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Α.1. Νομοθεσία

Σύμφωνα με την τροποποίηση του βασικού νόμου και 
με την προσθήκη ειδικής διάταξης για τις εξετάσεις 
των δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης:
 Για τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα συμμετέχουν 

σε προαγωγικές εξετάσεις στο τέλος του A΄ 
Τετραμήνου οι Α’ και  Β΄ τάξεις Λυκείου και 
Τεχνικών Σχολών.

Η εισαγωγή των απολυτήριων εξετάσεων για τη 
Γ΄ τάξη Λυκείου και Τεχνικών Σχολών θα γίνει 
από τη σχολική χρονιά 2020-2021.
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Η εισαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων
εξετάσεων τετραμήνων στις τρεις τάξεις του
Γυμνασίου θα γίνει από τη σχολική χρονιά
2021-2022 με βάση τα πορίσματα και εισηγήσεις της
αξιολόγησης της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής
Προετοιμασίας και Αξιολόγησης των διαδικασιών
αξιολόγησης του μαθητή που συστήνεται δυνάμει
του Κανονισμού 47 των περί Λειτουργίας των
Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
Κανονισμών.
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Α.1. Νομοθεσία
Αξιολόγηση του μαθητή 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(8)(β) των περί 
Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2017 νοείται ότι ο 
βαθμός κάθε τετραμήνου για τα εξεταζόμενα 
μαθήματα είναι το άθροισμα της προφορικής 
επίδοσης και της γραπτής εξέτασης, με αναλογία 
εξήντα τοις εκατό (60%) για την προφορική επίδοση 
και σαράντα τοις εκατό (40%)  για τη γραπτή 
προαγωγική εξέταση.

8



Α.2. Αξιολόγηση μαθητή/τριας 
- Εξεταζόμενα μαθήματα 

Γραπτή εξέταση (40%)

 Προαγωγικό Δοκίμιο τύπου κοινού διαγωνίσματος,

διάρκειας 90 λεπτών με δυνατότητα παράτασης για

μαθητές που τυγχάνουν διευκολύνσεων. Εξαιρείται

το μάθημα των Νέων Ελληνικών όπου η διάρκεια

της εξέτασης θα είναι 135 λεπτά.
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Α.3. Δείκτες Επιτυχίας/ Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, για 

τη σχολική χρονιά 2019-2020, θα αποτελεί το 

50% της διδαχθείσας ύλης του Τετραμήνου και θα 

καθοριστεί μετά από συνεννόηση μεταξύ των 

διδασκόντων/ουσών της κάθε σχολικής μονάδας. 
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Α.4. Αξιολόγηση μαθητή/τριας
Μη εξεταζόμενα μαθήματα

Σημειώνεται ότι στο κάθε μη εξεταζόμενο 
μάθημα θα γίνεται μόνον ένα διαγώνισμα ανά 
Τετράμηνο και αυτό πρέπει να είναι 
προειδοποιημένο.

Ο βαθμός του διαγωνίσματος θα αποτελεί το 40% 
του βαθμού κάθε Τετραμήνου και το υπόλοιπο 60% 
θα στηρίζεται στις μορφές αξιολόγησης της 
προφορικής επίδοσης του/της μαθητή/τριας

11



Η αξιολόγηση
αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος

της διαδικασίας της 

μάθησης.
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5. Η συνεχής αξιολόγηση Τετραμήνων, εντάσσεται στο πλαίσιο 
της διαμορφωτικής αξιολόγησης (formative assessment), 
η οποία έχει πολύπλευρα οφέλη (i) :

 Απουσιάζει ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας

 Μειώνονται τα διαγωνίσματα, τα οποία  είναι μόνον 

προειδοποιημένα.

 H εξέταση Τετραμήνων  έχει τη μορφή κοινού 

διαγωνίσματος 90 λεπτών και αφορά στο 50% της 

διδαχθείσας ύλης (Νέα Ελληνικά 135 λεπτά).

 Ο όγκος της ετήσιας εξεταστέας ύλης μοιράζεται στις 

εξετάσεις των δύο Τετραμήνων.
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 Υπάρχει αποφόρτωση και μείωση του άγχους.

 Η νέα γνώση κατανέμεται με τέτοιο τρόπο ώστε υπάρχει 

επαρκής χρόνος για εμπέδωση και ευκαιρία διαπίστωσης 

των αδυναμιών και των ελλείψεων.

 Καθιερώνεται ο έγκαιρος και επαρκής εντοπισμός των 

διδακτικών αναγκών του/της μαθητή/τριας με στόχο τη 

βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
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5. Η συνεχής αξιολόγηση Τετραμήνων, εντάσσεται στο πλαίσιο 
της διαμορφωτικής αξιολόγησης (formative assessment), 
η οποία έχει πολύπλευρα οφέλη (ii) :



 Παρέχεται η δυνατότητα συχνότερης ανατροφοδότησης 

όλων των εμπλεκομένων (Διεύθυνση Σχολικής Μονάδας, 

εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες) ώστε να 

επισημαίνονται τα προβλήματα και να παρέχεται βοήθεια 

στους/στις μαθητές/τριες (υποστηρικτικές ενέργειες 

ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των 

μαθητών/τριών).
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5. Η συνεχής αξιολόγηση Τετραμήνων, εντάσσεται στο πλαίσιο 
της διαμορφωτικής αξιολόγησης (formative assessment), 
η οποία έχει πολύπλευρα οφέλη (iii) :



 Παρέχονται ευκαιρίες μάθησης και διαφοροποίησης των 

τεχνικών και μεθόδων αξιολόγησης και δίνεται η ευκαιρία 

στους/στις μαθητές/τριες να αξιολογηθούν πέραν του 

γραπτού λόγου.

 Αποτρέπεται η αποστήθιση και η εξέταση άγονων 

πληροφοριών.

