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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

 

Επικοινωνία με τθν Επικεϊρθςθ 
 

 Σθλ.:   22806319, 22806936 

 Fax:     22800862 

 Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ:  dme-chimeia@schools.ac.cy 
                 



Διαδικαςτικά 

• Ραρουςιολόγιο (υπογραφι) 

• Συμπλιρωςθ Ατομικοφ Δελτίου 

• Αφίςα 

• Ζντυπα- email 
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Θζματα εμιναρίου 
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• Επικοινωνία 

• Στόχοι τθσ Σχολικισ Χρονιάσ 2015-2016 

• Νζα Ωρολόγια Ρρογράμματα και Αναλυτικά 

• Δείκτεσ Επάρκειασ 

• Τελικζσ εξετάςεισ Ιουνίου – Εξεταςτικά 
Δοκίμια 

• Θζματα τθσ ειδικότθτασ (Εργαςτιρια, Διδαςκαλία 

Χθμείασ, κλίμα τάξθσ, υποςτθρικτικό υλικό Γϋ Λυκείου, ιςτοςελίδα 
Υ.Ρ.Ρ.,  επιμόρφωςθ κ.α.)  

 



ΕΥΧΑΙΣΤΙΕΣ 

π. Δθμιτριοσ Μαπποφρασ 

κα κζλαμε να εκφράςουμε τισ ευχαριςτίεσ μασ 
για τθν προςφορά του  

ςτον κλάδο 
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       Συγχαρθτιρια 

Ζνα  Χάλκινο Μετάλλιο από τθν Κυπριακι Αποςτολι ςτθν 47θ 
Διεκνι Ολυμπιάδα Χθμείασ 2015. 

 

• Διεξιχκθ ςτο Μπακοφ του Αηερμπαϊτηάν. 

• Συμμετείχαν  75 χϊρεσ.  

• Η Κφπροσ ςυμμετείχε με 4 μακθτζσ και 2 μζντορεσ–ςυνοδοφσ 
κακθγθτζσ. 

Συγχαίρουμε τουσ μακθτζσ, τουσ μζντορεσ-ςυνοδοφσ κακθγθτζσ, 
τουσ κακθγθτζσ που προετοιμάηουν τουσ μακθτζσ μασ αλλά και 
όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων μασ, οι οποίοι 
εργάηονται ςοβαρά και ακόρυβα για αυτζσ τισ επιτυχίεσ. 

- Ραγκφπρια Ολυμπιάδα Χθμείασ για τθ Γϋ Λυκείου (2015-2016) 
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Επικοινωνία 
• τάλω Κουκουμά 

 22806319,  99811071 

 ckoukouma@moec.gov.cy 

• Σαςοφλα Καραμιχάλθ 

  karamichali.a@cyearn.pi.ac.cy 

      Τθλ. 22402375,  22402335 

• Παντελι Παραςκευάσ  

 22402335 

• Άντρθ Ερωτοκρίτου - Γρθγορίου 

 anerotokritou@cytanet.com.cy 

     Τθλ. 22809506   
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• 1οσ  ςτόχοσ: Βελτίωςθ Μακθςιακϊν 
Αποτελεςμάτων 

  

• 2οσ  ςτόχοσ: Διαχρονικά Διδάγματα από 
τουσ Αγϊνεσ των Κυπρίων για Ελευκερία 

 

• 3οσ  ςτόχοσ: Καταπολζμθςθ τθσ θτορικισ 
του μίςουσ 
 

Στόχοι ςχολικισ χρονιάσ  
2015-2016 
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• Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων (διαγωνίςματα  

     και εξετάςεισ). 

• Ζγκαιροσ εντοπιςμόσ τόςο των μακθτϊν με χαμθλζσ 
επιδόςεισ, όςο και των μακθτϊν με ψθλζσ επιδόςεισ 
και παροχι ενίςχυςθσ και προσ τισ δφο ομάδεσ 

• Διαμορφωτικι και τελικι αξιολόγθςθ των μακθτϊν. 

•  Ραρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του κάκε μακθτι 
ξεχωριςτά. 

