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Τηλέφωνο: 210-344.33.17
Fax: 210-344.22.34

Βαθµός Ασφαλείας ..........
Μαρούσι, 11/12/2007
Αριθ. Πρωτ.: 141860/Γ2
Βαθ. Προτερ.

1) Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Π.Ε. & ∆.Ε. της
χώρας. Έδρες τους
2) Γραφεία Σχολικών Συµβούλων ∆.Ε. της
ΠΡΟΣ: χώρας. Έδρες τους
3) ∆ιευθύνσεις και Γραφεία ∆.Ε. της χώρας.
Έδρες τους
4) Γενικά Λύκεια της χώρας (µέσω ∆/νσεων
και Γραφείων ∆.Ε.)

ΚΟΙΝ.: Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστηµόνων
Έβρου 94-96, 104 32 Αµπελόκηποι Αθήνα
ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Βιολογίας 2008 – ∆ιεθνής
Ολυµπιάδα Βιολογίας»
Σας

πληροφορούµε

ότι

η

Πανελλήνια

Ένωση

Βιοεπιστηµόνων

προκηρύσσει τον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Βιολογίας 2008 για µαθητές Β΄
και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 9
Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 9::30 π.µ..
Σε ένα περιβάλλον διαρκώς µεταβαλλόµενων δεδοµένων σε ό,τι αφορά
την έρευνα και τις εφαρµογές της Βιολογίας, ο Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός
Βιολογίας δίνει τη δυνατότητα σε µαθητές να έρθουν σε επαφή µεταξύ τους,
να ανταλλάξουν εµπειρίες και απόψεις, αλλά και να συµµετάσχουν στις
∆ιεθνείς Ολυµπιάδες Βιολογίας διευρύνοντας τους επιστηµονικούς ορίζοντές
τους.
Η ύλη του διαγωνισµού είναι η εξής:
Σχολικό Βιβλίο Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας: Κεφ. 1 «Χηµική σύσταση του
κυττάρου», Κεφ. 2 «Κύτταρο: Η θεµελιώδης µονάδα της ζωής», Κεφ. 3
«Μεταβολισµός», Κεφ. 4 «Γενετική».
Σχολικό Βιβλίο Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας: Κεφ. 2 «Άνθρωπος και
Περιβάλλον» (ολόκληρο το κεφάλαιο, σελ. 69-112).
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Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα κατά τόπους Γενικά Λύκεια ή
Γυµνάσια,

που

θα

οριστούν

από

τις

∆ιευθύνσεις

και

τα

Γραφεία

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ως εξεταστικά κέντρα και θα διαρκέσει τρεις (3)
ώρες.
Οι ενδιαφερόµενοι µαθητές καλούνται να δηλώσουν συµµετοχή στο
Λύκειό τους µέχρι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2008. Στη συνέχεια, η
κατάσταση µε τα στοιχεία των συµµετεχόντων θα πρέπει να αποσταλεί από
κάθε Λύκειο στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@gmail.com καθώς
επίσης και στην αντίστοιχη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (στους
υπεύθυνους για διαγωνισµούς - Ολυµπιάδες) µέχρι την Παρασκευή 25
Ιανουαρίου 2008. Η σύνθεση και η επιλογή των θεµάτων καθώς και η
αξιολόγησή τους θα γίνει από την Επιτροπή Υποβολής Θεµάτων του
Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Βιολογίας 2008 της Π.Ε.Β., µε την ευθύνη
τριµελούς Επιστηµονικής Επιτροπής. Για το διαγωνισµό δεν απαιτείται η
γνώση ξένης γλώσσας. Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού γίνεται
σύµφωνα µε τα άρθρα 15, 17 και 19 του Π.∆. 60/2006, που αφορούν τις
Προαγωγικές Εξετάσεις Γενικών Λυκείων σε πανελλαδικό επίπεδο.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις.
Η πρώτη φάση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2008,
ώρα 9:30 π.µ. Από τη φάση αυτή θα βραβευθούν οι είκοσι τέσσερις (24)
πρώτοι µαθητές, ενώ ο πρώτος θα λάβει επιπλέον χρηµατικό βραβείο 300
Ευρώ. Οι µαθητές αυτοί θα συµµετάσχουν στη δεύτερη φάση του
διαγωνισµού που θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Μαρτίου 2008 στην Αθήνα, σε
χώρο που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισµού. Για τη δεύτερη
φάση του διαγωνισµού, στην εξεταστέα ύλη προστίθεται και το κεφ. 3
«Εξέλιξη» (ολόκληρο το κεφάλαιο, σελ. 119-152), από το σχολικό βιβλίο Γ´
Λυκείου, Γενικής Παιδείας.
Οι οκτώ (8) πρώτοι µαθητές που θα προκύψουν από τη δεύτερη φάση,
θα λάβουν µέρος στην τρίτη φάση του διαγωνισµού, όπου και θα εξεταστούν
εργαστηριακά σε χρόνο και τόπο που θα οριστεί µετά το τέλος της δεύτερης
φάσης. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η τρίτη φάση θα διεξαχθεί κατά τις
διακοπές του Πάσχα σε κατάλληλα επιλεγµένο χώρο (π.χ. Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) όπου θα φιλοξενηθούν οι µαθητές. Αφού
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διδαχθούν ορισµένες εργαστηριακές τεχνικές (π.χ. µικροσκόπηση, ζύγιση µε
ζυγό ακριβείας, χρήση µικροπιπέτας και αραιώσεις, ηλεκτροφόρηση) στη
συνέχεια οι µαθητές θα εξεταστούν σε αυτές.
Οι τέσσερις (4) πρώτοι µαθητές της τελικής φάσης του διαγωνισµού
θα συγκροτήσουν την οµάδα συµµετοχής που θα αντιπροσωπεύσει τη χώρα
µας στη ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Βιολογίας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί τον
Ιούλιο του 2008 στην Ινδία.
Για

περισσότερες

πληροφορίες

οι

ενδιαφερόµενοι

µπορούν

να

απευθύνονται στην Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστηµόνων (Πρώην Πανελλήνια
Ένωση Βιολόγων) Έβρου 94-96, Αθήνα, τηλέφωνο και fax: 210-52.24.632 και
στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Β: http://www.pev.gr, στην οποία δηµοσιεύονται και
φόρµες συµµετοχής στο διαγωνισµό.

Παρακαλούµε να ενηµερώσετε τα σχολεία της αρµοδιότητάς σας.

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
∆/νση Σπουδών ∆.Ε. /Τµήµα Γ΄
∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
∆/νση ∆ιεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων
∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
∆/νση Ειδικής Αγωγής
∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
ΓΕΠΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

Σελίδα 3 από 3I:\Ιστοσελίδα\panellhnios_mathhtikos_diagwnismos_biologias_2008.doc