 Υποστηρίζεται η καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και 

αξιών συνεχούς ανάπτυξης.
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5. Η συνεχής αξιολόγηση Τετραμήνων, εντάσσεται στο πλαίσιο 
της διαμορφωτικής αξιολόγησης (formative assessment), 
η οποία έχει πολύπλευρα οφέλη (iv) :



 Παρέχεται στους/στις εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να 

αναλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις, κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας τους, για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της διδασκαλίας 
και της μάθησης.

Συμπερασματικά:

Η αξιολόγηση δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο ανάπτυξης,
και επιτυγχάνεται με τη διάγνωση των αδυναμιών και τις 
κατάλληλες παρεμβάσεις για βελτίωση.17

5. Η συνεχής αξιολόγηση Τετραμήνων, εντάσσεται στο πλαίσιο 
της διαμορφωτικής αξιολόγησης (formative assessment), 
η οποία έχει πολύπλευρα οφέλη (v) :





Β. Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης για 

την εξαγωγή του προφορικού βαθμού 

Τετραμήνου (60%)
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Μορφές αξιολόγησης προφορικής επίδοσης (60%)

1. Κατ’ οίκον εργασίες
2. Γραπτές βαθμολογητέες ασκήσεις / δραστηριότητες στην τάξη 

βάσει των δεικτών επάρκειας – επιτυχίας (προειδοποιημένες). 
Λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε γνωστικού 
αντικειμένου.

3. Συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στις καθημερινές εργασίες του 
μαθήματος

4. Project – Ατομική ή Συνεργατική εργασία
5. Παιγνίδι ερωτήσεων και απαντήσεων (quiz)
6. Δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης
7. Δραστηριότητες εκτός της αίθουσας διδασκαλίας
8. Η όλη συμπεριφορά και επίδοση του /της μαθητή/τριας στα 

εργαστηριακά μαθήματα και στις ειδικές αίθουσες.
9. Παραγωγή Γραπτού Λόγου ( Έκθεσης) στα φιλολογικά μαθήματα
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Σε σχέση με τις πιο πάνω μορφές προφορικής 
αξιολόγησης προτείνεται:

ο/η  εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί τρεις 
τουλάχιστον, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και 
τις απαιτήσεις του μαθήματος.
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Μορφές αξιολόγησης προφορικής επίδοσης (60%)



1) Κατ’ οίκον εργασίες – Βιβλίο Δραστηριοτήτων

 Είναι αναγκαία η διασφάλιση της ανατροφοδότησης προς 
τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς/κηδεμόνες. 

 Είναι εξ ορισμού θεμελιακό διδακτικό καθήκον, το οποίο 
σύμφωνα με την εκπαιδευτική έρευνα είναι θετικά 
συνδεδεμένο με τη βελτίωση της επίδοσης των 
μαθητών/τριών. 

 Τόσο η κατ’ οίκον εργασία όσο και οι  καθημερινές ασκήσεις 
στην τάξη θα αναφέρονται στους ήδη καθορισμένους 
Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας, οι οποίοι  
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εξεταστικού δοκιμίου.22

Μορφές αξιολόγησης προφορικής επίδοσης (i)



2) Γραπτές βαθμολογητέες ασκήσεις/δραστηριότητες 
στην τάξη βάσει των Δεικτών Επάρκειας/ Επιτυχίας 
(Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων)

 Οι ασκήσεις/δραστηριότητες στην τάξη πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένες  στις ανάγκες του κάθε γνωστικού 
αντικειμένου και στις ανάγκες κάθε μαθητή/τριας. 

 Τονίζεται ότι αυτές αναφέρονται στους ήδη καθορισμένους 
Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας. 

 Οι ασκήσεις/δραστηριότητες πρέπει να είναι 
προειδοποιημένες και περιορισμένες στον αριθμό (1-2/δ.π.) 
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Μορφές αξιολόγησης προφορικής επίδοσης (ii)



3) Παιγνίδι ερωτήσεων και απαντήσεων (quiz)

 Δίνονται διάφορες ερωτήσεις στις βασικές εμφάσεις του 
μαθήματος που οδηγούν στα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα. Ο σκοπός των ερωτήσεων είναι να 
βοηθήσουν εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες να 
αξιολογούν τη μάθηση που έχει επιτευχθεί, ούτως ώστε να 
μπορούν να την ανατροφοδοτούν.
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Μορφές αξιολόγησης προφορικής επίδοσης (iii)



Σε αυτές περιλαμβάνονται: 

 Σχολιασμός μιας πρότασης που είναι ορθή, λανθασμένη, ή 
ημιτελής. Ζητείται από το μαθητή/μαθήτρια να τη δεχτεί, 
να την απορρίψει ή να τη συμπληρώσει αιτιολογημένα. 

 Παροχή στο μαθητή/μαθήτρια ενός περιορισμένου αριθμού 
όρων προκειμένου να συντάξει μια επιστημονικά 
τεκμηριωμένη πρόταση που να τους περιλαμβάνει.

 Παροχή στο μαθητή/μαθήτρια όρων που βρίσκονται σε 
διαφορετικές στήλες, τους οποίους καλείται να συνδυάσει.

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
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Μορφές αξιολόγησης προφορικής επίδοσης (i-iii)



Σε αυτές περιλαμβάνονται: 

 Παρατήρηση εικόνας ενός βιολογικού ή γεωλογικού 
συστήματος από την οποία ο μαθητής/μαθήτρια μπορεί να 
συμπεράνει ποια είναι τα μέρη του, ο βιολογικός ή 
γεωλογικός ρόλος καθενός από αυτά, ο τρόπος με τον οποίο 
σχετίζονται κ.ά. 

 Τοποθέτηση σε σωστή χρονική ή λογική σειρά εικόνων που 
παρουσιάζουν στάδια ενός βιολογικού ή 
γεωγραφικού/γεωλογικού φαινομένου/διεργασίας.

