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Εισαγωγή 

    Στην ερευνητική εργασία του Α’ αποφασίσαμε να 
ασχοληθούμε με την Υγεία. 

 
Σκοπός  

          Να αναζητήσομε τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για να έχουμε καλή υγεία                
( και, όπως λέει ο τίτλος του θέματος, να 
συνδυάζονται, όσο είναι δυνατό, η υγεία του 
σώματος και η υγεία του πνεύματος ). 

     



Στόχοι 

• Η απόκτηση γνώσεων σχετικών με την προαγωγή 
της υγείας 

• Η εκπαίδευση στην έρευνα : αναζήτηση πηγών, 
κριτική αξιοποίησή τους, παρουσίαση 
αποτελεσμάτων 

• Η εκμάθηση τρόπων συνύπαρξης και 
συνεργασίας 

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

• Η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων μάθησης, με 
περισσότερη αυτενέργεια και χαρά 



Πορεία υλοποίησης εργασίας 

 

Επιλογή του θέματος 

 

    Η επιλογή του θέματος έγινε μετά από             
« καταιγισμό ιδεών ( brainstorming ) », 
συζήτηση και ψηφοφορία μεταξύ των 
μαθητών του τμήματος. 

 



Ομάδες - υποθέματα 

    Για την καλύτερη μελέτη του θέματος τα παιδιά 
χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες : 

• Αθλητισμός και υγεία 

• Διατροφή και υγεία 

• Ψυχολογία και υγεία 

• Ασθένειες 

    Οι ομάδες επινόησαν ενδιαφέροντα ονόματα, 
έφτιαξαν το συμβόλαιο συνεργασίας, εντόπισαν τα 
ερευνητικά ερωτήματα, τις πηγές και τα ερευνητικά 
εργαλεία και … ξεκίνησαν με κέφι τη δουλειά. 



Το wiki 

• Για τη διευκόλυνση της εργασίας και της 
επικοινωνίας δημιουργήθηκε η συνεργατική 
ιστοσελίδα ( wiki ) :     
www.menssanaincorporesano.pbworks.com 

• Σ’ αυτήν αποτυπώνεται η πορεία των 
εργασιών και έχει αναρτηθεί το υλικό. 



Μέθοδοι 

• Αναζήτηση πληροφοριών σε βιβλία, 
περιοδικά, διαδίκτυο 

• Ερωτηματολόγια ( προς ειδικούς και 
συμμαθητές ) 

• Συνεντεύξεις με ειδικούς 

• Συζήτηση στις ομάδες και στην ολομέλεια του 
τμήματος 



Αθλητισμός και υγεία 



« Ντάλτονς » 

• Γριβοκωστόπουλος Κυριάκος 

• Κατσούλης Κωνσταντίνος 

• Κατσούλης Μπάμπης 

• Κωτσάκης Κώστας 

 



• Για τη μάθουμε για τη συμβολή του 
αθλητισμού στην καλή υγεία του ανθρώπου, 
αλλά και τις πιθανές « παγίδες » ( υπερβολή 
στην άσκηση, φαρμακοδιέγερση, βία ), 
αναζητήσαμε στοιχεία στο διαδίκτυο και τα 
βιβλία. 

• Επισκεφθήκαμε ένα γυμναστήριο της πόλης 
μας « εφοδιασμένοι » με ερωτήσεις. Επίσης, 
υποβάλαμε ερωτηματολόγιο στον καθηγητή 
Φυσικής Αγωγής του Γυμνασίου. 

 



• Καταγράψαμε τις πληροφορίες που βρήκαμε, 
αναρτώντας τις και στο wiki. 

• Επιλέξαμε τα βασικά σημεία της εργασίας 
μας, για να παρουσιαστούν στην ολομέλεια 
του τμήματος. 

• Φροντίσαμε να δώσουμε χρήσιμες 
πληροφορίες στους συμμαθητές μας, να είναι 
ελκυστική η παρουσίαση και να είμαστε μέσα 
στον καθορισμένο χρόνο. 



Διατροφή και υγεία 



« The hungry birds » 

• Αθανασοπούλου Ευγεάννα 

• Κοροβίλα Έφη 

• Κούρδογλου Μαρίνος 

• Μανρέκα Γκέρτα 

 



• Το θέμα, που αναλάβαμε είναι ανεξάντλητο, 
γι’ αυτό, ανέλαβε ο καθένας μας ένα 
ερευνητικό ερώτημα και αναζήτησε 
πληροφορίες σε βιβλία και διαδίκτυο. 

