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ασ ευχόμαςτε  
Καλή χολική Φρονιά! 



Περιεχόμενα 
1. Αθππεξεηήζεηο. 

2. Σηόρνη ηεο ρξνληάο 2015-2016. 

3. Νέα Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα Βηνινγίαο θαη Γεσγξαθίαο 

4. Γείθηεο Δπάξθεηαο – Γείθηεο Δπηηπρίαο. 

5. Γείθηεο Δπάξθεηαο – Γείθηεο Δπηηπρίαο: Παξαδείγκαηα από ηε Βηνινγία 

θαη ηε Γεσγξαθία. 

6. Πξνγξακκαηηζκνί Βηνινγίαο θαη Γεσγξαθίαο θαηά ηάμε Γπκλαζίνπ – 

Λπθείνπ 

7. Τειηθέο Δμεηάζεηο Ινπλίνπ – Δμεηαζηηθά Γνθίκηα  - Γηδαθηηθή θαη 

Αμηνιόγεζε ζηε Βηνινγία θαη Γεσγξαθία Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ  

8. Δμεηαζηηθά Γνθίκηα – Δξσηήζεηο: Παξαδείγκαηα από ηε Βηνινγία. 

9. Δλεκέξσζε γηα ηνλ θιάδν - Γηάθνξα  

• Βξάβεπζε Γηδαθηηθνύ Υιηθνύ Βηνινγίαο κε Α΄ Παλεπξσπατθό Βξαβείν 

• Απνζηνιή Δμεηαζηηθώλ δνθηκίσλ Γπκλαζίσλ – Λπθείσλ. 

• Δμνπιηζκόο εξγαζηεξίσλ Βηνινγίαο. 

• Πξνγξάκκαηα πνπ ζπληνλίδνληαη από ηελ Δπηζεώξεζε. 

• SCIENTIX. 





Αφυπηρετήςεισ κατά τη 
ςχολική χρονιά 2014-2015 
• Καλέλαο Βηνιφγνο ή Γεσγξάθνο 

 

 

 





Στόχοι της Σχολικής Χρομιάς 

2015-2016 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 – 2016  
 

1. Βεληίωζη μαθηζιακών 

αποηελεζμάηων 

2. Διατρονικά διδάγμαηα από ηοσς 

αγώνες ηων Κσπρίων για Ελεσθερία 

3. Καηαπολέμηζη ηης ρηηορικής ηοσ 

μίζοσς  
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1: Βελτίωςη των μαθηςιακών 
αποτελεςμάτων 

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

• Αλλαγζσ που ζγιναν και γίνονται ςτα Αναλυτικά 
Προγράμματα. 

• Θ 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. 

 



2: 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  
• Σουρκικι Ειςβολι 1974 

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

• είτε και ευρφτερα, π.χ.  
• υμμετοχι ςτον Αϋ και Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο 

• 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. 

 



Στόχος 3: Καταπολέμηση της 

ρητορικής του μίσους 

Σην επξύηεξν πιαίζην ηνπ ζηόρνπ απηνύ 
εληάζζεηαη ν επηκέξνπο ζηόρνο «Τν δηθαίσκα ησλ 
παηδηώλ ηεο Κύπξνπ θαη ηνπ θόζκνπ ζηελ εηξήλε - 
Οηθνδνκνύκε έλαλ Πνιηηηζκό Δηξήλεο θαη κε 
Βίαο».   
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Βασικά χαρακτηριστικά:  

• Δηξήλε 

• Διεπζεξία  

• Γηθαηνζύλε 

• Αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα  

• Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

• Δθπαίδεπζε  
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Παράμετροι του Πολιτισμού Ειρήμης 

και μη Βίας: 

 • Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθόξν νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 
αλάπηπμε 

• Σεβαζκόο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 
• Ιζόηεηα κεηαμύ ησλ θύισλ 
• Δλεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 
• Σεβαζκόο θαη αλεθηηθόηεηα ζηε δηαθνξεηηθόηεηα 
• Κνηλσληθή δηθαηνζύλε 
• Διεύζεξε δηαθίλεζε πιεξνθνξηώλ 
• Απνζηξαηησηηθνπνίεζε 
• Απνδόκεζε ηεο θνπιηνύξαο ηεο βίαο κέζα ζηηο 

θνηλσλίεο καο 
• Δζσηεξηθή γαιήλε θαη εηξήλε 
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Αμαμεμόμεμα αποτελέσματα από τημ 

προώθηση του στόχου: 

 
•  Δπηθξάηεζε ελόο Πνιηηηζκνύ Δηξήλεο θαη 

Αιιειεγγύεο ζην επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ 

• Καιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, κε ζηόρν ηελ 
απνδνρή ηεο πνιπκνξθίαο θαη ηεο 
δηαθνξεηηθόηεηαο 

• Αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη αμηώλ ζηνπο/ηηο 
καζεηέο/ηξηεο γηα νηθνδόκεζε κειινληηθώλ 
θνηλσληώλ απαιιαγκέλσλ από ηε βία, ηνλ πόιεκν, 
ηνλ ξαηζηζκό, ηελ μελνθνβία, ηε κηζαιινδνμία θαη 
ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό 
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Προτειμόμεμες δράσεις για 

υλοποίηση του στόχου 

 
• Σπδεηήζεηο, ζεκηλάξηα, δεκηνπξγίεο καζεηώλ 

γηα ηα  Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα-Γηθαηώκαηα ηνπ 
παηδηνύ 

•  Μειέηεο, ελεκεξώζεηο θαη αλαθνξέο γηα ηελ 
πξνώζεζε ηεο κε Βίαο 

• Γηαπνιηηηζκηθόο δηάινγνο (δηαγσληζκνί, 
κειέηεο, παξνπζηάζεηο) 

• Γηαθνηλνηηθόο δηάινγνο (κεηθηά ρσξηά, 
δηαθνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, επηζθέςεηο ζε 
κλεκεία – εθεί όπνπ εθαξκόδεηαη)  
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ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΤΜΝΑΙΟΤ - Κ.Κ. Α' ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ 

ΝΕΟ 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ 

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΣΑ Α΄ Β΄ Γ΄ Α΄ Α΄ Β΄ Γ΄ Α΄ 

1  Βηνινγία 2 0 2 1 2 1 2 1 

2  Γεσγξαθία 1 2 0 0 1 1 0 0 

3  Χεκεία 0 1 1 1 0 1 1 2 

4  Φπζηθή 0 2 2 2 0 2 2 2+2 





Αξιολόγηςη των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων… 

τθ βάςθ τθσ Αξιολόγθςθσ 
που ζχει διενεργθκεί και τθσ 
Ζκκεςθσ τθσ Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ (2014), το 
Τπουργείο Παιδείασ και 
Πολιτιςμοφ ζχει ςυςτιςει 
Επιτροπζσ 
Ανατροφοδότθςθσ των 
υφιςτάμενων Αναλυτικϊν 
Προγραμμάτων.  



• Σα υφιςτάμενα Αναλυτικά προγράμματα, όλων 
των γνωςτικϊν αντικειμζνων, ζχουν 
αναδομθκεί/εμπλουτιςτεί ςτθ βάςθ  

   Δεικτϊν Επιτυχίασ και Δεικτϊν Επάρκειασ, 

Αναδόμηςη των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων 

Σο ςχολικό ζτοσ 2015-2016 είναι ζτοσ 
παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ και 

ανατροφοδότθςθσ των δεικτών.  



• Οι Δείκτεσ Επιτυχίασ = αναφζρονται ςτα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα τα οποία αναμζνεται να επιτευχκοφν, κατά 
τάξθ ι ςυνδυαςμό τάξεων και κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ από 
τθν προδθμοτικι εκπαίδευςθ μζχρι και τθν Γ’ Γυμναςίου, με 
προοπτικι ανάπτυξθσ μζχρι και τθν Γ’ Λυκείου.  

• Οι Δείκτεσ Επάρκειασ αναφζρονται ςτο τι πρζπει να διδαχκεί 
ο μακθτισ, για να επιτφχει τα κακοριςμζνα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα.  