 Αναγνώριση και ερμηνεία σε ένα διάγραμμα, της ποσοτικής 
μεταβολής ενός μεγέθους σε ένα βιολογικό ή γεωγραφικό 
/γεωλογικό σύστημα.26

Μορφές αξιολόγησης προφορικής επίδοσης (i-iii)



Σε αυτές περιλαμβάνονται: 

 Σύγκριση διαφορετικών βιολογικών ή γεωγραφικών δομών 
ή λειτουργιών, αναφορικά με την πολυπλοκότητά τους, το 
βιολογικό/γεωλογικό τους ρόλο κτλ. 

 Ασκήσεις και προβλήματα που σκόπιμο είναι να έχουν 
σχέση και με φαινόμενα ή διαδικασίες που ο 
μαθητής/μαθήτρια συναντά στην καθημερινή του ζωή και 
για τα οποία χρειάζεται να έχει προσωπική άποψη ή και να 
κάνει προσωπικές επιλογές.

 Περιγραφή πειραμάτων και διαδικασιών.
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Μορφές αξιολόγησης προφορικής επίδοσης (i-iii)



4) Πρότζεκτ – Ατομική ή Συνεργατική Εργασία
 Τo πρότζεκτ θα ελέγχεται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες

κατά το διάστημα που αυτό εκπονείται. 
 Είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών ο τρόπος με 

τον οποίο αυτό θα αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη.
 Σε κάθε μαθητή/τρια δεν πρέπει να ανατίθενται περισσότερα 

από ένα-δύο πρότζεκτ συνολικά (όχι σε κάθε μάθημα) ανά 
τετράμηνο. Προϋπόθεση αλλά και αποτέλεσμα της ανάληψης 
πρότζεκτ είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι οι 
διδάσκοντες/ουσες, ανά τάξη, θα πρέπει να συντονίζονται για 
την ανάθεσή τους. 

 Η συνεργασία ειδικοτήτων για την ανάθεση διεπιστημονικών 
και διαθεματικών πρότζεκτ πρέπει να ενθαρρύνεται.
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Μορφές αξιολόγησης προφορικής επίδοσης (iv)



Το Πρότζεκτ – Ατομική ή Συνεργατική Εργασία

 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.

 Η εργασία αυτή θα είναι ατομική ή ομαδική και θα 
διενεργείται κατά τη διάρκεια του τετραμήνου σε 
προσωπικό χρόνο του μαθητή. 

29

Μορφές αξιολόγησης προφορικής επίδοσης (iv)



Το Πρότζεκτ – Ατομική ή Συνεργατική Εργασία

 Αξιοποιεί τα ταλέντα του μαθητή με την αλληλεπίδραση και 
τη στήριξη της ομάδας (μαθητών, καθηγητών, γονιών)

 Περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία της διαμορφωτικής 
αξιολόγησης (συζήτηση στην ομάδα, παρατήρηση, 
αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση από συμμαθητές, 
ανατροφοδότηση από εκπαιδευτικό, ατομικό φάκελο 
επιτευγμάτων). 

 Καλλιεργεί την ενεργό συμετοχή, την καλή συμπεριφορά, 
την αποτελεσματική επικοινωνία, την καινοτομία και 
δημιουργικότητα, και την απόκτηση γνώσεων.
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Μορφές αξιολόγησης προφορικής επίδοσης (iv)
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Μορφές αξιολόγησης προφορικής επίδοσης (iv)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α΄ Μέρος - Δομή της εργασίας

• Αξιολογείται αν περιλαμβάνει τα κεφάλαια:

• Εισαγωγή

• Μεθοδολογία

• Αποτελέσματα

• Συμπεράσματα – Συζήτηση

• Βιβλιογραφία

Β΄ Μέρος - Περιεχόμενο της εργασίας 

• Σκοπός (αξιολογείται αν ο σκοπός είναι σαφής και ξεκάθαρος)

• Στόχος (αξιολογείται αν οι στόχοι είναι σαφείς και ξεκάθαροι)

• Μέθοδος (αξιολογείται αν ακολουθήθηκαν όλα τα στάδια της μεθόδου 

project, ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, η 

πρωτοτυπία, η εφευρετικότητα, η φαντασία και η δημιουργικότητα)

• Αποτελέσματα (αξιολογείται ο τρόπος παρουσίασης, η πρωτοτυπία και το 

περιεχόμενο των αποτελεσμάτων)

• Συμπεράσματα – Συζήτηση (αξιολογείται η λογική σχέση και συνάφεια 

μεταξύ αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, η σαφήνεια και 

επιστημονικότητα των συμπερασμάτων, η καταγραφή απόψεων και 

σχολίων των ίδιων των μαθητών)

• Πηγές αναφοράς (αξιολογείται αν περιλαμβάνονται όλες οι πηγές 

αναφοράς, η ορθότητα της παρουσίασης των πηγών αναφοράς, οι 

περιοχές που ερευνήθηκαν (καταλληλότητα και πληρότητα) και σε ποιο 

βαθμό)

Γ΄ Μέρος - Γνώση και Κατανόηση του Θέματος

• Αξιολογείται η γνώση και η κατανόηση του θέματος από τους μαθητές σε όλα τα 

στάδια της εργασίας τύπου project)

Δ΄ Μέρος – Γλωσσική επάρκεια της εργασίας

• Αξιολογείται η διατύπωση και η χρήση της γλώσσας, η ορθότητα της χρήσης όρων 

και επιστημονικής ορολογίας)

Ε΄ Μέρος – Παρουσίαση της εργασίας

• Αξιολογείται η πληρότητα, η χρονική διάρκεια, η οργάνωση, η πρωτοτυπία, το 

ενδιαφέρον και η αρτιότητα της παρουσίασης της εργασίας) 

Άλλα σχόλια:

……………………………………………………………………………………......
..............................................................................................
..............................................................................................



