται ςε ςυμπεράςματα, βαςιςμζνα ςε επιςτθμονικά τεκμιρια  
για κζματα ςχετικά με τισ Φ.Ε. και τθν τεχνολογία.   
 

• Στθν κατανόθςθ  τθσ επιςτιμθσ ωσ μιασ μορφισ ανκρϊπινθσ γνϊςθσ και 
διερεφνθςθσ. 
 

• Στθν επίγνωςθ  τοφ πϊσ θ επιςτιμθ και θ τεχνολογία διαμορφϊνουν  το 
υλικό, πνευματικό και πολιτιςμικό περιβάλλον. 
 

• Στθν προκυμία του για εναςχόλθςθ και ςυμμετοχι ωσ ενεργοφ πολίτθ ςε 
ηθτιματα που ςχετίηονται με τισ Φ.Ε. 68 



• ηο πλαίζιο ζηο οποίο ενηάζζονηαι οι επωηήζειρ πος 

 καλούνηαι οι μαθηηέρ να απανηήζοςν 

• οι ικανόηηηερ πος απαιηούνηαι από ηοςρ μαθηηέρ για ηην απάνηηζη 

ηων επωηήζεων 

• η γνώζη  

• οι ζηάζειρ ηων μαθηηών 

 

 

Για ηην αξιολόγηζη  ηος εγγπαμμαηιζμού  ζηιρ Φ.Δ.  

ζςνεκηιμώνηαι  4 αλληλένδεηα ζηοισεία: 
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Κύρια Έρευνα PISA 2015 
 

Εκνικό Κζντρο PISA 2015 

 
Εξεταςτικι Περίοδοσ  

2 Μαρτίου – 24 Απριλίου 2015 
 

 Στθν ζρευνα κα κλθκοφν να ςυμμετάςχουν όλα τα 
δθμόςια και ιδιωτικά ςχολεία Μζςθσ Εκπαίδευςθσ 
με επιλζξιμουσ μακθτζσ (15χρονοι). 

 Το δείγμα αναμζνεται να ξεπεράςει τουσ 6000 
μακθτζσ. 

 Πλεσ οι διαδικαςίεσ τθσ ζρευνασ κα γίνουν 
θλεκτρονικά. 
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Κύρια Έρευνα PISA 2015 
Δράςεισ ενημέρωςησ 

• Ενημερωτικζσ ςυναντήςεισ 

• Νοζμβριοσ 2014 – ενθμζρωςθ Διευκυντϊν 

• Δεκζμβριοσ 2014 – ενθμζρωςθ Συντονιςτϊν Σχολείων 

• Ιανουάριοσ - Φεβρουάριοσ 2015 – Ενθμζρωςθ κακθγθτϊν Ρλθροφορικισ 
 

• Τλικό προώθηςησ τησ ζρευνασ PISA 2015 

• Αφίςεσ, τρίπτυχα, ιςτοςελίδα, επιςτολι προσ τουσ γονείσ 

 

• Προώθηςη αποδεςμευμζνου εξεταςτικοφ υλικοφ τησ ζρευνασ 
(ιςτοςελίδα) 

 

 

 

 

 Εκνικό Κζντρο PISA 2015 
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Ειςηγήςεισ 

• Να εδραιωκεί θ ιδζα ότι θ ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα 
αποτελεί υποχρζωςθ των ςχολείων αλλά και των 
μακθτϊν. 

• Καταρτιςμόσ ομάδασ ςυντονιςμοφ PISA από τθν 
αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ ςε κάκε ςχολικι 
μονάδα. Υπεφκυνοσ ΒΔ για κάκε Ειδικότθτα; 

• Ζγκαιροσ προγραμματιςμόσ για αξιοποίθςθ του 
αποδεςμευμζνου υλικοφ. 

 

 

 

 

 

Εκνικό Κζντρο PISA 2015 
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PISA 2015 
• Αξιοποίθςθ αποδεςμευμζνου υλικοφ PISA 

• Αποδεςμευμζνο υλικό του Ρρογράμματοσ PISA (δείγματα αςκιςεων), 
βρίςκεται αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Κζντρου PISA 
http://www.pi.ac.cy/keea/pisa2015/ (ςφνδεςμοσ “Δείγματα 
αςκιςεων/Sample items”)  

• Θα πρζπει να γίνει ςωςτι αξιοποίθςι του από τουσ κακθγθτζσ των 
εμπλεκόμενων ειδικοτιτων, αφοφ είναι ςθμαντικι θ εξοικείωςθ των 
μακθτϊν με τθ φφςθ των αςκιςεων που κα κλθκοφν να λφςουν ςτθν 
εξζταςθ.  

