Αθήνα, 29-04-2022
Α.Π. : Β 1354

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου
2η ανακοίνωση
Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ15/161828/Δ2 10-12-2021 του ΥΠΑΙΘ θα πραγματοποιηθεί ο 1ος
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 και ώρες 12.00-14.00 και θα είναι
διαδικτυακός , ενώ θα πραγματοποιηθεί εντός του σχολικού χώρου κάθε σχολικής μονάδας.
Όροι συμμετοχής
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν, αποκλειστικά, οι μαθητές/τριες που φοιτούν την τρέχουσα
σχολική χρονιά στη Γ τάξη Γυμνασίου , με τη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα τους (απαιτείται έγγραφη
δήλωση).
Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κάνει είσοδο τουλάχιστον μία φορά στη σχολική
ψηφιακή πλατφόρμα e-me (www.e-me.edu.gr ) ΕΔΩ (με τους κωδικούς του σχολικού δικτύου) πριν από
την ημέρα του διαγωνισμού ώστε να κάνουν αποδοχή της πρόσκλησης που θα τους σταλεί από την
Οργανωτική Επιτροπή του ΠΔΒ. Σε περίπτωση που δεν έχουν κωδικούς σχολικού δικτύου πρέπει να
κάνουν εγγραφή για να τους αποκτήσουν (www.sch.gr) ΕΔΩ .
Ύλη του διαγωνισμού
Η ύλη στην οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές/τριες είναι η διδακτέα ύλη της Γ Γυμνασίου, όπως ορίζεται
από την 109009/Δ2 7-9-2021, και συγκεκριμένα τα κεφάλαια 1 (1.1, 1.2), 2 (2.1, 2.2), 5(5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6) και 7 (7.1, 7.2) του σχολικού βιβλίου συμπεριλαμβανομένων και όλων των εικόνων,
διαγραμμάτων ασκήσεων, προβλημάτων και παραθεμάτων, καθώς και των προσαρμοσμένων κειμένων. Ο
διαγωνισμός θα περιλαμβάνει περίπου 50 ερωτήσεις κλειστού τύπου.
Διαδικασία συμμετοχής
Ο/Η Δ/ντης/τρια ορίζει τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τον ίδιο και δύο εκπαιδευτικούς, από τους
οποίους ο ένας πρέπει απαραίτητα να διδάσκει Βιολογία και ο δεύτερος κατά προτίμηση Πληροφορική.
Η Επιτροπή φροντίζει:
-

-

Να ενημερώσει σχετικά τους/τις μαθητές/τριες
Να καταρτίσει τον κατάλογο των συμμετεχόντων μαθητών/τριών συμπληρώνοντας το Εντυπο 1
το οποίο και σας επισυνάπτουμε. Το Εντυπο 1 αποστέλλεται στην Οργανωτική Επιτροπή του
διαγωνισμού αποκλειστικά και μόνο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο pdbpev@gmail.com , με
καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 06/05/22. Η δήλωση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και μόνο
μέσω του εντύπου 1 ειδάλλως οι μαθητές/τριες ΔΕΝ θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
Να ελέγξει αν όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες έχουν κάνει είσοδο στην πλατφόρμα e-me και
στη συνέχεια έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση συμμετοχής.
Να ελέγξει όλες τις τεχνικές προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό.
Να φροντίσει για την επιτήρηση των διαγωνιζομένων την ώρα του διαγωνισμού.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Χέυδεν 13, Αθήνα 104 34 / ΤΗΛ.&FAX:210 5224632
URL:http://www.pev.gr, e-mail: grammateia@gmail.com,
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:00-20:00

Να αποστείλει τον κατάλογο των μαθητών/τριών που έλαβαν τελικά μέρος στον διαγωνισμό (θα
αποσταλεί σχετικό έντυπο).
Επίσης ο Δ/ντης θα πρέπει να φροντίσει την αναγκαία αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος,
ώστε να μην διαταραχτεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου
-

