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ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ 
ΦΤΙΟΓΝΩΣΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ 

ΔΜΙΝΑΡΙΑ 06-09 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2016 
 
 
 
 
 
 

  
 Σει.:  22800737, 22800951         Fax:   22800639 
 

 E-mail:  dme-viologia@schools.ac.cy 
     dme-geographia@schools.ac.cy  



Σασ ευχόμαςτε  
Καλι Σχολικι Χρονιά! 
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Πεπιεσόμενα 
1. Αθππεξεηήζεηο. 

2. ηόρνη ηεο ρξνληάο 2016-2017. 

3. Λεηηνπξγία θαη Δμνπιηζκόο Δηδηθώλ Αηζνπζώλ Βηνινγίαο (θαη 

Γεσγξαθίαο ζηα Γπκλάζηα). 

4. Αλαιπηηθά θαη Νέα Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα Βηνινγίαο θαη Γεσγξαθίαο - 

Πξνγξακκαηηζκνί θαηά Σάμε. 

5. Τπνζηεξηθηηθό Τιηθό ζε DVDs αλά Σάμε γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016-

2017. 

6. Αμηνιόγεζε ηνπ Μαζεηή κε βάζε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο – Γείθηεο 

Δπηηπρίαο. 

7. Γηαθνξνπνίεζε ηεο Γηδαζθαιίαο θαη Γείθηεο Δπηηπρίαο – Γείθηεο 

Δπηηπρίαο 

8. Σειηθέο Δμεηάζεηο Ινπλίνπ – Δμεηαζηηθά Γνθίκηα.  

9. Δλεκέξσζε γηα ηνλ θιάδν - Γηάθνξα  

• Απνζηνιή Δμεηαζηηθώλ δνθηκίσλ Γπκλαζίσλ – Λπθείσλ. 

• Δμνπιηζκόο εξγαζηεξίσλ Βηνινγίαο. 

• Πξνγξάκκαηα πνπ ζπληνλίδνληαη από ηελ Δπηζεώξεζε. 





Κατά τθ ςχολικι χρονιά 2015-2016 
αφυπθρζτθςε ο ςυνάδελφοσ: 

Γιϊργοσ Σκουρίδθσ 
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Του ευχόμαςτε καλι ςυνζχεια ςτθ ηωι του με υγεία 
και ευτυχία. 
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ΤΠΟ ΕΜΥΑΗ ΣΟΦΟΙ  
ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 2016 -17 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 



1. Η βεληίωζη ηων μαθηζιακών αποηελεζμάηων με έμθαζη ζηην εθαπμογή καηά ηη 

διάπκεια ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ (ππογπαμμαηιζμόρ, διδαζκαλία, αξιολόγηζη), ηων 

Αναδομημένων Αναλςηικών Ππογπαμμάηων και, ιδιαίηεπα, ηων Δεικηών Επιηςσίαρ και 

Δεικηών Επάπκειαρ. 

  

2. Η εςαιζθηηοποίηζη καηά ηος παηζιζμού και ηηρ μιζαλλοδοξίαρ και η πποώθηζη ηηρ 

ιζόηηηαρ και ηος ζεβαζμού.  

  

3. Η αξιοποίηζη ηος πολιηιζηικού πλούηος ηος ζςνόλος ηων καηοίκων ηηρ Εςπώπηρ και 

η ανάδειξη ηων κοινών ζηοισείων και ηηρ πολςμοπθίαρ ηων εςπωπαϊκών πολιηιζμών, 

μέζα από πολιηιζηικέρ δπάζειρ, ζηo πλαίζιo ηος θεζμού ηηρ Πολιηιζηικήρ Ππωηεύοςζαρ 

ηηρ Εςπώπηρ «Πάθορ 2017». 

ΟΙ  ΤΠΟ ΔΜΦΑΗ ΣΟΥΟΙ 



ςνάδοςν με ηοςρ βαζικούρ άξονερ ηηρ πολιηικήρ ηος 

Τποςπγείος Παιδείαρ και Πολιηιζμού, οι οποίοι 

αθοπούν: 

 

ηην πλήπη ενζωμάηωζη ηων Δεικηών Επιηςσίαρ και 

Επάπκειαρ ζηη διδακηική ππάξη,  
ηην πποώθηζη ηος αλθαβηηιζμού,   
ηην επέκηαζη ηος θεζμού ηηρ Επαγγελμαηικήρ 

Μάθηζηρ (Ε.Μ.) ηων εκπαιδεςηικών λειηοςπγών. 
  
  

ΟΙ  ΤΠΟ ΔΜΦΑΗ ΣΟΥΟΙ 



Παπάλληλα, ηο «Δεν Ξεσνώ» παπαμένει ωρ διασπονικόρ 

ζηόσορ ηος Τποςπγείος Παιδείαρ και Πολιηιζμού, 

αποζκοπώνηαρ ζηη διαηήπηζη ηηρ μνήμηρ ηων 

καηεσόμενων εδαθών μαρ και ζηην πποώθηζη ηηρ 

επίηεςξηρ ηηρ επανένωζηρ ηηρ παηπίδαρ μαρ, καθώρ και 

ηηρ ειπηνικήρ ζςμβίωζηρ μεηαξύ όλων ηων κοινοηήηων 

ηος νηζιού μαρ. 



Η βεληίωζη ηων μαθηζιακών αποηελεζμάηων με έμθαζη ζηην εθαπμογή καηά ηη διάπκεια 

ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ (ππογπαμμαηιζμόρ, διδαζκαλία, αξιολόγηζη), ηων 

Αναδομημένων Αναλςηικών Ππογπαμμάηων και, ιδιαίηεπα, ηων Δεικηών Επιηςσίαρ και 

Δεικηών Επάπκειαρ. 

ΠΡΩΣΟ   ΤΠΟ ΔΜΦΑΗ ΣΟΥΟ 

Αμηνπνίεζε ησλ Γεηθηώλ Δπηηπρίαο Δπάξθεηαο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, σο βαζηθώλ εξγαιείσλ:  

 
 Ωσ «οι ςυνιςτώςεσ ενόσ ελάχιςτου πυρηνικού προγράμματοσ»  
 Ωσ «οδοδείκτεσ» που καθοδηγούν τον προγραμματιςμό τησ διδαςκαλίασ  
 Ωσ «εργαλεία ςτόχευςησ» κατά τη διδαςκαλία 
 Ωσ «εργαλεία αποτίμηςησ» του βαθμού ςτον οποίο οι μαθητέσ/τριεσ έχουν 

επιτύχει την επιδιωκόμενη μάθηςη τη ςυγκεκριμένη ςτιγμή.  
 