5) Δραστηριότητες εκτός της αίθουσας διδασκαλίας

 Εναλλακτικοί τρόποι και εργαλεία αυθεντικής αξιολόγησης 
οι οποίοι επιτελούνται σε ευκαιριακό χρόνο ή «χωρίς 
καθορισμένο χρόνο», σε όλη τη διάρκεια του τετραμήνου/ 
σχολικού έτους: ιδιαίτερες επιδόσεις και δραστηριοποίηση 
μαθητών/τριών σε σχολικές δραστηριότητες, σε 
ενδοσχολικούς ή/και εξωσχολικούς διαγωνισμούς και 
εκδηλώσεις, ατομικές δημιουργικές εργασίες.
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Εργαλείο ο φάκελος εργασιών - επιτευγμάτων (portfolio)

 Αποτελεί μια συλλογή στοιχείων που προετοιμάζεται από 
τον/την μαθητή/μαθήτρια. 

 Κάθε μαθητής/μαθήτρια πρέπει να οργανώσει, να συνθέσει, 
και να περιγράψει μέσα στο φάκελο επιτευγμάτων του με 
σαφήνεια τα επιτεύγματά του. 

 Σε αυτόν μπορεί να τοποθετούνται εργασίες σχετικά με το 
μάθημα, στοιχεία που αφορούν στη δράση του στην τάξη, 
εντός και εκτός σχολικής μονάδας σχετικά με τη Βιολογία ή 
τη Γεωγραφία. 
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6) Η όλη συμπεριφορά και επίδοση του /της 

μαθητή/τριας στα εργαστηριακά μαθήματα και στις 
ειδικές αίθουσες.

 Για τα εργαστηριακά μαθήματα  καθορίζονται  
συγκεκριμένα κριτήρια ανά ειδικότητα και βαθμίδα 
εκπαίδευσης, και αφορούν αξιολόγηση της διαδικασίας, τον 
βαθμό ανταπόκρισης στις οδηγίες, η ακρίβεια των 
μετρήσεων, η ανάπτυξη διερευνητικής «επιστημονικής» 
στάσης, οι προϋποθέσεις ασφάλειας στην εργασία, η 
συνεργατική στάση και οι δεξιότητες συνεργασίας και 
επικοινωνίας, η παρουσίαση του αποτελέσματος. 34
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Μορφές αξιολόγησης προφορικής επίδοσης (vi)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΒΑΘΜΟΙ 3 ΒΑΘΜΟΙ 2 ΒΑΘΜΟΙ 1 ΒΑΘΜΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 

Ο/η μαθητής/τρια αναφέρει ορθά όλα τα μέρη του 

οπτικού μικροσκοπίου.

Ο/η μαθητής/τρια αναφέρει 

ορθά 5-6 μέρη του οπτικού 

μικροσκοπίου. 

Ο/η μαθητής/τρια 

αναφέρει ορθά 3-4 μέρη 

του οπτικού 

μικροσκοπίου. 

Ο/η μαθητής/τρια αναφέρει 

ορθά 1-2 μέρη του οπτικού 

μικροσκοπίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 

Ο/η μαθητής/τρια είναι ικανός να επεξηγεί τον 

σκοπό κάθε μέρους του μικροσκοπίου. 

Ο/η μαθητής/τρια είναι ικανός 

να επεξηγεί τον σκοπό 5-6 

μερών του μικροσκοπίου.

Ο/η μαθητής/τρια είναι 

ικανός να επεξηγεί τον 

σκοπό 3-4 μερών του 

μικροσκοπίου.

Ο/η μαθητής/τρια είναι ικανός 

να επεξηγεί τον σκοπό 1-2

μερών του μικροσκοπίου.

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 

Ο/η μαθητής/τρια χειρίζεται σωστά την 

αντικειμενοφόρο πλάκα, καθαρίζει την 

αντικειμενοφόρο πλάκα, χρησιμοποιεί το 

σταγονόμετρο για να εφαρμόσει το νερό στο 

δείγμα, χρησιμοποιεί ορθά την καλυπτρίδα για να 

προετοιμάσει το δείγμα.

Ο/η μαθητής/τρια ακολουθεί 

σωστά τα 3 από τα 4 βήματα. 

Ο/η μαθητής/τρια 

ακολουθεί σωστά τα 2 

από τα 4 βήματα.

Ο/η μαθητής/τρια ακολουθεί 

σωστά το 1 από τα 4 βήματα.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ 

Ο/η μαθητής/τρια χρησιμοποιεί τα πίεστρα για τη 

σταθεροποίηση της αντικειμενοφόρου πλάκας, 

ρυθμίζει την απόσταση μεταξύ των 

προσοφθάλμιων, εστιάζει χρησιμοποιώντας τη 

μικρότερη μεγέθυνση και τον μεγάλο (αδρό) κοχλία

εστίασης πριν από τη μετάβαση στη χρήση του 

μικρομετρικού κοχλία εστίασης και μεγαλύτερη 

μεγέθυνση.

Ο/η μαθητής/τρια ακολουθεί 

σωστά τα 3 από τα 4 βήματα

στην αλληλουχία των 

δραστηριοτήτων. 

Ο/η μαθητής/τρια 

ακολουθεί σωστά τα 2

από τα 4 βήματα στην 

αλληλουχία των 

δραστηριοτήτων.

Ο/η μαθητής/τρια ακολουθεί 

σωστά το 1 από τα 4 βήματα 

στην αλληλουχία των 

δραστηριοτήτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & 

ΦΥΛΑΞΗ

Ο/η μαθητής/τρια σβήνει το μικροσκόπιο πριν 

αποσυνδέσει την πρίζα, τυλίγει το καλώδιο, 

μεταφέρει με τα 2 χέρια το μικροσκόπιο και το 

αποθηκεύει σωστά. 

Ο/η μαθητής/τρια ακολουθεί 

σωστά τα 3 από τα 4 βήματα 

στην αλληλουχία των 

δραστηριοτήτων.

