
Η φυσιογνωμία του
Κολεγίου Τέρρα Σάντα

Τομέας Μέσης Εκπαίδευσης

Εισαγωγή:
Ο  Τομέας  Μέσης  Εκπαίδευσης  του  Κολεγίου  Τέρρα  Σάντα  έχει  όραμα  και
προοπτική, την καταξίωση των στόχων των ιδρυτών του που είναι: Η θεμελίωση
της  ανθρώπινης  ύπαρξης  πάνω  στον  σταθερό  βράχο  της  αρετής.  Η  διάνοιξη
δρόμων δημιουργικής προσέγγισης της γνώσης και η επιμέλεια με την οποία πρέπει
όλα αυτά να επιτυγχάνονται. Ως πρωταρχικό στόχο και επιβεβλημένη αποστολή,
έχουμε την προσφορά του γνήσιου και δοκιμασμένου εκπαιδευτικού συστήματος
που αποσκοπεί στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Εμείς έχουμε
ως  βάση  του  εκπαιδευτηρίου  μας  τη  δημόσια  εκπαίδευση  που  ήταν  και  είναι
γνωστή έως σήμερα με τους τρεις θεμελιώδεις κλάδους. Τον κλασικό, τον πρακτικό
και τον εμπορικό. Αυτούς θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά στις επόμενες σελίδες.

1. Γλώσσα του Σχολείου
Η  επίσημη  γλώσσα  του  Σχολείου  είναι  η  Ελληνική.  Όμως  με  αυξημένα
προγράμματα  Αγγλικής,  οι  μαθητές/τριες  μας  έχουν  τη  δυνατότητα  να
παρακολουθήσουν τα μαθήματα που γίνονται και στην Αγγλική, για τις ανάγκες των
G.C.E. ή I.G.C.S.E.

2. Πολιτική του Σχολείου όσον αφορά τις γλώσσες.
α) Νέα Ελληνικά:

Με  την  ολοκλήρωση  της  Β'  τάξης  Λυκείου,  οι  μαθητές/τριες  του  Αγγλικού
κλάδου αναμένεται να περάσουν εξετάσεις  G.C.E.  A Level,  Modern Greek. Με
την ολοκλήρωση της Γ' τάξης Λυκείου, αναμένεται να περάσουν την εξέταση
της Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής.
Με  τη  συμπλήρωση  της  Γ'  τάξης  Λυκείου,  οι  μαθητές/τριες  του  Ελληνικού
κλάδου αναμένεται να περάσουν τις Παγκύπριες εξετάσεις αλλά και εσωτερικές
Απολυτήριες εξετάσεις του σχολείου.

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) είναι ένα
διεθνές πρότυπο βάσει του οποίου ποσοτικοποιείται και προσδιορίζεται επακριβώς
το  επίπεδο  γλωσσομάθειας  ενός  ατόμου  για  μια  συγκεκριμένη  γλώσσα.  Για  το
σκοπό αυτό,  το  Κοινό Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο  Αναφοράς για  τις  Γλώσσες  ορίζει  τα
παρακάτω 6 επίπεδα γλωσσομάθειας:

Α1 = Στοιχειώδης Γνώση
Α2 = Βασική Γνώση
Β1 = Μέτρια Γνώση
Β2 = Καλή Γνώση
Γ1 (C1) = Πολύ Καλή Γνώση
Γ2 (C2) = Άριστη Γνώση

β) Αγγλικά:
Φτάνοντας ο/η μαθητής/τρια στη Γ' Λυκείου, πρέπει να έχει περάσει  όλα τα
στάδια των εξετάσεων Cambridge μέχρι I.G.C.S.E, τα οποία ξεκίνησε από την Α'
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τάξη  Γυμνασίου.  Οι  μαθητές/τριες  του  Αγγλικού  κλάδου  αναμένεται  να
περάσουν τις εξετάσεις IELTS με τη συμπλήρωση της Γ΄ Λυκείου.

Σημ: Τα επίπεδα Cambridge είναι:
Α' Γυμνασίου:         Α2 Key for Schools (KET) 
Β' Γυμνασίου:         B1 Preliminary for Schools (PET)
Α' Λυκείου:                 Β2 First for Schools (FCE)
Β' Λυκείου:         I.G.C.S.E English as a Second Language
Γ’ Λυκείου:                 IELTS (Αγγλική περιοχή)
                                Παγκύπριες εξετάσεις (Ελληνική περιοχή)

γ) Ιταλικά:
Με  την  ολοκλήρωση  της  Γ'  Λυκείου,  αναμένεται  ο/η  μαθητής/τρια  να  γίνει
κάτοχος  του  πιστοποιητικού  PLIDA Β2.  (Progetto Lingua Italiana Dante
Alighieri).