• Επομζνωσ,  

• οι Δείκτεσ Επιτυχίασ αναφζρονται ςτον μακθτι και τα 
επιτεφγματά του, ενϊ  

• οι Δείκτεσ Επάρκειασ αναφζρονται ςτον εκπαιδευτικό και τα 
διδακτζα,  

 

Σι είναι οι Δείκτεσ  



• Αξιολογθτζα= Δείκτεσ Επιτυχίασ = Σι οι μακθτζσ πρζπει να 
γνωρίηουν  
 

• Διδακτζα= Δείκτεσ Επάρκειασ = Σι οι μακθτζσ πρζπει να 
διδαχκοφν  
 

• ε κάκε Δείκτθ επιτυχίασ αντιςτοιχοφν ςε ςυγκεκριμζνα 
διδακτζα, δθλαδι δείκτεσ επάρκειασ  
 

• Οι Δείκτθσ επιτυχίασ αναπτφςςονται ςτθ βάςθ των οργανωτικϊν 
αρχϊν «προαπαιτοφμενο για το επόμενο», «απλό- ςφνκετο», 
«επιμζρουσ-όλο», «χρονικά προθγοφμενο- ακόλουκο»  

Η λογική των δεικτών  

Διδάςκω τον μακθτι Vs Διδάςκω τθν φλθ  



 

 

• Θ ανάλυςθ των Δεικτϊν Επιτυχίασ ςε διδακτικζσ δεξιότθτεσ, 
πλθροφορίεσ, ζννοιεσ και αξίεσ που οδθγοφν ςτουσ ςτόχουσ = 
Αξιόλογθ γνϊςθ  

• Περιλαμβάνουν όλα όςα πρζπει να διδάξουμε /ι και ζπρεπε να 
γνωρίηει ο μακθτισ, για να επιτφχει τον Δείκτθ επιτυχίασ  

• Δεν αναφζρονται ςτο Γενικό τελικό και Αναμενόμενο Αποτζλεςμα 
επίτευξθσ, κατά τάξθ, αλλά ςτα διδακτζα/ προχποκζςεισ για να 
φτάςουμε ςτο τελικό αποτζλεςμα  

• Δεν αναφζρονται ςε μεκοδολογία διδαςκαλίασ αλλά ςε ΚΑΛΟΠΑΣΙΑ 
μάκθςθσ, ΙΕΡΑΡΧΙΕ ι προαπαιτοφμενθ γνϊςθ για να επιτευχκεί ο 
Δείκτθσ Επιτυχίασ  

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  



ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΦΙΑ 

• ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ= Σι ςε τελευταία ανάλυςθ πρζπει να 
γνωρίηει ο μακθτισ ςε κάκε τάξθ- εξεταςτζο ςε κάκε ςτάδιο 
φοίτθςθσ, για να κτιςτοφν τα μακθςιακά αποτελζςματα τθσ 
τάξθσ  

 

• Σι ικανότθτεσ πρζπει να ζχει ο μακθτισ για να κεωρείται ότι 
ζχει τα απαιτοφμενα προςόντα για να ηιςει μια ποιοτικι ηωι 
και να μπορεί να εργαςτεί και να εξειδικευτεί ςε μια επιςτιμθ  



Η Υιλοςοφία και ο Επιςτημολογικόσ 
προςανατολιςμόσ τησ ανάπτυξησ των Δεικτών  

 

• Θ αναδόμθςθ των ΑΠ με βάςθ τουσ Δείκτεσ ςτοχεφει ςτο να 
υλοποιιςει τθν αρχι που ανζκακεν προτάςςαμε ςτο ςκοπό 
τθσ εκπαίδευςισ μασ:  

 

«O εκπαιδευτικόσ ςζβεται τθ μοναδικότθτα του 
παιδιοφ και ανταποκρίνεται ςε εγγενείσ και 

επίκτθτεσ ατομικζσ διαφορζσ, θ ζγκαιρθ 
διάγνωςθ των οποίων αποτελεί αναγκαιότθτα 

για κατάλλθλο προγραμματιςμό»  
 



 

«Όλοι οι μακθτζσ μακαίνουν»  
 

• Ζώνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ (Gagne, 1970, Vygotsky, 
1978)  

• Παροχι εκπαίδευςθσ ανάλογθσ με τθν Ανάπτυξθ και 
Ετοιμότθτα του Μακθτι 



Α2.  Οι μακθτζσ να μποροφν να 
 ταξινομοφν τα ςϊματα ςε ζμβια, 
 άβια και νεκρά. 
  

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΧΟΙ – ΕΞΕΣΑΣΕΑ 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΣΕΑ 

Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Α2α. -Ποια ςϊματα ονομάηονται 
 ζμβια 
 -Ποια ςϊματα ονομάηονται  
    άβια 
 -Ποια ςϊματα ονομάηονται    
    νεκρά 
 -Κριτιρια ταξινόμθςθσ των    
    ςωμάτων ςε ζμβια, άβια,  
     νεκρά.  

Ενότθτα 1: Ζώντασ ςτθν Εποχι τθσ Βιολογίασ 

Παραδείγματα από τη Βιολογία 



7. Οι μακθτζσ/τριεσ να ςχεδιάηουν, 
 να    περιγράφουν, να επεξθγοφν 
 και να ορίηουν τροφικζσ αλυςίδεσ 
 ςε ζνα δαςικό οικοςφςτθμα 
 (Δάςοσ Πάφου) 
  

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΧΟΙ – ΕΞΕΣΑΣΕΑ 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΣΕΑ 

Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

7.α.  Δθμιουργία τροφικϊν αλυςίδων για τθν     
 αναπαράςταςθ των τροφικϊν ςχζςεων 
 των ηωντανϊν οργανιςμϊν ςε ζνα 
 δαςικό οικοςφςτθμα (Δάςοσ Πάφου). 
7.β. Οριςμόσ τθσ τροφικισ αλυςίδασ.  
7.γ. Οι ηωντανοί οργανιςμοί μιασ τροφικισ 
 αλυςίδασ μποροφν να χαρακτθριςτοφν 
 με ζνα από τουσ όρουσ κιραμα, 
 κθρευτισ. 
7.δ. Σο κιραμα διαφορετικά ονομάηεται και 
 λεία. 
7.ε. Σο βζλοσ αναπαριςτά τθ μεταφορά 
 ενζργειασ. 
7.ςτ. Θ ςχζςθ μεταξφ τροφισ και ενζργειασ. 
7.θ. Πϊσ οι παραγωγοί και οι καταναλωτζσ 
 εξαςφαλίηουν τα δομικά υλικά και τθν 
 ενζργεια που χρειάηονται για να ηιςουν 
 και να αναπτυχκοφν. 

Ενότθτα 5: Μελετώντασ τισ Σροφικζσ ςχζςεισ των ηωντανών οργανιςμών 

Παραδείγματα από τη Βιολογία 



Α3. Οι μακθτζσ να μποροφν να 
 εξθγοφν τθ χθμικι πζψθ των 
 τροφϊν.  

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΧΟΙ – ΕΞΕΣΑΣΕΑ 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΣΕΑ 

Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Α3α. Διάςπαςθ μακρομορίων ςε 
 μικρομόρια 
 Ρόλοσ πεπτικϊν ενηφμων ςτθ χθμικι 
 πζψθ 
 
Α3β.  Ποια τα κυριότερα πεπτικά ζνηυμα 
 που δρουν ςτον γαςτρεντερικό 
 ςωλινα. 
Α3γ. Δράςθ των κυριοτζρων πεπτικϊν 
 ενηφμων ςτον γαςτρεντερικό ςωλινα. 

Ενότθτα 2: Ερευνώντασ το Πεπτικό μασ φςτθμα 

Παραδείγματα από τη Βιολογία 



Ε1.  Οι μακθτζσ να αναπτφξουν 
 δεξιότθτεσ μοντελοποίθςθσ 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΧΟΙ – ΕΞΕΣΑΣΕΑ 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΣΕΑ 

Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Ε1α. Καταςκευι  μοντζλων για περιγραφι 
 τθσ δομισ και λειτουργίασ τθσ καρδίασ. 
  