• Διαφανι κίνθτρα ςτουσ μακθτζσ 

• Υψθλζσ προςδοκίεσ 
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Μακθςιακά αποτελζςματα 



• Μεγιςτοποίθςθ του διδακτικοφ χρόνου 
• Ροιότθτα διδαςκαλίασ (ο εκπαιδευτικόσ ςτθν 

τάξθ) 
 Αξιολόγθςθ του μακθτι (ςυμμετοχι, 

εργαςτιριο, εργ. αναφορά, κατ' οίκον 
εργαςία, διαγωνίςματα) 

 Δόμθςθ του μακιματοσ 
 Χριςθ εμπεδωτικϊν αςκιςεων 
 Σφγχρονεσ μζκοδοι διδαςκαλίασ (διερϊτθςθ, 

διερεφνθςθ, λφςθ προβλιματοσ…) 
 Δθμιουργία  του κατάλλθλου μακθςιακοφ 

περιβάλλοντοσ ςτθν τάξθ και ςτο εργαςτιριο 
9 

Μακθςιακά αποτελζςματα 



• Μακθτοκεντρικι Διδαςκαλία 
 Ο κάκε μακθτισ είναι μοναδικό πρόςωπο 
 Είναι όλα τα παιδιά αποδεκτά μζλθ τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ και τθσ τάξθσ μασ 
 Ιςότιμθ ςυμμετοχι όλων των παιδιϊν ςτθν 

εκπαίδευςθ.  
 Διαφοροποίθςθ διδαςκαλίασ  
 Ρρακτικζσ που κα ανταποκρίνονται ςτισ 

εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ τω μακθτϊν.  
Εκμετάλλευςθ τθσ νοθμοςφνθσ του κάκε 
μακθτι (πολλαπλζσ νοθμοςφνεσ) 
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Μακθςιακά αποτελζςματα 



Αναλυτικά και Νζα Ωρολόγια Προγράμματα 

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΤΜΝΑΙΟY 
  ΣΑΞΗ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΣΑ Αϋ Βϋ Γϋ 

1 Νζα Ελλθνικά / Αγωγι του Ρολίτθ 5 5 6 

2 Αρχαία Ελλθνικά / Αρχαιογνωςία 4 4 4 

3 Μακθματικά 5 4 4 
4 Φυςικι 0 2 2 
5 Χθμεία 0 1 1 

6 Βιολογία 2 1 2 
7 Γεωγραφία 1 1 0 
8 Ιςτορία / Ιςτορία τθσ Κφπρου 2 2 3 

9 Αγγλικά 3 3 2 
10 Γαλλικά 2 2 2 
11 Ρλθροφορικι 2 2 2 
12 Τζχνθ 1 2 2 
13 Μουςικι 2 2 1 
14 Φυςικι Αγωγι / Ρρ. Βοικειεσ 3,5 3 3 

15 Θρθςκευτικά 2 2 2 
16 Σχεδιαςμόσ και Τεχνολογία 1,5 1 1 

17 Οικιακι Οικονομία 2 1 1 

  ΣΥΝΟΛΟ 38 38 38 11 
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Εξεταηόμενα μακιματα για τθν  
Αϋ Λυκείου 

1θ ΟΜΠ 2θ ΟΜΠ 3θ ΟΜΠ 4θ ΟΜΠ 

Νζα Ελλθνικά Νζα Ελλθνικά Νζα Ελλθνικά Νζα Ελλθνικά 

Μακθματικά κ.κ.   Μακθματικά προς.    Μακθματικά προς. Μακθματικά κ.κ. 

Αρχαία 
Ελλθνικά/    Αρχαιογνωςία 
προς. 

Φυςικι προς.    Οικονομικά προς. Οικονομικά προς. 

Ιςτορία προς. Χθμεία-Βιολογία Ιςτορία Αγγλικά προς. 
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Σεχνικζσ χολζσ  
 

• Για τθ ςχολικι χρονιά 2015-2016 δεν 
υπάρχουν αλλαγζσ 

• Σεχνικι χολι Νζο Ωρολόγιο  
(2016-2017) 
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Αναλυτικό  Αϋ Λυκείου 
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• Τι είναι οι Δείκτεσ;  
• 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,  
 

Δείκτεσ 
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 Διδάςκω τον μακθτι Vs Διδάςκω τθν φλθ  

 

 Στρζφουν, για πρϊτθ φορά, ςυνειδθτά, τθν 
προςοχι του εκπαιδευτικοφ και του μακθτι 
ςτο τι μακαίνει ο μακθτισ (δείκτθσ επιτυχίασ) 
και όχι ςτο ποια φλθ καλφπτεται, κακϊσ και 
ςτθ ςυγκεκριμενοποίθςθ των απαραίτθτων 
διδακτζων για κάκε αναμενόμενο μακθςιακό 
αποτζλεςμα (για κάκε δείκτθ επάρκειασ).  
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Δείκτεσ 