Απαιτείται να αναφερθεί, πως οι μαθητές/τριες δεν υποχρεούνται να παρακάθονται
στις  προαναφερόμενες  εξωτερικές  εξετάσεις  αλλά  έγκειται  στην  επιθυμία  του
καθενός. Παρόλα αυτά, όμως, αναμένεται πως μπορούν να ανταπεξέλθουν ως εξής:
 ΕΠΙΠΕΔΟ Α1: Μπορούν να παρακαθίσουν οι μαθητές/τριες της  Β΄τάξης κατά

την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.
 ΕΠΙΠΕΔΟ Α2: Μπορούν να παρακαθίσουν οι μαθητές/τριες της  Δ΄τάξης είτε

κατά την εξεταστική περίοδο του  Οκτωβρίου είτε κατά την εξεταστική περίοδο
του Ιουνίου.

 ΕΠΙΠΕΔΟ Β1: Μπορούν να παρακαθίσουν οι μαθητές/τριες της  Ε΄τάξης κατά
την  εξεταστική  περίοδο  του  Ιουνίου  εάν  και  εφόσον  έχει  γίνει  η  σωστή
προετοιμασία εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζει το σχολείο.

 ΕΠΙΠΕΔΟ Β2: Μπορούν να παρακαθίσουν οι μαθητές/τριες της ΣΤ΄τάξης κατά
την  εξεταστική  περίοδο  του  Ιουνίου  εάν  και  εφόσον  έχει  γίνει  η  σωστή
προετοιμασία εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζει το σχολείο.

Η Πιστοποίηση Ιταλικής Γλώσσας DANTE ALIGHIERI

To PLIDA είναι δίπλωμα πιστοποίησης που εκδίδεται από τη Dante Alighieri βάσει
σύμβασης με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.
Με το δίπλωμα PLIDA βεβαιώνεται η εξοικείωση με την ιταλική ως ξένη γλώσσα σε
κλίμακα  έξι  επιπέδων,  που  αντιπροσωπεύουν  τον  ίδιο  αριθμό  επιπέδων  στη
διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας. Τα έξι επίπεδα PLIDA είναι από το Α1 μέχρι το
Γ2,  όπως  καθορίζεται  από  το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης,  με  βάση  το  Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα (εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση,
Milano, La Nuova Italia – Oxford, 202, pp 29 – 31).
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Περιγραφή Επιπέδων που διδάσκονται στο σχολείο
και χρήση πιστοποίησης

Αρχικό επίπεδο Ιταλικής PLIDA A1 A1 Q.C.E. (Livello di contatto)
PLIDA A2 A2 Q.C.E. (Livello di sopravvivenza)

Βασικό επίπεδο Ιταλικής PLIDA B1 B1 Q.C.E. (Livello soglia)
PLIDA B2 B2 Q.C.E. (Livello progresso)

Το επίπεδο Α1 πιστοποιεί την ικανότητα του διδασκομένου να κατανοήσει και να
χρησιμοποιήσει  καθημερινές  εκφράσεις  που  του  είναι  οικείες  και  πολύ  βασικές
φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί  να
συστηθεί  και  να  συστήσει  άλλους  και  μπορεί  να  ρωτήσει  και  να  απαντήσει
ερωτήσεις  που αφορούν  προσωπικά  στοιχεία.  Μπορεί  να  συνδιαλεχθεί  με  απλό
τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι
διατεθημένος να βοηθήσει.

Το επίπεδο Α2 επιτρέπει την αυτονομία σε βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις: να
κατανοήσει  προτάσεις  και  εκφράσεις  που  χρησιμοποιούνται  συχνά  και  που
σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και
οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία κλπ).

Το επίπεδο Β1 δείχνει την ικανότητα κατανόησης σε προφορικά και γραπτά κείμενα
που αφορούν θέματα οικογένειας. Ο διδασκόμενος μπορεί να χειριστεί καταστάσεις
που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου
ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παράγει λόγο από κείμενο σχετικό με θέματα που
γνωρίζει  ή που τον αφορούν προσωπικά και μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και
γεγονότα με απλό τρόπο.