 

Mε την αποτελεςματική αξιοποίηςη των Δεικτών είναι δυνατόν να 
προληφθούν και να αντιμετωπιςθούν φαινόμενα αναλφαβητιςμού..  



το πλαίςιο του 1ου υπό έμφαςη ςτόχου,  
δίνεται ιδιαίηεπη βαρύτητα: 

• ε δπάζειρ, ζηο πλαίζιο ηηρ  Επαγγελμαηικήρ Μάθηζηρ ηων εκπαιδεςηικών, οι 

οποίερ θα επιλεγούν από ηιρ ζσολικέρ μονάδερ, με γνώμονα ηιρ διαγνωζμένερ 

ανάγκερ ηων εκπαιδεςηικών και ζε ζςζσεηιζμό πάνηα με ηα αναδομημένα 

Αναλςηικά Ππογπάμμαηα, ζηη βάζη ηων Δεικηών Επιηςσίαρ και Επάπκειαρ. 

• ε δπάζειρ πος θα ζςμβάλλοςν ζηην ανάπηςξη ηηρ θιλαναγνωζίαρ ηόζο ζε επίπεδο 

ζσολικήρ μονάδαρ όζο και ζε επίπεδο ηάξηρ.  Οι εκπαιδεςηικοί μποπούν να 

επιλέξοςν δπαζηηπιόηηηερ, πος να ανηαποκπίνονηαι ζηιρ ιδιαίηεπερ ανάγκερ ηων 

μαθηηών/ηπιών ηοςρ.  



Η εςαιζθηηοποίηζη καηά ηος παηζιζμού και ηηρ μιζαλλοδοξίαρ και η πποώθηζη ηηρ 

ιζόηηηαρ και ηος ζεβαζμού 

 ΓΔΤΣΔΡΟ ΤΠΟ ΔΜΦΑΗ ΣΟΥΟ 

1. Καηά ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά 2016 -17, θαη ζε ζπλέρεηα ησλ 

δξάζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ από ηα ζρνιεία ηελ πεξζηλή ζρνιηθή 

ρξνληά, ην ΤΠΠ εηζεγείηαη όπσο ηα ζρνιεία εζηηάζνπλ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ Κώδικα σμπεριθοράς καηά ηοσ Ραηζιζμού και ηοσ 

Οδηγού Διατείριζης και Καηαγραθής Ραηζιζηικών Περιζηαηικών 

και Οδηγού. 

 

2. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε θαη ε πξνώζεζε 

ηεο ηζόηεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ιεηηνπξγνύλ  απνηειεζκαηηθά κόλν 

      ζε πιαίζην, όπνπ ηα ξαηζηζηηθά πεξηζηαηηθά αλαγλσξίδνληαη  

      θαη αληηκεησπίδνληαη ρσξίο εμαηξέζεηο.  

 
 



 ΓΔΤΣΔΡΟ ΤΠΟ ΔΜΦΑΗ ΣΟΥΟ 

ην επξύηεξν πιαίζην ηνπ 2νπ ζηόρνπ, εληάζζεηαη θαη ε 

θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ 

εμηξεκηζκνύ, κε απώηεξν ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηνπ δηαρξνληθνύ καο 

ζηόρνπ γηα ην «Γελ μερλώ», ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζπκθηιίσζεο ζηνλ 

ηόπν καο.  



Η αξιοποίηζη ηος πολιηιζηικού πλούηος ηος ζςνόλος ηων καηοίκων ηηρ Εςπώπηρ και η 

ανάδειξη ηων κοινών ζηοισείων και ηηρ πολςμοπθίαρ ηων εςπωπαϊκών πολιηιζμών, μέζα 

από πολιηιζηικέρ δπάζειρ, ζηο πλαίζιο ηος θεζμού ηηρ Πολιηιζηικήρ Ππωηεύοςζαρ ηηρ 

Εςπώπηρ «Πάθορ 2017» 

ΣΡΙΣΟ ΤΠΟ ΔΜΦΑΗ ΣΟΥΟ 

 Ο ζεζκόο «Πνιηηηζηηθή Πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο» είλαη κηα από 

ηηο ζπνπδαηόηεξεο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο κε παγθόζκηα 

απήρεζε. 

 

 Γηα πεξίνδν ελόο έηνπο δίλεηαη ζηελ πόιε απηή ε επθαηξία λα 

ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο, λα εκπιέμεη ηνπο 

πνιίηεο θαη ηνπο δεκηνπξγνύο ζηε δηαδηθαζία απηή θαη λα 

πξνσζήζεη ηελ επξσπατθή πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα. 
 



 ΣΡΙΣΟ ΤΠΟ ΔΜΦΑΗ ΣΟΥΟ 

ηο Τ.Π.Π. καλεί ηα ζσολεία να δπαζηηπιοποιηθούν, ώζηε οι μαθηηέρ/ηπιερ: 

 

 Να γνωπίζοςν ηον πολιηιζηικό πλούηο ηηρ παηπίδαρ μαρ και, ιδιαίηεπα, 

ηηρ Πάθος  ζε ζσέζη με ηον πολιηιζηικό πλούηο ηων άλλων εςπωπαϊκών 

πόλεων ή σωπών. 

 

 Να εμπλακούν ζε δπαζηηπιόηηηερ πος αναδεικνύοςν ηην αλληλεπίδπαζη 

και όζμωζη ηων πολιηιζμών ζηο πέπαζμα ηων σπόνων ζε ηοπικό και 

εςπωπαϊκό επίπεδο. 
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ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
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• Καλοφνται οι Διευκφνςεισ όπωσ αναλόγωσ των υφιςτάμενων ςυνολικϊν αρικμϊν μακθτϊν που παρακολουκοφν το μάκθμα τθσ Βιολογίασ 
ελζγξουν τθν επάρκεια των ςχολικϊν τουσ μονάδων ςε ειδικζσ αίκουςεσ Βιολογίασ. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο αρικμόσ των υφιςτάμενων 
ειδικϊν αικουςϊν  Βιολογίασ δεν επαρκεί, με βάςθ το ωρολόγιο πρόγραμμα του ςχολείου, για τθν πλιρθ κάλυψθ διδαςκαλίασ του μακιματοσ ς’ 
αυτζσ, οι ςχολικζσ μονάδεσ καλοφνται να μετατρζψουν κάποια/εσ αίκουςα/εσ διδαςκαλίασ του ςχολείου ςε ειδικι/εσ αίκουςα/εσ Βιολογίασ. Η 
Επικεϊρθςθ Φυςιογνωςτικϊν/Βιολογίασ/Γεωγραφίασ κα μεριμνιςει για τον απαραίτθτο άμεςο εξοπλιςμό των αικουςϊν (αποςτολι ςτακεροφ 
βιντεοπροβολζα και εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ) ενϊ το ςχολείο κα πρζπει να μεριμνιςει, ςε ςυνεργαςία με τθν ςχολικι εφορία, για τθν αςφαλι 
περίφραξθ των αικουςϊν.  

