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- Ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών στην διδασκαλία της Βιολογίας 

-Εξέλιξη Ανθρώπου

- Εκπαιδευτικό παιχνίδι απόδρασης ( escape rooms ) - Μια εναλλακτική 

διδακτική προσέγγιση 

- Εργαστηριακές ασκήσεις παρατήρησης της δέσμευσης του CO
2
 κατά την 

φωτοσύνθεση και της απελευθέρωσης CO
2
 κατά την αναπνοή 

-Μικροσκοπία με την χρήση κάμερας , μόνιμα και νωπά παρασκευάσματα 

- Παίζοντας με τα χρωμοσώματα . Μίτωση , Μείωση , κατασκευή καρυότυπου , 

έλεγχος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες 

- Μελέτη του ανθρώπινου οργανισμού με τη βοήθεια του διαδικτύου .
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- Ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών στην διδασκαλία της Βιολογίας 
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-Εξέλιξη Ανθρώπου  ή   “ Πότε θα γίνεις άνθρωπος ; ‘’
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-Εξέλιξη Ανθρώπου  ή   “ Πότε θα γίνεις άνθρωπος ; ‘’

http://blogs.sch.gr/gmavromat/2017/01/28/richard-dawkins-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7/
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- Εκπαιδευτικό παιχνίδι απόδρασης ( escape rooms ) 

- Μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση 
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- Εργαστηριακές ασκήσεις παρατήρησης της δέσμευσης του CO
2
 κατά την φωτοσύνθεση 

και της απελευθέρωσης CO
2
 κατά την αναπνοή 
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- Εργαστηριακές ασκήσεις παρατήρησης της δέσμευσης του CO
2
 κατά την φωτοσύνθεση 

και της απελευθέρωσης CO
2
 κατά την αναπνοή 

http://blogs.sch.gr/gmavromat/files/2017/11/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-CO2-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82.pdf
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-Μικροσκοπία με την χρήση κάμερας , μόνιμα και νωπά παρασκευάσματα 
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- Παίζοντας με τα χρωμοσώματα . Μίτωση , Μείωση , κατασκευή καρυότυπου , έλεγχος 

για χρωμοσωμικές ανωμαλίες 

https://drive.google.com/open?id=0B0yN0AchqRuTcTh4MkJsSnRjLVE
https://drive.google.com/open?id=0B0yN0AchqRuTblB4LWg4dzhDX3M
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- Μελέτη του ανθρώπινου οργανισμού με τη βοήθεια του διαδικτύου

http://blogs.sch.gr/gmavromat/2017/10/12/%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/
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