Ο/η μαθητής/τρια 

ακολουθεί σωστά τα 2 

από τα 4 βήματα στην 

αλληλουχία των 

δραστηριοτήτων.

Ο/η μαθητής/τρια ακολουθεί 

σωστά το 1 από τα 4 βήματα 

στην αλληλουχία των 

δραστηριοτήτων.

ΣΥΝΟΛΟ

Οδηγός Αξιολόγησης Εργαστηριακών Δεξιοτήτων στη Χρήση του Οπτικού Μικροσκοπίου

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας: _____________________________________ Τμήμα:_________ Ομάδα:_________



7) Δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και 
ετεροαξιολόγησης 
 Οι δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης

βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες στην κατανόηση των 
κριτηρίων αξιολόγησής τους και στην εκτίμηση του 
επιπέδου μάθησής τους.

 Ο καθορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης, μέσα 
από συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριες, αποτελεί βασική 
προϋπόθεση. Η κατανόηση εκ μέρους των μαθητών/τριών 
των κριτηρίων αξιολόγησής τους είναι ένα σημαντικό βήμα 
για να μαθαίνουν πώς να εργάζονται και πώς να μαθαίνουν. 
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Μορφές αξιολόγησης προφορικής επίδοσης (vii)

Αυτοαξιολόγηση μαθητών/τριών με βάση 
κριτήρια που σχετίζονται με:
 Στόχους της Θεματικής Ενότητας
 Συνεργασία μέσα στην ομάδα
 Προσωπική βελτίωση
 Αυτοαξιολόγηση μαθήματος:
 Σημεία του μαθήματος που τους άρεσαν.
 Σημεία του μαθήματος που δεν τους άρεσαν.
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Μορφές αξιολόγησης προφορικής επίδοσης (vii)

ΦΥΛΛΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο: 

………………………………………………………………

Όνομα ομάδας: 

………………………………………………………………

Όνομα Μαθήματος: Οικολογία - Τροφικές Σχέσεις

Τμήμα: ……………… Αρ.: …….   Ημερομηνία: ……….

Όνομα Σχολείου: ………………………………………...

Οδηγίες

Ακολούθησε τα πιο κάτω βήματα – Η διαδικασία είναι 

εμπιστευτική:

Βήμα 1ο : Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου, πάνω από τις οδηγίες.

Βήμα 2ο : Άρχισε την αξιολόγηση των κριτηρίων της Ενότητας.

Βήμα 3ο : Δώσε βαθμολογία από το 1 μέχρι το 5. Η καλύτερη 

βαθμολογία σου είναι το 5.

Βήμα 4ο : Αξιολόγησε όλα τα κριτήρια της ενότητας πριν 

προχωρήσεις στα επόμενα.

Βήμα 5ο : Προχώρα στην αξιολόγηση των κριτηρίων της 

Συνεργασίας

Βήμα 7ο : Αξιολόγησε όλα τα κριτήρια της συνεργασίας πριν 

προχωρήσεις στα επόμενα.

Βήμα 8ο : Πρόσθεσε τη βαθμολογία για να βρεις τη Συνολική 

Βαθμολογία.

Βήμα 9ο : Συμπλήρωσε τα κενά στα Κριτήρια της Προσωπικής 

Βελτίωσης.

Βήμα 10ο : Συμπλήρωσε τα κενά στα Κριτήρια του Μαθήματος.

Βήμα 11ο : Μην ανακοινώσεις την αξιολόγησή σου στους 

συμμαθητές σου.

Βήμα 12ο : Παράδωσε το Φύλλο Αυτοαξιολόγησης στον 

εκπαιδευτικό σου.

Α/

Α

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

1 Μπορώ να δημιουργώ και να εξηγώ τροφικές

αλυσίδες και πλέγματα.

2 Μπορώ να χρησιμοποιώ με επάρκεια τους

όρους παραγωγός, καταναλωτής, θηρευτής,

λεία (θήραμα).

3 Μπορώ να αξιοποιώ πληροφορίες και

δεδομένα για να μελετώ ποιοι οργανισμοί

ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

4 Μπορώ να επιχειρηματολογώ πώς

δραστηριότητες του ανθρώπου επηρεάζουν

την ποιότητα του περιβάλλοντος και

προκαλούν προβλήματα στους οργανισμούς.

5 Γνωρίζω είδη χλωρίδας και πανίδας της

Κύπρου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

1 Πόσο σκληρά δούλεψα μέσα στην ομάδα;

2 Πόσο συγκεντρωμένος ήμουν στην εργασία

της ομάδας μου;

3 Πόσο σημαντική ήταν η συνεισφορά μου στην

εργασία της ομάδας;

4 Πόσο εύκολο ήταν να συνεργαστώ με τους

άλλους στην ομάδα;

5 Πόσο ομαδικό πνεύμα επέδειξα;

6 Πόσο με βοήθησε η εργασία στην ομάδα να

μάθω;

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Πιστεύω ότι πρέπει να βελτιώσω την απόδοσή μου

στους πιο κάτω τομείς:

Μελέτη στο σπίτι .…

Συμμετοχή στο μάθημα .…

Συγκέντρωση στην τάξη .…

Συνεργασία στην ομάδα .…

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τρία (3) πράγματα που μου άρεσαν περισσότερο στα

μαθήματα για τις Τροφικές Σχέσεις είναι:

1. …………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………

Τι δεν μου άρεσε στα μαθήματα για τις Τροφικές

Σχέσεις (1 ή περισσότερα)
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ΦΥΛΛΟ ΕΤΕΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………..

Όνομα ομάδας: ……………………………………………………………………..

Όνομα Μαθήματος: Οικολογία - Τροφικές Σχέσεις

Τμήμα: ………………………… Αρ.: …….   Ημερομηνία: ……………………….

Όνομα Σχολείου: ………………………….....……………………………………...

Οδηγίες

Ακολούθησε τα πιο κάτω βήματα – Η διαδικασία είναι εμπιστευτική:

Βήμα 1ο : Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου, πάνω από τις οδηγίες.