• Στθ περίπτωςθ που εξαντλοφνται οι περίοδοι διδαςκαλίασ τθσ Βιολογίασ ςτισ ειδικζσ αίκουςεσ Βιολογίασ και παραμζνει ελεφκερο περίςςευμα 
περιόδων, οι ειδικζσ αυτζσ αίκουςεσ Βιολογίασ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, κατά προτεραιότθτα, ςτα μεν Γυμνάςια από το μάκθμα τθσ 
Γεωγραφίασ ςτα δε Λφκεια από το μάκθμα τθσ Χθμείασ. Για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ των ειδικϊν αικουςϊν Βιολογίασ κα πρζπει να λθφκεί πρόνοια 
ϊςτε τα ωρολόγια προγράμματα των ςχολείων να δομοφνται με βάςθ τθσ πλιρθ αξιοποίθςθ γενικά των ειδικϊν αικουςϊν κάκε ςχολικισ 
μονάδασ.  

• Για τον ςκοπό αυτό καλοφνται οι Διευκφνςεισ Γυμναςίων και Λυκείων όπωσ, μζχρι 08/09/16,  κάνουν τθν πιο πάνω ςχετικι προεργαςία και 
αποςτείλουν ςυμπλθρωμζνο το ςυνθμμζνο ζντυπο (ΒΕΒΑΙΩΣΗ) ςτθν θλ. διεφκυνςθ dme-viologia@schools.ac.cy .  

Εγκύκλιος Ειδικές Αίθουσες 2016/ypp4497a.pdf
Εγκύκλιος Ειδικές Αίθουσες 2016/ypp4497b.doc
Εγκύκλιος Ειδικές Αίθουσες 2016/ypp4497c.doc
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΙ   ΓΤΜΝΑΙΟΤ   

2016-2017 

• Βιολογία Α΄ Γυμναςίου  

• Γεωγραφία Α΄ Γυμναςίου 

 

• Βιολογία Β΄ Γυμναςίου 

• Γεωγραφία Β΄ Γυμναςίου 

 

• Βιολογία Γ΄ Γυμναςίου  

 
Ο καθοπιζμόρ διδακηικών πεπιόδων για ηα διδακηέα είναι εςέλικηορ, αναθέπεηαι ζηην απσική πποζέγγιζη ηων 

εννοιών και ηων δεξιοηήηων πος αναμένεηαι να διδασθούν, με πποοπηική να επανέπσεζηε ανάλογα με ηιρ ανάγκερ 

ηων μαθηηών, ούηωρ ώζηε ηα πποζδοκώμενα μαθηζιακά αποηελέζμαηα να επιηςγσάνονηαι από ηον μέγιζηο 

δςναηό απιθμό μαθηηών. 
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geografia_b_gym_vivlio_tetradio_ergasion.pdf


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΙ  ΛΤΚΕΙΟΤ 

  2016-2017 

• Βιολογία Α΄ Λυκείου  
 
 

• Βιολογία Β΄ Λυκείου 
 
 

• Βιολογία Γ΄ Λυκείου 
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Πεπιεσόμενα 
1. Αθππεξεηήζεηο. 

2. ηόρνη ηεο ρξνληάο 2016-2017. 

3. Λεηηνπξγία θαη Δμνπιηζκόο Δηδηθώλ Αηζνπζώλ Βηνινγίαο (θαη 

Γεσγξαθίαο ζηα Γπκλάζηα). 

4. Αλαιπηηθά θαη Νέα Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα Βηνινγίαο θαη Γεσγξαθίαο - 

Πξνγξακκαηηζκνί θαηά Σάμε. 

5. Τπνζηεξηθηηθό Τιηθό ζε DVDs αλά Σάμε γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016-

2017. 

6. Αμηνιόγεζε ηνπ Μαζεηή κε βάζε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο – Γείθηεο 

Δπηηπρίαο. 

7. Γηαθνξνπνίεζε ηεο Γηδαζθαιίαο θαη Γείθηεο Δπηηπρίαο – Γείθηεο 

Δπηηπρίαο 

8. Σειηθέο Δμεηάζεηο Ινπλίνπ – Δμεηαζηηθά Γνθίκηα.  

9. Δλεκέξσζε γηα ηνλ θιάδν - Γηάθνξα  

• Απνζηνιή Δμεηαζηηθώλ δνθηκίσλ Γπκλαζίσλ – Λπθείσλ. 

• Δμνπιηζκόο εξγαζηεξίσλ Βηνινγίαο. 

• Πξνγξάκκαηα πνπ ζπληνλίδνληαη από ηελ Δπηζεώξεζε. 
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Πεπιεσόμενα 
1. Αθππεξεηήζεηο. 

2. ηόρνη ηεο ρξνληάο 2016-2017. 

3. Λεηηνπξγία θαη Δμνπιηζκόο Δηδηθώλ Αηζνπζώλ Βηνινγίαο (θαη 

Γεσγξαθίαο ζηα Γπκλάζηα). 

4. Αλαιπηηθά θαη Νέα Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα Βηνινγίαο θαη Γεσγξαθίαο - 

Πξνγξακκαηηζκνί θαηά Σάμε. 

5. Τπνζηεξηθηηθό Τιηθό ζε DVDs αλά Σάμε γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016-

2017. 

6. Αμηνιόγεζε ηνπ Μαζεηή κε βάζε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο – Γείθηεο 

Δπηηπρίαο. 

7. Γηαθνξνπνίεζε ηεο Γηδαζθαιίαο θαη Γείθηεο Δπηηπρίαο – Γείθηεο 

Δπηηπρίαο 

8. Σειηθέο Δμεηάζεηο Ινπλίνπ – Δμεηαζηηθά Γνθίκηα.  

9. Δλεκέξσζε γηα ηνλ θιάδν - Γηάθνξα  

• Απνζηνιή Δμεηαζηηθώλ δνθηκίσλ Γπκλαζίσλ – Λπθείσλ. 

• Δμνπιηζκόο εξγαζηεξίσλ Βηνινγίαο. 