• Οι Δείκτεσ περιλαμβάνουν όλα τα είδθ μάκθςθσ, ό,τι 
αναμζνεται μζςα από τθν εκπαίδευςθ να αναπτφξει ο 
μακθτισ, ωσ Μακθςιακά Αποτελζςματα, τα οποία 
πιςτοποιοφν τθν ανάπτυξθ και τισ ικανότθτεσ του μακθτι 
ςε κάκε τάξθ και επίπεδο εκπαίδευςθσ:  
 πλθροφορίεσ,  
 ζννοιεσ,  
 δεξιότθτεσ,  
 τρόπο ςκζψθσ και ςτρατθγικζσ,  
 ςτάςεισ και αξίεσ  

• Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων, ςτθν 
καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ και δθμιουργικότθτασ, ςε 
ςτάςεισ διά βίου μάκθςθσ, ςυμβίωςθσ και ςυνεργαςίασ, 
οφτωσ ϊςτε τα μακθςιακά αποτελζςματα να παρζχουν τθ 
βάςθ για ποιότθτα ηωισ και ουςιαςτικι δραςτθριοποίθςθ 
ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία.  
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Δείκτεσ 



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

 

• Τι 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  
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Δείκτεσ Επιτυχίασ 



• Οι Στόχοι είναι γενικζσ και κατά το πλείςτον αόριςτεσ 
δθλϊςεισ που δείχνουν Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα, αλλά δεν αναφζρονται ςε 
προαπαιτοφμενα για ςκοποφσ Διαμορφωτικισ 
Αξιολόγθςθσ και Διδαςκαλίασ  

• ΣΤΟΧΟΣ: Π.χ. Να υπολογίηει τον αρικμό των moles μιασ 
ουςίασ.  

• Ωσ Αποτελζςματα δεν περιλαμβάνουν λειτουργικι 
ανάλυςθ των ςυγκεκριμζνων και διδακτζων 
γλωςςικϊν / μακθματικϊν δεξιοτιτων, ςτάςεων.  

• Δεν απαντοφν ςτο Γιατί τθσ διδαςκαλίασ για τθν 
αδυναμία του μακθτι και δεν οριοκετοφν τα βιματα 
για τθ βελτίωςι του  
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Διαφορά δεικτϊν επιτυχίασ και ςτόχων 



• Οι μακθτζσ που θλικιακά φοιτοφν ςτθν ίδια τάξθ ζχουν 
διαφορετικζσ  
 Μακθςιακζσ ανάγκεσ με βάςθ τθν ανάπτυξθ και 

ετοιμότθτά τουσ  
 Κίνθτρο για μάκθςθ  
 Ιςτορικό εκπαίδευςθσ, εντόσ και εκτόσ ςχολείου  
 

• Η διάγνωςθ των διαφορετικϊν αναγκϊν και του 
ςθμείου εκπαιδευτικισ ανάπτυξθσ του κάκε μακθτι 
διευκολφνεται και υλοποιείται με αναφορά ςτουσ 
Δείκτες Επιτυχίας.  

• Η υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ ικανοποίθςθσ των 
διαγνωςμζνων αναγκϊν διευκολφνεται και υλοποιείται 
με αναφορά ςτουσ Δείκτες Επάρκειας.  
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«Όλοι οι μακθτζσ μακαίνουν»  



• «Eτοιμότθτα προσ μάκθςθ 
 Η ζννοια τθσ ετοιμότθτασ δεν ταυτίηεται με τθν 

ικανότθτα. Δείχνει ποιεσ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ 
και εμπειρίεσ ζχει ο μανκάνων, οφτωσ ϊςτε να 
μπορεί να οικοδομιςει με βάςθ αυτζσ, νζεσ 
γνϊςεισ και εμπειρίεσ.  

