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 Συμμετέχουμε στην Κυπριακή Προεδρία-

Συμβάλλουμε στην επιτυχία της Κύπρου 

 

1 Ιουλίου - 31 Δεκεμβρίου 2012  



 

  α. Καλύτερη γνωριμία των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών 

με το θεσμικό πλαίσιο, τις δομές 

και τον τρόπο λειτουργίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 

το πώς η συμμετοχή της Κύπρου 

σ’ αυτήν επηρεάζει την 

καθημερινότητα των Κύπριων 

πολιτών. 



 β. Ανάδειξη του  πολιτισμού 

μας, της φιλόξενης διάθεσής 

μας αλλά και των δυνατοτήτων 

μας να προσφέρουμε στο 

ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.  



 

 γ. Βελτίωση του δικού μας 

τρόπου δράσης, αξιοποιώντας 

καλά παραδείγματα που μας 

παρέχει η ευρωπαϊκή εμπειρία.   

 

Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο 

αποτελεί άριστη ευκαιρία για: 



1.  τα σχολεία, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής, 

Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, θα προγραμματίσουν δραστηριότητες στις 

οποίες θα εμπλακούν μαθητές και εκπαιδευτικοί όλων των 

βαθμίδων.  

 

 2. προγραμματίζεται η ενεργός εμπλοκή μαθητών και νέων 

σε εκδηλώσεις  επίσημου προγράμματος δραστηριοτήτων. 

 

3.  θα προβληθούν και θα παρουσιαστούν σε διάφορες 

εκδηλώσεις της Προεδρίας συγκεκριμένες δράσεις από το 

έργο που γίνεται στα σχολεία μας στο πλαίσιο της 

Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. 

 



Ήδη κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, 

2011-2012, τα σχολεία της Κύπρου έχουν 

δημιουργήσει εξαιρετικές εργασίες.  



   

  Σας καλούμε να δείτε 

τους εαυτούς σας ως 

τους πρωταγωνιστές 

αυτού του ιστορικού 

εγχειρήματος! 



Πληροφορίες και λεπτομέρειες αναφορικά με τις 

σχετικές εκδηλώσεις και δράσεις που εντάσσονται 

στα πλαίσια της υλοποίησης του στόχου, θα 

αποσταλούν στα σχολεία και θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του Υ.Π.Π. κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς 2012 -2013. 

 

http://www.moec.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/


  

 Ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών που 
διακρίνουν τον δημοκρατικό πολίτη 

 



 

    Το Ανθρώπινο και  

    Δημοκρατικό 

Σχολείο  

 Σέβεται απόλυτα την αξιοπρέπεια 

των μαθητών και των μαθητριών.  

 Παρέχει σε όλα τα παιδιά τη       

δυνατότητα επίτευξης  όλων των 

στόχων της εκπαίδευσης,  χωρίς 

εκπτώσεις στην ποσότητα ή στην 

ποιότητα των μορφωτικών αγαθών.  

 

 



 

 Ο στόχος αυτός αποτελεί 

έναν από τους τρεις 

πυλώνες των νέων 

Αναλυτικών 

Προγραμμάτων. 

 Ο στόχος εντάσσεται στα 

πλαίσια της ανακήρυξης 

του 2013, από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως 

«Ευρωπαϊκού έτους των 

πολιτών»  

Απόκτηση γνώσεων και 

ανάπτυξη στάσεων και 

συμπεριφορών που 

απαρτίζουν τη σύγχρονη 

δημοκρατική πολιτότητα. 

Αύξηση της συνειδητοποίησης 

και της γνώσης για τα 

δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που συνδέονται 

με την ιδιότητα του Πολίτη της 

Ένωσης. 



Ανάμεσα στους στόχους των ΝΑΠ είναι, οι αυριανοί 

πολίτες: 

 α.  Να χαρακτηρίζονται από δημοκρατικότητα, 

 αγωνιστικότητα, παρρησία και κοινωνική 

 υπευθυνότητα και να εμφορούνται από τις αξίες της 

 κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. 

  β.  Να διαμορφώνουν και να βιώνουν συνθήκες 

 ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα και να 

 διαχειρίζονται με γνώση και  ευαισθησία τα 

 φαινόμενα ετερότητας των σημερινών 

 πολυπολιτισμικών κοινωνιών. 

 

 

 

 



γ.  Να σέβονται και να προστατεύουν το φυσικό και 

 πολιτιστικό περιβάλλον και να προωθούν την αειφόρο 

 ανάπτυξη. 

 

 δ. Να θεμελιώνουν την προσωπική ψυχική και σωματική 

 ευεξία στην αυτογνωσία στη φυσική άσκηση, στην έλλογη 

 διατροφή και διαβίωση, στη συνειδητή διαμόρφωση του 

 ελεύθερου χρόνου ως περιόδου δημιουργικής 

 δραστηριότητας και ευχάριστης κοινωνικής συναναστροφής 

 και στην ικανότητα διεκδίκησης κατάλληλων συνθηκών 

 υγείας και αντιμετώπισης των πολυποίκιλων μηχανισμών 

 επηρεασμού και χειραγώγησης. 

 

  



 Να ενισχυθεί η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το 
δικαίωμά τους να διαμένουν ελεύθερα στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 Να ενισχυθεί η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το πώς 
μπορούν να αξιοποιήσουν τα δικαιώματα που τους 
αναγνωρίζονται σε επίπεδο Ε.Ε. και από τις πολιτικές της 
Ε.Ε. και να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή τους στη 
χάραξη των πολιτικών της Ένωσης. 