• Πξνγξάκκαηα πνπ ζπληνλίδνληαη από ηελ Δπηζεώξεζε. 





ΔΡΑΔΙ / ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΟΣΟ (%) 

Διαγμωρςικά Δξκίμια 50 

Δημιξσογικέπ εογαρίεπ -project 10 

Βιβλίξ Δοαρςηοιξςήςωμ – Τεςοάδιξ - Φύλλα 

Δογαρίαπ 

10 

Σσμμεςξυή ρςιπ δοαρςηοιόςηςεπ ςηπ ςάνηπ 

(ξλξμέλεια – ξμάδα) 

 

20 

Δμδιατέοξμ για ςξ μάθημα – Σσγκοιςικό 

πλεξμέκςημα 

 

5 

Ποακςικέπ – Πειοαμαςικέπ δενιόςηςεπ  

5 

Πιλξςικό υήμα Ανιξλόγηρηπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ - Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ:  

Αμςικειμεμική, Ανιόπιρςη και Έγκσοη Ανιξλόγηρη  

ποξπ ότελξπ ςωμ μαθηςώμ  



Ποξςείμξμςαι:  

• Για ςξ Β΄ Τεςοάμημξ ρςημ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – Α΄ ΛΥΚΔΙΟΥ 

• Τξ ποώςξ διαγμωρςικό δξκίμιξ μα είμαι εύκξλξ 10΄ 
(ποξειδξπξιημέμξ ρε μάθημα ημέοαπ ή λίγωμ ημεοώμ)  

• Βαούςηςα 25% 

• Τξ δεύςεοξ διαγμωρςικό δξκίμιξ μα είμαι εύκξλξ 20΄ 
(ποξειδξπξιημέμξ ρε εμόςηςα)  

• Βαούςηςα 25% 

• Τξ ςοίςξ διαγμωρςικό δξκίμιξ μα είμαι 40΄ (ποξειδξπξιημέμξ ρε 
εμόςηςα)  

• Βαούςηςα 50% 



Ποξςείμξμςαι:  

oΤξ ςοίςξ διαγμωρςικό δξκίμιξ μα είμαι ρε μία ξλόκληοη εμόςηςα   

Γμώρη 40% 

Καςαμόηρη 25% 

Δταομξγή 20% 

Αμάλσρη 

ύμθερη 

Ανιξλόγηρη 

15% 

Γμώρη 45-25% 

Καςαμόηρη 30-35% 

Δταομξγή 10-15% 

Αμάλσρη 

ύμθερη 

Ανιξλόγηρη 

15-25% 

ΓΤΜΝΑΙΟΤ – Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΛΤΚΔΙΟΤ - ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ 

oΔεμ νευμξύμε όςι ςα διαγμωρςικά δξκίμια: 

  ενεςάζξσμ ασςά πξσ έυξσμε διδάνει, 

  είμαι ποξραομξρμέμα ρςξ επίπεδξ ςηπ ςάνηπ μαπ  

  απξςελξύμ μέρξ εμθάοοσμρηπ ςωμ μαθηςώμ, και  

  ξικξδξμξύμ ςημ αγάπη για ςξ μάθημα   

o  Όυι πεοιρρόςεοεπ από μία εμόςηςεπ ρε έμα 
διαγμωρςικό δξκίμιξ. 

o  Να δώρξσμε εσκαιοίεπ ΔΠΙΣΤΦΙΑ 

o  Απξρςξλή Δειγμαςικξύ Δνεςαρςικξύ Δξκιμίξσ 
για ςη Β΄ Λσκείξσ ςξμ Υεβοξσάοιξ 2017. 
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Πεπιεσόμενα 
1. Αθππεξεηήζεηο. 

2. ηόρνη ηεο ρξνληάο 2016-2017. 

3. Λεηηνπξγία θαη Δμνπιηζκόο Δηδηθώλ Αηζνπζώλ Βηνινγίαο (θαη 

Γεσγξαθίαο ζηα Γπκλάζηα). 

4. Αλαιπηηθά θαη Νέα Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα Βηνινγίαο θαη Γεσγξαθίαο - 

Πξνγξακκαηηζκνί θαηά Σάμε. 

5. Τπνζηεξηθηηθό Τιηθό ζε DVDs αλά Σάμε γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016-

2017. 

6. Αμηνιόγεζε ηνπ Μαζεηή κε βάζε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο – Γείθηεο 

Δπηηπρίαο. 

7. Γηαθνξνπνίεζε ηεο Γηδαζθαιίαο θαη Γείθηεο Δπηηπρίαο – Γείθηεο 

Δπηηπρίαο 

8. Σειηθέο Δμεηάζεηο Ινπλίνπ – Δμεηαζηηθά Γνθίκηα.  

9. Δλεκέξσζε γηα ηνλ θιάδν - Γηάθνξα  

• Απνζηνιή Δμεηαζηηθώλ δνθηκίσλ Γπκλαζίσλ – Λπθείσλ. 

• Δμνπιηζκόο εξγαζηεξίσλ Βηνινγίαο. 

• Πξνγξάκκαηα πνπ ζπληνλίδνληαη από ηελ Δπηζεώξεζε. 





ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2016  

Δείκτες επιτυχίας και Επάρκειας  

 

Διαφοροποίηση διδασκαλίας 



Κλίμακες Δεικτών Επιτυχίας  

και Προαπαιτούμενα Επάρκειας 
 

Σα Α.Π. δομούνται με βάση Κλίμακες Δεικτών Επιτυχίας από 
τάξη σε τάξη = Προσανατολισμός σε τελική αξιολόγηση 

 

Οι Κλίμακες σε κάθε τάξη αναλύονται σε Δείκτες Επάρκειας 

= Προσανατολισμός σε διδασκαλία 

 

Κλίμακες και Δείκτες  επανέρχονται και συλλειτουργούν σε 

όλες τις τάξεις, για να γίνουν Δείκτες διαμορφωτικής  

αξιολόγησης και Μέσα Διαφοροποίησης της διδασκαλίας.  
 

