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Θέμα: Ανεπαρκής η μία (1) δ.π. Βιολογίας στην Α΄ Λυκείου – Άνιση μεταχείριση της Βιολογίας  
 

Έντιμε κ. Υπουργέ, 
 

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ), ως η αρμόδια επιστημονική εταιρεία που εκπροσωπεί τους επιστήμονες Βιολόγους 
της Κύπρου, σάς συγχαίρει για την ανάληψη των καθηκόντων σας και σάς εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο σας και 
ευόδωση των στόχων και προτεραιοτήτων σας. 
 

Επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις διδακτικές περιόδους (δ.π.) της Βιολογίας Α΄ Λυκείου. Ως η αρμόδια επιστημονική 
εταιρεία για τη Βιολογία στην Κύπρο, δεχόμαστε καθημερινά παράπονα από μαθητές, από γονείς παιδιών που φοιτούν 
στην Α΄ Λυκείου καθώς και από καθηγητές Βιολογίας ότι η μία (1) δ.π. που διδάσκεται η Βιολογία στην Α΄ Λυκείου 
είναι ανεπαρκής. Ζούμε στον αιώνα της Βιολογίας με εφαρμογές της βιολογίας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, στην 
υγεία και το περιβάλλον, και αυτό θα έπρεπε να αντικατοπτρίζεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Το πρόβλημα φαίνεται 
περισσότερο στους μαθητές της ΟΜΠ2 (Πρακτικού) της Α΄ Λυκείου όπου όλα τα άλλα μαθήματα διδάσκονται 2 δ.π. 
ενώ η Βιολογία που είναι Μάθημα Προσανατολισμού και εξεταζόμενο για τους συγκεκριμένους μαθητές 
διδάσκεται μόνο 1 δ.π. Ως ΒΕΚ θεωρούμε αυτό ως μία στρέβλωση του ωρολογίου προγράμματος δεδομένου ότι οι 
μαθητές της ΟΜΠ2 (Πρακτικού), αλλά και της ΟΜΠ4 (Υπηρεσιών), θα ακολουθήσουν σε μεγάλο βαθμό κατεύθυνση 
Βιολογίας στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου και μετέπειτα σπουδές και σταδιοδρομία σε βιολογικά, βιο-ιατρικά και άλλα σχετικά 
επαγγέλματα. Συνεπώς, γι’ αυτούς συγκεκριμένα είναι πολύ σημαντική η διδασκαλία της Βιολογίας. Επιπλέον, η 
Βιολογία είναι το μόνο μάθημα που διδάσκεται 1 δ.π. (εκτός των καλλιτεχνικών μαθημάτων Μουσικής και Τέχνης), 
αφού όλα τα άλλα μαθήματα διδάσκονται τουλάχιστον σε 2 δ.π. Επιπρόσθετα, η υφιστάμενη κατάσταση αποτελεί 
δυσμενή διάκριση για τη Βιολογία αφού από τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία), η 
Βιολογία είναι το μόνο μάθημα φυσικών επιστημών που διδάσκεται μόνο μία (1) δ.π., ενώ η Φυσική και η Χημεία 
διδάσκονται 2 δ.π. ( με +2 δ.π. για τη Φυσική στην ΟΜΠ2) με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις στον 
υπολογισμό του τελικού βαθμού των μαθητών και στην ισοτιμία μεταξύ των μαθημάτων των φυσικών επιστημών. 
 

Για τους πιο πάνω λόγους, θεωρούμε απαραίτητη την αλλαγή των διδακτικών περιόδων της Βιολογίας Α΄ Λυκείου από 
1 δ.π. σε 2 δ.π. όπως όλα τα άλλα μαθήματα. Αυτή η αλλαγή είναι προς όφελος των μαθητών μας, δεν προϋποθέτει 
κανένα επιπλέον οικονομικό κόστος για το ΥΠΠΑΝ και είναι το λιγότερο που μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί κάπως 
η υφιστάμενη κατάσταση και να αρθεί αυτή η στρέβλωση στο υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου. 
 

Θεωρούμε την πιο πάνω αλλαγή απαραίτητη και θα το εκτιμήσουμε εάν διευθετηθεί μία συνάντηση μαζί σας το 
συντομότερο δυνατόν για να σας παραθέσουμε περισσότερα στοιχεία αλλά και συγκεκριμένες εισηγήσεις για το θέμα 
αυτό. 
 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευθέτηση συνάντησης. 
 

Με εκτίμηση, 
 
 
                           Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής       Μίκης Χατζηνεοφύτου 
                      Πρόεδρος ΒΕΚ (τηλ. 99477309)     Γενικός Γραμματέας ΒΕΚ 
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