 

 Να δοθεί ώθηση στις συζητήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο 
και τις δυνατότητες που προσφέρει το δικαίωμα της 
ελεύθερης κυκλοφορίας, ιδίως από την άποψη της 
ενίσχυσης της συνοχής και της αλληλοκατανόησης των 
ανθρώπων.  
 
 
 



 

 Ανάπτυξη προβληματισμού στις σχολικές μονάδες 
και από τους εκπαιδευτικούς για τις αλλαγές που 
είναι απαραίτητες, ώστε στο μάθημά τους να 
αναπτύσσονται οι στάσεις και οι συμπεριφορές που 
χαρακτηρίζουν το δημοκρατικό πολίτη. 

  

 Διαμόρφωση σχεδίων δράσης από τις σχολικές 
μονάδες για τον τρόπο με τον οποίο θα προωθήσουν 
το σχετικό προσανατολισμό στο σχολείο τους και 
στην περιοχή τους, σε συνεργασία με άλλα σχολεία 
ή/και με τη δημιουργία δικτύων σχολείων. 

  



 Σχεδιασμός και πραγματοποίηση σχετικών 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των μαθημάτων από 

μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

  

 Διοργάνωση εκπαιδευτικών συνεδριάσεων, 

σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων στις σχολικές 

μονάδες. 

 

 





 

 

 
Η αξιολόγηση αφορά: 

ΜΑΘΗΤΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

 

 



Αξιολόγηση των μαθητών 
 Τι αξιολογούμε; 



Ερωτήματα αποτελεσματικής 
αξιολόγησης- 

Bloom’s Taxonomy of Questioning 
Τα ερωτήματα αφορούν: 

1 •Γνώση: ανάκληση δεδομένων ή πληροφοριών 

2 
•Κατανόηση: διάκριση της διαφορετικότητας 

3 

•Εφαρμογή: χρήση μιας έννοιας σε νέα  

             πλαίσια 

4 

•Ανάλυση: διαχωρισμός του όλου σε συστατικά 

             μέρη  

5 
•Σύνθεση: 

6 
•Αξιολόγηση: διατύπωση αξιολογικών κρίσεων 

κατασκευή ενός συνόλου μετά από  

επιλογή των συστατικών στοιχείων  

 



Επίπεδο  
κατανόησης 

Παραδείγματα ερωτήσεων 

Γνώση Μπορείς να ονομάσεις……; 
Τι είναι…;       Μπορείς να ορίσεις…….; 

Κατανόηση Μπορείς να εξηγήσεις την κύρια ιδέα…..; 
Τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ………… 

Εφαρμογή Τι παράγοντες θα κρατήσεις σταθερούς  και 
ποιους θα αλλάξεις στο πείραμα …….; 

Ανάλυση Μπορείς να εξηγήσεις τα αποτελέσματα του 
πειράματος……….;     

Σύνθεση Μπορείς να προτείνεις μια λύση για το 
πρόβλημα σύμφωνα με τα δεδομένα…….; 

Αξιολόγηση Μπορείς να αιτιολογήσεις την απάντησή σου…;  

Bloom’s Taxonomy 

of Questioning 



Επίπεδο  
κατανόησης 

 
Εύρος Ποσοστών 

Γνώση 45-25 % 

Κατανόηση 30-35 % 

Εφαρμογή 10-15 % 

Ανάλυση  
 

15-25 % Σύνθεση 

Αξιολόγηση 



Αρχική αξιολόγηση 

Διαμορφωτική 
αξιολόγηση 

Τελική αξιολόγηση 

Είδη αξιολόγησης μαθητών 



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Vs ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

• Έμφαση στο 
αποτέλεσμα 

• Ποσοτική 

• Τελική 

• Ελέγχει βασικά 
απομνημόνευση 

• Δεν συνδέεται  

 με τη διδασκαλία  

 και τη μάθηση 

• Συγκρίνει τους μαθητές 

• Δημιουργεί κλίμα 
ανταγωνισμού 

• Έμφαση στη διαδικασία 
• Διαμορφωτική 
• Ποιοτική-περιγραφική 
• Απαιτεί σύνθετες 

νοητικές διεργασίες 
• Συνδέει διαδικασίες 

διδασκαλίας  
 μάθησης και 

αξιολόγησης 
• Εξατομικευμένη 
• Ενθαρρύνει τη 

δημιουργία 
συνεργασιών 



 Η αξιολόγηση των μαθητών πρέπει να 
στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

 Εγκυρότητα (Μετρά αυτό που επιδιώκει) 

 Αξιοπιστία (Επαναληπτικότητα) 

 Αντικειμενικότητα (Δεν εξαρτάται από 
     τον αξιολογητή) 

 Διακριτότητα (Ταξινόμηση σε επίπεδα) 

 



• Παρατήρηση 
• Παιδαγωγικό ημερολόγιο με αφηγηματικές 

καταγραφές 
• Συνέντευξη – προφορική εξέταση 
• Πρακτική αξιολόγηση εργαστηριακών δεξιοτήτων 
• Ατομικά φύλλα εργασίας 
• Φύλλα ομαδικής εργασίας 
• Τετράδιο εργασιών (εργαστηριακών ασκήσεων,  
     εργασίας πεδίου κ.λπ.)  
• Δημιουργικές διερευνητικές εργασίες (τύπου project, 

posters) 
• Φύλλα αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης 
• Φάκελος εργασιών - επιτευγμάτων (portfolio) 
• Γραπτά διαγνωστικά δοκίμια 

 

 Μέσα και Εργαλεία Αξιολόγησης 
Μαθητών 



 Κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου κάθε 
μαθητής θα πρέπει να εμπλακεί 
τουλάχιστον σε μια δημιουργική 
διερευνητική εργασία. 
 