Επισημάνσεις
-

-

-

-

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται σε χώρο που διαθέτει Η/Υ σε ικανή απόσταση, η οποία
δεν θα επιτρέπει την οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ τους και υπό την επιτήρηση εκπαιδευτικού.
Εκτός από την αίθουσα Πληροφορικής, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και προσωπικά laptop ή tablet
των μαθητών με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει επαρκής επιτήρηση. Δεν συνιστάται η χρήση
των κινητών τηλεφώνων των μαθητών/τριών, διότι δεν θα είναι ευκρινή τα σχήματα και τα
γραφικά.
Οι μαθητές/τριες που έχουν δηλώσει συμμετοχή, αλλά απουσιάζουν για τον οποιοδήποτε λόγο την
ημέρα του διαγωνισμού από το σχολείο δεν μπορούν να συμμετέχουν. Δεν επιτρέπεται η
συμμετοχή μαθητή/τριας από οποιονδήποτε άλλο χώρο εκτός του σχολείου και αυτό θα
επιβεβαιωθεί από την διεύθυνση του σχολείου.
Είναι χρήσιμο πριν από τον διαγωνισμό ο καθηγητής της Πληροφορικής να ελέγξει την
προσβασιμότητα των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα e-me.
Οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες θα πρέπει να βρίσκονται συνδεδεμένοι με την πλατφόρμα
μισή ώρα πριν την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν τα τυχόν τεχνικά
προβλήματα που θα υπάρξουν.
Περισσότερες και αναλυτικότερες οδηγίες αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ
www.pdbio.pev.gr στη σχετική στήλη

Βραβεία
Στους/στις τρεις (3) πρώτους/ες μαθητές/τριες θα δοθεί Βραβείο ενώ στους 12 δώδεκα (12) πρώτους/ες
μαθητές/τριες θα δοθεί Έπαινος.

Σημαντικές ημερομηνίες
Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

Όριο υποβολής δηλώσεων από τα σχολεία

Τετάρτη 11 Μαίου2022

Διεξαγωγή του διαγωνισμού 12.00- 14.00

Μail του διαγωνισμού pdbpev@gmail.com
Ιστοσελίδα διαγωνισμού www.pdbio.pev.gr

Παρακαλούμε πολύ, καθώς είναι αδύνατη η συνεχής επικοινωνία με τα όλα τα σχολεία μέσω
email να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα, όπου και θα αναρτώνται όλες οι επιπλέον
διευκρινήσεις και οδηγίες.

Η Οργανωτική Επιτροπή
του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Χέυδεν 13, Αθήνα 104 34 / ΤΗΛ.&FAX:210 5224632
URL:http://www.pev.gr, e-mail: grammateia@gmail.com,
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:00-20:00

Αθήνα, 07-04-2022

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου
Δηλώσεις Συμμετοχής
Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ15/161828/Δ2 10-12-2021 του ΥΠΑΙΘ θα πραγματοποιηθεί ο 1ος
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 και ώρες 12.00-14.00 και θα είναι
διαδικτυακός , ενώ θα πραγματοποιηθεί εντός του σχολικού χώρου κάθε σχολικής μονάδας.
Όροι συμμετοχής
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν, αποκλειστικά, οι μαθητές/τριες που φοιτούν την τρέχουσα
σχολική χρονιά στην Γ τάξη Γυμνασίου , με τη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα τους (απαιτείται έγγραφη
δήλωση).
Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εγγραφεί στην σχολική ψηφιακή πλατφόρμα eme ΕΔΩ (με τους κωδικούς του σχολικού δικτύου). Σε περίπτωση που δεν έχουν κωδικούς σχολικού
δικτύου (sch.gr) πρέπει να κάνουν εγγραφή για να τους αποκτήσουν.
Ύλη του διαγωνισμού
Η ύλη στην οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές/τριες είναι η διδακτέα ύλη της Γ Γυμνασίου, όπως ορίζεται
από την 109009/Δ2 7-9-2021, και συγκεκριμένα τα κεφάλαια 1 (1.1, 1.2), 2 (2.1, 2.2), 5(5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.6) και 7 (7.1, 7.2) του σχολικού βιβλίου συμπεριλαμβανομένων και όλων των εικόνων,
διαγραμμάτων ασκήσεων, προβλημάτων και παραθεμάτων, καθώς και των προσαρμοσμένων κειμένων. Ο
διαγωνισμός θα περιλαμβάνει περίπου 50 ερωτήσεις κλειστού τύπου.
Διαδικασία συμμετοχής
Ο/Η Δ/ντης/τρια ορίζει τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τον ίδιο και δύο εκπαιδευτικούς, από τους
οποίους ο ένας πρέπει απαραίτητα να διδάσκει Βιολογία και ο δεύτερος κατά προτίμηση Πληροφορική.
Η Επιτροπή φροντίζει:
-

