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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

της Ο.Ε. του 6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

«Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

 
Αγαπητοί Σύνεδροι  

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω Τοπικές Ημερίδες του Συνεδρίου του Σαββάτου 22-1-2022  

θα πραγματοποιηθούν κανονικά 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Ο ρόλος της Μοριακής Βιολογίας στην Υγεία και την Ποιότητα Ζωής 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Κολοβός  Πέτρος  

Email :  pkolovos@mbg.duth.gr 

 

ΚΟΖΑΝΗ 

Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της βιολογίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας :  Παπαδέλη Έρη  

Email :  eripapadeli@gmail.com 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Ανάλυση Γενετικών Αποτυπωμάτων μέσω του Πολλαπλασιασμού Επιλεγμένων Περιοχών του DNA 

από Ανθρώπινο Γενετικό Υλικό 

Υπεύθυνος επικοινωνίας :  Καραγιάννη Ήρα  

Email :  hkaray@uoi.gr 

 

ΑΘΗΝΑ-2 

Σημαντική Μάθηση (Meaningful Learning) 

Υπεύθυνος επικοινωνίας :  Φιλιόγλου Μιχαήλ  

Email :  micfilioglou@hotmail.com 

 

ΑΘΗΝΑ-3 

Ο Ερυθρός Κατάλογος ειδών, τα κριτήρια και οι κατηγορίες κινδύνου της Διεθνούς Ένωσης για την 

Προστασία της Φύσης (IUCN). 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Μπαζός Ιωάννης   

Email :  ibazos@biol.uoa.gr 

 

ΠΑΤΡΑ-2 

Ζώα: στη Φύση, στο Μουσείο και στο Εργαστήριο 

Υπεύθυνος επικοινωνίας :  Γκιώκας Σίνος  

Email :  sinosg@upatras.gr 
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ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Τα παιχνίδια στην διδασκαλία της βιολογίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας :  Λαντζούνη Μαρίνα  

Email :  mlantzouni@gmail.com 

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Αξιοποίηση Ψηφιακών Εργαλείων στη Διδασκαλία της Βιολογίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας :  Σοφοκλέους Ανδρέας 

Email :  asofok@yahoo.com 

 

ΛΑΜΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ (*) 

Βιολογικές προσεγγίσεις μολυσματικών ασθενειών 
(*)Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη και θα γίνεται μέσω του καναλιού της Π.Ε.Β. στο YouTube στον 
σύνδεσμο : https://www.youtube.com/watch?v=iIn5S86prUk 

 

Για οτιδήποτε προκύψει μπορείτε να απευθύνεστε στους αντίστοιχους Υπεύθυνους επικοινωνίας 

των Ημερίδων. 

 

 

Δυστυχώς όμως, 

για ποικίλους λόγους ανωτέρας βίας που αφορούν την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων 

(υγειονομικοί περιορισμοί, αντίξοες καιρικές συνθήκες, κατάληψη κτιρίου), οι παρακάτω Τοπικές 

Ημερίδες του Σαββάτου 22-1-2022 

ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-2 

Οργάνωση και κληρονόμηση DNA – Χρωμοσώματα 

 

ΛΑΡΙΣΑ 

Από τη Βιολογία στη Συνθετική Βιολογία: απαντήσεις σε προβλήματα της εποχής μας 

 

ΑΘΗΝΑ-1 

Από το μικρόκοσμο ως τα φυτά: Μικροσκοπικές και μακροσκοπικές παρατηρήσεις. 

Βασική ανατομία καρδιάς θηλαστικού. Η πανδημία του κορωνοιού στην Ελλάδα 

 

Σε περίπτωση που έχετε καταβάλει το αντίτιμο των 10€ για την εγγραφή σας σε Τοπική Ημερίδα 

που ακυρώθηκε και επιθυμείτε την επιστροφή του παρακαλούμε στείλτε μας αριθμό λογαριασμού 

(κατά προτίμηση στην Τράπεζα Πειραιώς) στο email : bioeduconf@gmail.com για να σας 

επιστραφεί το ποσό. 

 

Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή και ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις 

συγκεκριμένες εργαστηριακές δράσεις σε επόμενη εκδήλωση της ΠΕΒ.  

 

 

Με  εκτίμηση 

Η Οργανωτική Επιτροπή 
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