• Η ετοιμότθτα δεν δθμιουργείται αυτόματα αλλά 
με τθν αλλθλεπίδραςθ του ατόμου με το 
περιβάλλον. Αυτό ςθμαίνει ότι το άτομο 
αναπτφςςεται με τθ δράςθ πάνω ςτο περιβάλλον 
και ανάλογα με το βακμό και τθν ζκταςθ ωρίμαςθσ  

• Η μάκθςθ διευκολφνεται όταν οι προαπαιτοφμενεσ 
Νοθτικζσ-Κινθτικζσ δεξιότθτεσ, Γνωςτικζσ 
ςτρατθγικζσ, Πλθροφορίεσ και Ζννοιεσ, Στάςεισ και 
αξίεσ λαμβάνονται υπόψθ και καλλιεργοφνται.  
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ΕΡΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 
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Συμπεραςματικά , οι Δείκτεσ είναι… 

• Ουςιαςτικό Βιμα Ποιοτικισ Αναβάκμιςθσ τθσ 
Εκπαίδευςθσ  

• Μζτρο Προόδου και Βελτίωςθσ του Μακθτι  
• Όργανο Διαμορφωτικισ Αξιολόγθςθσ  
• Μζςο Αυτο-αξιολόγθςθσ τθσ Διδαςκαλίασ από 

τον ίδιο τον Εκπαιδευτικό  
• Βάςθ και Προχπόκεςθ Διαφοροποίθςθσ  
• Διαδικαςία Εκλογίκευςθσ τθσ Διδαςκαλίασ  
• Προχπόκεςθ Αφξθςθσ τθσ Παιδαγωγικισ 

Αυτονομίασ του Εκπαιδευτικοφ  
• Μζςο Παιδαγωγικισ Αυτονόμθςθσ τθσ Σχολικισ 

Μονάδασ  
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Οι Δείκτεσ Επάρκειασ και Επιτυχίασ  
Αναμζνεται να πλαιςιωκοφν από… 

• Ουςιαςτικι ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ  

• Μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ  

• Υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν ςε επίπεδο τάξθσ 
και ςχολείου  

• Ουςιαςτικι ςφνδεςι τουσ με τθν κάκε μορφισ 
αξιολόγθςθ  

• Συνεχισ ανατροφοδότθςθ των ίδιων των δεικτϊν 
και τθσ εφαρμογισ τουσ από τισ Επιςτθμονικζσ 
Ομάδεσ Ανάπτυξθσ των Δεικτϊν και τουσ 
Επικεωρθτζσ ςτα ςχολεία.  
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• Ανάπτυξθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ μεταξφ 
εκπαιδευτικϊν και επικεϊρθςθσ 

• Καλι και ςυχνι επικοινωνία  

 Συνζπεια και ςυςτθματικότθτα ςτθν 
παρακολοφκθςθ του ζργου που 
επιτελείται.  

 Ανατροφοδότθςθ ςτθ δουλειά που γίνεται 
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Θζματα τθσ ειδικότθτασ 
Στόχοι τθσ επικεϊρθςθσ 



• Οι εκπαιδευτικοί, αποτελοφν τον πιο ςθμαντικό 
παράγοντα, ςτθν προςπάκεια για ποιοτικι 
αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ 

• Οι εκπαιδευτικοί, κατά τθν εκπαιδευτικι τουσ 
δράςθ, ζχουν να αντιμετωπίςουν διλιμματα, 
ερωτιματα και επαγγελματικζσ ανθςυχίεσ.  

 

 Χρειάηεται να ενιςχφςουμε τον εκπαιδευτικό 
ςτο ζργο του.  Να ενδυναμϊςουμε τον 
εκπαιδευτικό ωσ παιδαγωγό, επαγγελματία και 
επιςτιμονα. 
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Θζματα τθσ ειδικότθτασ 
Στόχοι τθσ επικεϊρθςθσ 



Η επιμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ είναι 
προτεραιότθτα.  Η επιμόρφωςθ (επαγγελματικι 
μάκθςθ) ενιςχφει τον εκπαιδευτικό ςτο ζργο του. 
Ενιςχφονται  

• θ αυτοπεποίκθςθ, 
• θ αυτοεκτίμθςθ, 
• θ ικανοποίθςθ από τθν εργαςία του και  
• θ ικανοποίθςθ από τθ ςυνεργαςία με μακθτζσ 

και ςυναδζλφουσ. 
  Τακτικι ςυηιτθςθ κεμάτων επαγγελματικισ  
       ανάπτυξθσ 
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Θζματα τθσ ειδικότθτασ 
Στόχοι τθσ επικεϊρθςθσ 



• Ραρακολοφκθςθ διδαςκαλίασ – “Δειγματικζσ” 

 Να ανοίξουν οι τάξεισ  

 Εποικοδομθτικι καλοπροαίρετθ κριτικι, με 
ςτόχο  τθ ςυηιτθςθ, που κα οδθγιςει ςτθν 
ανάπτυξθ, ςτον αναςτοχαςμό και  ςτθν 
ανακεϊρθςθ πρακτικϊν και δράςεων μζςα 
ςτθν τάξθ 

 Συνεργαςία, ςυντονιςμόσ, αλλθλοχποςτιριξθ, 
ανταλλαγι ιδεϊν 

 (Θα επανζλκουμε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ)  
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Θζματα τθσ ειδικότθτασ 
Στόχοι τθσ επικεϊρθςθσ 



• Ραρουςίαςθ των καλϊν πρακτικϊν 

  Συνάδελφοι ζχουν δουλζψει ςε 
ερευνθτικά προγράμματα και ζχουν 
ετοιμάςει καλό υλικό. 