Ε1β.  Χρθςιμοποίθςθ μοντζλων για τθν 
 εξιγθςθ τθσ λειτουργία τθσ καρδίασ. 
  
Ε1γ. Χρθςιμοποίθςθ μοντζλων για 
 προβλζψεισ για τθ λειτουργία τθσ 
 καρδίασ. 
  
Ε1δ.  Χρθςιμοποίθςθ μοντζλων για τθν  
 οικοδόμθςθ κεωριϊν για τθ λειτουργία 
 τθσ καρδίασ. 

Ενότθτα 3: Μελετώντασ το Κυκλοφορικό μασ φςτθμα 

Παραδείγματα από τη Βιολογία 



28. Οι μακθτζσ/τριεσ να εξθγοφν 
 γιατί μόνο το 10%  τθσ 
 ενζργειασ ενόσ τροφικοφ 
 επιπζδου  μεταφζρεται ςτο 
 επόμενο επίπεδο ςε ζνα 
 οικοςφςτθμα.  

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΧΟΙ – ΕΞΕΣΑΣΕΑ 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΣΕΑ 

Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

28α. Θ χθμικι ενζργεια μειϊνεται κακϊσ 
 κινοφμαςτε από τα κατϊτερα προσ τα 
 ανϊτερα τροφικά επίπεδα. 
28β. Οριςμζνοι οργανιςμοί πεκαίνουν και δεν 
 μεταφζρουν τθν ενζργειά τουσ ςτο 
 επόμενο τροφικό επίπεδο. 
28γ. Οι οργανιςμοί αποβάλλουν μζροσ τθσ 
 ενζργειάσ τουσ με τισ απεκκρίςεισ τουσ. 
28δ. Οι οργανιςμοί αποβάλλουν μζροσ τθσ 
 ενζργειάσ τουσ ωσ κερμότθτα. 
28ε. Μόνο το 10% τθσ ενζργειασ ενόσ τροφικοφ 
 επιπζδου μεταφζρεται ςτο επόμενο 
 επίπεδο ςε ζνα οικοςφςτθμα. 

Ενότθτα 6: Ερευνώντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ… 

Παραδείγματα από τη Βιολογία 



Παραδείγματα από τη Βιολογία 

τ1.  Οι μακθτζσ να μποροφν να 
 εκτιμοφν τθ  ςθμαςία τθσ 
 ιςορροπθμζνθσ διατροφισ, τθσ 
 άςκθςθσ, τθσ ςωςτισ ςτάςθσ του 
 ςϊματοσ και  των 
 κατάλλθλων υποδθμάτων για τθν 
 υγεία του  ερειςτικοφ 
 ςυςτιματοσ.  

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΧΟΙ – ΕΞΕΣΑΣΕΑ 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΣΕΑ 

Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Πιλοτικά) 

τ1α.  υνικειεσ που βοθκοφν ςτθ φροντίδα 
 και υγιεινι του ερειςτικοφ ςυςτιματοσ  
 ςυςτιματοσ. 

• ορκι ςτάςθ 
• ορκόσ τρόποσ κακίςματοσ 
• ορκοί τρόποι αναςικωςθσ, μεταφοράσ 

και ςπρωξίματοσ βαριϊν αντικειμζνων  
• κατάλλθλα υποδιματα 
• αποφυγι καπνίςματοσ, αλκοόλ 
• κατάλλθλθ διατροφι πλοφςια ςε 

αςβζςτιο και βιταμίνθ D. 

Ενότθτα 1: Ερειςτικό φςτθμα 





http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/programmata_spoudon.html  
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Αξιοποίηςη Δεικτών Επάρκειασ 

Προτείνεται θ εφαρμογι ςε μια Ενότθτα και ςε ζνα Σμιμα ανά 
τάξθ των εντφπων για τουσ Δείκτεσ Επάρκειασ από κάκε 
εκπαιδευτικό που διδάςκει ςτο Γυμνάςιο. 

υγκεκριμζνα προτείνεται θ εφαρμογι και Αξιολόγθςθ των 
Δεικτϊν Επάρκειασ ςτο πρϊτο Σμιμα που διδάςκει ζνασ 
εκπαιδευτικόσ κάκε τάξθσ. 

Για παράδειγμα: 

Εκπαιδευτικόσ 1: Α1, Α4, Α5, Β2, Γ4 

Εκπαιδευτικόσ 2: Α2, Α3, Α5, Β1, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3 

 



ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΦΙΑ 
Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

• ΕΝΟΣΘΣΑ 1: Ηϊντασ ςτθν Εποχι τθσ 
Βιολογίασ 

 
• ΕΝΟΣΘΣΑ 2: Σαξινομϊντασ τουσ Ηωντανοφσ 

Οργανιςμοφσ του Πλανιτθ μασ 
 
• ΕΝΟΣΘΣΑ 3: Ανακαλφπτοντασ τθν 

οργάνωςθ των Ηωντανϊν Οργανιςμϊν 
 
• ΕΝΟΣΘΣΑ 4: Ερευνϊντασ τθ Φωτοςφνκεςθ 
 
• ΕΝΟΣΘΣΑ 5: Μελετϊντασ τισ Σροφικζσ 

ςχζςεισ των ηωντανϊν οργανιςμϊν 
 
• ΕΝΟΣΘΣΑ 6: Δθμιουργϊντασ Απογόνουσ 

Αμμόχωςτοσ 

Λάρνακα 

Πάφοσ 

Λευκωςία Πόλθ 

Λεμεςόσ 

Λευκωςία Επαρχία 
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ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΦΙΑ 
Β΄  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

• ΕΝΟΣΘΣΑ 1: Ανακαλφπτοντασ τθ 
Διατροφι μασ 

 

• ΕΝΟΣΘΣΑ 2: Ερευνϊντασ το 
Πεπτικό μασ φςτθμα 

 

• ΕΝΟΣΘΣΑ 3: Μελετϊντασ το 
Κυκλοφορικό μασ φςτθμα 

 

• ΕΝΟΣΘΣΑ 4: Ανακαλφπτοντασ το 
Αναπνευςτικό μασ φςτθμα 

Λάρνακα & 
Αμμόχωςτοσ 

Πάφοσ 

Λεμεςόσ 

Λευκωςία 
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ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΦΙΑ 
Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

• ΕΝΟΣΘΣΑ 1: Ανακαλφπτοντασ τθ 
Διατροφι μασ 

 
• ΕΝΟΣΘΣΑ 2: Ερευνϊντασ το 

Πεπτικό μασ φςτθμα 
 
• ΕΝΟΣΘΣΑ 3: Μελετϊντασ το 

Κυκλοφορικό μασ φςτθμα 
 
• ΕΝΟΣΘΣΑ 4: Ανακαλφπτοντασ το 

Αναπνευςτικό μασ φςτθμα 
 
• ΕΝΟΣΘΣΑ 5: Ανακαλφπτοντασ τον 

Κόςμο των Μικροβίων 
 
• ΕΝΟΣΘΣΑ 6: Ερευνϊντασ τισ 

Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 

Αμμόχωςτοσ 

Λάρνακα 

Πάφοσ 

Λευκωςία Πόλθ 

Λεμεςόσ 

Λευκωςία Επαρχία 
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Πώσ θα αξιολογήςουμε τουσ Δείκτεσ 
Επιτυχίασ – Δείκτεσ Επάρκειασ 

../ΕΝΤΥΠΑ/5. Ενότητα Α5 v2.docx


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΙ   ΓΤΜΝΑΙΟΤ   
2015-2016 

• Βιολογία Α΄ Γυμναςίου (Παγκφπρια)  

 

 

• Βιολογία Β΄(Παγκφπρια) 

 

 

• Βιολογία Γ΄ Γυμναςίου (Παγκφπρια)  

 

 

• Βιολογία Γ΄ Γυμναςίου (Πιλοτικά) 

 

 

 

Ο κακοριςμόσ διδακτικϊν περιόδων για τα διδακτζα είναι ευζλικτοσ, αναφζρεται ςτθν αρχικι 
προςζγγιςθ των εννοιϊν και των δεξιοτιτων που αναμζνεται να διδαχκοφν, με προοπτικι να 

επανζρχεςτε ανάλογα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν, οφτωσ ϊςτε τα προςδοκϊμενα μακθςιακά 
αποτελζςματα να επιτυγχάνονται από τον μζγιςτο δυνατό αρικμό μακθτϊν. 

