Λίγα λόγια ζσεηικά με ηο blog
(biologyannachatz.blogspot.com)
“H ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΑ»
ηος Ιδιωηικού σολείος «Θεμιζηοκλήρ»
>
Τν βηνινγηθό απηό blog δεκηνπξγήζεθε θαη ζπληεξείηαη
από ηελ Βηνιόγν ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Οξγαληζκνύ Θεκηζηνθιήο
θ. Φαηδαλησλά Άλλα, κε ζθνπό ηελ παξώζεζε ησλ καζεηώλ λα
πξνβάινπλ ζην δηαδίθηπν δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα
ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο θαζώο θαη ηελ πξνώζεζε ησλ
Τ.Π.Δ. ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Η ηζηνζειίδα
ηύπνπ blog είλαη εληαγκέλε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
ζρνιείνπ θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ επίζεκν ηζηνρώξν ηνπ
Δθπαηδεπηηθνύ Οξγαληζκνύ (Ππάξη ζςλλόγος 8, 07/03/2012).
Σεκεηώλεηαη όηη ζηα ίδηα πιαίζηα ιεηηνπξγνύλ ηζηόηνπνη
θαη γηα όινπο ηνπο ππόινηπνπο ηνκείο ηνπ ζρνιείνπ.
>ηο ζσολικό βιολογικό αςηό blog δημοζιεύονηαι:
Άξζξα θαη βηνινγηθά λέα από επίζεκα θαη έγθπξα sites
κε αλαθνξά θάζε θνξά ηεο πεγήο
Φύιια
εξγαζίαο
εξγαζηεξηαθώλ
θαη
ζεσξεηηθώλ
καζεκάησλ
Παξνπζηάζεηο ζε κνξθή powerpoint ησλ εβδνκαδηαίσλ
παξαδόζεσλ γηα ηε Βηνινγία Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ
Γηαδηθηπαθέο
εξσηήζεηο,
test,
quiz
(ηύπνπ
Hot
Potatoes)
Ωξηαία δηαγσλίζκαηα, ηεζη, δηαγσλίζκαηα ηξηκήλνπ
Αnimation, video θαη simulations από ην youtube, dna
tube θαη άιια αμηόινγα sites πνπ αλαγξάθνληαη ζε
θάζε ηέηνηνπ ηύπνπ αλάξηεζε
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο
Γηαγσληζκνί Βηνινγίαο
Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Βηνινγίαο
Φξήζηκεο δηεπζύλζεηο Βηνινγίαο
Αγσγή πγείαο (ζεκηλάξηα, ελδνζρνιηθέο ελεκεξώζεηο
εξεπλεηηθέο καζεηηθέο εξγαζίεο θ.α)
>ηόσορ ηος βιολογικού ζσολικού αςηού blog είναι:
Η πξνώζεζε ησλ Τ.Π.Δ. ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ
Δπηζηεκώλ
Η βειηίσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ καζεκάησλ,
Η ρξήζε εηθόλαο θαη ήρνπ κε ζθνπό λα γίλεηαη ην
κάζεκα ηεο Βηνινγίαο πην επράξηζην θαη πξνζηηό
Η εκπέδσζε δύζθνισλ βηνινγηθώλ όξσλ
>Κάζε δεκνζίεπκα αθνξά ην ζρνιηθό πιαίζην θαη γηα θαλέλα
ιόγν
δελ
επηηξέπεηαη
ε
πξνβνιή
επαγγεικαηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ή δηαθεκίζεσλ κέζα ζε απηό.
> Όινη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
δεκνζηεύζνπλ εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθπνλήζεη ζηα πιαίζηα ηεο

Βηνινγίαο ή ζε επξύηεξα ζέκαηα επηζηεκνληθώλ πεδίσλ ησλ
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζηα πιαίζηα πάληα ηεο ζρνιηθήο δσήο.
> Η ππεύζπλε θαζεγήηξηα ηνπ blog δηαηεξεί: α) αξρείν κε
ππεύζπλεο δειώζεηο ησλ γνλέσλ ή θεδεκόλσλ
ησλ καζεηώλ
ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη απνδέρνληαη ηε δπλαηόηεηα
δεκνζίεπζεο άξζξσλ ή θσηνγξαθηώλ ησλ καζεηώλ πνπ έρνπλ
ηελ θεδεκνλία ηνπο. Κάζε ππεύζπλε δήισζε δηαξθεί γηα όιν
ην ρξόλν παξακνλήο ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν θαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα (Γπκλάζην ή Λύθεην) εθηόο αλ απηή
αλαθιεζεί από ηνλ γνλέα ή θεδεκόλα. β) Βηβιίν πξαθηηθώλ
όπνπ ζεκεηώλεηαη κεηαμύ άιισλ θάζε παξαηήξεζε καζεηή,
γνλέα ή θεδεκόλα ζε ζέκα πνπ αθνξά ην ηζηνιόγην.
>Παξ’ όια απηά ν θάζε αλαγλώζηεο κπνξεί κε ηνλ ηξόπν
επηθνηλσλίαο πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηνλ ηζηόηνπν (e-mail,
θόξκα ζρνιίσλ θιπ) λα πξνβεί επώλπκα ζε παξαηήξεζε γηα
θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ ηνλ ελνριεί ή πνπ ζεσξεί όηη
παξαβηάδεη πλεπκαηηθά ή άιια δηθαηώκαηα ηνπ θαη εκείο ζα
πξνβνύκε άκεζα ζε άξζε ηεο δεκνζίεπζεο. Παραηηρήζεις ποσ
περιέτοσν σβριζηικά ζτόλια ή γίνονηαι ανώνσμα δεν
λαμβάνονηαι σπόυη.
(Ππάξη ζςλλόγος 8, 07/03/2012.
> Τν παξαπάλσ Blog παξνπζηάζηεθε ζε εκεξίδα θαηλνηόκσλ
εθαξκνγώλ ηνπ ΔΚΦΔ Καιιίπνιεο ζηηο 4/4/2012 θαη απέζπαζε
ηα πιένλ επλντθά ζρόιηα από ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ
πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εκεξίδα.
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