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ΠΡΟΣΤΠΟ  

ε κάκε εποχι υπιρχαν ςε διάφορουσ τομείσ κάποια πρότυπα, δθλαδι κάποια 

μοντζλα ςφγκριςθσ ι μίμθςθσ, κάποια υποδείγματα δράςθσ. ςτθν εποχι μασ που τα 

μζςα επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ τθν ζχουν άρδθν αλλάξει και τείνουν να 

κακορίςουν αλλά και να επιβάλλουν τρόπο ηωισ. 

Πρότυποείναι κάκε πρόςωπο, αντικείμενο ι ακόμα και ιδζα ι ςτάςθ ηωισ που 

λαμβάνεται ωσ υπόδειγμα, ωσ μοντζλο προσ μίμθςθ(ι και αποφυγι μερικζσ φορζσ), 

γιατί κεωρείται κάτι το ιδανικό και αποδεκτό ςε μικρότερο ι μεγαλφτερο βακμό. 

Η εργαςία αυτι κα αςχολθκεί πάνω ςτο κζμα τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ και 

ςυγκεκριμζνα τον κινθματογράφο. 

Ο όροσ επιςτιμθ με τθν ευρεία ζννοια αρχικά διλωνε το οργανωμζνο ςϊμα τθσ 

εξακριβωμζνθσ και τεκμθριωμζνθσ γνϊςθσ. Ο πρϊτοσ αυτόσ οριςμόσ διατυπϊνεται 

ςτο ζργο Θεαίτθτοσ του Πλάτωνα όπου ζνασ από τουσ ςυνομιλθτζσ αναφζρει ότι 

«ζςτινουν επιςτιμθ δόξα αλθκισ μετά λόγου», δθλαδι θ επιςτιμθ αποτελεί 

βεβαιωμζνθ με λογικά επιχειριματα γνϊςθ. Πολλζσ από τισ ανκρϊπινεσ 

προκαταλιψεισ γφρω από τον τρόπο που λειτουργεί το ςφμπαν ζχουν 

αμφιςβθτθκεί κατά καιροφσ από τισ νζεσ επιςτθμονικζσ ανακαλφψεισ.τθ ςφγχρονθ 

εποχι, ο όροσ είναι πιο περιοριςμζνοσ και δθλϊνει το ςφςτθμα απόκτθςθσ γνϊςθσ 

με βάςθ τθν επιςτθμονικι μεκοδολογία που βαςίηεται ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα, 

κακϊσ και ςτθν οργάνωςθ και ταξινόμθςθ τθσ αποκτϊμενθσ με αυτόν τον τρόπο 

γνϊςθσ. Διακρίνουμε ςυνεπϊσ διαφορετικοφσ επιςτθμονικοφσ τομείσ που 

εντάςςονται ςυνικωσ ςε τζςςερισ μεγάλεσ ομάδεσ, τισ κετικζσ επιςτιμεσ, τισ 

εφαρμοςμζνεσ επιςτιμεσ, τισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ και τισ κοινωνικζσ 

επιςτιμεσ. 

Θετικέσ και φυςικέσ επιςτήμεσ:αςχολοφνται με τθ μελζτθ των φυςικϊν 

φαινομζνων και των τυπικϊν ςυςτθμάτων με βάςθ τθν παρατιρθςθ, το πείραμα 

και τθ λογικι. 

Κοινωνικέσ επιςτήμεσ: αςχολοφνται με τθ μελζτθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ 

και τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ, ςτθ βάςθ τθσ παρατιρθςθσ και τθσ λογικισ. 

Ανθρωπιςτικέσ επιςτήμεσ: αςχολοφνται με τθ διερεφνθςθ τθσ ανκρϊπινθσ 

κατάςταςθσ μζςω τθσ λογικισ και τθσ τζχνθσ. 

Εφαρμοςμένεσ επιςτήμεσ: αςχολοφνται με τθν πρακτικι επίλυςθ προβλθμάτων 

μζςω ςυςτθματικϊν μεκοδολογιϊν και τθν επιςτθμονικι κεμελίωςθ των μεκόδων 

αυτϊν (ςυνικωσ αποτελοφν εφαρμογι κάποιων κετικϊν επιςτθμϊν, αλλά μπορεί 

να ζχουν και επιρροζσ από τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ). 

