
Πώς μελετώ και μαθαίνω
Βιολογία



Αύριο έχω
Βιολογία.  

Τι να κάνω;





Είναι σημαντικό να ξέρω ότι…

• …ο καθένας από εμάς μαθαίνει με
τον δικό του τρόπο, διότι υπάρχουν
διαφορετικά μαθησιακά στυλ. 

• Ακολουθούν κάποιες γενικές οδηγίες
που μπορείτε να ακολουθήσετε για
να οργανώσετε τη μελέτη σας στο
μάθημα της Βιολογίας, 
προσαρμόζοντας τις στο δικό σας
στυλ.  



Το βιβλίο μου

• Είναι ό, τι πιο σημαντικό έχω για το μάθημα
της Βιολογίας. 
• Είναι και ΒΙΒΛΙΟ και ΤΕΤΡΑΔΙΟ.

• ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΕΧΩ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΣΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ.

• Αν δεν το έχω, είναι σαν να είμαι
απών!

• ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ.  

• Αν δεν το έχω κάνει - γιατί έλειπα ή
γιατί δεν το είχα μαζί μου - ΕΧΩ ΤΗΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να μάθω τι κάναμε στο
μάθημα από συμμαθητές ή την
καθηγήτριά μου, και να το έχω
συμπληρωμένο πριν το επόμενο
μάθημα.  



Πώς μελετώ για το
επόμενο μάθημα…

• Πάντα έχω να μελετήσω για τη
Βιολογία, είτε έχω γραπτές ασκήσεις
να κάνω, είτε δεν έχω.  

• Πάντα έχω να μελετήσω για τη
Βιολογία, είτε έχω διαγώνισμα, είτε
δεν έχω.  

• Πάντα έχω να μελετήσω για τη
Βιολογία, έστω κι αν έχω διαγώνισμα
σε άλλο μάθημα.  

“Το καθημερινό και συστηματικό
διάβασμα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό
από το μαζικό και πολύωρο διάβασμα

λίγο πριν το διαγώνισμα.”



Πώς μελετώ για το
επόμενο μάθημα…

1. Ξαναδιαβάζω όσα είχαμε κάνει στο
προηγούμενο μάθημα.

2. Επιλέγω και επαναλαμβάνω τα κύρια
σημεία, γράφοντάς τα ή λέγοντάς τα.

3. Αν έχω ασκήσεις για το σπίτι, τις κάνω.

• Δεν αρχίζω τις ασκήσεις, αν δεν έχω
ξαναδιαβάσει αυτά που έμαθα στο
προηγούμενο μάθημα.  

4. Αν θέλω να λύσω επιπλέον ασκήσεις, 
μπορώ να βρω πολλές εδώ: 

http://viom.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/a
-gymnasiou

http://viom.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/a-gymnasiou


Πώς μελετώ για
το επόμενο
μάθημα…

• Οι ασκήσεις για το σπίτι μπορεί να είναι κλειστού
τύπου όπως αυτές.  Έχουν μόνο μια σωστή
απάντηση.  



Πώς μελετώ για
το επόμενο
μάθημα…

• Κάποιες ασκήσεις είναι ανοιχτού τύπου και μπορεί
να έχουν πάνω από μία σωστή απάντηση, όπως
αυτές.



Πώς μελετώ για
το επόμενο
μάθημα…

• Κάποιες ασκήσεις απαιτούν έρευνα, όπως αυτή.

• Για να κάνω έρευνα πρέπει να μελετήσω πάνω από μία
πηγή.  

• Οι πηγές μου μπορεί να είναι βιβλία Βιολογίας ή έγκυρες
ιστοσελίδες Βιολογίας.

• Μελετώ τις πηγές μου και συγκρίνω αυτά που γράφουν.

• Επιλέγω τα κύρια σημεία από τις πηγές μου.

• Συνθέτω την απάντησή μου με τρόπο πρωτότυπο.
• Δεν αντιγράφω απευθείας ό, τι γράφει σε μια πηγή.

• Γράφω με απλά λόγια, ώστε να μπορούν να καταλάβουν οι
συμμαθητές μου, σε περίπτωση που θα παρουσιάσω την εργασία
μου.  

• Πάντα αναφέρω τις πηγές που χρησιμοποίησα (βιβλιογραφία).  



Μόλις τελειώσω τη μελέτη, 
ΒΑΖΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΤΣΑΝΤΑ

ΜΟΥ!

Βεβαιώνομαι ότι είμαι έτοιμος για το
επόμενο μάθημα.

• Η καθηγήτριά μου μπορεί να με
εξετάσει προφορικά ή γραπτά στο

μάθημα της ημέρας.  
• Αν δεν είμαι προετοιμασμένος, δεν

θα μπορώ να παρακολουθήσω το
νέο μάθημα.  



Πώς μελετώ για το
διαγώνισμα…
• Μελετώ λίγο κάθε μέρα.  

• Κάνω πρόγραμμα για το τι θα μελετήσω κάθε μέρα και το
τηρώ.  

• Δεν αφήνω όλη τη μελέτη για το βράδυ πριν το διαγώνισμα.  

• Χρησιμοποιώ το «Μπορώ» στο τέλος της κάθε ενότητας για να
εντοπίσω τα κύρια σημεία της.  

• Ξαναδιαβάζω όλη την ενότητα (ή ό, τι έχει καθοριστεί ως
ύλη).

• Φροντίζω να λύσω τις απορίες που έχω.

• Λύνω ασκήσεις για να εξασκηθώ.  

• Μπορώ να φτιάξω κι ένα δικό μου τεστ με ερωτήσεις
προβλέποντας τι θα με ρωτήσει η καθηγήτρια.  

• Δεν αποστηθίζω (εκτός αν πρόκειται για μέρη
σχεδιαγράμματος πχ μέρη του κυττάρου).

• Πρέπει να είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω αυτά που έμαθα, 
για να λύσω κάποιο άγνωστο πρόβλημα.  



Μετά το
διαγώνισμα…

• Όταν μου επιστραφεί το διαγώνισμα, 
είναι καλή ιδέα να το μελετήσω με
ηρεμία στο σπίτι και να ξαναλύσω
όσες ασκήσεις έκανα λάθος.

• Μπορώ ακόμα να κάνω μια μικρή
αυτοαξιολόγηση: να ρωτήσω δηλαδή
τον εαυτό μου σε τι οφείλονται τα
λάθη που έκανα. Για παράδειγμα:

• Σε απροσεξίες;

• Σε άγχος;

• Στο ότι δεν είχα διαβάσει; 



Για να τα πάω καλά στη
Βιολογία, πρέπει:

 Να μελετώ και να γράφω όσο πιο
καλά μπορώ στα διαγωνίσματα και
τις γραπτές ασκήσεις.

 Να είμαι προετοιμασμένος και
συγκεντρωμένος, ώστε να
συμμετέχω όσο μπορώ στο μάθημα.

 Να έχω πάντα το βιβλίο μου και να
το διατηρώ συγυρισμένο και
συμπληρωμένο.

 Να κάνω το project που μου
ανατίθεται κάθε τετράμηνο
έγκαιρα.  



• Οι καθηγήτριες σας:
• Μαρία Τιγγιρίδου

• Καλλινίκη Μιχαηλίδου

• Βίβια Χαϊλή, Β.Δ.