  Η εργασία αυτή μπορεί να πάρει 
διάφορες μορφές όπως: παρουσίαση, 
επιστημονική αφίσα, κατασκευή, 
συγγραφή και κριτική ανάλυση άρθρου, 
διερεύνηση, πείραμα. 



• Συμμετοχή 

• Συμπεριφορά 

• Επικοινωνία 

• Αποτελεσματικότητα 

• Γνώσεις 



Ο μαθητής 

αναπτύσσει 

κριτικές 

ικανότητες 

Ο μαθητής 

αναπτύσσει 

κοινωνικές 

δεξιότητες 

Καλύπτει 

τους 

στόχους της 

εργασίας 

Είναι 

ολοκληρωμένη 

Δίνει την ευκαιρία 

για ανάκληση 

γνώσεων, 

ευελιξία σκέψης, 

φαντασία, 

δημιουργικότητα 



Στάδιο 

προβληματισμού 

(διάρκεια, είδος, 

μορφή, 

περιεχόμενο) 

Στάδιο 

προετοιμασίας 

της αξιολογικής 

λειτουργίας του 

φακέλου 

(κριτήρια με τους 

μαθητές) 

Στάδιο 

οργάνωσης 

του φακέλου 

(κριτήρια 

επιλογής 

δειγμάτων 

εργασιών) 

Χρήση και 

αξιολόγηση 

(με συζήτηση 

με ερωτήσεις 

που έχουν ήδη 

δοθεί) 

Φύλλο με 

σχόλια 

εκπ/κού, 

μαθητή και 

στόχους 



 Τα γραπτά διαγνωστικά δοκίμια αποτελούν ένα 
σημαντικό εργαλείο τελικής αξιολόγησης.  

 Σε αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται:  
 

◦ Σωστό/Λάθος 

◦ Αντιστοίχηση 

◦ Ερώτηση πολλαπλής επιλογής  

◦ Συμπλήρωση κενών 

◦ Σύντομη γραπτή απάντηση  

◦ Λίστα – αναφορά μερών ενός συνόλου-φαινομένου 

◦ Σειρά ή διαδοχή μερών ενός συνόλου-φαινομένου 

◦ Εκτενής γραπτή απάντηση 

◦ Δημιουργία-Ανάλυση Διαγραμμάτων/γραφικών  
παραστάσεων  



 
Ανατροφοδότηση προς τους μαθητές 

Ανατροφοδότηση 

Θετική 

Ειδική 

Αρνητική 

Μη ειδική 



Ανάλυση & 

Ερμηνεία 

Αποτελε-

σμάτων 

Ανα- 

τροφο- 

δότηση 

Αυτό-

αξιολόγηση 

Σχεδιασμός 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ -

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 



1. Είναι μέρος του ενεργού σχεδιασμού του 
εκπαιδευτικού. 

2. Εστιάζει στον τρόπο που μαθαίνουν οι 
μαθητευόμενοι. 

3. Είναι κεντρικό στοιχείο της καθημερινής 
δραστηριότητας στην σχολική τάξη. 

4. Είναι σημαντικό επαγγελματικό 
χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού. 

5. Είναι ευαίσθητη και εποικοδομητική για 
τους αξιολογούμενους. 



6. Καλλιεργεί και αναπτύσσει κίνητρα. 

7. Προάγει την κατανόηση των στόχων και 
των κριτηρίων με τα οποία θα 
αξιολογηθεί η επίτευξή τους. 

8. Βοηθάει τους μαθητευόμενους να μάθουν 
το πώς θα βελτιωθούν. 

9. Αναπτύσσει την δυνατότητα των 
μαθητευόμενων για αυτοαξιολόγηση. 

10. Αναγνωρίζει όλα τα επιτεύγματα των 
εκπαιδευόμενων. 

 



ΔΡΑΣΕΙΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Διαγνωστικά Δοκίμια 50 

Δημιουργικές εργασίες -project 10 

Βιβλίο Δραστηριοτήτων – 
Τετράδιο - Φύλλα Εργασίας 

10 

Συμμετοχή στις 
δραστηριότητες της τάξης 
(ολομέλεια – ομάδα) 

 
20 

Ενδιαφέρον για το μάθημα – 
Συγκριτικό πλεονέκτημα 

 
5 

Πρακτικές – Πειραματικές 
δεξιότητες 

 
5 

Πιλοτικό Σχήμα Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου:  



Προτείνονται:  

Για το Α΄ Τετράμηνο 
◦ Το πρώτο διαγνωστικό δοκίμιο να είναι εύκολο 

 Στην Ενότητα Ποικιλομορφία και Ταξινόμηση των 
Ζωντανών Οργανισμών (όχι στην Εισαγωγή) 

 Με 2-3 ασκήσεις κλειστού τύπου (αντιστοίχησης, 
σωστό-λάθος, πολλαπλής επιλογής) 

 Βαρύτητα 25% 

◦ Το δεύτερο διαγνωστικό δοκίμιο να είναι 
εύκολο στο μάθημα της ημέρας 
(προειδοποιημένο)  
 Βαρύτητα 25% 

 



Προτείνονται:  

◦ Το τρίτο διαγνωστικό δοκίμιο να είναι σε μία 
ολόκληρη ενότητα   
 Στην Ενότητα 3: Οργάνωση των Οργανισμών: 

Ανακαλύπτοντας την Οργάνωση των Ζωντανών Οργανισμών 

 Σύμφωνα με προηγούμενες οδηγίες για τα Γραπτά 
Διαγνωστικά Δοκίμια (βλ. Δειγματικό Διαγώνισμα ) 

