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Νο 3 

15ος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2019 - Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας για μαθητές/τριες της Α΄, Β΄ και Γ΄ 

τάξης των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑ.Λ. της χώρας που προκηρύσσει η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) 

για 15η συνεχή χρονιά. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=patras.astronomy.orionas.orionas&fbclid=IwAR17DVjBrC99JpdlJMhX

fyFmwp6Te8s63haheaDkcMr42n7jS-4IS6buKRw Εφαρμογή της αστρονομικής εταιρείας Πάτρας "Ωρίων". 

Περιλαμβάνει μια σειρά από εργαλεία όπως: 

1. Ανακοινώσεις των δράσεων του συλλόγου.2. Ετήσιο ημερολόγιο με αστρονομικά γεγονότα3. Φάσεις σελήνης4. 

Πληροφορίες για τον ήλιο5. Πρόβλεψη καιρού για επόμενη ώρα, +3 ώρες, +6 ώρες και επόμενης ημέρας.6. 

Συνδέσμους στις σελίδες των κοινωνικών δικτύων του συλλόγου. 

¨ένα περιοδικός πίνακας, έργο τέχνης: 

http://www.periodictableprints.com/table/?fbclid=IwAR37XoTP6pQQnSdOpk96onPSoQyziKYnLLee66EnYVukKETQk2

Fxjbh8hJI  

Από το e-twinning: Το SELFIE (https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el ) είναι ένα εργαλείο 

καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης σε ένα σχολείο, όσον αφορά την ενσωμάτωση των ψηφιακών 

τεχνολογιών στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση των μαθητών. Μπορεί να καταγράψει τί λειτουργεί 

ικανοποιητικά, πού χρειάζονται βελτιώσεις και ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες. 

Χώροι επίσκεψης για μαθητές/τριες με ενδιαφέρον ως αναφορά τις Φυσικές Επιστήμες: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος  

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση | Πρόγραμμα | Εκπαίδευση | Νέα / ΣΤΕΓΗ 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι ερευνητικό κέντρο στην Αθήνα και 

αστεροσκοπείο, αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας. 

Αστεροσκοπείο Πεντέλης Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης 

λειτουργεί το Κέντρο Επισκεπτών στις εγκαταστάσεις του στην Πεντέλη από το 1995. 

Μουσείο των Ηρακλειδών - Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία 

Μουσείο των Ψευδαισθήσεων - Museum of Illusions – Athens, Greece 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά 

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης  

https://pdbio.pev.gr/wp-content/uploads/2018/11/15os_Panellinios_Diagonismos_Viologias_2019.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=patras.astronomy.orionas.orionas&fbclid=IwAR17DVjBrC99JpdlJMhXfyFmwp6Te8s63haheaDkcMr42n7jS-4IS6buKRw
https://play.google.com/store/apps/details?id=patras.astronomy.orionas.orionas&fbclid=IwAR17DVjBrC99JpdlJMhXfyFmwp6Te8s63haheaDkcMr42n7jS-4IS6buKRw
http://www.periodictableprints.com/table/?fbclid=IwAR37XoTP6pQQnSdOpk96onPSoQyziKYnLLee66EnYVukKETQk2Fxjbh8hJI
http://www.periodictableprints.com/table/?fbclid=IwAR37XoTP6pQQnSdOpk96onPSoQyziKYnLLee66EnYVukKETQk2Fxjbh8hJI
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el
https://www.snf.org/el/
https://www.snf.org/el/
http://www.sgt.gr/gre/SPG1/
http://www.sgt.gr/gre/SPG1/
http://www.noa.gr/index.php?lang=el
https://www.astro.noa.gr/gr/visitorcenter/penteli/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjzvPvA7KjfAhVT5ZoKHYblCXcYABAAGgJsbQ&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD2jjHb_buu2YjVFaHXmFrC&sig=AOD64_1yf8Y3ZNLg74eoukNUaZ5l9N9YRA&q=&ved=2ahUKEwi13PXA7KjfAhWC3CwKHcYwDOAQ0Qx6BAgZEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjzvPvA7KjfAhVT5ZoKHYblCXcYABAAGgJsbQ&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD2jjHb_buu2YjVFaHXmFrC&sig=AOD64_1yf8Y3ZNLg74eoukNUaZ5l9N9YRA&q=&ved=2ahUKEwi13PXA7KjfAhWC3CwKHcYwDOAQ0Qx6BAgZEAE&adurl=
https://www.museumofillusions.gr/el/
https://www.museumofillusions.gr/el/
https://www.gnhm.gr/the-museum/
http://kotsanas.com/
http://www.ekedisy.gr/category/mousio-scholikis-zois-ke-ekpedefsis/


Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων  

Μόνιμη Έκθεση Άνθρωποι και Εργαλεία 

http://www.technopolis-athens.com/web/guest/home
http://www.mnep.gr/gr/episkepsi/to-ktirio-tis-odou-panos-22/to-ktirio/