2 



Γείθηεο Δπάξθεηαο = Ππμίδα δηδαζθαιίαο 

   
 

 

- Μέσο διαμορφωτικής αξιολόγησης 

 

- Μέσο αυτο-αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού 

  

- Βάση και προϋπόθεση Διαφοροποίησης 

 

- Μέτρο προόδου και βελτίωσης του μαθητή 
 

3 



H Διαφοροποίηση της διδασκαλίας 

ως μέσο βελτίωσης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

  

Η ικανοποίηση των διαφορετικών μαθησιακών 

αναγκών κάθε μαθητή και η έναρξη της διδασκαλίας 

από το σημείο εκκίνησης του κάθε μαθητή  

 

Σο κτίσιμο- εποικοδόμηση της γνώσης για ΚΑΘΕ 

μαθητή  

 

Ανταπόκριση στην μαθησιακό προφίλ και το επίπεδο 

ετοιμότητας του κάθε μαθητή. 
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ 

 ε κάθε τάξη μικτής ετοιμότητας 

     υπάρχουν 3-5 επίπεδα ετοιμότητας (γνωσιακής) 

 

 Μη έτοιμοι: Οι μαθητές/τριες που δεν έχουν την προαπαιτούμενη γνώση. 

 Οι έτοιμοι:΄Οσοι/ες  μπορούν να κατανοήσουν και να εργαστούν στο μάθημα ημέρας. 

 Πιο έτοιμοι: Αυτοί/ές που είναι έτοιμοι να πάνε πέρα από το επίπεδο της τάξης.  

 

                                  

                     Πιο έτοιμοι                  
      

 

                                                                 ΟΙ  Έτοιμοι 
                                                              

                                                                                                                             

                

                                                                                                                                          Μη έτοιμοι 
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ΠΡΑΞΗ /ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

 

 

ΣΟ ΒΑΙΚΟ ΕΡΩΣΗΜΑ 

 

Πώς είναι δυνατόν 

   να καλύπτονται οι ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες  

 και στα τρία επίπεδα μαθητών 

 την ίδια διδακτική περίοδο  

 με διαφορετικά στυλ μάθησης, μορφή νοημοσύνης και ρυθμό μάθησης για 
κάθε μαθητή 

 

και ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ να επιτυγχάνουν τον 
ΚΟΠΟ/Δείκτες Επιτυχίας του 
μαθήματος/διδασκαλίας;  
 

 

41 



Διαφοροποιημένη διδασκαλία …  

Είναι τρόπος σκέψης -  μέθοδος για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση που ξεκινά από τη θέση ότι η διδασκαλία πρέπει 

να αρχίζει από το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι 

μαθητές, παρά να στηρίζεται σε ένα προκαθορισμένο 

σχέδιο δράσης, το οποίο αγνοεί την ετοιμότητα, το 

ενδιαφέρον και το μαθησιακό προφίλ του μαθητή.  

(Tomlinson, 2003)  

 
 

…θα πρέπει να γίνει αντιληπτή ως μέθοδος διδασκαλίας,  

η οποία αντιμετωπίζει τους μαθητές ως βιογραφίες και όχι 

ως κόπιες της ίδιας εικόνας…  

(Κουτσελίνη, 2006) 
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Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

 
 Η διαφοροποίηση θεμελιώνεται στον σεβασμό  

                της  «μαθησιακής ετοιμότητας»  

 

 

 

 «Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» (Vygotsky, 1978)  

 «Επαγωγική διδασκαλία»  (π.χ. Bruner, 1960; Dewey) 

  Εποικοδόμηση  της γνώσης/μάθησης  (Constructivism)  

43 



7 



 

 Τι μπορεί να διαφοροποιήσει  
            ο/η   εκπαιδευτικός:  
 
 Περιεχόμενο – Γνώσεις, έννοιες και δεξιότητες που ο/η εκπαιδευτικός 

επιδιώκει να μάθουν οι μαθητές/τριες, καθώς και τα διδακτικά μέσα 
(υλικά και μηχανισμοί) μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η μάθηση.  

 

 Διαδικασία – Δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές/τριες, 
για να κατανοήσουν βασικές έννοιες και να χρησιμοποιήσουν βασικές 
δεξιότητες.  

 

 Αποτέλεσμα – Τρόπος με τον οποίο δείχνουν οι μαθητές/τριες τι έμαθαν 
και πώς μπορούν να διευρύνουν περαιτέρω αυτό που έμαθαν.  

 

 Μαθησιακό περιβάλλον – Πώς νιώθει και πώς εργάζεται –συνεργάζεται 
ο/η κάθε μαθητής/τρια μέσα στην τάξη; (Tomlinson, 2003) 

10 



 

Εμφάσεις  
 Έμφαση στην ομαδική εργασία (ζευγάρια/ομαδική)  

 Μεγιστοποίηση της ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή στη μετωπική 

διδασκαλία.  

 

 Ανάγκη για ύπαρξη χρόνου εργασίας των παιδιών σε ατομικό-ομαδικό επίπεδο. 

Βοήθεια σε παιδιά σε ατομικό-ομαδικό επίπεδο:  

 

 -Έλεγχος κατ’ οίκον εργασίας (ανάγνωση, κ.λπ.)  

 -Έμφαση στην πυρηνική γνώση  

 -Βοήθεια σε αλλόγλωσσα παιδιά  

 -Εμπλουτισμός εργασιών σε προικισμένα παιδιά  

 -υναισθηματική στήριξη  

 -Διαφοροποίηση με βάση τις ιδιαιτερότητες των παιδιών 

11 



Η  διαφοροποίηση είναι δυνατόν να 

επικεντρωθεί στα εξής σημεία: 
 

 
 

Επιλογή στο θέμα και στον τρόπο εργασίας  

Επιλογή στον τρόπο παρουσίασης ενός θέματος 

Επίπεδο εργασίας των μαθητών  

Βοήθεια που παρέχει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές με 

εισηγήσεις και διευκρινίσεις  

Ενεργοποίηση των μαθητών στο πλαίσιο της ομάδας 

Ρυθμός εργασίας των μαθητών    
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Επομένως, υιοθετούνται  

ΑΡΧΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 
 

 Περιορισμός του λόγου του εκπαιδευτικού, ο οποίος 
αναλαμβάνει σημαντικότερο ρόλο, αυτόν του 
εμψυχωτή/διευκολυντή της μαθησιακής διαδικασίας 

 

 Αύξηση του χρόνου εργασίας των μαθητών και της 
καλλιέργειας της αυτενέργειάς τους 

 

 Διαφορετικός τρόπος οργάνωσης της τάξης: 
Εξατομίκευση και ομαδοσυνεργατική μάθηση 

 

 Εξατομικευμένη ποιοτική ανατροφοδότηση 
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ΑΡΧΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

 

Επαγωγική πορεία: από τα επιμέρους στα 

γενικά- ορισμούς/θεωρίες  

 

Αλλαγή στον τρόπο προετοιμασίας του 

εκπαιδευτικού με βάση τους Δείκτες Επάρκειας 

 

Διαφοροποιημένη κατ΄οίκον εργασία 
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Προεκτάσεις  

• Πεοαιηέοτ βεληίτζη ητμ μαθηζιακώμ 
απξηελεζμάητμ  

Διαθξοξπξίηζη 
ζηξ επίπεδξ ητμ 

μαθηηώμ  

• Δρμαηόηηηα αμάπηρνηπ ηξρ διδακηικξύ οεπεοηξοίξρ 

• Ηθική ικαμξπξίηζη από ηημ επίηερνη ητμ ζηόςτμ 
και αμηαπόκοιζη ζηιπ αμάγκεπ ητμ μαθηηώμ/ηοιώμ 

• Κάλρση ητμ αμαγκώμ, ζηξ πλαίζιξ ηηπ 
Επαγγελμαηικήπ Μάθηζηπ ητμ εκπαιδερηικώμ. 