 Βαρύτητα 50% 

Γνώση 40% 

Κατανόηση 25% 

Εφαρμογή 20% 

Ανάλυση 
Σύνθεση 
Αξιολόγηση 

15% 

Γνώση 45-25% 

Κατανόηση 30-35% 

Εφαρμογή 10-15% 

Ανάλυση 
Σύνθεση 
Αξιολόγηση 

15-25% 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 



 Προτείνεται η εφαρμογή για την Α΄ 
Γυμνασίου σε μια Ενότητα και σε ένα Τμήμα 

 

Πίνακας Αξιολόγησης Μαθητών με βάση τους Στόχους των Ενοτήτων v3.xlsx
Πίνακας Αξιολόγησης Μαθητών με βάση τους Στόχους των Ενοτήτων v3.xlsx




Αξιολόγηση της μάθησης με τη χρήση 9 τύπων 
ερωτήσεων 
◦ Ερώτηση Πολλαπλής επιλογής  
◦ Συμπλήρωση λέξεων που λείπουν από το 

κείμενο 
◦ Αντιστοίχηση 
◦ Σύντομη γραπτή απάντηση 
◦ Λίστα – αναφορά μερών ενός συνόλου 
◦ Σειρά ή διαδοχή μερών ενός συνόλου 
◦ Σωστό/Λάθος 
◦ Εκτενής γραπτή απάντηση 
◦ Διαγράμματα/χάρτες/γραφικές παραστάσεις 
 



 Ερώτηση Πολλαπλής επιλογής              2/20 

 Συμπλήρωση λέξεων που λείπουν από το κείμενο    
        2/20 

 Αντιστοίχηση      2/20 

 Σύντομη γραπτή απάντηση    2/20 

 Λίστα – αναφορά μερών ενός συνόλου   2/20 

 Σειρά ή διαδοχή μερών ενός συνόλου   2/20 

 Σωστό/Λάθος      2/20 

 Εκτενής γραπτή απάντηση    4/20 

 Διαγράμματα/χάρτες/γραφικές παραστάσεις  2/20 

 



 Ερώτηση Πολλαπλής επιλογής    1 

 Συμπλήρωση λέξεων που λείπουν από το κείμενο  1     

 Αντιστοίχηση           1 

 Σύντομη γραπτή απάντηση          1 

 Λίστα – αναφορά μερών ενός συνόλου      1 

 Σειρά ή διαδοχή μερών ενός συνόλου       1 

 Σωστό/Λάθος            1 

 Εκτενής γραπτή απάντηση         2 

 Διαγράμματα/χάρτες/γραφικές παραστάσεις   1 

 



 Γραπτή αξιολόγηση ………………………………  50% 

 Συμμετοχή στο μάθημα ……………………………25% 

 Χαρτογραφία ………………………………………… 5% 

 Τετράδιο  ……………………………………………… 5% 

 Μικρές εργασίες ……………………………………   5% 

 Συγκριτικό πλεονέκτημα ………………………… 10% 

 Το ενδιαφέρον του μαθητή αξιολογείται πάντοτε 
θετικά. 

 Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχικότητα και 
συνεργατικότητα του μαθητή. 

 Είμαστε ακριβοδίκαιοι με όλους τους μαθητές 
μας. 

 

 



1΄΄ - ΕΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟΥ! 

















   Α΄: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ     Β΄: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 



Προκαταρκτικά Αποτελέσματα 

Ενότητα: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

Μια ενότητα για τη διδασκαλία  

της επιστήμης της Βιολογίας 

για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου 

Να προχωρήσουν  

η Άρτεμις και ο Κώστας σε 

εξωσωματική γονιμοποίηση; 



Ταυτότητα των 
αποτελεσμάτων 

• Σύνολο μαθητών: 7021 

• Ποσοστό μαθητών Α΄ Γυμνασίου: 
περίπου 90% 

• Γεωγραφική Κατανομή: Παγκύπρια 

• Ανταπόκριση των εκπαιδευτικών: 
περίπου 95% 

• Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση των 
εκπαιδευτικών και το αγκάλιασμα της 
προσπάθειας εισαγωγής των ΝΑΠ 
Βιολογίας. 
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Τη νέα σχολική χρονιά 2012 – 2013 θα γίνει, 
πιλοτικά, πλήρης εισαγωγή των Νέων 
Ωρολογίων Προγραμμάτων σε τέσσερα 
γυμνάσια (ένα σε κάθε επαρχία): 

Λευκωσία – Γ. Πέρα Χωρίου/Νήσου 

Λεμεσός – Τσίρειο Γ. 

Πάφος – Γ. Έμπας 

Λάρνακα – Γ. Πετράκη Κυπριανού  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ.pdf
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.pdf
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ B.pdf
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γ.pdf




Βιολογίας Α΄Γυμνασίου 

Βιολογίας Β΄- Γ΄ Γυμνασίου 
(Πιλοτικά)  

Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου  

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 v7.docx
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2011-2012/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2011-2012.doc
Προγραμματισμός Β΄ Γυμνασίου 2012-2013 v7.docx
Προγραμματισμός Β΄ Γυμνασίου 2012-2013 v7.docx
Προγραμματισμός Β΄ Γυμνασίου 2012-2013 v7.docx
Προγραμματισμός Β΄ Γυμνασίου 2012-2013 v7.docx
Προγραμματισμός Β΄ Γυμνασίου 2012-2013 v7.docx
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013.doc


Φυσιογν/κών Α΄ Λυκείου  

Επ. Περ/λλοντος Β΄ Λυκείου 

Βιολογία Γ΄ Λυκείου 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013.doc
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013.doc
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013.doc