• Συντονιςτικι Ομάδα για το Ρρόγραμμα PISA 

• Κ. Λοφθσ-ΡΛΕ 

• Α. Ραπαςτυλιανοφ-Φυςικι 

• π. Δ. Μαπποφρασ-Βιολογία/Χθμεία 

• Σ. Θεοφίλου-Μακθματικά 

• Ε. Λοΐηου-Τρεμετουςιϊτθ και Γ. Κοφμα-Φιλολογικά Μακιματα  

• Κ. Γεωργίου-Τεχνικι Εκπαίδευςθ 
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http://www.pi.ac.cy/keea/pisa2015/Released
Material/Greek/fysikes_epistimes-2006.pdf 
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Ενδεικτικά θέματα  Βιολογίασ που  
υπάρχουν ςτο αποδεςμευμένο υλικό. 

• Πηον 

• Κλωνοποίθςθ 

• Βιοποικιλότθτα 

• Κλϊνοι μοςχαριϊν 

• Αλλαγι κλίματοσ 

• Καλαμπόκι 

• Μφγεσ 

• Μικρόβια χωρίσ ςφνορα: γρίπθ των πουλερικϊν 

• Γενετικά Τροποποιθμζνα Ρροϊόντα 

• Επίςκεψθ ςτο γυναικολόγο 

• Μαγνιςιο: ζνα μεταλλικό ςτοιχείο ςθμαντικό για κάκε 
λειτουργία του ανκρϊπινου οργανιςμοφ. 

Σθμείωςθ: μπορεί να υπάρχουν βιολογικά κζματα και ςε άλλουσ τίτλουσ. 
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Αποδεςμευμζνο υλικό για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ υπάρχει και 
ςτθν ιςτοςελίδα του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ 
του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων τθσ Ελλάδασ. 

http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31 78 

http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31
http://www.iep.edu.gr/pisa/index.php/2012-03-13-10-41-15/2012-03-13-10-42-31


Διαδικαςία αξιοποίηςησ 
αποδεςμευμένου υλικού 

Αρχι του 
κάκε μινα  

• Ραράδοςθ από τον κάκε εκπαιδευτικό ςε όλουσ τουσ μακθτζσ μίασ 
άςκθςθσ από το αποδεςμευμζνο υλικό τθσ PISA. 
• Ο αρχαιότεροσ αναλαμβάνει να αποςτείλει τθν κοινι άςκθςθ που δόκθκε 
ςτο ςχολείο του ςτο e-mail τθσ Επικεϊρθςθσ και επιβλζπει τθ διαδικαςία. 

Μζςα του 
κάκε μινα 

• Οι μακθτζσ επιςτρζφουν λυμζνθ τθν άςκθςθ. 
• Η ςυμμετοχι του μακθτι αποτελεί κετικι αξιολόγθςθ για το 
μάκθμα. 

Σζλοσ του 
κάκε μινα 

• Ο εκπαιδευτικόσ επιςτρζφει διορκωμζνθ – με ςχόλια, τθν άςκθςθ 
ςε κάκε μακθτι. 
• Ο εκπαιδευτικόσ παραδίδει ςτουσ μακθτζσ μια νζα κοινι άςκθςθ 
από το αποδεςμευμζνο υλικό. 

• Η διαδικαςία αυτή θα διαρκέςει  από τον Οκτώβριο μέχρι  και τον Μάρτιο. 
• Οι αςκήςεισ αυτέσ δεν είναι κατ’ ανάγκη μέροσ τησ  διδακτέασ ύλησ του μαθήματοσ. 
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Παραδείγματα αςκήςεων του 
Μαθηςιακού Τλικού Βιολογίασ 
που δημιουργήθηκαν ςύμφωνα 

με το ςκεπτικό τησ PISA 
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Παράδειγμα από την Α΄ Γυμναςίου 
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Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Γυμνασίου 2012-2013 v6.doc


Παράδειγμα από την Γ΄ Γυμναςίου 
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Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Γ' Γυμνασίου 2012-2013 v1.doc