Διαθξοξπξίηζη 
ζε ζςέζη με ηημ 

εογαζία ητμ 
εκπαιδερηικώμ  

15 



 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι 

πλέον μία αναγκαιότητα και απαιτεί 

αυξημένη προσπάθεια από τον/την 

εκπαιδευτικό.  

Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να αναλάβει 

πρωτοβουλία, ώστε να ανταποκριθεί στις 

διαφορετικές ανάγκες των παιδιών. 

   Δεν εγκλωβίζεται σε προκαθορισμένες  

   τεχνικές και μεθόδους.  

16 
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αίθοςζα διδαζκαλίαρ. Ανηαπόκπιζη ζηιρ ανάγκερ όλων ηων παιδιών. Αθήνα: Εκδόζειρ Γπηγόπη. 
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Πεπιεσόμενα 
1. Αθππεξεηήζεηο. 

2. ηόρνη ηεο ρξνληάο 2016-2017. 

3. Λεηηνπξγία θαη Δμνπιηζκόο Δηδηθώλ Αηζνπζώλ Βηνινγίαο (θαη 

Γεσγξαθίαο ζηα Γπκλάζηα). 

4. Αλαιπηηθά θαη Νέα Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα Βηνινγίαο θαη Γεσγξαθίαο - 

Πξνγξακκαηηζκνί θαηά Σάμε. 

5. Τπνζηεξηθηηθό Τιηθό ζε DVDs αλά Σάμε γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016-

2017. 

6. Αμηνιόγεζε ηνπ Μαζεηή κε βάζε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο – Γείθηεο 

Δπηηπρίαο. 

7. Γηαθνξνπνίεζε ηεο Γηδαζθαιίαο θαη Γείθηεο Δπηηπρίαο – Γείθηεο 

Δπηηπρίαο 

8. Σειηθέο Δμεηάζεηο Ινπλίνπ – Δμεηαζηηθά Γνθίκηα.  

9. Δλεκέξσζε γηα ηνλ θιάδν - Γηάθνξα  

• Απνζηνιή Δμεηαζηηθώλ δνθηκίσλ Γπκλαζίσλ – Λπθείσλ. 

• Δμνπιηζκόο εξγαζηεξίσλ Βηνινγίαο. 

• Πξνγξάκκαηα πνπ ζπληνλίδνληαη από ηελ Δπηζεώξεζε. 





Βακμολόγθςθ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ – 
Δομι Εξεταςτικϊν Δοκιμίων  

Σχετικι Εγκφκλιοσ 3545 
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Δειγματικά Εξεταςτικά Δοκίμια 

ypp3545a.pdf
Δειγματικά Εξεταστικά Δοκίμια 2015-2016/1. Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Γυμνασίου_Δειγματικό 2015-2016 v7.pdf
Δειγματικά Εξεταστικά Δοκίμια 2015-2016/2. Εξεταστικό Δοκίμιο Β΄ Γυμνασίου_Δειγματικό 2015-2016 v4.pdf
Δειγματικά Εξεταστικά Δοκίμια 2015-2016/3. Εξεταστικό Δοκίμιο Γ΄ Γυμνασίου_Δειγματικό 2015-2016 v7.pdf
Δειγματικά Εξεταστικά Δοκίμια 2015-2016/4. Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Λυκείου_Δειγματικό v7.pdf
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Πεπιεσόμενα 
1. Αθππεξεηήζεηο. 

2. ηόρνη ηεο ρξνληάο 2016-2017. 

3. Λεηηνπξγία θαη Δμνπιηζκόο Δηδηθώλ Αηζνπζώλ Βηνινγίαο (θαη 

Γεσγξαθίαο ζηα Γπκλάζηα). 

4. Αλαιπηηθά θαη Νέα Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα Βηνινγίαο θαη Γεσγξαθίαο - 

Πξνγξακκαηηζκνί θαηά Σάμε. 

5. Τπνζηεξηθηηθό Τιηθό ζε DVDs αλά Σάμε γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016-

2017. 

6. Αμηνιόγεζε ηνπ Μαζεηή κε βάζε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο – Γείθηεο 

Δπηηπρίαο. 

7. Γηαθνξνπνίεζε ηεο Γηδαζθαιίαο θαη Γείθηεο Δπηηπρίαο – Γείθηεο 

Δπηηπρίαο 

8. Σειηθέο Δμεηάζεηο Ινπλίνπ – Δμεηαζηηθά Γνθίκηα.  

9. Δλεκέξσζε γηα ηνλ θιάδν - Γηάθνξα  

• Απνζηνιή Δμεηαζηηθώλ δνθηκίσλ Γπκλαζίσλ – Λπθείσλ. 

• Δμνπιηζκόο εξγαζηεξίσλ Βηνινγίαο. 

• Πξνγξάκκαηα πνπ ζπληνλίδνληαη από ηελ Δπηζεώξεζε. 





ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΕΡΙΘΕΩΗΣΗΣ 
2016-2017 
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../ΕΝΤΥΠΟ Σεμιναρίων Βιολογίας 2016-2017 v4.docx
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Εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων Βιολογίασ 



Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων Βιολογίασ 

• Ζχουν αποςταλεί ςε όλα τα ςχολεία Νζα Υλικά 
Εργαςτθρίου και Εξοπλιςμόσ. 

 

Νζοσ Σρόποσ παραγγελίασ Τλικών: 

• Μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ. 

• Σχετικι Εγκφκλιοσ. 