 Συνάδελφοι ζχουν παρουςιάςει ζρευνεσ 
και ζχουν αξιζπαινεσ ςυμμετοχζσ ςε 
διαγωνιςμοφσ και προγράμματα. 

• Ενκάρρυνςθ για ςυμμετοχι ςε προγράμματα, 
διαγωνιςμοφσ, δράςεισ του ςχολείου… 
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Θζματα τθσ ειδικότθτασ 
Στόχοι τθσ επικεϊρθςθσ 
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• Μετάδοςθ τθσ δικισ μασ αγάπθσ και  
ενκουςιαςμοφ για τθ χθμεία, ςε όλουσ τουσ 
μακθτζσ.  

• Κινθτοποίθςθ των μακθτϊν, ενκάρρυνςθ, 
προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ 

 (εργαςτιρια, επιςκζψεισ, προγράμματα, 
εργαςίεσ, μζκοδοι διδαςκαλίασ) 

• Αλλθλεπίδραςθ και ςυνεργαςία των 
εκπαιδευτικϊν με τουσ μακθτζσ και εκτόσ 
τάξθσ 
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Θζματα τθσ ειδικότθτασ 
Στόχοι τθσ επικεϊρθςθσ 



• Συμμετοχι ςε επαγγελματικζσ κοινότθτεσ, 
διαδικτυακζσ και άλλεσ (κα επανζλκουμε με 
ςυγκεκριμζνεσ ειςθγιςεισ) 

• Αναβάκμιςθ και εμπλουτιςμόσ του υλικοφ που 
υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα  
 άρκρα, ζρευνεσ, φφλλα εργαςίασ, μελζτεσ   
 θ ςυμμετοχι και ςυνειςφορά όλων  

απαραίτθτθ 
• Συνεργαςία με Ρ.Ι. με Ρ.Κ. (τμιμα Χθμείασ και 

ΕΡΑ) 
• Συνεργαςία με ΣΥΧΗΚΑ και ΡΕΕΧ 

 
33 

Θζματα τθσ ειδικότθτασ 
Στόχοι τθσ επικεϊρθςθσ 



• Ραραλαβι Εργαςτθρίου Χθμείασ το Σεπτζμβριο 

• Αςφάλεια ςτο εργαςτιριο (εξαεριςμόσ, 
ςφςτθμα ςυναγερμοφ, ςιμανςθ πυροςβε-
ςτιρων και υγραερίου, αχρείαςτα 
αντιδραςτιρια, ετικζτεσ ςτα μπουκαλάκια …) 

• Αςφάλεια ςτο εργαςτιριο (τςάντεσ, κοςμιματα, 
ρόπεσ…) 

• Ζλεγχοσ / τακτοποίθςθ παραςκευαςτθρίου 

• Επικίνδυνεσ ουςίεσ π.χ. μεκανάλθ, μεκανόλθ 

 

 

 

 

Θζματα τθσ ειδικότθτασ - 
Εργαςτιριο 



• Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

• Ανάγκεσ Εργαςτθρίου 

• Ρυροχθμικι Ανίχνευςθ (λφχνοι, λάςτιχα 
υγραερίου, LiCl) 

• Στο εργαςτιριο κα πρζπει να υπάρχουν τυπωμζνα 

 τα δελτία δεδομζνων αςφάλειασ 

 τα Α.Ρ. όλων των τάξεων 

• Ευχάριςτο, παιδαγωγικά φιλόξενο εργαςτιριο 
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Θζματα τθσ ειδικότθτασ - 
Εργαςτιριο 



• Ακολουκείται θ ςειρά των κεφαλαίων, όπωσ 
αναφζρεται ςτον ετιςιο προγραμματιςμό και 
ςτα Α.Ρ. και ΟΧΙ θ ςειρά του βιβλίου.  