Επιλογές μαθημάτων Βιολογίας 
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Εξεταςτικό Δοκίμιο Βιολογίασ 
Παγκυπρίων 2014 
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Βιολογία Γ΄ Λυκείου 
Αύξηςη 1,69 (3.19)% ςε ςχέςη με το 2008 
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Μ.Ο. Βιολογίασ 2014: 10.07 
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Επιλογέσ Άνθρωποσ & Τγεία 2014: 1025 
Αύξηςη 23.49 % ςε ςχέςη με το 2008 
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ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ - ΜΑΘΗΣΕ ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 
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Επιλογέσ Επιςτήμη Περιβάλλοντοσ 2014: 982 
Αύξηςη 168.31 % ςε ςχέςη με το 2008 
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΜΑΘΗΣΕ ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 
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Εξοπλισμός εργαστηρίων Βιολογίας 
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Εξοπλιςμόσ εργαςτηρίων 
Βιολογίασ 
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Εξοπλιςμόσ Εργαςτηρίων 
Βιολογίασ 
• Είμαςτε ςτθ διαδικαςία για παραγγελία νζων υλικϊν εργαςτθρίων 

ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των Νζων Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων, τα 
οποία κα αποςταλοφν ςτα ςχολεία, παρά τουσ περιοριςμοφσ ςτο 
αντίςτοιχο κονδφλι. 

• Είμαςτε ςτθ διαδικαςία για παραγγελία βιντεοπροβολζων. 

Σρόποσ παραγγελίασ Τλικών: 

• Υπάρχει Αναρτθμζνοσ ο Κατάλογοσ των Οργάνων και Υλικϊν 
Βιολογίασ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Βιολογίασ ςτο Υπουργείο Ραιδείασ 
και Ρολιτιςμοφ. 

• Οδθγίεσ για παραγγελία υλικϊν. 

• Συμπλθρϊςτε τον πιο πάνω πίνακα με τα όργανα / υλικά που 
χρειάηεται το Εργαςτιριο Βιολογίασ του ςχολείου ςασ και 
αποςτείλετζ τον ςτο Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ, Ρροσ Αν. 
Διευκυντι Μζςθσ Εκπαίδευςθσ με ςυνοδευτικι επιςτολι 
υπογραμμζνθ από τον/τθν Διευκυντι/ντρια του ςχολείου ςασ. 
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Εξοπλιςμόσ Εργαςτηρίων 
Βιολογίασ 

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/viologia/ergastiria.html 
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Αποςτολι Τελικϊν  
Προαγωγικϊν και Απολυτιριων  
Εξεταςτικϊν Δοκιμίων Βιολογίασ  

Γυμναςίων και Λυκείων Ιουνίου 2014 

93 



Αποςτολή Σελικών  
Προαγωγικών και Απολυτήριων  
Εξεταςτικών Δοκιμίων Βιολογίασ  

Γυμναςίων και Λυκείων Ιουνίου 2014 

• Χριςιμο Υλικό για εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ και γονείσ. 
• Τράπεηα Θεμάτων. 
• Αποςτολι των κεμάτων και τισ λφςεισ ςε word. 
• Ζλεγχοσ των καταςτάςεων και αποςτολι των αρχείων. 
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+ είτε ςτάλθηκαν μόνο ςε pdf  αντί  WORD 
+ είτε ςτάλθηκαν μόνεσ τουσ οι απαντήςεισ χωρίσ να είναι 
ενςωματωμένεσ ςτο εξεταςτικό δοκίμιο 

ΟΚ 
Ραραλιφκθκαν 
αλλά όχι ςτθ 
ςωςτι μορφι 

ΔΕΝ Ραραλιφκθκαν 
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Προγράμματα που συντονίζονται 

από την Επιθεώρηση 
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Προγράμματα  
 

Χρυςοπράςινο Φφλλο 
Μακ/κά εμ/ρια Αντιναρκ. Αγωγισ  

Ευ Ζθν  

Περιβαλλομτικής 

Εκπαίδευσης  
Αγωγής 

Υγείας 

Ε.Δ..Π.Τ. 

