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http://www.accessexcellence.org/  

Aλαθνξέο ζε λέεο θαη ελδηαθέξνπζεο εμειίμεηο ζε όια ηα πεδία ηεο Υγείαο, ηεο 

Βηνινγίαο, ηεο Βηνηερλνινγίαο, ζπλεληεύμεηο κε εμέρνληεο επηζηήκνλεο θαη 

FACTOIDS.  

http://www.actionbioscience.org/ 

Bioscience  κε ζέκαηα ζηελ βηνπνηθηιόηεηα, ην πεξηβάιινλ, ηε γνληδηωκαηηθή, 

ηε βηνηερλνινγία, ηελ εμέιημε, θαη ηελ εθπαίδεπζε. Πεξηιακβάλεη άξζξα, 

καζήκαηα, θαη πεγέο γηα εθπαηδεπηηθνύο. 

http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/index.html#Anchor-From-14210 

Μηα πινύζηα ζπιινγή κε γξαθηθά, εηθόλεο θαη δηαγξάκκαηα πνπ επεμεγνύλ 

βηνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε γνλίδηα, θύηηαξα, ηζηνύο, ηνύο θαη 

άιια. 

http://www.adam.com/ 

Σειίδα πνπ πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία, ηελ ηαηξηθή θαη 

ηελ αλαηνκία Μεγάιε πνηθηιία άξζξωλ, θωηνγξαθηώλ θαη άιιωλ πεγώλ. Η 

κεραλή αλαδήηεζήο ηνπ βξίζθεη θείκελα, γξαθηθά θαη links γηα ζέκαηα πγείαο, 

θιηληθνύο όξνπο, ζπκπηώκαηα, θάξκαθα, ζεξαπείεο θαη ηειεπηαία λέα. 

http://www.hhmi.org/BeyondBio101/ 

Σηε ζειίδα απηή παξνπζηάδνληαη νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ 

εμέιημε ηεο Βηνηερλνινγίαο, ηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

http://www.hhmi.org/biointeractive/index.html 

Ο δηθηπαθόο ηόπνο ηνπ Ιαηξηθνύ Ιλζηηηνύην Howard Hughes κε ην ζύλζεκα 

"Γηδαζθαιία πέξα από ην ζρνιηθό βηβιίν," είλαη κηα ζπιινγή πεγώλ γηα ηνπο 

θαζεγεηέο βηνινγίαο πνπ ζέινπλ λα ελζωκαηώζνπλ ηηο πιένλ πξόζθαηεο 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη εμειίμεηο ζηελ ηάμε. Βξείηε άξζξα, βίληεν, δηαιέμεηο 

θαη θηλνύκελα ζρέδηα  animations ζε νξηζκέλα από ηα ζεκαληηθόηεξα 

επηζηεκνληθά ζέκαηα (γηα παξάδεηγκα, γηα ην AIDS, ηα βιαζηνθύηηαξα θαη Τε 

γνληδηωκαηηθή) 

 

 

http://www.cellsalive.com/ 

Μάζεηε γηα ηα βαθηήξηα, ηα παξάζηηα, ηα θαξθηληθά θύηηαξα θαη ηνπο ηνύο, 

πώο ηα αλνζνπνηεηηθά θύηηαξα επηηίζεληαη θαη ζθνηώλνπλ ηα κηθξόβηα. Η 

ζειίδα πεξηέρεη Video, CD-ROM, θηλνύκελα ζρέδηα θαη επεμεγεκαηηθά 

ζρόιηα.   
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http://www.examcentre.com/index2.html 

 Δδώ ζα βξείηε κεγάιε γθάκα επηζηεκνληθώλ ζεκάηωλ θαη πεγώλ πνπ 

αθνξνύλ ηε Βηνινγία. Η ζειίδα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηελ βειηίωζε 

ηεο απόδνζεο ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο. 

http://www.findingdulcinea.com/guides.html?topic=/categories/education/High-

School-Biology&pg=0 

 Απηόο ν δηθηπαθόο νδεγόο παξνπζηάδεη αμηόπηζηεο πεγέο ηζηνζειίδωλ γηα 

καζεηέο, δαζθάινπο θαη γνλείο κε ζηόρν λα εκβαζύλνπλ ηελ επηζηεκνληθή 

κειέηε ηεο δωήο. Βξείηε αλαθνξέο γηα εθπαηδεπηηθό πιηθό, βνήζεηα ζε 

εξγαζίεο, παηρλίδηα, δξαζηεξηόηεηεο θαη πόξνπο- πεγέο γηα θαζεγεηέο θαη 

καζεηέο.  

http://www.nabt.org/ 

Δπηζθεθζείηε ηε ζειίδα ηεο Γηεζλνύο Έλωζεο Καζεγεηώλ Βηνινγίαο θαη 

ελεκεξωζείηε γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Βηνινγίαο.  

http://www.quia.com/ 

  Φηηάμηε κόλνη ζαο εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα θαη θνπίδ ή δεκηνπξγήζηε ηελ δηθή 

ζαο ηζηνζειίδα γηα λα παξνπζηάδεηε εξγαζίεο, καζήκαηα θαη αγαπεκέλα ζαο 

links. 

http://www.biologycorner.com/ 

 Δίλαη έλαο δηαδηθηπαθόο ηόπνο  κε πεγέο γηα ηελ επηζηήκε ηεο βηνινγίαο θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία καζεκάηωλ, θνπίδ, 

εξγαζηήξηα θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα επηζηεκνληθά ζέκαηα. Μπνξείηε λα 

βξείηε καζήκαηα θαη θύιια εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα βηνινγίαο 

(Οηθνινγία, Γελεηηθή, Αλαηνκία, Κπηηαξηθή Βηνινγία, Δπηζηεκνληθή κέζνδν, 

Δμέιημε θά) ζηα links πνπ παξαηίζεληαη ζηελ πιαϊλή κπάξα. 
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