1. Εργαστηριοποίηση 

2. Εισαγωγή τεσσάρων εργαστηριακών   

    ασκήσεων 

3. Ολυμπιάδες Βιολογίας  

4. Παγκύπριες Εξετάσεις  

5. Επιλογές μαθημάτων 

6. Προαιρετικά σεμινάρια ΠΙΚ 

7. Σεμινάρια ΝΑΠ 

 
 

2012_05_21_021_biologia_themata.pdf
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΚ.PNG
pinakas_epimorfotikon_anagon v3.docx










Όπως και την προηγούμενη χρονιά 



 Ασφάλεια στο εργαστήριο 

◦ Έλεγχος εργαστηρίων 

 Χημικά αντιδραστήρια 

 Ελαττωματικός ή επικίνδυνος εξοπλισμός 

 Ληγμένα αναλώσιμα 

◦ Ετοιμασία Οδηγού Ασφαλείας Εργαστηρίου 

 Υλικά που χρειάζονται τα σχολεία 

◦ Ανάγκες που υποβλήθηκαν, τυγχάνουν επεξεργασίας 

◦ Ανάγκες για εργαστήρια Α΄ Γυμνασίου, πιλοτικά 
σχολεία, Γ΄ Λυκείου, θα αποσταλούν 

 Προσφορά για Ψηφιακό Μικροσκόπιο με κάμερα που 
συνδέεται με Η/Υ 



 

 Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας (ΙΒΟ) 

 Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) 

 Παγκόσμια Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 
Γυμνασίων (IJSO) 

 

 Για σχετικές πληροφορίες μπορείτε να 
παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της Β.Ε.Κ.: 
www.cybiology.com.   

 

http://www.cybiology.com/


 
 Μεγάλη επιτυχία αποτελεί η διάκριση δύο μαθητών μας στη 

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας.  

 Οι μαθητές Σωτήρης Σωτηριάδης, Λύκειο Απ. Βαρνάβα και 
Χρίστος Μηλιώτης, Λύκειο Παλιομετόχου  

 κατέκτησαν από ένα χάλκινο μετάλλιο.  

 Στην ομάδα συμμετείχαν και οι μαθητές,  

 Αλέξανδρος Μαλιώτης και Ελευθέριος  Αλαπαής. 
 

 Είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος πετυχαίνει διάκριση 
στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα. Η Βιολογική Εταιρεία και η 
Επιθεώρηση Βιολογίας συγχαίρουν θερμά τους επιτυχόντες 
μαθητές και όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς,  

 Πανεπιστημιακούς δασκάλους και ερευνητές που 
εργάστηκαν εθελοντικά συμβάλλοντας στην προετοιμασία 
των μαθητών. 

 

 

 



 

 Η 24η  Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας θα 
διεξαχθεί 14- 21 Ιουλίου, 2013 στη πόλη Βέρνη 
της Ελβετίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της Βιολογικής 
Εταιρείας Κύπρου: http://www.cybiology.com  

 

 

 

 

http://www.cybiology.com/


 Η 10η Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (EUSO) διεξήχθη στην πόλη Vilnius, Λιθουανίας, 

και η ομάδα μας κέρδισε ένα χάλκινο μετάλλιο.  

 

  Η 11η Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών Ευρωπαϊκής    

 Ένωσης θα διεξαχθεί στο Λουξεμβούργο,17-24 Μαρτίου 

 2013.  

 



 

Η  Παγκόσμια Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών Γυμνασίων (IJSO) θα 

διεξαχθεί στην πόλη Τεχεράνη, Ιράν 1-10 Δεκεμβρίου 2012. 

Οι μαθητές που έχουν επιλεγεί είναι:  

 ΧΑΤΖΗΒΑΛΙΣΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΕΜΕΣΟΣ 

 

 

 

 

 

 





 Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα 
 Υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου 
 80λεπτο συνεχές για την Γ΄ 
γυμνασίου 

 Πειραματική και εκτός τάξης 
διδασκαλία στην Γ΄ γυμνασίου 

 Επιμόρφωση των γεωγράφων που 
θα αναλάβουν 

 Συνεργασία με άλλες ειδικότητες 



 Α΄ γυμνασίου: Η Γη και ο Άνθρωπος 
 Πλήρης εισαγωγή Ν.Α.Π. Νέο εγχειρίδιο: το 
 «Βιβλίο μαθητή και εργασιών» 
 Β΄ γυμνασίου:  
 1. Η Ευρώπη στον κόσμο 
 Μερική, πειραματική εισαγωγή υλικού Ν.Α.Π. 
 Το υλικό και οδηγίες προς τους 
 εκπαιδευτικούς θα είναι αναρτημένο στον 
 ιστοχώρο της Γεωγραφίας, στην ιστοσελίδα 
 του Υ.Π.Π. (εκπαιδευτικό υλικό, Ν.Α.Π.) 
 2. Γεωγραφία της Κύπρου 
 Ως έχει. Προμηθευτείτε το βιβλίο «Γεωγραφία 
 της Κύπρου», έκδοση 2011, Υ.Α.Π. 