Πιλοτικό Πρόγραμμα 
Διαφυλικισ Αγωγισ  

Πρόγραμμα Φυςικών Επιςτθμών: Science on Stage  

Μονάδεσ Μζντωρ  

Ενθμζρωςθ μζςω υντονιςτών - Εγκυκλίων 97 



Κατά τθ ςχολικι χρονιά 2014-2015 προγραμματίηεται να γίνουν: 
 Συναντιςεισ του ςυντονιςτι με τουσ εκπαιδευτικοφσ που ςυμμετζχουν ςτο 
πρόγραμμα με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ερευνθτικϊν 
εργαςιϊν και τθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων. 
 

 Κακοριςμόσ του προγράμματοσ δράςθσ 2014-2015 από τισ ομάδεσ εργαςίασ. 
 

 Ολοκλιρωςθ, ςυγγραφι και ετοιμαςία παρουςίαςθσ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν. 
 

 Συλλογι και ανάλυςθ ςυμπλθρωματικϊν ποιοτικϊν και ποςοτικϊν ςτοιχείων. 
 

 Ενίςχυςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των μακθτικϊν ομάδων Κφπρου και Ελλάδασ. 
 

 Ανταλλαγζσ επιςκζψεων ςτθν Κφπρο και ςτθν Ελλάδα κατά τισ οποίεσ μακθτικζσ 
αντιπροςωπείεσ από το κάκε ςυνεργαηόμενο ςχολείο παρουςιάηουν τισ ερευνθτικζσ 
τουσ εργαςίεσ τόςο ςτισ μακθτικζσ κοινότθτεσ των ςχολείων τουσ όςο και ςε κοινζσ 
επίςθμεσ εκδθλϊςεισ όλων των εμπλεκόμενων ςχολείων ςτθν Ελλάδα και ςτθν 
Κφπρο. 

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ Κυπρίων μακθτϊν/εκπαιδευτικϊν ςτθν Ελλάδα: 5-8 Μαρτίου. 

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ Ελλαδιτϊν μακθτϊν/εκπαιδευτικϊν ςτθν Κφπρο: 26-29 Μαρτίου. 

 Ραγκφπρια Εκδιλωςθ ςτισ 27 Μαρτίου 2015. 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ  
Φρυςοπράςινο Υύλλο 
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ 
• Οικολογικά κζματα προγράμματοσ: 12 (Απορρίμματα, Αςτικι ανάπτυξθ, 
Δάςοσ, Ενζργεια, Ερθμοποίθςθ, Φτϊχεια, Μζςα Μεταφοράσ, Νερό, 
Ραραγωγι και κατανάλωςθ, Ρολιτιςμόσ, Τουριςμόσ, Βιοποικιλότθτα). 

 

• Το Ρρόγραμμα πραγματοποιείται ςε 7 ςτάδια. 
 

• Πςα Σχολεία εγκρίκθκαν και πιςτϊκθκαν 1 περίοδο για το πρόγραμμα 
αλλά και όςα ςχολεία ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν χωρίσ πίςτωςθ είναι 
απαραίτθτο να εγγραφοφν ςτθν αναβακμιςμζνθ ιςτοςελίδα τθσ CYMEPA 
(http://cymepa-schools.net ). 

 

• Υποχρεωτικό ςεμινάριο ζναρξθσ δραςτθριοτιτων προγράμματοσ. 
 

• Απαραίτθτθ θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ. 
 

• Βράβευςθ κάκε 3 χρόνια: διεκπεραίωςθ 2/3 των δραςτθριοτιτων του 
Σχεδίου Δράςθσ κάκε ζτουσ και θ παρουςίαςθ μετριςιμων αποτελεςμάτων.  

 

• Αξιολόγθςθ εντόσ Απριλίου ι Μαΐου. Θα πρζπει να τθρθκοφν όλα τα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ που κα ςασ ςταλοφν. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Y.R.E 
ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
56 Γυμνάςια, Λύκεια και Τεχνικέσ ςχολέσ 
4 υποχρεώςεισ των ομάδων Ν.Δ. 

Σοπικι ζρευνα   

Δθμοςιογραφικι Παραγωγι  

Επικοινωνία με τθν τοπικι κοινωνία  

Επικοινωνία με τθν παγκόςμια κοινωνία  

Ποιεσ θετικζσ λφςεισ  (ςτα πλαίςια αρχών τησ Αειφόρου 
ανάπτυξησ) θα μπορεί η ομάδα να προτείνει ςτο υπό 
διερεφνηςη θζμα; 
 

 

Για το Διαγωνιςμό οι ςυμμετοχζσ ςτζλλονται ςτθ CYMEPA 

και όχι ςτθν ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ! 