Το  επίπεδο  Β2  πιστοποιεί  την  ικανότητα  στην  Ιταλική  γλώσσα  σε  θέματα  που
συνδέονται  με  τη  σχολική  κατάρτιση  (εγγραφή  σε  σχολεία  και  πανεπιστήμια),
καθώς και για εξωσχολικά θέματα. (Σειρές μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης,
πρακτική κλπ). Επίσης, για θέματα εργασίας που προβλέπουν μια σχέση και με το
κοινό  (εμπόριο,  βιοτεχνία  κλπ).  Μπορεί  να  συνδιαλεχθεί  με  κάποια  άνεση  και
αυθορμητισμό,  που καθιστούν δυνατή την καθημερινή επικοινωνία με φυσικούς
ομιλητές  της  γλώσσας  και  να  χρησιμοποιήσει  την  ιταλική  για  δραστηριότητες
εργασίας σχετικές με τον δικό του χώρο εξειδίκευσης.

Η σύμβαση με τις Ιταλικές αρχές:
α) Το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων (Ιταλίας)
Μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών υποθέσεων και της  Societa Dante Alighieri,
συνήφθη  σύμβαση  που  αφορά  το  θέμα  πιστοποίησης  γνώσης  της  Ιταλικής  ως
ξένης γλώσσας.

Άρθρο  1  –  (Τα  ο  Υπουργείο  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  λαμβάνει  υπόψη  για
πιστοποίηση Γνώσης της Ιταλικής ως ξένη γλώσσα, την αξιολόγηση που γίνεται από
τις Επιτροπές στο εξωτερικό της Societa Dante Alighieri κατόπιν συνεννοήσεως που
έχει με τα Ιταλικά Ινστιτούτα Πολιτισμού.
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Ρώμη, 4 Νοεμβρίου 1993

β)Το υπουργείο Πανεπιστημίου και Έρευνας (Ιταλίας)
Γνωστοποιείται  ότι,  σύμφωνα  με  τη  γενική  Διεύθυνση  για  την  Πολιτιστική
Προώθηση  και  Συνεργασία  του  Υπουργείου  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  ότι  η
πιστοποίηση γλωσσικής ικανότητας PLIDA, που χορηγείται από την Societa Dante
Alighieri βάσει συγκεκριμένης σύμβασης με αυτό το Υπουργείο, θεωρείται χρήσιμος
τίτλος για την εγγραφή ξένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο.

Ρώμη, 19 Οκτωβρίου 2002

Α. Γυμνάσιο:
Όσον  αφορά  στο  Γυμνασιακό  κύκλο  το  σχολείο  μας  είναι  ιδίου  τύπου  με  το
Δημόσιο Σχολείο. Οι λόγοι που ακολουθούμε αυτό τον τύπο στο Γυμνάσιο είναι:

α) Γιατί ο/η νέος/α στην πρώτη εφηβική ηλικία που βρίσκεται, με την εισδοχή του
στη Μέση Εκπαίδευση, έχει ανάγκη ανθρωπιστικής παιδείας.

β) Έχει αποδειχθεί εργαστηριακά ότι οι τρεις Γυμνασιακές τάξεις είναι βασικές για
την άριστη γνώση της μητρικής γλώσσας, η οποία είναι το θεμέλιο και η βάση
για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Δεν μας διαφεύγει το γεγονός ότι η καλή
κατανόηση μιας οποιασδήποτε ξένης γλώσσας, προϋποθέτει άριστη γνώση της
μητρικής γλώσσας.

γ) Γιατί μέσα από αυτό το σύστημα παιδείας, ο/η νέος/α είναι σε θέση να κάνει τις
σωστές επιλογές όταν θα βρίσκεται στο Λύκειο.

1. Διαφορές:
Πρέπει να σας τονίσουμε με έμφαση ότι έχουμε κάνει τις αναγκαίες παρεμβάσεις
σ’  αυτά  που  η  δημόσια  εκπαίδευση  παρέχει,  για  να  είναι  σε  θέση  ο/η
μαθητής/τρια  να  γίνει  κοινωνός  της  ραγδαίας  και  αυξανόμενης  τεχνολογικής
ανάπτυξης. 

Έτσι, έχουμε αυξήσει τις ώρες στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και των
Η.Υ. Τώρα θα διερωτάστε, πού βρίσκουμε το χρόνο για να αυξήσουμε τις ώρες
διδασκαλίας  των  μαθημάτων  που  πιο  πάνω  αναφέρουμε;  Απλούστατα,
επεκτείναμε το καθημερινό ωράριο από εφτάωρο σε οκτάωρο.