-

Να ενημερώσει σχετικά τους/τις μαθητές/τριες
Να καταρτίσει τον κατάλογο των συμμετεχόντων μαθητών/τριών συμπληρώνοντας το σχετικό
έντυπο 1 (θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα). Το έντυπο το αποστέλλει στην Οργανωτική Επιτροπή
του διαγωνισμού αποκλειστικά και μόνο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο pdbpev@gmail.com , με
καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 06/05/22.
Να ελέγξει αν όλοι οι συμμετέχοντες έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα e-me και μπορούν να
εισέλθουν σε αυτήν.
Να ελέγξει όλες τις τεχνικές προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό.
Να φροντίσει για την επιτήρηση των διαγωνιζομένων την ώρα του διαγωνισμού.
Να αποστείλει τον κατάλογο των μαθητών/τριών που έλαβαν τελικά μέρος στον διαγωνισμό (θα
αποσταλεί σχετικό έντυπο)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Χέυδεν 13, Αθήνα 104 34 / ΤΗΛ.&FAX:210 5224632
URL:http://www.pev.gr, e-mail: grammateia@gmail.com,
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:00-20:00

Επίσης ο Δ/ντης θα πρέπει να φροντίσει την αναγκαία αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος,
ώστε να μην διαταραχτεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου

Επισημάνσεις
-

-

-

-

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται σε χώρο που διαθέτει Η/Υ σε ικανή απόσταση, η οποία
δεν θα επιτρέπει την οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ τους και υπό την επιτήρηση εκπαιδευτικού.
Εκτός από την αίθουσα Πληροφορικής, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και προσωπικά laptop ή tablet
των μαθητών με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει επαρκής επιτήρηση. Δεν συνιστάται η χρήση
των κινητών τηλεφώνων των μαθητών/τριών , διότι δεν θα είναι ευκρινή τα σχήματα και τα
γραφικά.
Οι μαθητές/τριες που έχουν δηλώσει συμμετοχή, αλλά απουσιάζουν για τον οποιοδήποτε λόγο την
ημέρα του διαγωνισμού από το σχολείο δεν μπορούν να συμμετέχουν. Δεν επιτρέπεται η
συμμετοχή μαθητή/τριας από οποιονδήποτε άλλο χώρο εκτός του σχολείου και αυτό θα
επιβεβαιωθεί από την διεύθυνση του σχολείου.
Είναι χρήσιμο πριν από τον διαγωνισμό ο καθηγητής της πληροφορικής να ελέγξει την
προσβασιμότητα των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα e-me.
Οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες θα πρέπει να βρίσκονται συνδεδεμένοι με την πλατφόρμα
μισή ώρα πριν την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν τα τυχόν τεχνικά
προβλήματα που θα υπάρξουν.
Περισσότερες και αναλυτικότερες οδηγίες θα αναρτηθούν εντός των επόμενων ημερών στην
ιστοσελίδα του ΠΔΒ www.pdbio.pev.gr.

Βραβεία
Στους/στις τρεις (3) πρώτους/ες μαθητές/τριες θα δοθεί Βραβείο ενώ στους 12 δώδεκα (12) πρώτους/ες
μαθητές/τριες θα δοθεί Έπαινος.

Σημαντικές ημερομηνίες
Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

Όριο υποβολής δηλώσεων από τα σχολεία

Τετάρτη 11 Μαίου2022

Διεξαγωγή του διαγωνισμού 12.00- 14.00

΄
Μail του διαγωνισμού pdbpev@gmail.com
Ιστοσελίδα διαγωνισμού www.pdbio.pev.gr
Παρακαλούμε πολύ, καθώς είναι αδύνατη η συνεχής επικοινωνία με τα όλα τα σχολεία μέσω email να
επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα, όπου και θα αναρτώνται όλες οι επιπλέον διευκρινήσεις και
οδηγίες.

Η Οργανωτική Επιτροπή
του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Χέυδεν 13, Αθήνα 104 34 / ΤΗΛ.&FAX:210 5224632
URL:http://www.pev.gr, e-mail: grammateia@gmail.com,
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:00-20:00