Οι ομάδεσ μακθτών/Ν.Δ. να είναι τριμελισ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΠΤ 
• Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Ρροαγωγισ τθσ Υγείασ (ΕΔΣΡΥ) είναι καρπόσ 

ςυνεργαςίασ του Υπουργείου Ραιδείασ & Ρολιτιςμοφ και του Υπουργείου Υγείασ. 

•  Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ βελτίωςθ και προαγωγι τθσ ςωματικισ, τθσ 
ψυχικισ, και κοινωνικισ υγείασ των μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν, άλλων μελϊν 
του προςωπικοφ του ςχολείου και κατ’ επζκταςθ τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ με 
ενςωμάτωςθ προγραμμάτων προαγωγισ τθσ υγείασ ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ.  

• Κάκε κεματικόσ κφκλοσ του προγράμματοσ διαρκοφςε τρία χρόνια. Από τθ ςχολικι 
χρονιά 2014-15, κατά τθν οποία  ξεκινά καινοφργιοσ κφκλοσ,  ο κάκε κφκλοσ κα 
είναι  διάρκειασ δφο, αντί τριϊν,  χρόνων. Φζτοσ ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα 
γφρω ςτα 25 ςχολεία. Ρολιτικι του προγράμματοσ είναι θ επιλογι ενόσ κοινοφ 
παγκφπριου κζματοσ το οποίο το κάκε ςχολείο μελετά με τθ δικι του ςκοπιά. Η 
μελζτθ κοινοφ κζματοσ από όλα τα ςχολεία δίνει  πλεονζκτθμα ςε περίπτωςθ που 
κα αποφαςιςτεί από τα δφο υπουργεία θ διεξαγωγι παγκφπριασ ζρευνασ. 

• Ρροτεινόμενθ κεματολογία για το νζο κφκλο προγράμματοσ του ΕΔΣΡΥ (2014-2016: 

• Οι καινοφργιεσ διατροφικζσ ςυνικειεσ των νζων και οι  καινοφργιεσ  πακιςεισ που 
εμφανίςτθκαν ςτθ νεολαία. 

• Ρϊσ, πόςο και πότε κοιμοφνται οι ςθμερινοί νζοι; Τι επιπτϊςεισ ζχει ςτθν ψυχοςωματικι 
τουσ υγεία και ςτισ κακθμερινζσ τουσ ςυνικειεσ; 

Τα κζματα είναι αλλθλζνδετα και μποροφν να μελετθκοφν μαηί. 
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Μαθητικά εμινάρια Αντιναρκωτικήσ Αγωγήσ 

Tο Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με 
το Υπουργείο Υγείασ, το Αντιναρκωτικό Συμβοφλιο, το 
Υπουργείο Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ Τάξεωσ, διοργανϊνει 
Μακθτικά Σεμινάρια Αγωγισ Υγείασ (ΜΣΑΥ) ενάντια ςτισ 
ουςίεσ εξαρτιςεισ. 

 

Συμμετζχουν μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ Γυμναςίου από 
Γυμνάςια τθσ Κφπρου. Τα ςεμινάρια είναι τριιμερα (πρωί 
τθσ Ρζμπτθσ μζχρι απόγευμα του Σάββατου) και γίνονται 
ςε ξενοδοχείο ΟΔΟΝ ςτον Αγρό.  

 

Διεξάγονται επίςθσ διιμερα Βιωματικά Εργαςτιρια για 
τουσ Υπεφκυνουσ Β.Δ. των Επιτροπϊν Αγωγισ Υγείασ και 
Ρρόλθψθσ τθσ Ραραβατικότθτασ. 
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SEMEP 

• Σο κζμα του SEMEP για το 2014-2015:  

 

«υνεργαςία για τθ διαχείριςθ του νεροφ 
μζςω τθσ επιςτιμθσ και του πολιτιςμοφ».  

• Η παρουςίαςθ μιασ βζλτιςτθσ πρακτικισ κα ςυνεχιςτεί το 
επόμενο ζτοσ και κα αποτελζςει μόνιμο μζροσ των ετιςιων 
εκκζςεων ανά χϊρα. 
 

• Το ετιςιο ςυνζδριο μακθτϊν και κακθγθτϊν κα 
ανακοινωκεί ςτθ ςχετικι εγκφκλιο. 
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Σο πρόγραμμα διεκπεραιώνεται ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΑΤΠ. 