 



Ερευνθτικι Εργαςία                                                                             ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΟΝ ΑΚΛΘΣΛΜΟ 

4 

ΠΡ Ο ΣΤ ΠΑ - ΠΡ Ο ΣΤ ΠΑ   ΣΟ Ν  
Α Κ Λ ΘΣΛ  Μ Ο  

 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΡΛΜΟ  

Πρότυπο ονομάηουμε ζνα άτομο του οποίου θ ςυμπεριφορά, παράδειγμα ι επιτυχία μπορεί 

θ ιδθ μιμείται από άλλα άτομα και ειδικά τουσ νζουσ. Κατζχουν αρετζσ που κα κζλαμε να 

είχαμε και μασ επθρεάηουν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να κζλουμε να γίνουμε καλφτεροι. Θ 

ταφτιςθ του υποκειμζνου με το πρότυπο επιτυγχάνεται μζςω τθσ αφομοίωςθσ των 

χαρακτθριςτικϊν του και μθχανιςμοί που ακολουκοφνται αποτελοφν ζνα από τα πιο 

περίπλοκα αντικείμενα μελζτθσ τθσ ψυχανάλυςθσ  

 

ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΟΝ ΑΚΛΘΣΛΜΟ 

Οι ακλθτζσ κορυφαίου επιπζδου εγγενι αποτελοφν πρότυπα. Οι απόψεισ διίςτανται για το 

αν οι ακλθτζσ αποτελοφν αξιόλογα πρότυπα για τουσ νζουσ. Πολλοί υποςτθρίηουν πωσ οι 

περιςςότεροι ακλθτζσ ζχουν επίγνωςθ τθσ βαρφτθτασ του προςϊπου τουσ και γιατί 

προςπακοφν να δείχνουν μια εικόνα που μπορεί να αποτελζςει πρότυπο. Από τθν άλλθ 

πολλοί ακλθτζσ κορυφαίου επιπζδου ζφταςαν ςε αυτό το επίπεδο λόγο τθσ εκκεντρικότθτασ 

τουσ και διακατζχονται από υπζρμετρθ φιλοδοξία και αλαηόνα. α να μθ ζφταναν όλα αυτά 

τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ φροντίηουν να προβάλλονται οι προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ 

ακλθτϊν προτφπων περιςςότερο από τισ φιλανκρωπικζσ ςτουσ δράςεισ, εργατικότθτα και 

γενικά ςυμπεριφορζσ αξίεσ προσ αφομοίωςθ . 

Όπωσ και να’χει οι κορυφαίοι ακλθτζσ είναι από τα πιο αναγνωριςμζνα  πρόςωπα των 

θμερϊν μασ 

Ζνα παράδειγμα είναι οι κορυφαίοι ποδοςφαιριςτζσ 

Ο ΚΡΛΣΛΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΣO 

Είναι Πορτογάλοσ ποδοςφαιριςτισ που αγωνίηεται για τθ Ρεάλ Μαδρίτθσ και για τθν εκνικι 

ομάδα τθσ Πορτογαλίασ. 

Σον Λοφνιο του 2009 ανακοινϊκθκε θ μεταγραφι του ςτθ Ρεάλ Μαδρίτθσ από τθ 

Μάντςεςτερ Γιουνάιτεντ με κόςτοσ 95 εκατομμυρίων ευρϊ, το 2o μεγαλφτερο ποςό που ζχει 

δαπανθκεί για μεταγραφι ποδοςφαιριςτι. Ο Ρονάλντο ζχει ςτθν κατοχι του τρεισ Χρυςζσ 

Μπάλεσ, μια το 2008, μια το 2013, όπου και άλλαξε θ ονομαςία τθσ ςε Χρυςι Μπάλα ΦΛΦΑ, 

ζγινε ζτςι ο πρϊτοσ Πορτογάλοσ που τθν κατακτά δισ και μία το 2014. 