../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Α΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_A_gymnasiou_2015-2016_Fnal.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Α΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_A_gymnasiou_2015-2016_Fnal.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Α΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_A_gymnasiou_2015-2016_Fnal.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Α΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_A_gymnasiou_2015-2016_Fnal.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Α΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_A_gymnasiou_2015-2016_Fnal.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2011-2012/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2011-2012.doc
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Β΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_B_gymnasiou_2015-2016 v1.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Β΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_B_gymnasiou_2015-2016 v1.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Β΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_B_gymnasiou_2015-2016 v1.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Β΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_B_gymnasiou_2015-2016 v1.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Β΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_B_gymnasiou_2015-2016 v1.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Β΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_B_gymnasiou_2015-2016 v1.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Γ΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_G_gymnasiou_2015-2016_Final.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Γ΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_G_gymnasiou_2015-2016_Final.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Γ΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_G_gymnasiou_2015-2016_Final.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Γ΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_G_gymnasiou_2015-2016_Final.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Γ΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_G_gymnasiou_2015-2016_Final.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Γ΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_G_gymnasiou_2015-2016_Final.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Γ΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_G_gymnasiou_2015-2016_Final.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Γ΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_G_gymnasiou_2015-2016_Final.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Γ΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_G_gymnasiou_2015-2016_Final.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Γ΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_G_gymnasiou_2015-2016_Pilotika.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Γ΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_G_gymnasiou_2015-2016_Pilotika.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Γ΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_G_gymnasiou_2015-2016_Pilotika.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Γ΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_G_gymnasiou_2015-2016_Pilotika.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2015-2016/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Γ΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_G_gymnasiou_2015-2016_Pilotika.pdf
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2014-2015/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Γ΄ Γυμνασίου/Progr_viologias_G_gymnasiou_2014-2015_Pilotika_v2.docx


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΙ  ΛΤΚΕΙΟΤ 
  2015-2016 

• Βιολογία Α΄ Λυκείου  

 

• Επ. Περιβάλλοντοσ Β΄ Λυκείου 

 

• Άνκρωποσ και Τγεία 

 

• Βιολογία Γ΄ Λυκείου 
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Βιολογία Γ΄ Γυμναςίου (Πιλοτικά) 

Σπλεξγαζία κε ην 

Ιλζηηηνύην Γελεηηθήο 

θαη Νεπξνινγίαο 

Κύπξνπ 

Σπλεξγαζία κε ην 

Κέληξν Αζιεηηθώλ 

Δξεπλώλ Κύπξνπ 

Σπλεξγαζία κε ην 

Ιλζηηηνύην Κύπξνπ 



Βιολογία Α΄ Λυκείου 
Σπλεξγαζία κε ην 

Ιλζηηηνύην Γελεηηθήο 

θαη Νεπξνινγίαο 

Κύπξνπ 



Αλαδεηώληαο ηνπο 

αγλννπκέλνπο καο… 
 Πώο αλαπηύρζεθε θαη 

κεγάισζε ν νξγαληζκόο  

ηνπ αγλννύκελνπ καζεηή 

Αλδξέα 

Σπλεξγαζία κε ην 

Ιλζηηηνύην Γελεηηθήο 

θαη Νεπξνινγίαο 

Κύπξνπ 

Βιολογία Α΄ Λυκείου 



Αλαδεηώληαο ηνπο αγλννπκέλνπο καο… 

Γηεξεύλεζε  ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο  ηνπ γελεηηθνύ 

πιηθνύ ησλ θπηηάξσλ 

Βιολογία Α΄ Λυκείου 



 Ταπηνπνίεζε 

γελεηηθνύ πιηθνύ από 

ιείςαλα αγλννπκέλσλ 

  Δμαθξίβσζε  ηεο 

ηύρεο ηνπ 

αγλννύκελνπ 

Αλδξέα… 

Βιολογία Α΄ Λυκείου 



Απαραίτητα υνοδευτικά  
Βίντεο 







Σρία (3) Βιματα για τθ Παρατιρθςθ των Φάςεων τθσ Μίτωςθσ και 
τθσ ΜΕΟΦΑΗ: 
1. Ο/θ εκπαιδευτικόσ ετοιμάηει παραςκευάςματα τα οποία δίνει 

ζτοιμα ςτουσ μακθτζσ/τριεσ. 
2. Ο/θ εκπαιδευτικόσ δίνει ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τα αντίςτοιχα 

μόνιμα παραςκευάςματα. 
3. Ο/θ εκπαιδευτικόσ δίνει ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τισ αντίςτοιχεσ 

μικροςκοπικζσ εικόνεσ για να μελετιςουν τισ διάφορεσ 
φάςεισ. 



Οδθγόσ 
Εκπαιδευτικοφ 

Ρόλοσ του 
εκπαιδευτικοφ 

Οργάνωςθ και 
Λειτουργία τθσ 

Σάξθσ 

τόχοι κάκε 
Δραςτθριότθτασ 

ειρά και 
Αλλθλουχία των 
Δραςτθριοτιτων 

Διακζςιμοσ χρόνοσ 
ανά ομάδα 

Δραςτθριοτιτων 

Πικανζσ δυςκολίεσ 
μακθτών/τριών  

Αναμενόμενεσ 
απαντιςεισ των 

μακθτών 



Από πεξίπνπ 950 

δηδαθηηθά παθέηα 

Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ από όιε 

ηελ Δπξώπε 



 

Σώδνληαο ηνλ πιαλήηε καο … 
 Κιηκαηηθνί πξόζθπγεο νη Κύπξηνη: 

έλα απνκαθξπζκέλν  ζελάξην ή 

θνληηλή πξαγκαηηθόηεηα; 

 

Σπλεξγαζία κε ην 

Ιλζηηηνύην Κύπξνπ 

Βιολογία Β΄ Λυκείου 



Βιολογία Β΄ Λυκείου 

Κύθινο ηνπ άλζξαθα 



Κύθινο ηνπ αδώηνπ 

Βιολογία Β΄ Λυκείου 



Κύθινο ηνπ άλζξαθα Κύθινο ηνπ αδώηνπ 



ΠΡΟΚΛΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΧΕΣΙΚΘ ΕΓΚΤΚΛΙΟ 

Αν ενδιαφζρεςαι… 
υμπλιρωςε τθν διλωςθ ενδιαφζροντοσ μζχρι τθν Παραςκευι, 11 επτεμβρίου 2015. 
Θ διλωςθ μπορεί να ςυμπλθρωκεί θλεκτρονικά ςτο http://goo.gl/forms/LGqC9Sc7ei 

http://www.parrise.eu/
../ypp2659a.pdf
../ypp2659b.pdf
http://goo.gl/forms/LGqC9Sc7ei
http://goo.gl/forms/LGqC9Sc7ei


ΠΡΟΚΛΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΔΘΛΩΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

http://goo.gl/forms/oN9Pkwg5Ye  

http://www.arkofinquiry.eu/homepage
../ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Δρ  Ζαχαρία Ζαχαρίου.pdf
http://goo.gl/forms/oN9Pkwg5Ye
http://goo.gl/forms/oN9Pkwg5Ye


ΕΡΕΤΝΑ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ 
ΔΙΕΡΩΣΗΗ 

Νζο Πλαίσιο Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών: 
• Συστηματική 
• Συνεχής 
• Καθολική 
• Στοχευμζνη ΧΕΣΙΚΘ ΕΓΚΤΚΛΙΟ 