2. Μαθήματα Γυμνασιακού κύκλου:
Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς οι
μαθητές/τριες εξετάζονται με γραπτές εξετάσεις τα κυριότερα μαθήματα. Έτσι,
τελειώνοντας το Γυμνάσιο έχουν ήδη σχηματίσει τη σωστή εικόνα για τον κύκλο
σπουδών που θα επιλέξουν μπαίνοντας στο Λύκειο.  Ήδη γνωρίζουν από την
ώρα που θα μπουν στο Γυμνάσιο τι τους/τις περιμένει στο Λύκειο.

Στον πίνακα πιο κάτω φαίνονται αναλυτικά οι περίοδοι διδασκαλίας του κάθε
μαθήματος εβδομαδιαία:
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ΜΑΘΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ   (40 ΄)

ΤΑΞΗ
Α’

ΤΑΞΗ
Β’

ΤΑΞΗ 
 Γ’

Νέα Ελληνικά 5 5 6
Αρχαία Ελληνικά - Αρχαιογνωσία 4 4 4
Ιστορία 2 2 3
Θρησκευτικά 1 1 1
Μαθηματικά 5 5 5
Φυσική - 2 2
Χημεία - 1 1
Βιολογία 2 1 2
Αγγλικά 7 6 6
Ιταλικά 4 4 4
Πληροφορική 4 4 2
Τέχνη 1 1 1
Γεωγραφια 1 - -
Σχεδιασμός και Τεχνολογία 1 1 1*
Μουσική 1 1 1
Φυσική Αγωγή 2 2 2
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 40 40 40

*Σε ισχύ από το σχολικό έτος 2020-2021

3. Επί μέρους στόχοι του Γυμνασιακού κύκλου:
Η  απόκτηση  όλων  των  αναγνωρισμένων  πιστοποιητικών  στα  Αγγλικά,  τα
Ιταλικά, τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.
α)  Αγγλικά: Επιτυχία  στα  προπαρασκευαστικά  στάδια  των  εξετάσεων
Cambridge που είναι για την Α΄ τάξη το ΚΕΤ και για την Β’ το ΡΕΤ.
β) Ιταλικά: Με την αποφοίτησή τους από το Γυμνάσιο, οι μαθητές/τριες θα
είναι σε θέση να περάσουν το αρχικό επίπεδο Ιταλικής PLIDA A1.

γ) Πληροφορική:
Στόχος του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο είναι να δώσει στους
μαθητές/τριες τις απαιτούμενες γνωστικές,  κριτικές και  αναλυτικές δεξιότητες
ώστε  να  είναι  ικανοί  να  χρησιμοποιούν  τους  Ηλεκτρονικούς  Υπολογιστές.
Επίσης,  καλλιεργεί  συστηματικούς  τρόπους  προσέγγισης  για  την  επίλυση
προβλημάτων  μέσα  από  την  ανάπτυξη  προγραμμάτων  και  συστημάτων
πληροφορικής στον Η/Υ.

Γιατί ECDL; (European Computer Driving Licence)
1. Το δίπλωμα ECDL είναι αναγνωρισμένο από όλες τις χώρες της Ευρώπης και

είναι βασικό εργαλείο στην εξερεύνηση εργασίας.
2. Δεν έχει ημερομηνία λήξης.
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Σημαντικές πληροφορίες:
1. Ακολουθούμε τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας  και

Πολιτισμού.
2. Ο/η  εξεταζόμενος/η  περνά  αν  πάρει  το  75%  και  πάνω  της  συνολικής

βαθμολογίας της κάθε εξέτασης.
3. Τα εξέταστρα προς το παρόν είναι 50 ευρώ ανά εξέταση και 10 ευρώ η αγορά

του Log Book (Το βιβλιαράκι όπου σημειώνεται η πρόοδος του εκπαιδευόμενου
και αγοράζεται μόνο μια φορά). 

4. Σε περίπτωση αποτυχίας η επανεξέταση προς το παρόν είναι 35ευρώ.
5. Το μάθημα διδάσκεται με 4 διδακτικές περιόδους ανά εβδομάδα. (ΜΟΝΟ Α&Β

Γυμνασίου στη Γ2)
6. Οι μαθητές/τριες του κολεγίου δίνουν τις εξετάσεις στο εξεταστικό κέντρο του

Σχολείου που είναι και η αίθουσα διδασκαλίας τους.