Ο Ρονάλντο ζχει κάνει μεγάλεσ δωρεζσ ςε ςχολεία Παλαιςτίνιων, ενϊ ζχει δϊςει, επίςθσ, 3 

εκατομμφρια ευρϊ ςε αφρικανικζσ χϊρεσ, οι άνκρωποι των οποίων λιμοκτονοφν. Βοικθςε 

και ςτθν ανακαταςκευι κτιρίων, τα οποία είχαν διαλυκεί από το τςουνάμι του 2004, ςτθν 
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Λνδονθςία , όπωσ και τουσ κατοίκουσ τθσ Μαδζιρα, τθσ γενζτειράσ του, όταν το 2010 

υπζςτθςαν διάφορεσ ηθμιζσ από πλθμμφρεσ.[50] 

Σο 2009, ο Ρονάλντο, ςτο νοςοκομείο τθσ Μαδζιρα, που ζςωςε τθ ηωι τθσ μθτζρασ του, θ 

οποία ζπαςχε από καρκίνο, φρόντιςε να κάνει μία δωρεά φψουσ 100.000 λιρϊν, 

προκειμζνου να χτιςτεί μονάδα, θ οποία κα αςχολείται με τθ κεραπεία τθσ επάρατθσ νόςου. 

Ζχοντασ ιδιαίτερθ ευαιςκθςία ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα αποφάςιςε τον Μάιο του 2012, να 

χρθματοδοτιςει μία πρωτοποριακι κεραπεία, ϊςτε το 9χρονο αγόρι, που αρχικά δεν είχε 

ελπίδεσ, να ςωκεί 

Πρόςωπα ςαν τον κριςτιανο,τονμεςςι τον μπολτ κτλ αποτελοφν είδωλα τθσ εποχισ 

Όμωσ πόςο ζχει προβλθκεί το φιλανκρωπικό τουσ ζργο; 

 

Αντιπαράδειγμα μπορεί να κεωρθκεί ο ποδοςφαιριςτισ zlatanibrahimovic ο οποίοσ παρόλο 

που κεωρείται ωσ ζνασ από τουσ καλφτερουσ επικετικοφσ και ζχει προβλθκεί με κάκε δυνατό 

τροπο,από τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ μζχρι αφιερϊματα ςε ποδοςφαιρικά περιοδικά ζχει 

γίνει αγαπθμζνοσ τον media για τισ προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ του που ζχουν φτάςει 

μζχρι και ςε ξυλοδαρμό ςυνακλθτι του 

Εδϊ παρατθρείται μια ανακολουκία, οι προβλθματικι ςυμπεριφορά ακλθτϊν και γενικά 

δθμοςιων προςϊπων μπορεί να γιγαντϊςει τθν προβολι τουσ 

Και εδϊ πρζπει να αναρωτθκοφμε 

Αποτελεί θ ακλθτικι επίδοςθ κριτιριο επιλογισ προτφπου; 

ΑΚΛΘΣΛΜΟ: 

Ο ακλθτιςμόσ είναι θ ςυςτθματικι ςωματικι καλλιζργεια και δράςθ με 

ςυγκεκριμζνο τρόπο, ειδικι μεκοδολογία και παιδαγωγικι με ςκοπό 

τθν φψιςτθ ςωματικι απόδοςθ, ωσ επίδοςθ ςε ακλθτικοφσ αγϊνεσ, 

ςτο ακλθτικό και κοινωνικό γίγνεςκαι. Παράλλθλα ο ακλθτιςμόσ είναι 

ζνασ κοινωνικόσ κεςμόσ ο οποίοσ αντικατοπτρίηει τθ δεδομζνθ 

κοινωνία και τον πολιτιςμό τθσ. Για παράδειγμα ςτθν Αρχαία Ελλάδα, ο 

ακλθτιςμόσ ςτθν Ακινα κεωροφταν κοινωνικό και πολιτιςμικό αγακό 

και είχε παιδαγωγικό χαρακτιρα, ενϊ αντίκετα ςτθν πάρτθ ο 

ακλθτιςμόσ χρθςιμοποιοφταν για τθν ςτρατιωτικι εκπαίδευςθ. 

Ωςτόςο ςθμαντικι είναι θ ςτρωματικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ ςτο 

πζραςμα του χρόνου. Θ γενικι τάςθ ιταν ιδίωσ τον 18ο και 19ο αιϊνα 

τα κατϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα να αςχολοφνται με τα «λαϊκά 

παιχνίδια» όπωσ το ποδόςφαιρο, ενϊ τα ανϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα 

με τα «ευγενι ακλιματα» όπωσ ιταν θ ιππαςία και θ ξιφαςκία. 

