
   

 

Ακολουθώντας τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, το σύγχρονο σχολείο και 
οι μαθησιακές του διαδικασίες, δικαίως είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη να 
παραδίδουν σε αυτήν πολίτες ενήμερους, επιστημονικά εγγράμματους, οι οποίοι θα 
είναι ικανοί να τροποποιούν κατάλληλα τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητά τους, 
να έχουν άποψη και να λαμβάνουν αποφάσεις προς όφελός της. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, πιστεύεται πως μπορεί να οδηγεί η κατάκτηση των, σύμφωνα με το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα, στόχων της διδασκαλίας της Βιολογίας στη Μέση Εκπαίδευση. 
Κοινή παραδοχή αποτελεί το γεγονός ότι η επιστήμη της Βιολογία και τα ευρήματά 
της μονοπωλούν την επικαιρότητα, έλκουν το ενδιαφέρον των μαθητών, ενώ 
εισφέρουν σε πολλούς τομείς της ζωής στον πλανήτη αφού μπορούν να οδηγήσουν 
στην εύρεση βιώσιμων και λειτουργικών λύσεων σε διάφορα προβλήματα που 
μαστίζουν τη σύγχρονη κοινωνία, όπως για παράδειγμα τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα και την κλιματική αλλαγή, τα φυσικά, χημικά και βιολογικά φαινόμενα 
που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των οργανισμών στον πλανήτη, τα κρίσιμα θέματα 
αειφόρου διαχείρισης αλλά και τη μετάδοση παθογόνων παραγόντων και την 
ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισής τους. Η μέσα από 
το μάθημα της Βιολογίας ενεργός εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, 
διευρύνεται και με την επιλογή τους για συμμετοχή στις Παγκύπριες Ολυμπιάδες 
Βιολογίας που οργανώνονται ετησίως από τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου 
(https://www.cbs.cy/). Για τη σχολική χρονιά 2021-2022, η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου 
σε συνεργασία με τη Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας διοργάνωσε για: 

 

➢ 8η χρονιά την Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου Σ. Από το 

Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου, στη φετινή Ολυμπιάδα συμμετείχαν οι πιο κάτω 

μαθητές της Α΄ Γυμνασίου: Καυκαλιώτης Χρυσόστομος (Α1), Κούλουρου Ελένη (Α1), 

Λουκαΐδου Αντωνία (Α1), Γεωργίου Κατερίνα (Α2 ), Ιωάννου Σωτηρία (Α2), Νικολάου 

Μαρία (Α2), Πρατσή Κωνσταντίνα (Α2), Χατζηνικολάου Μαριλένα (Α2), Αγαπίου 

Μελίνα (Α3), Ανδρέου Θεόδουλος (Α3), Αντωνίου Στυλιανή (Α3), Απού Ρούπκα Ραιάν 

(Α3), Κυριακίδης Αντρέας (Α3), Κυριάκου Αναστασία (Α3), Σμορίγκο – 

Παπαχριστοφόρου Αγγελική (Α3), Ζαντή Μελίνα (Α4), Λέφας Χρίστος (Α4), Σταυρινού 

Δημήτρης (Α4), Τσίγκη Άντρεα (Α4), Χριστόφορος Χριστοδούλου (Α4). 

Διακρίθηκαν οι: Θεόδουλος Αντρέου (Α3), Ιωάννου Σωτηρία (Α2), Ζαντή Μελίνα (Α4) 

και Καυκαλιώτης Χρυσόστομος (Α1) με χάλκινο μετάλλιο, ενώ οι Αγαπίου Μελίνα 

(Α3), Λέφας Χρίστος (Α4) και Σταυρινού Δημήτρης (Α4) με έπαινο. 

Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας 

Α’ και Β’ Γυμνασίου 2022 

https://www.cbs.cy/


➢  5η χρονιά την Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας Β΄ Γυμνασίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Από το 

Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου, στη φετινή Ολυμπιάδα συμμετείχαν οι πιο κάτω 

μαθητές της Β΄ Γυμνασίου: Ιακώβου Σωτήρης Μάριος (Β1), Λοΐζου Ειρήνη (Β1), 

Χατζηαλεξάνδρου Ανδρέας (Β1), Τσαγγάρης Αρίσταρχος (Β1), Ιακωβίδου Μαρτίνα 

(Β2) και Γεωργίου Αντριάνα (Β3). 

Διακρίθηκαν με αργυρό μετάλλιο οι μαθήτριες Ιακωβίδου Μαρτίνα (Β2) και Λοΐζου 

Ειρήνη (Β1) και με χάλκινο μετάλλιο ο μαθητής Χατζηαλεξάνδρου Ανδρέας (Β1). 

 
 

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας, για την προσπάθεια και την ενεργό συμμετοχή 

σε αυτή την εκπαιδευτική δράση! 
 

Η διδάσκουσα, 

Κουλέντη Αφροδίτη, Βιολόγος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