../ΕΝΤΥΠΑ/BioInquiry_Phase A_Ergaleia v7.docx
../ypp2673a.pdf


Γείθηεο Δπάξθεηαο θαη 

Γείθηεο Δπηηπρίαο 

ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ 



Γεσγξαθία Α΄ Γπκλαζίνπ: Η Γε θαη ν άλζξσπνο 

1ε Δλόηεηα: Ο γεσγξαθηθόο ράξηεο  - Πνιύηηκν εξγαιείν  

 Δείκηερ επιηςσίαρ  

Οι μαθηηέρ/ηπιερ να: 
Γείθηεο επάξθεηαο 

1. ρξεζηκνπνηνύλ θαη 

εξκελεύνπλ δηαθόξσλ 

εηδώλ ράξηεο, δνξπθνξηθέο 

εηθόλεο θαη 

αεξνθσηνγξαθίεο 

  

1.1 επεμεγνύλ ηε ζεκαζία 

ησλ ζηνηρείσλ ελόο ράξηε  

  

1.2. ζπγθξίλνπλ ράξηεο, 

δνξπθνξηθέο εηθόλεο θαη 

αεξνθσηνγξαθίεο ηεο ίδηαο 

πεξηνρήο σο πξνο ην είδνο 

πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο 

κπνξνύλ λα αληιήζνπλ 

 1. Ση είλαη ν ράξηεο: ν ράξηεο σο αλαπαξάζηαζε ηεο 

επηθάλεηαο ηεο γεο. 

  

 

 

 

1. 1. Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία ελφο ράξηε. 

Δίδε ραξηψλ (γεληθνί θαη ζεκαηηθνί) θαη ρξήζεηο ηνπο. 

 

1.2. Γηαθνξέο κεηαμχ ελφο ράξηε, κηαο δνξπθνξηθήο 

εηθφλαο θαη κηαο αεξνθσηνγξαθίαο. 

  

χγρξνλεο κέζνδνη ραξηνγξάθεζεο θαηλνκέλσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γεσγξαθηθψλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (Γ..Π. - G.I.S.)  



Γεσγξαθία Α΄ Γπκλαζίνπ: Η Γε θαη ν άλζξσπνο 

1ε Δλόηεηα: Ο γεσγξαθηθόο ράξηεο  - Πνιύηηκν εξγαιείν  

 Δείκηερ επιηςσίαρ  

Οι μαθηηέρ/ηπιερ να: 
Γείθηεο επάξθεηαο 

   

1.3  ζρνιηάδνπλ 

ρξεζηηθνύο ράξηεο θαη 

εμεγνύλ ηελ αμία ηνπο 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή  

  

1.3. Η πξνζηηζέκελε αμία απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ραξηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ Γ..Π θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζε 

φινπο ηνκείο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο: 

 ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ, 

 ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο, 

 ηνλ αεηθφξν ζρεδηαζκφ νηθηζκψλ 

 παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο θαη πξφιεςεο ή θαη 

θαηαγγειίαο νηθνινγηθψλ  θαηαζηξνθψλ, παξαβίαζεο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη θπζηθψλ θηλδχλσλ.  



Δηζήγεζε - Άζθεζε 
χγθξηζε ραξηψλ – ζειίδα 21 ηνπ άηιαληα (SELAS PUBLICATIONS), Γήκνη ηεο Κχπξνπ 

Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο: Τα γεγνλόηα ηνπ 1974 – πόιεκνο, πξνζθπγηά, εθηνπηζζέληεο, 

πξνζθπγηθνί ζπλνηθηζκνί. Δήκνο – θνηλόηεηα κε πιεζπζκό 5000 θαηνίθσλ θαη άλσ. 

χγθξηζε ράξηε Γήκσλ ηεο Κχπξνπ πξηλ ην 1974 θαη ράξηε Γήκσλ ηεο Κχπξνπ κεηά ην 

1974. Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. Οκαδηθή εξγαζία κέζα ζηελ ηάμε. 

 Δξσηήζεηο πξνο ζπδήηεζε 

 Παξαηεξείηε αχμεζε ή κείσζε ησλ δήκσλ κεηά ην 1974; 

 Κνληά ζε αζηηθά θέληξα/πφιεηο ή ζηελ χπαηζξν; 

 ε πνηα επαξρία θαη θνληά ζε πνηα πφιε ηεο Κχπξνπ δεκηνπξγήζεθαλ νη πεξηζζφηεξνη 

λένη δήκνη; 

 Καηά ηε γλψκε ζαο ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δήκσλ ήηαλ απνηέιεζκα θπζηθήο 

αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ή κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ. 

 Πνηνη θάηνηθνη ηεο Κχπξνπ κεηαθηλήζεθαλ, γηαηί θαη πψο (εηξεληθά, κε δηθή ηνπο ζέιεζε, 

βίαηα, εμαλαγθάζηεθαλ); 

 Πνηα ηα απνηειέζκαηα αχμεζεο πιεζπζκνχ ζηα αζηηθά θέληξα; Πνηά κέηξα ρξεηάδνληαη 

λα παξζνχλ ψζηε λα θαιπθηνχλ νη αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ (δξφκνη, ζρνιεία, ηαηξεία, 

ελέξγεηα, ππεξεζίεο θιπ.); 

 Πνηεο νη επηπηψζεηο ζηελ ςπρνινγία εθηνπηζζέλησλ; 

 Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 



 Γηα λα πξνζδηνξίζσ πξννξηζκφ – πνπ ζέισ λα πάσ. 

 Χξεζηκεχνπλ σο κνληέιν ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο. 

 Γηα λα βξσ ηε ζέζε δηαθφξσλ ηφπσλ – πνπ είλαη. 

 Γηα λα δσ ηελ θαηαλνκή θαηλνκέλσλ, γεσθπζηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ ζηνηρείσλ, θπζηθψλ 
πφξσλ θαη ρξήζεο γεο.   

Χξήζεηο ραξηψλ  

Λάξλαθα, Μαξίλα, 

Φνηληθνχδεο 

Οη ράξηεο καο 

ρξεζηκεχνπλ ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ελφο 

ηφπνπ. Μαο επηηξέπνπλ 

λα δνχκε πνπ είλαη 

απηφο ν ηφπνο, λα δνχκε 

ηη ππάξρεη γχξσ (ε γχξσ 

πεξηνρή) θαη πσο είλαη 

ην πεξηβάιινλ.  



2 ΣΙΣΛΟ 
1. Να βάιεηε ηίηινπο ζηνπο 

ράξηεο. 

2. Να δηαρσξίζεηε ηνπο 

ράξηεο πνπ νλνκάζαηε ζε 

είδε/θαηεγνξίεο. 

3 
1 



β. εκεηψλσ πάλσ 

ζην ραξηί ηελ 

απφζηαζε πνπ 

αληηζηνηρεί κε ηελ 

κηθξφηεξε απφζηαζε 

ζε ρηιηφκεηξα ηεο 

γξακκηθήο θιίκαθαο 

ηνπ ράξηε. 

γ. Δπαλαιακβάλσ ηε 

δηαδηθαζία 3-4 θνξέο 

πξνζζέηνληαο ηα 

ρηιηφκεηξα ηεο 

απφζηαζεο. 



 Η θαηεχζπλζε πνπ έρεη ε ξνή ελφο 
ξπαθηνχ θαίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν 
πνπ ε ηζνυςήο γξακκή ην 
δηαπεξλά. 

 Σα ξπάθηα αληηπξνζσπεχνληαη κε 
κπιε  γξακκέο. 

 Όηαλ ε ηζνυςήο γξακκή ην 
δηαπεξλά ηφηε κνηάδεη κε Λάκδα - Λ 

 Η θνξπθή ηνπ Λ δείρλεη απφ πνχ 
ξέεη. Σα ζθέιε ηνπ Λ πξνο ηα πνπ 
ξέεη ην λεξφ. 