• Να ςταλοφν τα Εξεταςτικά Δοκίμια και οι 
λφςεισ (dme-chimeia@schools.ac.cy ). 

• Στο γραφείο του Β.Δ. ι ςτο εργαςτιριο κα 
πρζπει να υπάρχει αρχείο με όλα τα φφλλα 
εργαςίασ,  τισ αςκιςεισ και τα διαγωνίςματα 
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Θζματα τθσ ειδικότθτασ 
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• Δείκτεσ  (Εκπαιδευτικό Υλικό – Ιςτοςελίδα Υ.Ρ.Ρ.) 

• Ρρογραμματιςμοί  

• Ρειράματα  

• Μζκοδοι διδαςκαλίασ 

• Χριςθ των βιβλίων και χριςθ τετραδίων  

• Κατϋοίκον εργαςία  

• Επιβράβευςθ 
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Θζματα τθσ ειδικότθτασ - 
Γυμνάςιο 



• Νζο Αναλυτικό (Εκπαιδευτικό Υλικό – Ιςτοςελίδα Υ.Ρ.Ρ.) 

• Μακθτζσ με διαφορετικι ετοιμότθτα 

• Απαραίτθτθ θ γνϊςθ του περιεχομζνου των Α.Ρ. του 
Γυμναςίου 

• Ενδεικτικζσ αςκιςεισ ςτθν ιςτοςελίδα 

• Βιβλία (Νζο Εργαςτθριακό και Νζο Ελλθνικό βιβλίο) 

• Εξεταςτικό δοκίμιο μόνο για τουσ μακθτζσ τθσ 2θσ ομάδασ 
προςανατολιςμοφ και τουσ υςτεροφντεσ από τισ άλλεσ 
ομάδεσ προςανατολιςμοφ 

• Ευπρόςδεκτθ θ καλοπροαίρετθ κριτικι για όλεσ τισ 
αλλαγζσ 
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Θζματα τθσ ειδικότθτασ –
ΑϋΛυκείου 



• Δεν υπάρχουν  αλλαγζσ για τθ ςχολικι χρονιά 
2015-2016 

• Τα βιβλία τθσ ΥΑΡ δεν ζχουν ςταλεί ακόμα 
ςτα ςχολεία 
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Θζματα τθσ ειδικότθτασ –
ΒϋΛυκείου 



• Νζο Υποςτθρικτικό Υλικό ςτθν ιςτοςελίδα του 
Υπουργείου 

• Εξεταςτζα Φλθ 

• Στατιςτικά αποτελζςματα των Ραγκυπρίων 
Εξετάςεων 

• Βιβλία (δε δθλϊκθκαν ανάγκεσ) 

• Ζντυπο ςτα email με υπενκφμιςθ των εκτόσ 
φλθσ ενοτιτων 
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Θζματα τθσ ειδικότθτασ –  
Γϋ  Λυκείου 



Θζματα τθσ ειδικότθτασ –  
Γϋ  Λυκείου 

• Για τθ Γϋ Ενιαίου Λυκείου θ εξεταςτζα φλθ 
περιλαμβάνεται ςτον οδθγό των Ραγκυπρίων 
Εξετάςεων 2016 και παραμζνει θ ίδια.  

• Αςάφειεσ ςτον Οδθγό Ραγκυπρίων Εξετάςεων 

• Πλθ θ διδακτζα φλθ για τθ Γϋ Λυκείου είναι και 
εξεταςτζα.  

• Δεν διδάςκεται οφτε εξετάηεται ότι είναι εκτόσ φλθσ 
(βλζπε ςχετικό ζντυπο).  

• Τπάρχει βοικθμα προγραμματιςμοφ τθσ φλθσ ςτθν 
ιςτοςελίδα.  

• Ακολουκείται θ Ονοματολογία των οργανικϊν 
ενϊςεων όπωσ δίνεται ςτο βιβλίο τθσ Γϋ Λυκείου. 
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Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ  

 

• Τα πειράματα πρζπει να γίνονται από τουσ 
μακθτζσ. Η επίδειξθ των πειραμάτων να 
γίνεται μόνο όπου αναφζρεται ςτο Α.Ρ. 

• Τα πειράματα να γίνονται ςτθν εςτία εκεί 
που επιβάλλεται και να παίρνονται 
πάντοτε όλεσ οι απαραίτθτεσ  προφυλάξεισ. 