Βήμα 2ο : Συμπλήρωσε τα ονόματα των συμμαθητών/τριών σου, που ανήκαν στην ομάδα 

σου.

Βήμα 3ο : Άρχισε με την αξιολόγηση του πρώτου συμμαθητή/τριας σου, που ανήκε στην 

ομάδα σου.

Βήμα 4ο : Δώσε βαθμολογία από το 1 μέχρι το 5. Η καλύτερη βαθμολογία σου είναι το 5.

Βήμα 5ο : Αξιολόγησε τον πρώτο συμμαθητή/τρια σου σε όλα τα κριτήρια πριν προχωρήσεις 

στον επόμενο συμμαθητή/τρια σου.

Βήμα 7ο : Προχώρα στον επόμενο συμμαθητή/τρια σου και αφού τον αξιολογήσεις σε όλα τα 

κριτήρια μπορείς να προχωρήσεις στον επόμενο συμμαθητή/τρια σου μέχρι να 

αξιολογηθούν όλοι.

Βήμα 8ο : Αφού αξιολόγησες όλους τους συμμαθητών/τριών σου, που ανήκαν στην ομάδα 

σου, τώρα πρόσθεσε τη βαθμολογία τους για να βρεις το σύνολο.

Βήμα 9ο : Μην ανακοινώσεις την αξιολόγησή σου στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σου.

Βήμα 10ο : Παράδωσε το Φύλλο Ετεροαξιολόγησης στον εκπαιδευτικό σου.

Α/Α

ΟΝΌΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ

ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ

…
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…
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1 Πόσο σκληρά δούλεψε;

2 Πόσο συγκεντρωμένος ήταν στην

εργασία;

3 Πόσο σημαντική ήταν η συνεισφορά του;

4 Πόσο εύκολο ήταν να συνεργαστώ μαζί

του;

5 Πόσο ομαδικό πνεύμα επέδειξε;

6 Πόσο η εργασία στην ομάδα τον

βοήθησε να βελτιώσει τις γνώσεις και τις

δεξιότητές του;

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Σημασία αυτοαξιολόγησης/ετεροαξιολόγησης:
 Ο μαθητής αναπτύσσει κριτικές ικανότητες
 Ο μαθητής αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες
 Συμβάλλει σε ολοκληρωμένη εικόνα της 

αξιολόγησης
 Δίνει την ευκαιρία για ανάκληση γνώσεων, 

ευελιξία σκέψης, φαντασία, δημιουργικότητα.



8) Συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στις καθημερινές 
εργασίες του μαθήματος 

 Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν την ενεργή συμμετοχή, 
ενδιαφέρον και προσφορά του/της μαθητή/τριας σε 
καθημερινή βάση μέσα στην τάξη, όπως τις δεξιότητες 
παρουσίασης των εργασιών τους, τη συνεργατικότητα και 
τη συμβολή τους στο εποικοδομητικό κλίμα εργασίας στην 
τάξη. 
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 Εργαλεία Περιγραφικής Αξιολόγησης

Συστηματική Παρατήρηση (φύλλα παρατήρησης που αφορούν 
συμμετοχή, ενδιαφέρον, αυτοσυγκέντρωση, πρωτοβουλίες, 
συνεργασίες, αυτονομία σκέψης, ικανότητα απόδοσης-
ολοκλήρωσης, παρουσίασης, αδυναμίες, ενδιαφέροντα-κλίσεις, 
κ.λπ.)

Συνέντευξη/προφορική εξέταση (διαπίστωση επάρκειας στη 
χρήση του προφορικού λόγου).

 Καταγραφή σε Παιδαγωγικό Ημερολόγιο. Προορίζεται για 
ενδοσχολική χρήση και αποτελεί πηγή ενημέρωσης των 
εκπαιδευτικών που έχουν σχέση με το αντίστοιχο τμήμα (Δ/ντή 
του Σχολείου, του Σχολικού Συμβούλου, του ίδιου του μαθητή και 
των γονέων του). 42
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Trends in 

International 

Mathematics and 

Science Study

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

50



Το ΥΠΠ επιδιώκει : 

 Την παροχή αποτελεσματικής στήριξης 

στις σχολικές μονάδες για την 

επαρκέστερη προετοιμασία

• Την ουσιαστική εμπλοκή των 
μαθητών/τριών στην έρευνα TIMSS 2019 

• Την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε 

όλες τις διαδικασίες

51
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Η έρευνα TIMSS

• Τι είναι;
 Διεθνής Έρευνα που ξεκίνησε το 1995  

 Στην έρευνα TIMSS 2019 συμμετέχουν πάνω από 60 χώρες

 Διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια (TIMSS 2019: 7η 

αξιολόγηση )

 6η συμμετοχή της Κύπρου

• Από ποιον διοργανώνεται;
 IEA (Διεθνής Οργανισμός για την Αξιολόγηση των 

Εκπαιδευτικών Επιτευγμάτων)

 Την ευθύνη για σχεδιασμό και εφαρμογή της Έρευνας έχει 
Διεθνής Κοινοπραξία Οργανισμών

 Σε κάθε χώρα υπάρχει το Εθνικό Κέντρο TIMSS

 Εθνικό Κέντρο TIMSS Κύπρου: Κέντρο Εκπαιδευτικής 
Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
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Η έρευνα TIMSS

• Μετρά τις επιδόσεις μαθητών Δ΄ Δημοτικού και 

Β΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά και στις Φυσικές 

Επιστήμες. 

• Εξετάζει θέματα που αφορούν στο περιβάλλον του 

μαθητή στο σπίτι και στο σχολείο.

• Εξετάζει θέματα που αφορούν στις πρακτικές που 

εφαρμόζονται στην τάξη και στο σπίτι, σε σχέση με τη 

μάθηση.