 ΕΦΟΤΝ ΕΞΟΠΛΙΣΕΙ ΟΙ 
ΕΙΔΙΚΕ ΑΙΘΟΤΕ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ε  

 ΓΤΜΝΑΙΑ 
 ΚΑΙ  
 ΛΤΚΕΙΑ 
 ΜΕ 
 ΒΙΝΣΕΟΠΡΟΒΟΛΕA. 
 11 ΝΕΑ ΦΟΛΕΙΑ 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗ 
ΥΕΣΙΝΗ ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 
2015-2016 ΝΕΕ ΕΙΔΙΚΕ 
ΑΙΘΟΤΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 
 
 



 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΜΗΦΑΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 



Υποτροφία ΚΥΚΡΕΕ 
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https://docs.google.c
om/forms/d/e/1FAIp
QLSeosdofkC581DCG
J9br9NycvzyNpOz-
7ieT5GsaMOxY53B3A
A/viewform?c=0&w=
1  http://kykpee.org/?p=20
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Περιςςότερεσ Πληροφορίεσ: 
 

           ΚΤΚΠΕΕ 
Κυπριακό Κζντρο  
Περιβαλλοντικήσ Ζρευνασ και  
Εκπαίδευςησ 

Θλεκτρονική  
Δήλωςη υμμετοχήσ: 

για ςυμμετοχι ςτο: 

Καταληκτική Θμερομηνία: 
Δευτζρα 

12 επτεμβρίου 2016 

Δικαίωμα υμμετοχήσ ζχουν: 
Βιολόγοι, Χημικοί, Φυςικοί, 
Μαθηματικοί, Σεχνολόγοι, 
Δάςκαλοι 

http://www.kykpee.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeosdofkC581DCGJ9br9NycvzyNpOz-7ieT5GsaMOxY53B3AA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeosdofkC581DCGJ9br9NycvzyNpOz-7ieT5GsaMOxY53B3AA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeosdofkC581DCGJ9br9NycvzyNpOz-7ieT5GsaMOxY53B3AA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeosdofkC581DCGJ9br9NycvzyNpOz-7ieT5GsaMOxY53B3AA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeosdofkC581DCGJ9br9NycvzyNpOz-7ieT5GsaMOxY53B3AA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeosdofkC581DCGJ9br9NycvzyNpOz-7ieT5GsaMOxY53B3AA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeosdofkC581DCGJ9br9NycvzyNpOz-7ieT5GsaMOxY53B3AA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeosdofkC581DCGJ9br9NycvzyNpOz-7ieT5GsaMOxY53B3AA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeosdofkC581DCGJ9br9NycvzyNpOz-7ieT5GsaMOxY53B3AA/viewform?c=0&w=1
http://kykpee.org/?p=2061
http://kykpee.org/?p=2061
http://kykpee.org/?p=2061
http://www.kykpee.org/


Ρρόςκλθςθ Συμμετοχισ ςτο Ευρωπαϊκό 
Ρρόγραμμα PARRISE 
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http://goo.gl/forms/I
0LR1xnW4tJFeLq83 E-mail: 

parrise.cyprus@gmail.co
m  

Περιςςότερεσ Πληροφορίεσ: 
 

           ΣΕΠΑΚ 
Θλεκτρονική  

Δήλωςη υμμετοχήσ: 

Πιςτοποιητικό ςυμμετοχήσ 
Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ κα δοκοφν πιςτοποιθτικά παρακολοφκθςθσ από το Σεχνολογικό Πανεπιςτήμιο 
Κφπρου, ςε ςυνεργαςία με το Πανεπιςτήμιο τησ Ουτρζχτησ το οποίο ςυντονίηει το πρόγραμμα ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Καταληκτική Θμερομηνία: 
Παραςκευή 

23 επτεμβρίου 2016 

Δικαίωμα υμμετοχήσ ζχουν: 
Βιολόγοι, Χημικοί, Δάςκαλοι 

http://goo.gl/forms/I0LR1xnW4tJFeLq83
http://goo.gl/forms/I0LR1xnW4tJFeLq83
http://goo.gl/forms/I0LR1xnW4tJFeLq83
mailto:parrise.cyprus@gmail.com
mailto:parrise.cyprus@gmail.com
mailto:parrise.cyprus@gmail.com
mailto:parrise.cyprus@gmail.com
mailto:parrise.cyprus@gmail.com
mailto:parrise.cyprus@gmail.com


http://www.arkofinquiry.eu/homepage


http://www.kykpee.org/


Ρρογράμματα  
 

Χρυςοπράςινο Φφλλο 

Μαθ/κά εμινάρια  
Αντιναρκ. Αγωγήσ  

Ευ Ηην  

Πεοιβαλλξμςικήπ 

Δκπαίδεσρηπ  
Αγωγήπ 

Τγείαπ 

Ε.Δ..Π.Τ. 

Πρόγραμμα Φυςικών 
Επιςτημών: Science on Stage  

Ενημζρωςη μζςω υντονιςτών - 
Εγκυκλίων 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Θ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΘ ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ ΜΕ 
ΣΘ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΘ ΜΙΑ ΑΦΙΑ 



69 http://elearn.pi.ac.cy/moodle3/course/view.php?id=73  

http://elearn.pi.ac.cy/moodle3/course/view.php?id=73
http://elearn.pi.ac.cy/moodle3/course/view.php?id=73
http://elearn.pi.ac.cy/moodle3/course/view.php?id=73
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Κοινότθτα Μάκθςθσ για τουσ Δείκτεσ Επιτυχίασ και  
Δείκτεσ Επάρκειασ ςτθ Βιολογία 



71 

Κοινότθτα Μάκθςθσ για τουσ Δείκτεσ Επιτυχίασ και  
Δείκτεσ Επάρκειασ ςτθ Βιολογία 

http://elearn.pi.ac.cy/moodle3/course/view.php?id=73  

http://elearn.pi.ac.cy/moodle3/course/view.php?id=73
http://elearn.pi.ac.cy/moodle3/course/view.php?id=73


Κοινότθτα Μάκθςθσ για τουσ Δείκτεσ Επιτυχίασ και  
Δείκτεσ Επάρκειασ ςτθ Βιολογία 
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Θζματα και Λφςεισ 
Ρροαγωγικϊν και Απολυτιριων  
Εξεταςτικϊν Δοκιμίων Βιολογίασ  

Γυμναςίων και Λυκείων Ιουνίου 2016 

• Χριςιμο Υλικό για εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ και γονείσ. 
• Τράπεηα Θεμάτων. 
• Αποςτολι των κεμάτων και τισ λφςεισ ςε word. 
• Ζλεγχοσ των καταςτάςεων και αποςτολι των αρχείων. 