Πρόγραμμα Α’ Γυμνασίου:

Εξεταζόμενες ενότητες:
1. Computer Essentials – Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
2. Επεξεργασία Κειμένου – Word Processing (Microsoft Word 2010)

Πρόγραμμα Β’ Γυμνασίου:

Εξεταζόμενες ενότητες:
1. Παρουσίαση (Microsoft PowerPoint 2010)
2. Hλεκτρονικά Φύλλα Εργασίας (Microsoft Excel 2010)

Πρόγραμμα Γ’ Γυμνασίου:

Εξεταζόμενες ενότητες:
1. Βάση Δεδομένων (Microsoft Access 2010)
2. Κύκλος Ανάπτυξης Προγράμματος
3. Εισαγωγή στη Pascal με Lazarus

δ) Στα Μαθηματικά και Ελληνικά τίθενται οι γερές βάσεις για να είναι σε θέση τα
παιδιά  μας να διεκδικήσουν θέσεις  σε Αγγλικά, Κυπριακά, Ελληνικά, Ιταλικά και
Αμερικάνικα Πανεπιστήμια περνώντας εξετάσεις G.C.E. ή Παγκύπριες.

Β. Λύκειο:

Με την είσοδό του στο Λύκειο ο/η μαθητής/τρια θα έχει να επιλέξει αρχικά, μία από
τις δύο κατευθύνσεις που λειτουργούν. Την ελληνική και την αγγλική. Σε κάθε
περιοχή λειτουργούν κατευθύνσεις. Στον ελληνικό κλάδο προσφέρονται οι ομάδες
προσανατολισμού και οι  κατευθύνσεις της δημόσιας εκπαίδευσης.  Στον αγγλικό
κλάδο οι μαθητές/τριες επιλέγουν τρία (3) από τα GCE A Level που προσφέρει το
σχολείο.
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Ελληνική Κατεύθυνση

 Στην Α’ Λυκείου το σχολείο προσφέρει τις τέσσερις (4) ομάδες μαθημάτων
προσανατολισμού που προσφέρει και το Δημόσιο Σχολείο. Αυτές οδηγούν σε
έξι (6) κατευθύνσεις στη Β’ Λυκείου.

1η ομάδα Μαθημάτων προσανατολισμού:
 Τα μαθήματα κατεύθυνσης / εμβάθυνσης είναι τα Αρχαία/Αρχαιογνωσία  και η
Ιστορία.

2η ομάδα Μαθημάτων προσανατολισμού:
 Τα μαθήματα κατεύθυνσης / εμβάθυνσης είναι τα Μαθηματικά  και η Φυσική.

3η ομάδα Μαθημάτων προσανατολισμού:
 Τα μαθήματα κατεύθυνσης / εμβάθυνσης είναι τα Μαθηματικά  και τα Οικονομικά.
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4η ομάδα Μαθημάτων προσανατολισμού:
 Τα μαθήματα κατεύθυνσης / εμβάθυνσης είναι τα Οικονομικά και τα Αγγλικά.

 Στη Β΄ Λυκείου οι  μαθητές/τριες  επιλέγουν μία από τις  6 (έξι)  πιο  κάτω
Κατευθύνσεις. Στην κάθε Κατεύθυνση διδάσκονται τέσσερα (4) μαθήματα
προσανατολισμού/εμβάθυνσης.
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 Στην Γ΄ Λυκείου οι  μαθητές/τριες συνεχίζουν την Κατεύθυνση την οποία
έχουν επιλέξει στη Β’ Λυκείου. 

Αγγλική Κατεύθυνση

Στην  Α’  Λυκείου  οι  μαθητές/τριες  επιλέγουν τρία  (3)  GCE A Level.  Το σχολείο
προσφέρει International GCE A Levels Pearson-Edexcel and  Cambridge.  Τα
μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο είναι:  Mathematics,  Physics,  Chemistry,
Biology, Modern Greek, Accounting, Economics,  English Literature  και Computer
Science. 
Τα μαθήματα στην Α΄ Λυκείου γίνονται σε επίπεδο  IGCSE, και οι μαθητές/τριες
έχουν την δυνατότητα να παρακαθίσουν σε εξωτερικές εξετάσεις στο τέλος της
σχολικής χρονιάς. Το μάθημα Mathematics διδάσκεται σε επίπεδο A Level από την
Α΄ Λυκείου και οι μαθητές/τριες παρακάθονται σε 2 Units  κάθε σχολική χρονιά.
Στις  Β΄ και Γ΄ Λυκείου , οι μαθητές/τριες συνεχίζουν τα μαθήματά τους σε επίπεδο
GCE A Level και παρακάθονται τις αντίστοιχες εξωτερικές εξετάσεις.
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