53



54



Πιλοτική Φάση (Άνοιξη 2018)

Δημοτική εκπαίδευση (Δ΄ Δημοτικού)

• 34 σχολεία

• 1056 μαθητές/τριες

• 59 εκπαιδευτικοί

Μέση εκπαίδευση (Β΄ Γυμνασίου)

• 26 σχολεία 

• 1081 μαθητές/τριες

• 51 εκπαιδευτικοί – Μαθηματικά 

• 204 εκπαιδευτικοί – Φ. Επιστήμες
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Χορήγηση/Συλλογή δεδομένων

• Από αδιόριστους εκπαιδευτικούς που έτυχαν 
εκπαίδευσης από το ΚΕΕΑ

• Υψηλά ποσοστά συμμετοχής/ανταπόκρισης

– Δημοτική εκπαίδευση (Δ΄ Δημοτικού)
• Ερωτηματολόγιο Σχολείου: 100% 

• Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού: 100% 

• Ερωτηματολόγιο Μαθητή: 99,5%

• Ερωτηματολόγιο Γονέα/Κηδεμόνα: 87% 

– Μέση εκπαίδευση (Β΄ Γυμνασίου)
• Ερωτηματολόγιο Σχολείου: 92,3%  

• Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού: 97,2%

• Ερωτηματολόγιο Μαθητή: 95,6%
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Χορήγηση/Συλλογή δεδομένων

Εξαιρέσεις (Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες):

• 5,7% για μαθητές δημοτικού (2,8% δεν μιλούν 

Ελληνικά)

• 7,5% για μαθητές γυμνασίου (3,5% με νοητική 

αναπηρία και 3,3% δεν μιλούν Ελληνικά)

• Τάση σχολικών μονάδων για υπόδειξη μεγάλου 

αριθμού μαθητών για εξαιρέσεις από την 

έρευνα…

• Μεγαλύτερο ποσοστό από το επιτρεπόμενο 

(5%)!!!
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Κύρια Φάση TIMSS 2019: 
• Επιλογή σχολείων: Νοέμβριος 2018

• 152 δημοτικά σχολεία

• Όλα τα γυμνάσια 

• Προσθήκη και ιδιωτικών σχολείων (ιδίου και διαφορετικού ΑΠ)

• Εργαλεία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 

• Μεταφράσεις και προσαρμογές εξεταστικού υλικού: 
Φθινόπωρο 2018

• Καθορισμός Σχολικού Συντονιστή: Φθινόπωρο 2018

• Ενημερωτικές συναντήσεις Σχολικού Συντονιστή: 
Ιανουάριος 2019

• Υλικό Προώθησης έρευνας: (Αφίσες, τρίπτυχα, ιστοσελίδα, 
επιστολή προς γονείς)

• Επόμενη συνάντηση Εθνικών Συντονιστών στην Κύπρο 
(10- 15 Μαρτίου 2019)

• Χορήγηση:            26/03/ - 17/05/2019
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Προετοιμασία διεξαγωγής έρευνας 

TIMSS 2019 
• Ενημέρωση Διευθυντών (Επαρχιακές συναντήσεις)

• Ενημέρωση Εκπαιδευτικών εξεταζόμενων 
αντικειμένων (Σεμινάρια Επιθεωρητών)

• Εγκύκλιοι ΠΙ, ΜΕ. 

• Συναντήσεις Διευθύνσεων Σχ. Μονάδων με μαθητές 
- ενθάρρυνση, υποστήριξη.

• Επισκέψεις από ΕΜΕ και οι Σύμβουλους των 
εξεταζόμενων αντικειμένων (Μαθηματικά, Φυσικές 
Επιστήμες – Φυσική, Χημεία, Βιολογία) στα σχολεία 

• Εξάσκηση των μαθητών με χρήση  του 
αποδεσμευμένου ή παραγόμενου εκπαιδευτικού 
υλικού για εξάσκηση. 
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Επόμενα βήματα
• Περαιτέρω εμπλοκή σχολικών μονάδων: 

- Εδραίωση/ενίσχυση κουλτούρας συμμετοχής μαθητών 
(σχολικών μονάδων) σε διεθνείς (και όχι μόνο) έρευνες

- Εντονότερη συμβολή στην:  

- υποστήριξη της διαδικασίας συλλογής δεδομένων 

- προώθηση της αυθεντικής συμμετοχής των μαθητών  

- Χρήση αποδεσμευμένου υλικού από προηγούμενους 
κύκλους της TIMSS (ιστοσελίδα KEEA/TIMSS)

- Εξοικείωση με είδος/περιεχόμενο ερωτήσεων 

- Στρατηγικές προσέγγισης ερωτημάτων (διαχείριση 
χρόνου, προσέγγιση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής)   
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Ομάδα εργασίας 

ΚΕΕΑ Εθνική Συντονίστρια Γ. Καραγιώργη

Ομάδα εργασίας Ν. Παπαδούρης

Σ. Βλάμη

Μ. Νικολαίδου

Μ. Μοδέστου

Χ. Νικολάου

Α. Πολυδώρου

ΔΜΕ Συντονισμός Π. Παντελή (ΠΛΕ)

Φυσικές Επιστήμες Χ. Κουκουμά (ΕΜΕ)

π. Δ. Μαππούρας (ΕΜΕ)

Γ. Χατζηκωστής (ΕΜΕ)

Μαθηματικά Ν. Γιασουμής (ΕΜΕ)

Α. Φιλίππου (ΕΜΕ)

ΔΔΕ Συντονισμός Σ. Ιωάννου – Γεωργίου (ΓΕΔΕ)

Φυσικές Επιστήμες Μ. Χαραλάμπους (ΕΔΕ)

Μαθηματικά Κ. Χαριδήμου (ΕΔΕ)

Ακαδημαϊκοί

Σύμβουλοι

Φυσικές Επιστήμες Κ. Κωνσταντίνου

Μαθηματικά Δ. Πίττα

Θέματα Έρευνας Ε. Παπαναστασίου
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http://keea-timss.pi.ac.cy/timss/