Κα αναλφςουμε, ςτθν ςυνζχεια, ςυμπατριϊτεσ και ςυμπατριϊτιςςζσ που ζδειξαν τθν ΚΕΣΛΚΘ 

πλευρά του ακλθτιςμοφ και ζγιναν ζτςι πρότυπα ακλθτιςμοφ και ηωισ για πολλοφσ.  

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF_%CE%A1%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%BF#cite_note-50
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ΖΛΛΘΝΕΚΑΛΕΛΛΘΝΛΔΕΠΡΟΣΤΠΑΑΚΛΘΣΛΜΟΤ : 

ΕΛΕΝΘ ΑΤΛΩΝΛΣΟΤ:  

Θ Ελζνθ Αυλωνίτου (γεν. 22 Οκτωβρίου 1958, Ακινα) είναι βουλευτισ, ερευνιτρια 

εργοφυςιολόγοσ και πρωτακλιτρια κολφμβθςθσ. 

 Θ Ελζνθ Αυλωνίτου είχε ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν 

Ελλθνικι κολφμβθςθ, αποτελϊντασ ακλθτικό πρότυπο τθσ 

γενιάσ τθσ. Θ αςυνικιςτθ για τθν εποχι εικόνα μιάσ 

νεαρισ κοπζλασ που κζρδιηε χρυςά μετάλλια ςε διεκνείσ 

αγϊνεσ προκάλεςε ςθμαντικό ενδιαφζρον για τθ 

κολφμβθςθ, που μζχρι τότε ιταν κάπωσ “αριςτοκρατικό” 

άκλθμα ςτθν Ελλάδα. Αν και θ ίδια κυριάρχθςε ςτθν 

Ελλθνικι γυναικεία κολφμβθςθ μζχρι το 1980 που 

αποςφρκθκε, τθν ακολοφκθςε μια ςειρά από κορυφαίεσ 

Ελλθνίδεσ κολυμβιτριεσ. 

ΓΛΩΡΓΟ ΑΝΔΡΛΑΝΟΠΟΤΛΟ: 

Ο Γιϊργοσ Ανδριανόπουλοσ ιταν Ζλλθνασ διεκνισ ποδοςφαιριςτισ, ςυνιδρυτισ και 

πρόεδροσ του Ολυμπιακοφ Πειραιϊσ, διμαρχοσ τθσ ίδιασ πόλθσ και υπουργόσ τθσ Εμπορικισ 

Ναυτιλίασ.  

Αποτελεί τον μοναδικό παίκτθ τθσ εκνικισ Ανδρϊν ςτθν ιςτορία του ελλθνικοφ 

ποδοςφαίρου, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια υπουργοποιικθκε. Γεννθμζνοσ τθν 25θ 

Οκτωβρίου 1903 ςτον Πειραιά, διετζλεςε επίςθσ ακλθτισ ςτίβου (δρόμοι ταχφτθτασ) και 

ποδθλάτθσ, κακϊσ και βουλευτισ του ςυντθρθτικοφ πολιτικοφ χϊρου.Σο 1927 αποφοίτθςε 

από τθ Νομικι ςχολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, το 1929 άρχιςε να δικθγορεί και αργότερα 

μετεκπαιδεφτθκε ςτο Παρίςι.*2+ ε θλικία 25 ετϊν και ωσ ενεργόσ ακόμθ παίκτθσ του 

Ολυμπιακοφ, εκλζχκθκε το 1928 δθμοτικόσ ςφμβουλοσ Πειραιϊσ και ςτθ ςυνζχεια 

αςχολικθκε περιςςότερο ενεργά με τθν πολιτικι, διατελϊντασ κατά ςειρά βουλευτισ (6 

φορζσ με αφετθρία το 1950) και διμαρχοσ τθσ πόλθσ (1951-1955) υποςτθριηόμενοσ από τθ 

δεξιά παράταξθ, διευκυντισ και πρόεδροσ ςτον ΟΛΠ, ενϊ τζλοσ υπουργόσ τθσ Εμπορικισ 