• Είναι ςθμαντικό να  γνωρίηουμε τα 
προβλιματα υγείασ των μακθτϊν μασ πριν 
ξεκινιςουν τα εργαςτιρια. 
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Γενικζσ οδθγίεσ για τα εξεταςτικά 
δοκίμια 

 

• Η δνκή ηωλ εμεηαζηηθώλ δνθηκίωλ ηεο Β΄ θαη 
Γ΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ παξακέλεη ε ίδηα. 

 

• Η δνκή ηωλ εμεηαζηηθώλ δνθηκίωλ ηεο Α΄ θαη 
Β΄ Λπθείνπ έρεη αλλάξει!!! 
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 Οι ειςθγιςεισ αφοροφν ςτον τρόπο και  
φφοσ γραφισ, ςτθ ςυνζπεια, ςτθν 
ορκογραφία και ςτο λεξιλόγιο που πρζπει 
να χρθςιμοποιείται (βλζπε ζντυπο με 
ριματα που ςτάλκθκε με email).  

Εξεταςτικά Δοκίμια- Ειςθγιςεισ 
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• Η εκφϊνθςθ των ερωτιςεων ςτα δοκίμια να 
είναι ςαφισ και επιςτθμονικά ορκι.  

• Κάκε κείμενο πρζπει να ελζγχεται για τυχόν 
ορκογραφικά λάκθ.  

• Η καλι και δομθμζνθ οργάνωςθ του εξεταςτικοφ 
δοκιμίου και θ καλαίςκθτθ οπτικι του 
παρουςίαςθ είναι από τουσ πιο ςθμαντικοφσ 
παράγοντεσ ενόσ επιτυχθμζνου δοκιμίου. 

    Αν  ζνα γραπτό δεν είναι παρουςιάςιμο και τα  
    τμιματα του είναι άτακτα αρικμθμζνα ι  
    τοποκετθμζνα, τότε πολφ πικανό πολλοί  
    μακθτζσ να ςυγχιςτοφν.  
 

 

Εξεταςτικά δοκίμια 1 
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Εξεταςτικά δοκίμια 

• Η αρίκμθςθ του κειμζνου και ο διαχωριςμόσ του 
ςε τμιματα ι ενότθτεσ πρζπει να γίνεται 
προςεκτικά και με ςυνζπεια. 

• Αποφυγι χριςεωσ υπερβολικά μεγάλων 
προτάςεων.  Η χριςθ προτάςεων μεγαλυτζρων 
των τεςςάρων γραμμϊν προκαλεί ςφγχυςθ ςτον 
αναγνϊςτθ και αυξάνει τθν πικανότθτα 
γραμματικϊν ι ςυντακτικϊν λακϊν.   
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Εξεταςτικά δοκίμια 

• Ρρζπει να χρθςιμοποιείται ο ίδιοσ τφποσ 
(Arial, Times New Roman, …) και το ίδιο 
μζγεκοσ γραμματοςειράσ ςε όλο το κείμενο.  

• Αποφυγι υπερβολικισ χριςθσ κεφαλαίων, 
bold, italic, υπογράμμιςθσ.  Εάν 
χρθςιμοποιοφνται, τότε πρζπει να 
χρθςιμοποιοφνται παντοφ με τον ίδιο τρόπο 
για ομοιομορφία του κειμζνου. 
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Μέγεθος 
Μονάδα 

Όνομα Σύμβολο 

Μήκος μέηρο (meter) m 

Μάζα τιλιόγραμμο (kilogram) kg   και   g 

Χρόνος δεσηερόλεπηο (second) s 

Ποζό ύλης γραμμομόριο (mole) mol 

Όγκος Λίηρα (liter) L   και    mL 

Μνλάδεο Μεηξήζεωο (Υπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο- 

Μέηξα θαη Σηαζκά ηεο Κ.Γ.) 

• Η αξηζκεηηθή ηηκή ηεο κνλάδαο πξέπεη λα δηαρωξίδεηαη 

κε δηάζηεκα από ην ζύκβνιν ηεο (π.ρ. 35 s θαη όρη 

35s). 

• Τν πξόζεκα ‘kilo’ (1000) γξάθεηαη ζε ζπληνκνγξαθία 

ωο ‘k’ θαη όρη ‘K’.  Γηα παξάδεηγκα, ε ζωζηή γξαθή 

είλαη kg θαη όρη Kg.  

Εξεταςτικά δοκίμια 



Εξεταςτικά δοκίμια 
• Αν  ζνα χθμικό ςτοιχείο/χθμικι ζνωςθ είναι μζροσ 

μιασ πρόταςθσ, τότε πρζπει να γράφετε το όνομα. Τα 
ςφμβολα /χθμικοί τφποι να ακολουκοφν το όνομα.   