 





 Μικρός κινητός σεισμογράφος (τέλος του 2012;) 

 Νέος Άτλαντας (πριν το τέλος του 2012;) 

 CD με βοηθητικά φιλμάκια και φωτογραφικό 
υλικό (για χρήση ΜΟΝΟ στην τάξη – Νοέμβρης) 

 Μικρές εκδόσεις της Ε.Ε. (Σεπτέμβρης) 

Υπάρχοντα εποπτικά μέσα 
• Υδρόγειοι: έγχρωμες και βωβές 

• Πυξίδες 

• Χάρτες τοίχου – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ (Ανανεώστε τους 
παλιούς από την Αποθήκη του ΥΠΠ) 

 



Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 Άτλαντας 
 Νέο Βιβλίο μαθητή 
 Γεωλογία – 

Γεωγραφία Α΄ 
γυμνασίου (ΟΕΔΒ) 

 Χάρτες τοίχου 
 Εποπτικό βοηθητικό 

υλικό (υδρόγειοι, 
πυξίδες κλπ.) 

 Δισκάκι με φιλμάκια 
και φωτογραφίες 

 Iστοχώρος  ΝΑΠ 
Γεωγραφίας 

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 Άτλαντας 
 Γεωλογία – Γεωγραφία 

Β΄ γυμνασίου (ΟΕΔΒ) 
 Γεωγραφία της Κύπρου 

(ΥΑΠ) Έκδοση 2011 
 Χάρτες τοίχου 
 Εποπτικό βοηθητικό 

υλικό (υδρόγειοι, 
πυξίδες κλπ.) 

 Νέο υλικό για τη Β΄ 
γυμνασίου (ιστοσελίδα 
ΥΠΠ, ιστοχώρος  ΝΑΠ 
Γεωγραφίας) 

 





Ι. Ο γεωγραφικός χάρτης – 6 διδ. περίοδοι 

 

 
1.Χάρτης και εικόνα  
2.Τα απαραίτητα στοιχεία ενός χάρτη 
3.Γεωγραφικές Συντεταγμένες 
4.Ισοϋψείς γραμμές  
5.Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 

(GIS) 
6.Προσανατολισμός  
7.Κλίμακες χαρτών   



2.1 Οι ήπειροι και οι ωκεανοί του πλανήτη μας - 
Χαρτογραφικές ασκήσεις 
2.2 Τα κύρια οικοσυστήματα (Μεγαδιαπλάσεις) της Γης  
2.3 Οι «σφαίρες» που καθορίζουν τη ζωή 

2.4 Αλληλεπίδραση ανθρώπου με το περιβάλλον 
I. Παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα 
II. Αλληλεπίδραση ανθρώπου με το περιβάλλον 

2.5 Λαοί της Γης -  Περιπτωσιακές μελέτες  
2.5.1 Ο λαός της ερήμου Σαχάρας– Τουαρέγκ 
2.5.2 Ο λαός των πάγων της Αρκτικής – Ινουί 



2.6 Πλανήτης Γη – Το ανθρώπινο είδος σε κίνδυνο 

I. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, οι κλιματικές 

αλλαγές και τα αποτελέσματά τους 

II. Ο μεγαλύτερος σκουπιδότοπος του πλανήτη μας 

2.7 Μια σύγχρονη ηρωίδα – Ουανγκάρι Μαατάι,           

 Κένυα 

      …Θα γίνω ένα κολύμπρι! 



3.1 Περιπτωσιακή μελέτη: Η Ινδία στο      

μικροσκόπιο                                           (3π) 

I. Ινδία -  η κόρη των Μουσώνων  

II.Η Ινδία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα υπερπληθυσμού και να 

βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο του λαού της 

III.Το BOLLYWOOD (το ινδικό Hollywood) 

παρουσιάζει…  



3.2 Μετανάστες: Αψηφώντας τους κινδύνους    (2π) 

I. Οι ιστορίες του Σέμεν Σουμάνο και της Χαλίμα 

II. 3η Περίπτωση - Μια αγροτική περιοχή στο 

Ηνωμένο Βασίλειο   

3.3 Υγεία για όλους                                             (2π) 

I. AIDS - Η θανατηφόρα πληγή της Αφρικής 

II. Τι είναι το AIDS 

III.Αφρική – AIDS 

3.4 Αν η φτώχεια είχε πρόσωπο…                     (2π)                          

I. Αν η φτώχεια είχε πρόσωπο…  

II. Η πόλη του Θεού… 

III. Αντιμετώπιση της φτώχειας 



3.5 Η αειφόρος ανάπτυξη: Τι εννοούμε με αυτό τον 

όρο και πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τρόπους 

εφαρμογής της.                                                 (3π) 

I.«Τροφή» για σκέψη!   
II.Αειφόρος σχεδιασμός προϊόντων 
III.Λογότυπα οργανώσεων και εταιρειών  
IV.Συμβούλιο διαχείρισης δασών (FSC) 

V.Το ενεργειακό αποτύπωμα 

VI.Το κίνημα Δίκαιο Εμπόριο (Fair Trade) 

VII.Βιολογική γεωργία/κτηνοτροφία 

VIII.Αειφόρος σχεδιασμός συσκευασίας προϊόντων 

IX.Η σημασία της οργάνωσης εκδηλώσεων που να έχουν ως 

βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης  



4. 1 Το γλυκό νερό του πλανήτη – ένας ανανεώσιμος    
φυσικός πόρος  
1.Οι πολλές χρήσεις του νερού  
2.Τροφή για σκέψη 

 
4. 2 Υδρογονάνθρακες (φυσικό αέριο, πετρέλαιο) – 

Ένας μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος  
1. Πώς δημιουργήθηκαν το πετρέλαιο και το 

φυσικό αέριο; 
2. Γιατί οι υδρογονάνθρακες μάς είναι τόσο 

απαραίτητοι στην καθημερινή ζωή; 
3. Εξόρυξη των υδρογονανθράκων 



 Φυσικοί κίνδυνοι και φυσικές 
καταστροφές 

 Κείμενο 1 

 Τι είναι, όμως ο φυσικός κίνδυνος και τι 
η φυσική καταστροφή; 

 Πώς, όμως, δημιουργούνται οι σεισμοί; 

 Κείμενο 2 

 Γνωρίστε την Ε.Μ.Α.Κ. 