 Όζν πην ππθλέο είλαη νη ηζνυςείο 
κεηαμχ ηνπο ηφζν πην απφηνκε ε 
θιίζε ηνπ εδάθνπο 

Γηαβάδσ έλα ηνπνγξαθηθφ ράξηε - 

ξπάθηα 

V 



2.4. δηαθξίλνπλ κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ 

ηκεκάησλ ηνπ πιαλήηε (πδξόζθαηξα, 

αηκόζθαηξα, βηόζθαηξα θαη ιηζόζθαηξα)  

  

2.5. επεμεγνύλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο  

α. κεηαμύ ηνπο, 

β. κε ηηο θπζηθέο δπλάκεηο θαη  

γ. ην πσο επεξεάδνληαη από ηπρόλ 

θιηκαηηθέο αιιαγέο 

  

2.6. επεμεγνύλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο 

κε ηνλ άλζξσπν θαη ηηο δξαζηεξηόηεηέο 

ηνπ 

  

2.4. Τη είλαη πδξόζθαηξα, αηκόζθαηξα, βηόζθαηξα θαη 

ιηζόζθαηξα. 

  

  

2.5. Πώο ε πδξόζθαηξα, ε αηκόζθαηξα, ε βηόζθαηξα 

θαη ε ιηζόζθαηξα αιιειεπηδξνύλ 

α. κεηαμύ ηνπο, 

β. κε ηηο θπζηθέο δπλάκεηο θαη  

γ. πώο επεξεάδνληαη από ηπρόλ θιηκαηηθέο αιιαγέο 

  

2.6. Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Οη ζθαίξεο ηεο δσήο 

α. Πώο επηδξνύλ ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ θαη ηηο 

δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. 

β. Οη αλζξώπηλεο επεκβάζεηο ζε θαζεκηά από ηηο 

ζθαίξεο ηεο δσήο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθώλ θαη 

επηζπκηώλ ηνπ. 

2.7. ζπγθξίλνπλ κεηαμύ δηαθόξσλ ηύπσλ 

θιίκαηνο 

  

  

 

2.8. εμεγνύλ ην ξόιν ησλ ζαιάζζησλ 

ξεπκάησλ ζηε ξύζκηζε ηνπ παγθόζκηνπ 

θιίκαηνο 

2.7. «Καηξόο» θαη «θιίκα» - νξηζκνί, νκνηόηεηεο θαη 

δηαθνξέο 

Οη δηάθνξνη ηύπνη θιίκαηνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θιίκα κηαο πεξηνρήο  

  

2.8. Τη είλαη ηα ζαιάζζηα ξεύκαηα. 

Ο ξόινο ησλ ζαιάζζησλ ξεπκάησλ ζηε ξύζκηζε ηνπ 

παγθόζκηνπ θιίκαηνο. 





Να κειεηήζεηε ην ράξηε πην 

πάλσ. Να ηεξαξρήζεηε ηηο 

θιηκαηηθέο δψλεο κε βάζε ην 

κέγεζνο εμάπισζήο ηνπο 

αξρίδνληαο απφ ηε κεγαιχηεξε. 

ΚΛΙΜΑ 

Απαληήζεηο: 

1………………… 4……………… 

2………………… 5……………… 

3………………… 6……………… 





Δηζήγεζε - Άζθεζε 

Ο θαζεγεηήο βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ 

πςνκέηξνπ θαη βιάζηεζεο θαη κεηαμχ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη 

βιάζηεζεο. Αθνινχζσο, νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην θιίκα ζηνλ ηξφπν δσήο 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ.  

 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο απηέο επεμεγψληαο 

ηελ πηζαλή αιιειεπίδξαζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δηακέλνπλ, εξκελεχνληαο 

εηθφλεο θαη θσηνγξαθίεο απφ δηαθνξεηηθά θπζηθά πεξηβάιινληα ηνπ 

πιαλήηε καο. 

  

Σν αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ δηακνξθψλεηαη απφ ηηο αλάγθεο, 

επηζπκίεο θαη απαηηήζεηο ησλ θνηλσληψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη αιιάδεη ξηδηθά θαη ακεηάθιεηα ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Κακηά «ζθαίξα» δσήο θαη θαλέλα νηθνζχζηεκα δελ έρεη κείλεη 

αλεπεξέαζην απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 



Πξφγξακκα πνπδψλ Γεσγξαθίαο 
 Η Γεσγξαθηθή Δθπαίδεπζε δελ είλαη απιά ε απινπνίεζε ηεο 

γεσγξαθηθήο γλψζεο γηα δηδαζθαιία ηεο ζε καζεηέο/ηξηεο δεδνκέλεο 

ειηθίαο, αιιά θαη ζπλεηδεηή επηινγή γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ζηάζεσλ απφ ηελ Δπηζηήκε ηεο Γεσγξαθίαο πνπ λα νδεγνχλ ζηελ 

πινπνίεζε ησλ γεληθψλ ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο ηεο θάζε ρψξαο 

(Reinfried & Hertig, 2011∙ International Geographical Union, 1992).  

 Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Γεσγξαθίαο μεθηλά κε ηε γλσξηκία ηνπ 

πιαλήηε ζηνλ νπνίν δνχκε θαη αθνινχζσο εμεηάδεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ.  

 Σα ζέκαηα Αλζξσπνγεσγξαθίαο εμεηάδνπλ πηπρέο αλζξσπίλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ιφγσ αιφγηζηεο εθκεηάιιεπζεο θπζηθψλ 

πφξσλ, δηακάρεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ, ηάζεηο 

αζηηθνπνίεζεο θαη έιιεηςεο ππνδνκψλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ 

νδεγνχλ ζε αλζξσπηζηηθέο θξίζεηο πνπ «γεκίδνπλ» ηα δειηία 

εηδήζεσλ. 

 Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Γεσγξαθίαο θαιείηαη λα πξνβιεκαηίζεη 

ηνλ/ηελ καζεηή θαη λα ηνλ βνεζήζεη λα βξεη, ζηα φξηα ηνπ δπλαηνχ,  

εθηθηέο ιχζεηο. 



Πξφγξακκα πνπδψλ Γεσγξαθίαο 
 Η γεσγξαθία ηεο Δπξψπεο εμεηάδεη ηελ ήπεηξν ζηελ νπνία 

αλήθνπκε θαη ηελ Δ.Δ. ηεο νπνίαο είκαζηε κέινο. 

 Δμεηάδνληαη, επίζεο, νη αξρέο, ηδηαηηεξφηεηεο, ηξφπνη ιεηηνπξγίαο 

θαη ε ζέζε ηεο Δ.Δ. ζηνλ θφζκν. 

 Γίλεηαη έκθαζε ζηε Μεζφγεην ζάιαζζα. Η Μεζφγεηνο είλαη 

ηαπηφρξνλα κηα ζάιαζζα επξσπατθή θαη κεηαβαηηθή απφ ηελ  

Αθξηθή πξνο ηελ γεξαηά ήπεηξν, γέθπξα πνιηηηζκψλ θαη 

εκπνξίνπ,  παγθφζκην θέληξν ηνπξηζκνχ, πεξηνρή αληηζέζεσλ 

θαη πεξηβαιινληηθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ θξίζεσλ. 

 Γίλεηαη επίζεο εηζαγσγή ζηνλ φξν «Παγθνζκηνπνίεζε» θαη ην 

ξφιν ηεο Δ.Δ. ζηε γεσπνιηηηθή ζθαθηέξα θαη ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία φπσο: 

 Η γεσγξαθία (νη Δπξσπατθέο ρψξεο) ζηελ παγθνζκηνπνίεζε. 

 Η γεσγξαθία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (θαη νη Δπξσπατθέο 

ρψξεο) 

 



Αιιαγέο ζην σξνιφγην πξφγξακκα 
Παιαηό σξνιόγην πξόγξακκα 

 Α΄ γπκλαζίνπ – κία δηδαθηηθή ψξα: «Η Γε θαη ν 
άλζξσπνο» 

 Β΄ γπκλαζίνπ –δχν δηδαθηηθέο ψξεο: « Η Δπξψπε 
ζηνλ θφζκν» γηα ην πξψην ηεηξάκελν θαη 
«Γεσγξαθία ηεο Κχπξνπ» γηα ην δεχηεξν ηεηξάκελν. 
Γχν γλσζηηθά αληηθείκελα ζε κηα ζρνιηθή ρξνληά 
θαζηζηνχλ ην κάζεκα κνλφσξν. 