• Επισκεφθήκαμε το Γενικό Νοσοκομείο 
Καλαμάτας και συναντηθήκαμε με την 
υπεύθυνη του Τμήματος Διατροφής. Της 
υποβάλαμε ερωτήσεις και την ακούσαμε με 
ενδιαφέρον. 

 



• Συμπληρώνοντας την έρευνά μας, 
κατασκευάσαμε ερωτηματολόγιο και το 
διανείμαμε στους μαθητές του Λυκείου. 
Καταγράψαμε και επεξεργαστήκαμε τα 
αποτελέσματα. 

• Αναρτήσαμε τις πληροφορίες στο wiki. 

• Επιλέξαμε τις πληροφορίες που θα 
παρουσιάζαμε στους συμμαθητές μας. 

• Παρουσιάσαμε, τέλος, τα αποτελέσματα της 
εργασίας μας στην ολομέλεια του τμήματος.  



Ψυχολογία και υγεία 



« Psychokillers » 

• Κοροβίλας Αιμίλιος 

• Μιχαλακοπούλου Ανδριάνα 

• Μιχαλακοπούλου Χριστίνα 

 



• Η ομάδα μας θεώρησε ότι το θέμα της είναι 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ελκυστικό – έτσι 
αρχίσαμε τη δουλειά με ζήλο. 

• Αναζητήσαμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, σε 
βιβλία. 

• Επισκεφθήκαμε στο Κ.Α.Π.Η. Φιλιατρών την 
ψυχολόγο, που εργάζεται εκεί, και 
ενημερωθήκαμε, μέσα από ερωτήσεις και 
απαντήσεις. 

 



• Κατασκευάσαμε, διανείμαμε στους 
συμμαθητές μας και επεξεργαστήκαμε 
ερωτηματολόγιο. 

• Καταγράψαμε τα αποτελέσματα της έρευνάς 
μας σε παρουσίαση ( power point ), την οποία 
« ανεβάσαμε » και στο  wiki. 

• Παρουσιάσαμε την εργασία μας στην 
ολομέλεια του τμήματος. 



Ασθένειες 



« 3 of a kind » 

• Γριβοκωστόπουλος Μπάμπης 

• Θεοφανίδη Ανθή 

• Κίτος Λάμπης 

 



• Είναι προφανές ότι το θέμα, που ανέλαβε η 
ομάδα μας, δεν είναι και το πιο ευχάριστο … 
Παρ’ όλα αυτά, ξεκινήσαμε την εργασία με 
ζήλο. 

• Αναζητήσαμε πληροφορίες σε βιβλία και 
διαδίκτυο. Δεν έγινε δυστυχώς δυνατό, για 
πρακτικούς λόγους, να επισκεφθούμε 
κάποιον ειδικό. 



• Καταγράψαμε τα αποτελέσματα των 
εργασιών μας και τα αναρτήσαμε και στο wiki. 

• Παρουσιάσαμε τα βασικά στοιχεία στην 
ολομέλεια του τμήματος. 

• Προσπαθήσαμε ( μια και είχαμε το πιο άχαρο 
θέμα ) να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των 
συμμαθητών μας, παρουσιάζοντας στοιχεία 
και εικόνες από διάφορες παράξενες ή            
« εξωτικές » ασθένειες. 



Αξιολόγηση 

    Μετά την παρουσίαση των εργασιών, 
ασχοληθήκαμε με την αξιολόγηση της 
πορείας της ερευνητικής εργασίας του Α’ 
τετραμήνου.  

    Στόχος ήταν να εντοπίσουμε τις αδυναμίες, 
ώστε να μην επαναληφθούν στο δεύτερο 
τετράμηνο – και τα θετικά στοιχεία, για να τα 
ενισχύσουμε. 



Συμπεράσματα 

• Το καινούργιο μάθημα ( ερευνητική εργασία – 
project ) απαιτεί νέα ματιά και διάθεση.  

• Πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι ( καθηγητές και 
μαθητές ) στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, 
που μας οδηγεί στην ανακάλυψη της γνώσης – 
και όχι στην αποστήθιση. 

• Οι δυσκολίες ( λίγα τεχνικά μέσα, έλλειψη 
χρόνου, συνύπαρξη διαφορετικών χαρακτήρων 
στις ομάδες, ελλιπής επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών) δεν μας εμποδίζουν από το να 
αγωνιστούμε για το καλύτερο. 

 

 



Και τώρα, … Διάστημα ! 