 Λεξιλόγιο 



1΄΄- ΕΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟΥ! 



 Ι. Ο γεωγραφικός χάρτης – Η Ευρώπη μέσα από    
 τους χάρτες      (4π) 

α. Η θέση της Ευρώπης 

β. Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης 

γ. Το κλίμα και οι ζώνες βλάστησης 

• ΙΙ. Ευρώπη πολλές οντότητες   (6π) 

α. Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση 

β. Μεσόγειος – η θάλασσά μας 

γ. Δούναβης – ο υδάτινος δρόμος που ενώνει 
 λαούς της Ευρώπης 



• ΙΙΙ. Βιώσιμη ανάπτυξη – η άλλη ανάπτυξη (8π) 

α. Οικονομικοί δείχτες – τομείς παραγωγής 

β. Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια 

γ. Η διάθεση των σκουπιδιών ή πώς τα σκουπίδια 
γίνονται χρυσάφι! 

 

 

• V. Φυσικοί κίνδυνοι και ανάπτυξη  (4π) 

α. Σεισμογενείς περιοχές 

β. Παράκτιες περιοχές και κλιματικές αλλαγές 

 

• ΙV. Παγκοσμιοποίηση και Ε.Ε.   (6π) 

α. Φοράς, χρησιμοποιείς και τρως Γεωγραφία! 

β. Ποιοί αποφασίζουν και τι γίνεται στην περιφέρεια 

 



Α. ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Γεωμορφολογική εξέλιξη της Κύπρου (6π) 

I. Η γεωγραφική θέση της Κύπρου* 
II. Τεκτονικές πλάκες της γης, κινήσεις των 

τεκτονικών πλακών* 
III. Γεωλογική ιστορία της Κύπρου* 
IV. Παράγοντες διαμόρφωσης του τοπίου – 

Ενδογενείς και εξωγενείς δυνάμεις  

 



2. Φυσιογραφικές περιοχές   (4π) 

 I. Το ορεινό σύμπλεγμα του Τροόδους* 
II. Το ορεινό σύμπλεγμα του 

Πενταδακτύλου* 
III. Η Κεντρική Πεδιάδα* 
IV. Παράκτιες πεδιάδες* 
3. Κλίμα – Χλωρίδα - Πανίδα   (4π) 

 I. Το κλίμα της Κύπρου* 
II. Χλωρίδα – Πανίδα* 

4. Φυσικοί πόροι     (5π) 

 I. Ορυκτός πλούτος* 
II. Υδάτινοι πόροι* 
III. Δασικός πλούτος* 



ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     (5π) 

5. Γεωργική δραστηριότητα* 

6. Βιομηχανική δραστηριότητα* 

7. Υπηρεσίες* 

8. Πληθυσμός* 

9. Οικισμοί* 

 

* Υπάρχει αναφορά στο νέο πρόγραμμα σπουδών  

Γ. ΚΥΠΡΙΟΙ       (4π) 



1΄΄ - ΕΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟΥ! 

ΞΑΝΑ… 



 1. Τι θέλω να μάθουν οι μαθητές μου; (Σκοποί και στόχοι του 
συγκεκριμένου μαθήματος) 

 2. Τι θέλω να μπορούν να κάνουν οι μαθητές μου στο τέλος 
του μαθήματος; (Δεξιότητες και στάσεις) 

 3. Πώς και ποια μέσα θα χρησιμοποιήσω; (Πορεία μαθήματος, 
χρονοδιαγράμματα, δραστηριότητες και διαφοροποίηση) 

 4. Αξιολόγηση και διαφοροποιημένη αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του μαθήματος (Σκοποί, στόχοι και 
διαδικασίες μπορούν να μετρηθούν/ τεκμηριωθούν ως 
αποτελέσματα της διδασκαλίας-μάθησης) 

 5. Αυτοκριτική - το κλειδί για την αποτελεσματικότητα 
παραμένει πάντοτε ο εκπαιδευτικός. (Τι δούλεψε, τι δεν 
δούλεψε και γιατί). 



Κάθε μας ενέργεια και απόφαση, παρόλο που δεν το 

αντιλαμβανόμαστε άμεσα, έχουν αντίκτυπο πολύ μακριά 

από τον τόπο που κατοικούμε. Αυτές οι αποφάσεις, οι 

καθημερινές, μπορεί να είναι προσωπικές, επαγγελματικές 

και πολιτικές.  

 



Ανθρώπινες 

Ανάγκες/ 

Επιθυμίες/ 

Απαιτήσεις 

Ενέργεια και Τεχνολογία 

Φυσικοί Πόροι και  

Πρώτες Ύλες 

Περιβάλλον 

Πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά 

Αλληλεπιδράσεις Ανθρώπου με το περιβάλλον 

108 



Αναπροσαρμογή των απόψεων για τον τρόπο που 
μαθαίνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στο σχολείο. Να 
δοθεί προσοχή στη σημασία που έχουν η χειρωνακτική 
εργασία και η χρήση όλων των αισθήσεων. 

 Βωβοί χάρτες και γραφικές παραστάσεις 

 Χάρτες, φιλμάκια και φωτογραφικό υλικό (μάθετε τους 
μαθητές να παρατηρούν, να περιγράφουν αυτά που 
βλέπουν και να εξάγουν συμπεράσματα) 

 Συζήτηση (μάθετε τους μαθητές να ακούν τους 
συμμαθητές τους, να σέβονται τη γνώμη των άλλων, να 
συζητούν με επιχειρήματα και να τηρούν 
χρονοδιαγράμματα). 