Ναυτιλίασ. Ενδεικτικζσ περί του ικουσ του πολιτικοφ ανδρόσ και του χαρακτιρα γενικά, 

παραμζνουν οι μαρτυρίεσ κάποιων περιςτατικϊν από το "βενιαμίν" τθσ κρυλικισ 

ποδοςφαιρικισ 5άδασ, Λεωνίδα Ανδριανόπουλου(που ςυχνά ο Γιϊργοσ παρατθροφςε 

αυςτθρά, ωσ μεγαλφτεροσ αδελφόσ, για τισ χαμθλζσ ςχολικζσ επιδόςεισ αλλά και τθν 

ανζμελθ ηωι του μζχρι να παντρευτεί μετά τα 40). 

ΔΘΜΘΣΡΘ ΔΛΑΜΑΝΣΛΔΘ: 

Ο Δθμιτρθσ Διαμαντίδθσ, γεννθμζνοσ ςτθν Καςτοριά τθν 6 Μαΐου 1980, είναι Ζλλθνασ 

διεκνισ καλακοςφαιριςτισ. 

Σο καλοκαίρι του 1999, ςε θλικία 19 ετϊν, ο Διαμαντίδθσ ξεκίνθςε τθν επαγγελματικι του 

καριζρα, όταν πιρε μεταγραφι από τθν ομάδα τθσ γενζτειράσ του, για να αγωνιςτεί ςτον 

Θρακλι. Από τθν επόμενθ ςεηόν ζγινε βαςικό ςτζλεχοσ τθσ ομάδασ τθσ Κεςςαλονίκθσ και τθ 
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βοικθςε να ανακάμψει και πάλι. Ωσ μζλοσ τθσ 

ομάδασ του Θρακλι, κζρδιςε τον τίτλο του 

Πολυτιμότερου παίχτθ του Ελλθνικοφ 

πρωτακλιματοσ τθ ςεηόν 2003-2004, όταν και πιρε 

μεταγραφι για τον Πανακθναϊκό, κάνοντασ το 

μεγάλο βιμα ςτθν καριζρα του υπογράφοντασ 

τετραετζσ ςυμβόλαιο ςυνεργαςίασ. 

Ο Καςτοριανόσ γκαρντ με τθν ομάδα του 

Πανακθναϊκοφ κζρδιςε άφκονεσ διακρίςεισ ςε 

ατομικό, αλλά και ςε ςυλλογικό επίπεδο. υνεχίηει 

τθ ςυνεργαςία του με τον Πανακθναϊκό και τθ ςαιηόν 2013-2014 ςυμπλιρωςε 10ετθ ςυνεχι 

παρουςία ςτο ςφλλογο. 

ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΘΝ ΕΚΝΛΚΘ ΕΛΛΑΔΟ: 

Αγωνίςτθκε για πρϊτθ φορά με το εκνόςθμο το 2001 ςτουσ Μεςογειακοφσ Αγϊνεσ ςε θλικία 

21 ετϊν. Ιταν το 2003 ςτο Ευρωμπάςκετ τθσ ουθδίασ. Μζλοσ τθσ εκνικισ το 2004 ςτουσ 

κερινοφσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ τθσ Ακινασ. Σθν επόμενθ χρονιά ςτο Ευρωμπάςκετ που 

πραγματοποιικθκε ςτο Βελιγράδι, ςυνζβαλλε τα μζγιςτα ςτθ κατάκτθςθ του χρυςοφ 

μεταλλίου για δεφτερθ φορά ςτθν ιςτορία τθσ Ελλάδασ, όταν ςτον θμιτελικό, το ςκορ ιταν 

64-66 υπζρ των Γάλλων και με τρίποντο 3 δευτερόλεπτα πριν το τζλοσ ζςτειλε τθν Εκνικι 

ςτον τελικό. Σο τρίποντο αυτό ζχει μείνει ςτθν ιςτορία όχι μόνο λόγω τθσ ςθμαςίασ του, αλλά 

κυρίωσ εξαιτίασ τθσ περιγραφισ του Βαςίλθ κουντι. Σο 2006 ιταν ζνασ από τουσ 

ςυντελεςτζσ τθσ τεράςτιασ επιτυχίασ τθσ Ελλάδασ που πιρε το αςθμζνιο μετάλλιο ςτο 