Νέν σξνιόγην πξόγξακκα 

 Α΄ γπκλαζίνπ – κία δηδαθηηθή ψξα: «Η Γε θαη ν 
άλζξσπνο» 

 Β΄ γπκλαζίνπ – κία δηδαθηηθή ψξα: « Η Δπξψπε ζηνλ 
θφζκν» 

 

 



Οθεηιφκελε Απάληεζε  

 Διπίδακε πσο ε επηηξνπή ζα ιάκβαλε ππφςε ην 
γεγνλφο (φπσο θαηέγξαςαλ νη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο 
ησλ πηινηηθψλ ζρνιείσλ) πσο ηα κνλφσξα καζήκαηα 
δελ είλαη απνδνηηθά σο πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ 
καζεηψλ.  

 Δπεηδή νη ψξεο ηεο γεσγξαθίαο κεηψζεθαλ, 
αζθήζεθαλ πηέζεηο φπσο ζπκπηπρζνχλ ηα ηξία 
γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο γεσγξαθίαο ζε δχν 
κνλφσξα. 

 Πσο είλαη δπλαηφλ λα δηδαρζνχλ ζσζηά ηα παηδηά ηε 
γεσγξαθία ηνπ ηφπνπ ηνπο ζε 15 κε 16,  40΄ιεπηεο, 
δηδαθηηθέο ψξεο; Δθπηψζεηο ζηε γεσγξαθία ηνπ ηφπνπ 
καο;  



Α΄ Γπκλαζίνπ - Πξνγξακκαηηζκφο 



Σρήκα 1 

Επγαζία – Λεξιλόγιο: 

Να βξείηε θαη λα γξάςεηε ζηηο ζειίδεο ζεκεηώζεσλ ηνπ 

βηβιίνπ ζαο ηε ζεκαζία όισλ ησλ νλνκαζηώλ ησλ 

γεσκνξθνκάησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζρήκα1 δίπια. 







Β΄ Γπκλαζίνπ - Πξνγξακκαηηζκφο 



2.1. αλαθέξνπλ ηηο ρώξεο 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ Δ.Δ., 

ηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο 

πνπ δελ είλαη κέιε ηεο 

Δ.Δ.θαη κεζνγεηαθέο 

ρώξεο θαη ηηο ηνπνζεηνύλ 

ζην ράξηε ηεο Δπξώπεο 

  

2.2. αλαγλσξίδνπλ θαη 

νλνκάδνπλ ηα θπξηόηεξα 

θπζηθά, νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

Μεζνγείνπ θαη ησλ ιαώλ 

ηεο πεξηνρήο. 

  

  

2.3. θαηαλννύλ θαη 

πεξηγξάθνπλ ηηο 

θπξηόηεξεο 

πεξηβαιινληηθέο απεηιέο 

πνπ αληηκεησπίδεη ε 

Μεζόγεηνο. 

  

2.1. Η πνιηηηθή δηαίξεζε ηεο Δπξώπεο θαη ν 

πνιππεξηθεξεηαθόο ραξαθηήξαο ηεο επείξνπ.  

  

Οη 28 ρώξεο ηεο Δ.Δ. θαη νη ρώξεο ηεο Δπξώπεο πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηελ Δ.Δ.: ηνπνζεζία ζην ράξηε. 

  

Οη κεζνγεηαθέο ρώξεο: ηνπνζεζία ζην ράξηε ηεο Δπξώπεο 

  

2.2. Φπζηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή 

γεσγξαθία ηεο Μεζνγείνπ ζάιαζζαο. 

  

Ο γεσγξαθηθόο δηαρσξηζκόο ηεο Μεζνγείνπ. 

  

Η γεσινγηθή ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ θαη ν απόερνο ηεο ζηελ 

εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ησλ 

ιαώλ πνπ βξέρεη.  

  

2.3. Τν ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Μεζνγείνπ θαη νη απεηιέο 

πνπ αληηκεησπίδεη όπσο: 

ππεξαιίεπζε, ιαζξεκπόξην, άλαξρε παξάθηηα νηθηζηηθή 

αλάπηπμε, κε αεηθόξα ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε αθηώλ, 

απνξξίκκαηα, ιεζεςηαλά είδε, ξύπαλζε.  



χγθξηζε επείξσλ κε βάζε ηελ έθηαζε (δεθάδεο 

εθαηνκκχξηα ηεηξαγσληθά  ρηιηφκεηξα) θαη ηνλ πιεζπζκφ 

(δηζεθαηνκκχξηα θαηνίθσλ) 

Β. Ακεξηθή 

Αθξηθή 

Δπξώπε 
Αζία 

Ωθεαλία 

Αληαξθηηθή 

Ν. Ακεξηθή 

Η Δπξψπε 

είλαη ε …(;) 

ζε έθηαζε 

ήπεηξνο, 

αιιά ε ….(;) 

ζε 

πιεζπζκφ 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:ContinentStatistics.svg


Οη θπξηφηεξεο νξνζεηξέο θαη πνηακνί ηεο 

Δπξψπεο – Να βξείηε ηα νλόκαηά ηνπο κε ηε 

βνήζεηα ηνπ άηιαληά ζαο. 



Γεκνθξαηία ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο 

Ο ράξηεο απηφο βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα απφ DemocracyRanking.org γηα ην 2013 (πεξίνδνο 

2011-12), πνπ ζπληάρζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Κιάγθελθνπξη, Απζηξία. 

Τν πνζνζηό Δεκνθξαηίαο 

ππνινγίδεηε βάζε δύν 

ζπληζηακέλσλ:  

1. Πνηόηεηα δεκνθξαηίαο 

– Πνιηηηθέο Ειεπζεξίεο, 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο 

2. Με πνιηηηθέο 

δηαζηάζεηο – ηζόηεηα 

θύισλ, θπιεηηθέο 

δηαθξίζεηο, νηθνλνκία, 

εθπαίδεπζε, πγεία θαη 

ην πεξηβάιινλ.  

http://democracyranking.org/


 2.4. ηνπνζεηνύλ ην Γνύλαβε 

θαη ηηο παξαδνπλάβηεο ρώξεο 

ζε ράξηε ηεο Δπξώπεο. 

  

2.5. νλνκάδνπλ ηα θπξηόηεξα 

θπζηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά 

θαη πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παξαδνπλάβησλ ρσξώλ 

  

  
 

2.6. θαηαλννύλ θαη 

πεξηγξάθνπλ ηηο θπξηόηεξεο 

πεξηβαιινληηθέο απεηιέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη 

παξαδνπλάβηεο ρώξεο. 

2.7. θαηαλννύλ ηελ έλλνηα 

«Δπξσπατθό θεθηεκέλν» θαη 

εηζεγνύληαη ηξόπνπο 

εθαξκνγήο ηνπ ζε έλα 

αλνκνηνγελέο πεξηβάιινλ 
όπσο ε Μεζόγεηνο   

  2.4. Πνηεο είλαη νη παξαδνπλάβηεο ρώξεο. 

  

  

  

2.5. Φπζηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή 

γεσγξαθία ηεο θνηιάδαο ηνπ Γνύλαβε. 