(θέματα ασκήσεων που έχουν 

δημοσιοποιηθεί)

www.iea.nl

https://timssandpirls.bc.edu/

Ενημέρωση για την Έρευνα:
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Ιστοσελίδα ΚΕΕΑ
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Ρόλος  EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

• ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ 

• ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

• ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΟ ΥΠΠ ΚΑΙ 
ΤΗ ΧΩΡΑ

• ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΚΛΙΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ

• ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

• ΥΠΟΚΙΝΟΥΝ και ΕΧΟΥΝ ΟΡΑΜΑ
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Βελτίωση σε Μαθησιακά 
Αποτελέσματα

• Διαφοροποίηση στο μάθημα

• Εξάσκηση – αποδεσμευμένο υλικό

• Εξέταση – Αναστοχασμός

• Καθημερινότητα – Σύνδεση με διδακτική 

πράξη

• Κριτική σκέψη  στη διδασκαλία
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TIMSS 2019

• ΕΡΓΑΣΙΑ:

με ενθουσιασμό και ευσυνειδησία, έτσι ώστε όλες οι 

δράσεις να συμβάλουν στην εξοικείωση των μαθητών/τριών 

με τη συγκεκριμένη μορφή έρευνας και να συμβάλουν στη 

βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΘEΜΑΤΑ και ΛΥΣΕΙΣ
Προαγωγικών και Απολυτηρίων 
Εξεταστικών Δοκιμίων Βιολογίας 

ΓυμνασΙων και ΛυκεΙων ΙουνΙου 2018

• Χρήσιμο Υλικό για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

• Τράπεζα Θεμάτων.

• Αποστολή των θεμάτων και τις λύσεις σε word.

• Έλεγχος των καταστάσεων και αποστολή των αρχείων.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ 2017-2018

 Κάθε Ιούνιο καλούνται όλα τα σχολεία να αποστέλλουν στο
e-mail της Επιθεώρησης σε μορφή word
– Τα εξεταστικά δοκίμια όλων των μαθημάτων

– Τις λύσεις ενσωματωμένες στα εξεταστικά όλων των
μαθημάτων

 Αποτέλεσμα να καθυστερεί όλη η διαδικασία ετοιμασίας και
αποστολής των εξεταστικών δοκιμίων προς όλους τους
συναδέλφους.

 Έστω και αν έχουμε αποχωρήσει από το σχολείο που
βρισκόμασταν το 2017-2018 η ευθύνη παραμένει σε όλους
τους διδάσκοντες τη συγκεκριμένη χρονιά.
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Εξοπλισμός Εργαστηρίων και Ειδικών Αιθουσών
Βιολογίας και Γεωγραφίας
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 ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΤΕΙ ΤΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ και ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 
ΣΕ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ

ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕA

ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.  

77



 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
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Με την ευκαιρία των εορτασμών για τα 25χρονα του 

Διεθνούς Προγράμματος 

«Νέοι Δημοσιογράφοι 

για το Περιβάλλον» το οποίο στηρίζει το ΥΠΠ και του 

οποίου Εθνικός Χειριστής είναι η CYMEPA (Κυπριακή Ένωση 

Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) και με χορηγό την 

CYTA διοργανώνεται διάλεξη, για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς 

σχολείων Λευκωσίας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, την Πέμπτη 14 

Μαρτίου 2019 στη Λευκωσία, στο αμφιθέατρο της CYTA, από τις 

10:00 μέχρι τις 11:00 πμ.

Ομιλήτρια με θέμα «Νεολαία και Περιβάλλον» θα είναι η Πρόεδρος 

της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της 

Βουλής των Ελλήνων κα Αικατερίνη Ιγγλέζη Θεοδώρου. 
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93 (11 -14 Απριλίου)
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Βραβεύσεις του Διεθνούς Προγράμματος 

«Νέοι Δημοσιογράφοι 

για το Περιβάλλον» το οποίο στηρίζει το ΥΠΠ και του 

οποίου Εθνικός Χειριστής είναι η CYMEPA 

(Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος).

Η εκδήλωση με χορηγό την CYTA διοργανώνεται την Παρασκευή 12 

Απριλίου 2019 στη Λευκωσία, στο αμφιθέατρο της CYTA, από τις 

09:30 μέχρι τις 11:00 πμ.



ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
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 14η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Επιστήμης - EUSO 2020 
(Φάση Α΄) 

 10η Παγκύπρια και Ολυμπιάδα Επιστήμης Νέων - IJSO 
2019 

 1η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Γεωγραφίας Γυμνασίου –
ΓΑΙΑ 2019

Σάββατο 13 Απριλίου 11:00-13:00

(Υποβολή Δηλώσεων μέχρι Παρασκευή 29 Μαρτίου)
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15o Επιστημονικό Επιμορφωτικό Συνέδριο ΣΒΦΟ – 13 Απριλίου 2019



97

Θέμα: 7ος Διαγωνισμός γνώσεων CSMM Genius Genetics Quiz 2019



ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
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 5η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου -
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 2019 

Σάββατο 11 Μαΐου 11:00-13:00

 4η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας Β΄ Γυμνασίου -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2019

Κυριακή 19 Μαΐου 11:00-13:00

(Υποβολή Δηλώσεων μέχρι Παρασκευή 29 Απριλίου)
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ 
ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Daphnia magna, ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΕΡΟΨΥΛΛΟΣ ή 
ΔΑΦΝΙΑ

15/11/2018

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   

π . Δημήτριος Μαππούρας, PhD

Χριστίνα Σιδερά, PhD

Κωνσταντίνος Φάνης,  PhD
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 2:

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ DNA 

ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ

Ανδρεανή Μπάιτελμαν, Ph.D.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 3:

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ SHANNON-WIENER (Η΄)

Προαιρετικά Σεμινάρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Νοέμβριος 2018

Aνδρέας Χατζηχαμπής, Δήμητρα Χατζηχαμπή