Μουντομπάςκετ. Θ Ελλάδα παραμζνει μζχρι ςιμερα θ τελευταία ομάδα που κζρδιςε τισ 

ΘΠΑ. υμμετείχε επίςθσ ςτο Ευρωμπάςκετ του 2007 ςτθν Λςπανία, κακϊσ και ςτουσ 

Ολυμπιακοφσ του 2008 ςτο Πεκίνο όπου θ Ελλάδα τερμάτιςε πζμπτθ. Απουςίαςε από το 

Ευρωμπάςκετ του 2009, όμωσ αγωνίςτθκε ςτο Παγκόςμιο του 2010 ςτθν Σουρκία και μετά 

τον αποκλειςμό από τθν Λςπανία ανακοίνωςε ότι αποχωρεί από τθν Εκνικι ςε θλικία 30 

ετϊν. Σο Μάιο του 2011, ςε ςυνζντευξι του ςτθν ελλθνικι κρατικι τθλεόραςθ, επιβεβαίωςε 

τθν απόφαςι του να αποςυρκεί οριςτικά από τθν Εκνικι Ομάδα, προκειμζνου να 

ανταπεξζλκει ςτισ υποχρεϊςεισ των αγϊνων υψθλοφ επιπζδου για τθν επόμενθ τριετία. 

ΜΛΧΑΛΘ ΠΑΠΑΗΟΓΛΟΤ:  

Ο Μιχάλθσ Παπάηογλου ιταν Ζλλθνασ ακλθτισ γεννθμζνοσ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Τπιρξε 

ακλθτισ του ςτίβου και ποδοςφαιριςτισ, κακϊσ και μζλοσ τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ τθν 

περίοδο τθσ Κατοχισ. 

Αγωνίςτθκε ςτθν ομάδα Κατικιόι Χαλκθδόνασ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ θ οποία είχε 

για ςιμα το τριφφλλι. Επιτυχθμζνθ ιταν θ παρουςία του ςτον ακοντιςμό και τθ 

διςκοβολία. Από το 1912 ζωσ το 1919, αγωνίςτθκε με επιτυχία ςτον Πανακθναϊκό. 

Αναφζρεται θ παρουςία του και ςτο πρωτάκλθμα το 1911. Ιταν βαςικό μζλοσ τθσ 

ποδοςφαιρικισ ομάδασ ςτθ κζςθ του μζςου και του επικετικοφ. 

Κατά τθ περίοδο τθσ κατοχισ υπιρξε δραςτιριο μζλοσ τθσ εκνικισ αντίςταςθσ. Ιταν 

βαςικό ςτζλεχοσ τθσ οργάνωςθσ του ςαμποτζρ Γεωργίου Λβάνοφ (ακλθτι του 

Θρακλι Γ..) και ςυνελιφκθ από τουσ Γερμανοφσ. Από τθν αντιςταςιακι δράςθ τθσ 
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ομάδασ του, και με τθ βοικεια των Βρετανϊν, καταςτράφθκαν τρία γερμανικά 

αεροπλάνα και τρία πλοία. 
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ΚΕΣΛΚΕΕΠΛΣΘΜΕ  

ΑΝΑΣΟΜΛΑ  

 

 

Σο μάκθμα ανατομίασ του ΔροσΣουλπ, πίνακασ του Ρζμπραντ, 1632 

Θ Ανατομία είναι θ βιολογικι επιςτιμθ που αςχολείται με τθ μελζτθ, ςε δομικό επίπεδο, τθν 

καταγραφι, και τθν περιγραφι τθσ δομισ ηωντανϊν οργανιςμϊν, και των επιμζρουσ 

ςυςτθμάτων τουσ. Διακρίνεται ςε Ανατομία Φυτϊν, Ανατομία Ηϊων και Ανατομία 

Ανκρϊπου.Βαςικι διαδικαςία ςυλλογισ πλθροφοριϊν τθσ ανατομίασ είναι θ ανατομι. 

ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΚΙ  

 

 

Πλθροφορικι ι επιςτιμθ υπολογιςτϊν ονομάηεται θ κετικι και εφαρμοςμζνθ επιςτιμθ θ 

οποία ερευνά τα κεωρθτικά κεμζλια και τθ φφςθ των πλθροφοριϊν, των αλγορίκμων και των 

υπολογιςμϊν, κακϊσ και τισ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ τουσ ςε αυτοματοποιθμζνα 

υπολογιςτικά ςυςτιματα, από τθ ςκοπιά τθσ ςχεδίαςθσ, τθσ ανάπτυξθσ, τθσ υλοποίθςθσ, τθσ 

διερεφνθςθσ, τθσ ανάλυςθσ και τθσ προδιαγραφισ τουσ. Από οριςμζνουσ ζχει υποςτθριχκεί 

ότι θ πλθροφορικι, με κεντρικό άξονα τισ ζννοιεσ τθσ πλθροφορίασ, του υπολογιςμοφ και τθσ 

αυτοματοποίθςθσ, ςυνκζτει ςε ζνα διακριτό ςφνολο τισ μεκοδολογικζσ παραδόςεισ των 

κετικϊν επιςτθμϊν («μακθματικι» προςζγγιςθ), των φυςικϊν επιςτθμϊν («εμπειρικι» 

προςζγγιςθ) και των επιςτθμϊν μθχανικϊν (προςζγγιςθ «μθχανικοφ»). 
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ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ  ΕΠΛΣΘΜΕ   

ΛΑΣΡΛΚΘ 

 

 

Ο Αςκλθπιόσ, γνωςτόσ γιατρόσ τθσ αρχαιότθτασ, κρατϊντασ τθν ιαματικι ράβδο πάνω ςτθν 

οποία τυλίγεται φίδι, ςφμβολα τθσ ιατρικισ μζχρι και ςιμερα. 

Θ Λατρικι είναι επιςτιμθ και τζχνθ που αςχολείται με τθν ζρευνα και τθν εφαρμογι μεκόδων 

και τεχνικϊν για τθν πρόλθψθ, τθ διάγνωςθ και τθ κεραπεία των αςκενειϊν του ανκρϊπου. 

Κεωρείται μια από τισ αρχαιότερεσ των πρακτικϊν επιςτθμϊν, ζχοντασ τισ πρϊτεσ τθσ 

εφαρμογζσ ςτισ απαρχζσ τθσ ίδιασ τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ. Ωσ και κεωροφνταν 

αποκλειςτικά τζχνθ, ορολογία με τθν οποία εμφανίηεται και ςτον Όρκο του Λπποκράτθ. 

Οι ιατροί κατά κανόνα χωρίηονται ςε 4 κλάδουσ: τθσ πακολογίασ, τθσ χειρουργικισ, τθσ 

κλινικο-εργαςτθριακισ ι εργαςτθριακισ ιατρικισ, και τθσ ψυχιατρικισ. Θ κτθνιατρικι είναι 

κλάδοσ που αςχολείται με τθ κεραπεία των υπολοίπων ηϊων. 

ΓΕΩΛΟΓΛΑ  

H λζξθ γεωλογία προζρχεται από τισ ελλθνικζσ λζξεισ γθ και λόγοσ και επομζνωσ είναι θ 

επιςτιμθ που μελετά τθν Γθ, και κυρίωσ το ςτερεό τμιμα τθσ, δθλαδι τα πετρϊματα από τα 

οποία αποτελείται, τισ ιδιότθτεσ που αυτά ζχουν και τισ διεργαςίεσ που τα ςχθματίηουν. τθ 

ςφγχρονθ εποχι, θ γεωλογία απζκτθςε και μεγάλο οικονομικό ενδιαφζρον, γιατί διευκολφνει 

και ςυςτθματικοποιεί τθν ζρευνα για ςθμαντικά ορυκτά και ιδιαίτερα για τα φυςικά 

αποκζματα υδρογονανκράκων, άνκρακα, μεταλλευμάτων αλλά και νεροφ. Είναι ακόμθ πολφ 

ςθμαντικι για τθν κατανόθςθ και τθν προςπάκεια για πρόβλεψθ αρκετϊν ειδϊν φυςικϊν 

καταςτροφϊν. Επίςθσ, προςφζρει καλφτερθ αξιολόγθςθ των περιβαλλοντολογικϊν 

προβλθμάτων, κακϊσ μπορεί να «δει» τισ κλιματικζσ αλλαγζσ που ιδθ ζγιναν ςτο παρελκόν. 