74 
Πςα ςχολεία δεν είναι ςε μπλε κελί δεν ζχουν αποςτείλει το ςυγκεκριμζνο εξεταςτικό δοκίμιο  

ι τισ λφςεισ. 
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Πςα ςχολεία δεν είναι ςε μπλε κελί δεν ζχουν αποςτείλει το ςυγκεκριμζνο εξεταςτικό δοκίμιο  
ι τισ λφςεισ. 
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Πςα ςχολεία δεν είναι ςε μπλε κελί δεν ζχουν αποςτείλει το ςυγκεκριμζνο εξεταςτικό δοκίμιο  

ι τισ λφςεισ. 
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Πςα ςχολεία δεν είναι ςε μπλε κελί δεν ζχουν αποςτείλει το ςυγκεκριμζνο εξεταςτικό δοκίμιο  
ι τισ λφςεισ. 
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Πςα ςχολεία δεν είναι ςε μπλε κελί δεν ζχουν αποςτείλει το ςυγκεκριμζνο εξεταςτικό δοκίμιο  
ι τισ λφςεισ. 
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Πςα ςχολεία δεν είναι ςε μπλε κελί δεν ζχουν αποςτείλει το ςυγκεκριμζνο εξεταςτικό δοκίμιο  
ι τισ λφςεισ. 
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Πςα ςχολεία δεν είναι ςε μπλε κελί δεν ζχουν αποςτείλει το ςυγκεκριμζνο εξεταςτικό δοκίμιο  
ι τισ λφςεισ. 



Πρόςκληςη υμμετοχήσ ςτο πρόγραμμα 
Schools Study Earthquakes  

• Σο πρόγραμμα SSE θα ξεκινήςει με τρεισ ςυνολικά επιμορφώςεισ που 
κα διεξαχκοφν αρχζσ του Οκτϊβρθ2016 (3, 5, 7) ςτο Ραιδαγωγικό 
Ινςτιτοφτο κατά τθ διάρκεια μθ διδακτικοφ χρόνου (16:00 - !9:00 μ.μ.).   

• "Σεμινάριο επιμόρφωςθσ για τθ διδαςκαλία των ςειςμϊν" 
θλεκτρονικι αίτθςθ: https://goo.gl/forms/TRwUfTGJy1SxZk5J2 
Research in Science and Technology Education Group (ReSciTEG) 
Department of Educational Sciences, University of Cyprus 
Email: pavlou.ivoni@ucy.ac.cy, Tel.: +357 22 892934 

• Αιτήςεισ ςυμμετοχήσ μζχρι τισ 27/9/2016 
 

https://goo.gl/forms/TRwUfTGJy1SxZk5J2
mailto:pavlou.ivoni@ucy.ac.cy
tel:+357 22 892934


www.science-on-stage.eu 



Science on Stage Europe 

(SonSEu)  

Μηα θαηλνηόκνο, παλεπξσπατθή  

εθπαηδεπηηθή δξάζε. 
 

 Αποζκοπεί ζηον ενηοπιζμό και επιβπάβεςζη ηων 
εκπαιδεςηικών Επιζηήμηρ-Σεσνολογίαρ-
Μαθημαηικών Μέζηρ και Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ 

πος ππωηοποπούν ζηη σπήζη καινοηόμος διδακηικού 
ςλικού και πποζεγγίζεων  

ωρ μέζων διδαζκαλίαρ.  
 



Science on Stage Κύπρος    

 Φοπέαρ ςλοποίηζηρ ππογπάμμαηορ SonSEu ζηην Κύππο 

 Τποςπγείο Παιδείαρ και Πολιηιζμού 
 

 

 Κύπια δπαζηηπιόηηηα ηος ππογπάμμαηορ  

 Διεξαγωγή Παγκύππιος Διαγωνιζμού Εκπαιδεςηικών 
Επγαζιών ζε 

• Δπηζηήκε 

• Σερλνινγία 

• Μαζεκαηηθά 



Science on Stage Κύπρος    

4νο Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο  

 

12 Ννεκβξίνπ 2016 

Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, Λεπθσζία 
 

Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζεων 

9 Οκηωβπίος 2016 

  

 



Science on Stage Κύπρος    

Μέσπι 5 εκπαιδεςηικοί πος θα βπαβεςθούν θα ζςμμεηάζσοςν ζηο 

πανεςπωπαϊκό θεζηιβάλ Επιζηήμηρ-Σεσνολογίαρ-Μαθημαηικών  
 

Debrecen, Οπγγαξία 

29 Ινπλίνπ-2 Ινπιίνπ 2017 
 

πλαηθόπμα ενημέπωζηρ και ανηαλλαγήρ ιδεών και διδακηικού 

ςλικού για πέπαν ηων 350 εκπαιδεςηικών από ηιρ 30 σώπερ 

μέλη ηος SonSEu 

 



Science on Stage Κύπρος    

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ 

 

scienceonstage@schools.ac.cy 

 



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ GLOBE 2016-2017 

 Διαδικτυακά Μαθήματα για Πρωτόκολλα GLOBE. 

 http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining  

Σα μαθήματα αφορούν εκπαιδευτικούς κυρίως Υυσικών επιστημών που 

ασχολούνται με το πρόγραμμα GLOBE, χωρίς να έχουν τύχει εκπαίδευσης 

αλλά και εκπαιδευτικούς που θέλουν να αποκτήσουν το διεθνές 

πιστοποιητικό GLOBE Teacher. τα μαθήματα γίνεται εκπαίδευση σε 

πρωτόκολλα εισαγωγικά στο GLOBE καθώς και βασικά πρωτόκολλα 

Ατμόσφαιρας, Βιόσφαιρας, Τδρόσφαιρας και Εδάφους. 

 Σα πρωτόκολλα μπορούν να αποθηκευτούν και να μελετηθούν με 

ασύγχρονο τρόπο. 

 Κάθε ενότητα έχει online δοκίμιο αξιολόγησης. Όποιος συμπληρώσει 

επιτυχώς το 80% του κάθε δοκιμίου θεωρείται «GLOBE Teacher» και έχει 

το δικαίωμα να υποβάλει μετρήσεις στην ιστοσελίδα.  

 Σα σχολεία που συμμετέχουν θα συνεχίσουν τις μετρήσεις καταχωρώντας 

τις στην ιστοσελίδα του προγράμματος όπως και προηγουμένως.  

 

 

 

 

http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining
http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining
http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining
http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining
http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining
http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining
http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining
http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining
http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining
http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining
http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining
http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining
http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining
http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining
http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining
http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining
http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining



