
Το Λύκειο Αγίου Ιωάννη στο 8ο Παγκύπριο Συνέδριο Μαθητών 

Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες 

Το Λύκειο Αγίου Ιωάννη έλαβε μέρος στο 8ο Παγκύπριο Συνέδριο Μαθητών Καθηγητών για 

τις θετικές επιστήμες από τις 22 μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2019 στο ξενοδοχείο Coral Beach 

Hotel and Resorts στον Κόλπο των Κοραλλίων σαν συνδιοργανωτικό σχολείο του συνεδρίου.  

Στο συνέδριο συμμετείχαν πέραν των 30 μαθητών του Σχολείου μας, οι οποίοι και έμειναν 

κατά τη διάρκεια του Τριημέρου στο ξενοδοχείο στην Πάφο, παρουσιάζοντας μια σειρά 

εργασιών είτε σε παρουσιάσεις, είτε σε αφίσες, ενώ παράλληλα συμμετείχαν και σε αρκετές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες του συνεδρίου.  Οι μαθητές βρίσκονταν στο συνέδριο υπό τον 

συντονισμό του καθηγητή φυσικής κ. Νικόλα Νικολάου που τυγχάνει να είναι και ο 

γραμματέας της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου των Θετικών Επιστημών.  

 



Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε αναλυτικά  τη συμμετοχή του σχολείου μας στο συνέδριο.  

Η παρουσία του σχολείου μας ήταν αισθητή από την τελετή έναρξης του συνεδρίου, την 

πρώτη μέρα την Παρασκευή, όπου έγινε απολογισμός του Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθητών 

Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες από τον γραμματέα της οργανωτικής επιτροπής του 

συνεδρίου. Συγκεκριμένα ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε στις δράσεις του συνεδρίου αλλά και 

στο πόση δουλειά μας περίμενε κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Συνεδρίου. Στην τελετή 

έναρξης επίσης συμμετείχαμε και με το καλλιτεχνικό δρώμενο με τίτλο «ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ…ΤΟΝ ΜΕΓΑ, νερό, γη, αέρας, φωτιά… τεχνητή νοημοσύνη», τη γενική 

επιμέλεια του οποίου είχε η φιλόλογος  του σχολείου μας κα Μαρία  Χατζημιχαήλ Πουλιάου.  

Στο δρώμενο συμμετείχαν οι μαθήτριες Λοϊζίδου Αριάδνη, Θεοφάνους Μιχαέλα, Θεοδούλου 

Γεωργία, Ιωάννου Άντρεα, του Α11, Χριστοφή Στυλιάνα, Θεοτή Ροδούλα, του Α22 και 

Κοντογιώργη Όλγα του Β31. Οι μαθήτριες εντυπωσίασαν το κοινό με την εκπληκτική 

χορογραφία που είχε σαν θέμα τη Γη, το Νερό, τον Αέρα και τη Φωτιά σε σχέση με την 

Τεχνητή νοημοσύνη. Το καλλιτεχνικό της τελετής έναρξης τελείωσε με ένα φανταστικό 

υπερθέαμα από laser. Ακολούθησε το επιστημονικό μέρος της τελετής έναρξης με την 1η 

Συνεδρία που περιλάμβανε δύο κεντρικές ομιλίες από τους Δρα Χριστόδουλο Λάσπο, 

ορθοδοντικό που μας μίλησε για το πώς πετυχαίνουμε τους στόχους μας με μικρά και 

σταθερά βήματα και τον Δρα Ιωάννη Πασχαλίδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου που 

μας μίλησε για τα ραδιενεργά στοιχεία και για σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και σε άλλα Πανεπιστήμια για την έρευνα 

σε σχέση με τα ραδιενεργά στοιχεία.   

 



Μέχρι αργά το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποιήθηκαν παράλληλα 3 συνεδρίες στις 

οποίες το Λύκειο μας παρουσίασε δύο κοινωνικές έρευνες στην αίθουσα Ακάμας 2. Οι 

έρευνες  είχαν να κάνουν με τις δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές που συμμετέχουν στις 

σχολικές συμπράξεις Έρασμους και στις ερευνητικές εργασίες. Οι δύο εργασίες είχαν πολύ 

καλό σχολιασμό στο τέλος των παρουσιάσεων κατά τη συζήτηση και έγιναν προτάσεις από 

πολλούς συνέδρους για να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα στη συνέχεια. Τις δύο εργασίες 

παρουσίασαν οι μαθήτριες Θεοδούλου Γεωργία, Θεοφάνους Μιχαέλα, Προκοπίου Βερόνικα 

του Α11 και Χριστοφή Στυλιάνα, Θεοτή Ροδούλα του Α22 και Κίτσιου Γεωργία του Α32 υπό 

τον συντονισμό των εκπαιδευτικών Μαρίας Χατζημιχαήλ Πουλιάου και Νικόλα Νικολάου.  