  

Τν γεσκνξθνινγηθό πνξηξαίην ηνπ Γνύλαβε (πεγέο, 

ιεθάλε απνξξνήο, δέιηα) 

  

Τν πνιηηηζκηθό πνξηξαίην ησλ παξαδνπλάβησλ ρσξώλ 

  

2.6. Ο Γνύλαβεο σο πισηόο πνηακόο 

Οηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνύ 

Πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ εθκεηάιιεπζε απηή 

  

2.7. Τη είλαη ην «Δπξσπατθό θεθηεκέλν» 

Αλάγλσζε θαη αλάιπζε ηνπ επξσπατθνύ ζηξαηεγηθνύ 

ζρεδίνπ αλάπηπμεο ησλ παξαδνπλάβησλ ρσξώλ, 

δηαρείξηζεο θαη αληηκεηώπηζεο θνηλώλ θνηλσληθώλ, 

νηθνλνκηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ 

παξαδνπλάβησλ ρσξώλ. 

Γπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Μεζνγείνπ 
  



Αλάζεζε Μειέηεο πεδίνπ. 

ε νπνία κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή: 

 κειέηεο ηεο ρξήζεο γεο κηαο πεξηνρήο,  

 ηεο θαηαγξαθήο πνζνζηνύ εηζαγόκελσλ πξντόλησλ ζε ζρέζε 

κε ληόπηα παξαγσγή θαη θαηαγξαθήο ρώξαο πξνέιεπζεο 

απηώλ ησλ πξντόλησλ 

 Σύγθξηζε ηηκώλ θαη ελεξγεηαθνύ απνηππώκαηνο κεηαμύ 

ληόπησλ θαη εηζαγόκελσλ πξντόλησλ. 

 ηεο θαηαγξαθήο θαη κειέηεο  απόςεσλ θαη πξνηηκήζεσλ ησλ 

θαηνίθσλ. 

Καη γεσγξαθηθήο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Η αλάζεζε ζηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο παξαθνινχζεζεο 

θαη θαηαγξαθήο εηδήζεσλ θαη ξεπνξηάδ Μ.ΜΔ. ζρεηηθά κε ηα 

ππφ κειέηε ζέκαηα ζα βνεζήζεη ζηελ αλαγλψξηζε ζεκάησλ θαη 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε. 

Δηζήγεζε - Άζθεζε 



Βνεζεηηθφ επνπηηθφ ειεθηξνληθφ πιηθφ 

Α΄ Γπκλαζίνπ 

 Χαξηνγξαθία 

 Ηιηαθφ ζχζηεκα/ θηλήζεηο ηεο Γεο 

 Κιίκα 

 Μεγαδηαπιάζεηο 

 Κιίκα θαη κεγαδηαπιάζεηο 

 

Β΄ Γπκλαζίνπ 

 Δπξψπε: γεσγξαθία θαη ιανί 

 Κιίκα 

 



Φπηείεο ινπινπδηψλ θαη Σνπιίπαο ζε πφιληεξ 



http://explore.tandfonline.com/page/bes/ncge100-

years/ncge100-years-best-article-awards 

http://explore.tandfonline.com/page/bes/ncge100-

years/ncge100-years-conference-themes 

ΔΝΗΜΔΡΩΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
ηηο 6-9 Απγνχζηνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

ενξηαζηηθφ ζπλέδξην γηα ηα 100 ρξφληα 

Γεσγξαθηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Οπάζηλγθηνλ 

ησλ Η.Π.Α. (2015 National Conference on 

Geography Education, J.W. Marriott, 

Washington DC). 

Σηηο ηζηνζειίδεο πνπ βιέπεηε ζα βξείηε 

πινύζην πιηθό αιιά θαη ζα έρεηε ειεύζεξε 

πξόζβαζε ζηα θαιύηεξα άξζξα θαη εξγαζίεο 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην ζπλέδξην ζε 

γεσγξαθηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ: 

Εκπαίδεςζη και Παιδαγυγική 

Τεσνολογία 

Χυπικέρ δεξιόηηηερ και συπική ζκέτη 

Πολιηική 

www.ncge.org 







Οι εμπειρίεσ επιτυχίασ  
που βιώνει ο μακθτισ 

ενιςχφουν το εςωτερικό κίνθτρό του  
για μάκθςθ και ςυνεργαςία.  



Αξιολόγηςη ςτη Βιολογία 

ΔΡΑΕΙ / ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΟΣΟ (%) 

Διαγνωςτικά Δοκίμια 50 

Δθμιουργικζσ εργαςίεσ -project 10 

Βιβλίο Δραςτθριοτιτων – Σετράδιο - 
Φφλλα Εργαςίασ 

10 

υμμετοχι ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ 
τάξθσ (ολομζλεια – ομάδα) 

 
20 

Ενδιαφζρον για το μάκθμα – 
υγκριτικό πλεονζκτθμα 

 
5 

Πρακτικζσ – Πειραματικζσ δεξιότθτεσ  
5 

Πιλοτικό χιμα Αξιολόγθςθσ:  



Αξιολόγηςη ςτη Βιολογία 

Για το Αϋ Σετράμθνο 

• Σο πρϊτο διαγνωςτικό δοκίμιο να είναι προειδοποιθμζνο 
εφκολο 
• Όχι ςτθν Ειςαγωγι 

• Με 2-3 αςκιςεισ κλειςτοφ τφπου (αντιςτοίχθςθσ, ςωςτό-λάκοσ, 
πολλαπλισ επιλογισ) 

• Βαρφτθτα 25% 

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

 

Προτείνονται ςε κάκε τάξθ Γυμναςίου:  



Αξιολόγηςη ςτη Βιολογία 

• Σο τρίτο διαγνωςτικό δοκίμιο να είναι ςε μία ολόκλθρθ 
ενότθτα   
• φμφωνα με προθγοφμενεσ οδθγίεσ για τα Γραπτά Διαγνωςτικά 

Δοκίμια (βλ. Δειγματικό Διαγϊνιςμα ) 

• Βαρφτθτα 50% 

Προτείνονται ςε κάκε τάξθ Γυμναςίου:  

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 





Εξοπλιςμόσ εργαςτηρίων Βιολογίασ 



Εξοπλιςμόσ Εργαςτηρίων Βιολογίασ 

• Είμαςτε ςτθ διαδικαςία για παραγγελία νζων υλικϊν εργαςτθρίων 
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των Νζων Αναλυτικϊν Προγραμμάτων, τα 
οποία κα αποςταλοφν ςτα ςχολεία, παρά τουσ περιοριςμοφσ ςτο 
αντίςτοιχο κονδφλι. 

• Είμαςτε ςτθ διαδικαςία για παραγγελία νζων βιντεοπροβολζων. 

Σρόποσ παραγγελίασ Τλικών: 

• Τπάρχει Αναρτθμζνοσ ο Κατάλογοσ των Οργάνων και Τλικϊν 
Βιολογίασ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Βιολογίασ ςτο Τπουργείο Παιδείασ 
και Πολιτιςμοφ. 

• Οδθγίεσ για παραγγελία υλικϊν. 

• υμπλθρϊςτε τον πιο πάνω πίνακα με τα όργανα / υλικά που 
χρειάηεται το Εργαςτιριο Βιολογίασ του ςχολείου ςασ και 
αποςτείλετζ τον ςτο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, Προσ 
Διευκυντι Μζςθσ Εκπαίδευςθσ με ςυνοδευτικι επιςτολι 
υπογραμμζνθ από τον/τθν Διευκυντι/ντρια του ςχολείου ςασ. 



Εξοπλιςμόσ Εργαςτηρίων Βιολογίασ 

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/viologia/ergastiria.html 

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/viologia/ergastiria.html
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/viologia/ergastiria.html


Δημιουργείται νέο λογιςμικό για την 
παραγγελία των υλικών για τα 

εργαςτήρια τησ Βιολογίασ 

• Θλεκτρονικι παραγγελία υλικϊν 

• υντόμευςθ διαδικαςίασ 

• Κωδικοί ςχολείου με βάςθ τθν παραγγελία βιβλίων 

• Αναμζνεται να λειτουργιςει από τθ φετινι ςχολικι χρονιά 





Θέματα και Λύςεισ 
Προαγωγικών και Απολυτήριων  
Εξεταςτικών Δοκιμίων Βιολογίασ  

Γυμναςίων και Λυκείων Ιουνίου 2015 

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





 



Σασ ευχαριςτούμε  
για την προςοχή ςασ 