     Να τοποκετείται κόμμα αμζςωσ πριν και μετά  
      (…τθν αντίδραςθ άνκρακα, C, με οξυγόνο, Ο2,….).  Το ίδιο  
      ιςχφει και για τισ ςτακερζσ όπωσ παράδειγμα  θ  
      ςτακερά θλεκτρολυτικισ διάςταςθσ, Κ. 
• Γίνεται πρϊτα αναφορά ςτον πινάκα/ςχεδιάγραμμα/ 

γραφικι παράςταςθ, αμζςωσ μετά αυτό τοποκετείται 
και ακολουκοφν οι ερωτιςεισ. 

•  ΡΟΣΟΧΗ ςτθν ποιότθτα τθσ εικόνασ/ γραφικισ   
παράςταςθσ 

• Τα δεκαδικά δίνονται με κόμμα και όχι με τελεία π.χ. 
Cl=35,5  και όχι 35.5 
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Εξεταςτικά δοκίμια 
• Η κατανομι των μονάδων να είναι ανάλογθ 

και να αναγράφεται ςτθν ερϊτθςθ. Η 
χαμθλότερθ υποδιαίρεςθ να είναι 0,5 μον. 

• Χρθςιμοποιοφμε τθ λζξθ οξίνιςθ αντί όξινςθ ι 
τθν ζκφραςθ «… οξινιςμζνο με κειικό οξφ.» 

• Αποςταγμζνο ι απεςταγμζνο! Και τα δφο 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Για να υπάρχει 
μια ςυνζπεια ςτον τρόπο γραφισ, ασ 
χρθςιμοποιοφμε όλοι το επίκετο 
ΑΡΟΣΤΑΓΜΕΝΟ. 

• «Να υπολογίςετε τθν τιμι του pH» 
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Εξεταςτικά δοκίμια 

• Στο Αϋ μζροσ του δοκιμίου οι ερωτιςεισ να είναι πάνω 
ςε πιο εφκολα κζματα τθσ φλθσ. 

• Στθν Αϋ Λυκείου χρθςιμοποιοφμε για τθ γραφι των 
χθμικϊν αντιδράςεων τα ςφμβολα των ςτοιχείων και 
τουσ χθμικοφσ τφπουσ των χθμικϊν ενϊςεων (όχι μόνο 
λεκτικά). 

• Στθν Αϋ τάξθ οι μακθτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν τα 
ςκζνθ των ςτοιχείων και πολυατομικϊν ανιόντων που 
είναι ςτθν φλθ τουσ. 

• Δυνάμεισ Van Der Waals = Διαμοριακζσ Δυνάμεισ 
ζλξθσ 

• Καλφτερα να αποφεφγονται ερωτιςεισ ςτισ οποίεσ 
ηθτείται από τουσ μακθτζσ να δίνουν οριςμοφσ. 
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• Η παξαγγειία ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά από ηνλ 

θαηάινγν νξγάλωλ θαη αληηδξαζηεξίωλ Φεκείαο. 

• Τα ζρνιεία όηαλ θάλνπλ παξαγγειία πξέπεη 

ταυτόχπονα λα ζπκπιεξώλνπλ  ην έληππν ΓΔΝ 

32Α (Γειηίν Αίηεζεο θαη Έθδνζεο Αγαζώλ) θαη λα ην 

ζηέιλνπλ ζηελ απνζήθε ηνπ Υ.Π.Π.  

• Η παξαιαβή ηεο παξαγγειίαο ζαο ζα γίλεη  

Σεπηέκβξην –Ννέκβξην 2015 κε ηελ πξνϋπόζεζε 

όηη ηα δύν έληππα έρνπλ ζηαιεί θαη ππάξρνπλ ζην 

αξρείν ηεο απνζήθεο ηνπ Υ.Π.Π. 
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ΔΙΑΦΟΑ 

• Ζντυπο ΡΕΕΧ 

• Εγκφκλιοσ για τθν Βϋκαι Γϋ φάςθ τθσ 
Ραγκφπριασ Ολυμπιάδασ Χθμείασ 

• Ανακοινϊςεισ ΣΥΧΗΚΑ 
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Ευχαριςτϊ πολφ για τθ 
προςοχι ςασ! 
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As vantagens de viajar em grupo.flv