 

 
 
Από το πρωί του Σαββάτου, της επόμενης μέρας του συνεδρίου, ομάδες μαθητών του 

Λυκείου μας συμμετείχαν στις διάφορες δράσεις του συνεδρίου και παρακολούθησαν 

αρκετές παρουσιάσεις σε θέματα που τους ενδιέφεραν. Πέραν των 10 ομάδων μαθητών του 

Λυκείου Αγίου Ιωάννη έλαβαν μέρος στις δραστηριότητες Δέκαθλο Φυσικής, Κυνήγι 

Θησαυρού και στο Δωμάτιο διαφυγής. Όλοι οι μαθητές που έλαβαν μέρος στο συνέδριο 

πέρασαν από τουλάχιστον μια εκπαιδευτική δραστηριότητα. Μάλιστα η μία ομάδα στο 

κυνήγι θησαυρού κέρδισε και το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού περνώντας όλα τα βήματα 

και βρίσκοντας στο τέλος τον θησαυρό.  

 



 
 
Το Σαββάτο επίσης παρουσίασαν την ερευνητική τους εργασία άλλες δύο ερευνητικές 

ομάδες του σχολείου μας. Συγκεκριμένα παρουσίασαν πειραματική δουλειά σε σχέση με 

έρευνες που έγιναν κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+ του σχολείου μας σε σχέση με τις 

φυσικές και χημικές ιδιότητες του χώματος και πώς συνδέονται με τη βλάστηση αλλά και για 

τις χημικές ιδιότητες του νερού των φυσικών πηγών της περιοχής του Τροόδους σε σύγκριση 

με το πόσιμο νερό της Λεμεσού και πώς συνδέονται αυτές οι συγκρίσεις με την Υγεία του 

ανθρώπου. Επίσης το Σάββατο προκηρύχτηκε από το σχολείο μας ο Παγκύπριος 

Διαγωνισμός Αφίσας για τα Γεωπάρκα που γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος που 

συμμετέχουμε. Να αναφέρουμε ότι δύο από τις τρεις παρουσιάσεις έγιναν το πρωί στην 9η 

συνεδρία κάτω από τη θεματική ενότητα «Περιβαλλοντική συνείδηση και πειραματική 

έρευνα» και η τρίτη παρουσίαση στη 13η συνεδρία κάτω από τη θεματική ενότητα 



«περιβάλλον». Οι παρουσιάσεις έγιναν από τους μαθητές: Κοζάκου Μαρία, Χρίστου Μαρία,  

Παπαπέτρου Ατελίνα από Α21 και Καλλινάκη Αλέξανδρο, Κουμουδίου Ραφαέλια, 

Πιτσιλλίδου Νάταλη του Α22 κάτω από τον συντονισμό των εκπαιδευτικών Χρυσούλας 

Στυλιανού και Νικόλα Νικολάου.  

 

 
 
Το Σαββάτο επίσης ο όμιλος των ερευνητικών εργασιών και προγραμμάτων Έρασμους του 

σχολείου μας παρουσίασε και 8 αφίσες από τις 14.00 μέχρι τις 17.00 στην αίθουσα 

κατασκευών και αφισών, παίρνοντας από τους παρευρισκόμενους συνέδρους επαινετικά 

λόγια για την παρουσία του σχολείου μας στο συνέδριο. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν στο 

συνέδριο οι αφίσες:  

 

1. GEOPARKS – Natural and cultural heritage that joins European students and teachers 
– Meeting in Cyprus 

2. Κύπρου … Γένεσις !!! 
3. Ορυκτά της περιοχής του Γεωπάρκου Τροόδους και χαρακτηριστικά τους  
4. Βιοποικιλότητα της Περιοχής του Γεωπάρκου Τροόδους  
5. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στον Πεδουλά 
6. Είναι ήδη πολύ αργά για κάποιους θαλάσσιους οργανισμούς... 
7. Αφίσα για την υπερκατανάλωση της πλαστικής σακούλας     
8. Καρκίνος του Μαστού και ψυχολογία ασθενών στο Νοσοκομείο Λεμεσού 

 
Οι αφίσες που παρουσιάστηκαν παρουσίαζαν περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και 

δράσεις του σχολείου μας που έγιναν κατά τη σχολική χρονιά 2018 – 2019 στο Λύκειο Αγίου 

Ιωάννη και έγιναν με τη συμμετοχή πέραν των 20 μαθητών που αρκετοί από αυτούς ήταν 



παρόντες κατά την παρουσίαση των αφισών. Οι αφίσες έγιναν κάτω από τον συντονισμό της 

ομάδας των εκπαιδευτικών του προγράμματος Έρασμους για τα Γεωπάρκα.   

 

 
 

Μία μεγάλη ομάδα μαθητών του σχολείου μας παρακολούθησε και την Ιατρική Συνεδρία 

που έγινε το Σαββάτο το απόγευμα με κεντρικούς ομιλητές τους Ιατρούς Δρα Ιωάννη 

Κουλουντή, δερματολόγο και Δρα Σίμο Μαλά, Διευθυντή της Ογκολογικής Κλινικής του 

Νοσοκομείου Λεμεσού.   

 



Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου έκλεισε με ένα περίπατο των μαθητών στην Κάτω Πάφο, 

ολοκληρώνοντας έτσι με ένα ευχάριστο τρόπο τη συμμετοχή του σχολείου μας στο 8ο 

Παγκύπριο Συνέδριο Μαθητών Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες. Την επόμενη μέρα 

παρακολούθησαν κάποιοι μαθητές ορισμένες παρουσιάσεις και αποχωρήσαμε από το 

ξενοδοχείο στις μία η ώρα το μεσημέρι.  

 

 
 

 