Εκπόνθςθ ςτοχευμζνων δράςεων ςτθ ςχολικι μονάδα ςτα πλαίςια του ευρφτερου 

ςχεδίου δράςθσ για Ρροαγωγι τθσ Υγείασ και Ρρόλθψθ τθσ Ραραβατικότθτασ. 

Ειδικοί τόχοι του προγράμματοσ είναι μεταξφ άλλων: 

• Ρροαγωγι τθσ ςυνειδθτισ ενθμερότθτασ ςε γενικά κζματα υγείασ ςτουσ νζουσ.  

• Ρροαγωγι τθσ δθμιουργικότθτασ, των δεξιοτιτων διερεφνθςθσ και λιψθσ ενεργϊν αποφάςεων 

ςτα πλαίςια ομαδικισ ςυνεργαςίασ μακθτϊν κακθγθτϊν και άλλων φορζων. Η ενίςχυςθ τθσ 

αυτοεκτίμθςθσ, τθσ αυτοπεποίκθςθσ, τθσ υπευκυνότθτασ, τθσ ικανότθτασ για επικοινωνία και 

γενικά θ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν/τριϊν, ϊςτε να μποροφν να υιοκετοφν 

κετικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ, μζςα από τθν ενεργθτικι και βιωματικι μάκθςθ. 

• Η ανάπτυξθ των ανκρϊπινων ςχζςεων μζςα από τθ ςυνεργαςία, τθν ανταλλαγι απόψεων και 

εμπειριϊν των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ ςε 

τοπικό - εκνικό επίπεδο. 

• Η διάπλαςθ ατόμων με κριτικι ςκζψθ, ικανϊν να αντιμετωπίηουν τισ προκλιςεισ τθσ ηωισ ςτθ 

ςφγχρονθ κοινωνία.   

Πρόγραμμα Αγωγισ Τγείασ- ‘Ευ Ζθν’  
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Science on Stage Europe 
(SonSEu)  
• Είναι μια καινοτόμοσ, πανευρωπαϊκι εκπαιδευτικι δράςθ. 

• Αποςκοπεί ςτον εντοπιςμό και επιβράβευςθ των εκπαιδευτικϊν επιςτιμθσ-
τεχνολογίασ Μζςθσ και Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ που πρωτοποροφν ςτθ χριςθ 
καινοτόμου διδακτικοφ υλικοφ και προςεγγίςεων ωσ μζςων διδαςκαλίασ.  

• Ανάδοχοσ φορζασ προγράμματοσ ςτθν Κφπρο:  

• Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ, Διεφκυνςθ ΜΕ 

• Κφρια δραςτθριότθτα του προγράμματοσ ςτθν Κφπρο:  

• Διεξαγωγι Ραγκφπριου Διαγωνιςμοφ Εκπαιδευτικϊν Εργαςιϊν Επιςτιμθσ-
Τεχνολογίασ (Ιοφνιοσ 2014) 

 Οι 5 βραβευκζντεσ ςτον Κυπριακό διαγωνιςμό εκπαιδευτικοί κα ςυμμετάςχουν ςε 
ζνα μεγάλο ευρωπαϊκό φεςτιβάλ επιςτιμθσ-τεχνολογίασ (Λονδίνο, Ιοφνιοσ 2015) 

• κα λειτουργιςει ωσ πλατφόρμα ενθμζρωςθσ και ανταλλαγισ ιδεϊν και 
διδακτικοφ υλικοφ για πζραν των 350 εκπαιδευτικϊν από τισ 25 χϊρεσ-μζλθ του 
SonSEu 

 Δφο επιτυχίεσ μζχρι τϊρα για τθν Κφπρο ςε φεςτιβάλ SonSEu (και οι δφο ςτθ 
βιολογία): 

 Γιοφλα Νεοφφτου: A’ Βραβείο-2007 

 Αίγλη Δαμιανοφ-Balkwill: Ζπαινοσ-2013 

• Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ: scienceonstage@schools.ac.cy 
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SCIENTIX 
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MASCIL 
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Εφαρμογή Διερευνητικήσ Μάθηςησ 

IBL: Inquiry Based Learning 
BIBL: Orientation towards 
Inquiry Based Learning 
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ύνδεςη με τον Κόςμο τησ Εργαςίασ 