 



 «Ταξιδεύοντας» στις διάφορες ηπείρους φέρτε 
στην τάξη ή αναθέστε στους μαθητές σας να 
φέρουν μπαχαρικά, βότανα, ξηρούς καρπούς, 
φρούτα κλπ. που έχουν την προέλευσή τους από 
τις χώρες ή ηπείρους που μελετάτε. 

Ασία: κανέλλα, τσάι, πιπέρι, κάρυ, μάγκο, βαμβάκι κ.ά. 
Ν. Αμερική: καφές, ανανάς, μπανάνες, πατάτες, ντομάτες 
κ.ά. 
Αφρική: τσάι, καφές, κακάο/σοκολάτες, μπανάνες κ.ά. 
Κάνετε προσωπικές μικρές έρευνες πριν αναθέσετε στους 
μαθητές σας αυτή την εργασία. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ, μην σας πιάσουν αδιάβαστους οι 
μαθητές σας. 

 



Πρέπει να παρέχουμε εκείνες τις γεωγραφικές 

γνώσεις και δεξιότητες που θα χρειαστούν οι 

νέοι μας για να είναι ικανοί να προβλέπουν και 

να συνειδητοποιούν τις συνέπειες των 

αποφάσεων που αναφέρθηκαν πιο πριν στη 

διατήρηση και σωστή διαχείριση του 

περιβάλλοντος και την ευημερία των   

κατοίκων της γης. 



 … και διαλέξετε τύπο πανοπλίας 
(διαφοροποίηση αντιμετώπισης των 
επιθέσεων αγάπης και σεβασμού από τους 
μαθητές)… 

Ευχαριστούμε και Καλή Δουλειά 
Ή καλό βόλι 







 Είναι πεποίθησή μου ότι μέσω αυτής της 
διδακτικής προσέγγισης με την χρήση της 
τεχνολογίας, οι μαθητές / τριες θα καταλάβουν, 
και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που θα τους 
επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τον πραγματικό 
κόσμο με διάφορους τρόπους, διότι θα τους 
δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουν πόσο 
ζωτικής σημασίας  έχει γίνει η τεχνολογία σε 
οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα σήμερα, 
και πως θα συνεχίσει να είναι το κύριο εργαλείο 
για κάθε πτυχή των εργασιών κατά τα επόμενα 
έτη. 



 Σήμερα, όλο και περισσότερα σχολεία 
διεθνώς περιλαμβάνουν Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών (GIS) στα 
προγράμματα σπουδών τους για να 
βοηθήσουν τους μαθητές τους να 
αποκτήσουν πολύτιμο υπόβαθρο, τις 
γνώσεις και δεξιότητες με τις οποίες 
να μπορούν να αντιμετωπίσουν  
παγκόσμιες προκλήσεις.  



  

 Η εξάπλωση μιας νόσου. 

 Περιοχές που τείνουν να είναι σε θέση 
έκτακτης ανάγκης. 

 Τοποθεσίες που υπέστησαν καταστροφές 
από φωτιές, σεισμούς, τσουνάμι, 
ξηρασία, ηφαίστεια,  και χιονοστιβάδες. 

 Τοποθεσίες που  διαβρώθηκαν απο 
ποταμούς, πλημμύρες, τη θάλασσα και 
άλλες φυσικές αιτίες. 

 



Η Γεωγραφική έρευνα και τα 
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
(GIS) αποτελούν σημαντικά εργαλεία 
που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς, 
τους μαθητές να απαντήσουν  
οποιεσδήποτε ερωτήσεις, είτε 
προσωπικές είτε μιας κοινότητας ή 
μιας πόλης, με τοπικές και 

παγκόσμιες  επιπτώσεις.  



 Ένας δικός μου χάρτης που θα μου δώσει μια πιο ρεαλιστική 
απεικόνιση της κατανομής τοποθεσίας των διαφόρων ειδών. 

 Μαθαίνοντας μέσα από την  κατανομή τοποθεσιών, εκτός από 
την χλωρίδα και την πανίδα, τις περιφέρειες και άλλες 
περιοχές της Κύπρου. 

 Η Κύπρος είναι χωρίς αμφιβολία  πλούσια σε βιοποικιλότητα, 
έτσι που πήρε πραγματικά την προσοχή μου για να την 
καταγράψω και επεξεργαστώ υπό μορφή ενός χάρτη, και να 
τη μοιραστούν μαζί μου και οι μαθητές  / τριες μου στην τάξη. 

 Στην  επόμενη διαφάνεια (την οποία γνωρίζετε καλά), η εικόνα 
δείχνει μερικά από τα είδη χλωρίδας και πανίδας που 
υπάρχουν στο νησί. Αμέσως σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να 
τα δείξουμε πάνω σε ένα χάρτη, που θα υπόκειται σε 
περαιτέρω ανάλυση. 
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 Όλοι οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν άμεσα τη 
διδακτέα ύλη σύμφωνα με τον προγραμματισμό 
του μαθήματος. 

 Συνεχίζει ο επόμενος εκπαιδευτικός από το 
σημείο που έμεινε ο προηγούμενος 
εκπαιδευτικός σε περίπτωση αλλαγής στα 
τμήματα ή σε μετακίνηση ή μετάθεση 
εκπαιδευτικού.  

 Σε συνεννόηση με τους προγραμματιστές η 
Βιολογία Γυμνασίου να διδάσκεται σε 
συνεχόμενο δίωρο, εκτός αν η μέρα είναι 
Δευτέρα.  