WoW: Connecting 
inquiry based learning in 
school with the world of 
work 
bWoW: Orientation towards 
connecting 
inquiry based learning in 
school with the world of 
work 
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Περιοριςμοί του εκπαιδευτικού ςυςτήματοσ 
για εφαρμογή Διερευνητικήσ Μάθηςησ 

IBL: Inquiry Based Learning 
sys: Systems Restrictions for 
Inquiry Based Learning 
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Παγκύπριο Συνέδριο  

Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών 

Σχολική Χρονιά 2014-2015 
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Παγκύπριο υνέδριο  
Υυςικών Επιςτημών 
2014-2015 

• Καηά ηη ζσολική σπονιά 2014-2015 θα ππαγμαηοποιηθεί 

ςπό ηην αιγίδα ηος Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος Κύππος 

Παγκύππιο Σςνέδπιο για ηη Γιδακηική ηων Φςζικών 

Δπιζηημών (Βιολογίαρ, Φςζικήρ, Χημείαρ). 

 

• Πποζκεκλημένοι ομιληηέρ ειδικοί ζηη διδακηική ηων 

θςζικών επιζηημών από ηην Κύππο και ηο εξωηεπικό. 

 

• Σημανηική η ζςμμεηοσή ηων εκπαιδεςηικών. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΘΗΗ 

ΣΙ ΥΤΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ 

ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΡΟΥ 

Σχολικι Χρονιά 2014 - 2015 
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ΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ 
1. Εκπαιδευτικό Συνζδριο, 1θ Νοεμβρίου 2014, Λευκωςία 

«Η διερώτθςθ ωσ πλαίςιο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ςτισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ» 

2. Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι δραςτθριοτιτων ςτθ μακθςιακι 
διαδικαςία ςτισ τάξεισ διδαςκαλίασ – περαιτζρω ςυνεργαςία με 
το Ρ.Ι. 

3. Ρροαιρετικά Σεμινάρια 

4. Ραρουςίαςθ των εφαρμογϊν ςτθν τάξθ ςε ειδικι εκδιλωςθ που 
κα διοργανϊςει το Ρ.Ι. 

5. Ριςτοποιθτικό Συμμετοχισ από το Ρ.Ι.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ 
 Ζναρξθ τθσ ςειράσ επιμορφωτικϊν δράςεων 

 ΘΕΜΑ: «Η διερώτθςθ ωσ πλαίςιο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ςτισ 
Φυςικζσ Επιςτιμεσ» 

 ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 1θ Νοεμβρίου 2014 

 ΤΟΡΟΣ: Λευκωςία (ο χϊροσ κα ανακοινωκεί αργότερα) 

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 150 εκπαιδευτικοί 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: Βιολογία, Φυςικι, Χθμεία 
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ 
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΔΟΜΗ: 

 Κφριεσ Ομιλίεσ – Ολομζλεια 

 Ραράλλθλα Εργαςτιρια 

• Διερεφνθςθ 

• Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ 

• Μοντελοποίθςθ 

• Επιχειρθματολογία 

• Επιςτθμολογικι επάρκεια, ιςτορία και φιλοςοφία τθσ επιςτιμθσ 
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ΤΝΕΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 
ΔΡΑΕΩΝ  

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΡΟΥ ΘΑ ΕΡΙΔΕΙΞΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΙΑ ΓΙΑ: 

 Ρεραιτζρω ςυνεργαςία με το Ρ.Ι. 

 Σχεδιαςμό και εφαρμογι δραςτθριοτιτων ςτθ μακθςιακι διαδικαςία 
ςτισ τάξεισ διδαςκαλίασ 

 Συμμετοχι ςε Ρροαιρετικά Σεμινάρια ειδικά για πτυχζσ που κα 
παρουςιαςτοφν ςτα παράλλθλα εργαςτιρια του Εκπαιδευτικοφ 
Συνεδρίου 

 Ραρουςίαςθ τθσ εργαςίασ που κα ζχουν εφαρμόςει ςτο ςχολείο ςε 
ειδικι εκδιλωςθ, που κα διοργανϊςει το Ρ.Ι.  

 Απόκτθςθ Ριςτοποιθτικοφ Συμμετοχισ από το Ρ.Ι.. 
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Σασ ευχαριςτούμε για την 
προςοχή ςασ 
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