Παίηει ακόμθ ρόλο ςτθ γεωτεχνικι μθχανικι και αποτελεί ζνα μεγάλο πεδίο ακαδθμαϊκισ 

αναηιτθςθσ. 

Θ γεωλογία δίνει μια εικόνα για τθν ιςτορία τθσ Γθσ, βοικθςε ςθμαντικά ςτον προςδιοριςμό 

τθσ θλικίασ τθσ Γθσ ςτα 4,5 διςεκατομμφρια (4.5·109) χρόνια. Σεκμθρίωςε, ακόμθ, ότι θ 
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Λικόςφαιρα τθσ Γθσ διαχωρίηεται ςε τεκτονικζσ πλάκεσ, που κινοφνται ςτον άνω μανδφα 

(αςκενόςφαιρα) μζςω διαδικαςιϊν που χαρακτθρίηονται από τθ ςχετικι κεωρία που 

ανζπτυξε. Αςχολικθκε επίςθσ με τθ μελζτθ για τθν εξελιςςόμενθ ιςτορίασ τθσ ηωισ ςτθ Γθ 

και με τα κλίματα που επικρατοφςαν ςτο παρελκόν. 

ΚΟΛΝΩΝΛΚΕ ΕΠΛΣΘΜΕ  

ΨΤΧΟΛΟΓΛΑ 

Θ ψυχολογία είναι μια ακαδθμαϊκι και εφαρμοςμζνθ επιςτιμθ που αςχολείται με τθν 

επιςτθμονικι μελζτθ των ςυμπεριφορϊν κατ' αρχιν των ανκρϊπων (αν και επεκτάκθκε και 

ςτθν αντίςτοιχθ μελζτθ των ςυμπεριφορϊν των ηϊων, κυρίωσ των ανϊτερων κθλαςτικϊν, 

τόςο με αυτοτελι ςκοπό, όςο και ςυγκριτικά με τουσ ανκρϊπουσ) αλλά και με τισ 

λειτουργίεσ του οργανιςμοφ, που ςχετίηονται με ςυμπεριφορά. Θ ψυχολογία ζχει ωσ άμεςο 

ςτόχο τθν κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των ανκρϊπων τόςο ωσ άτομα, όςο και ωσ ομάδεσ, 

προςπακϊντασ και να εξάγει γενικζσ αρχζσ αλλά και να ερευνιςει ειδικζσ περιπτϊςεισ, με 

τελικό ςτόχο να ωφελιςει τθν κοινωνία. Οι ψυχολόγοι προςπακοφν να κατανοιςουν το ρόλο 

που οι άνκρωποι λειτουργοφν τόςο ωσ ανεξάρτθτεσ μονάδεσ αλλά και ωσ μονάδεσ τθσ 

κοινωνίασ, κακϊσ και να εξερευνιςουν τισ φυςιολογικζσ και βιονευρολογικζσ διεργαςίεσ που 

αποτελοφν τθ βάςθ ςυγκεκριμζνων ςυμπεριφορϊν. Θ ψυχολογία ςτθ ςφγχρονθ εποχι 

αναφζρεται ωσ επιςτιμθ κυρίωσ τθσ ςυμπεριφοράσ και των νοθτικϊν διεργαςιϊν, 

αγνοϊντασ τθν ψυχολογία του βάκουσ. 

ΚΟΛΝΩΝΛΟΛΟΓΛΑ 

Με τον όρο κοινωνιολογία (κοινωνία+λόγοσ) εννοείται γενικά θ μελζτθ τθσ κοινωνίασ. 

Αναλυτικότερα θ κοινωνιολογία είναι θ επιςτθμονικι μελζτθ τθσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ, 

τθσ προζλευςισ τθσ, τθσ ανάπτυξισ τθσ, τθσ οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ και των κεςμϊν 

τθσ*1+. Ωσ επιςτιμθ ανικει ςτο πεδίο των κοινωνικϊν επιςτθμϊν και διερευνά τθν κοινωνικι 

ηωι διακριτϊν ατόμων, ομάδων και κοινωνιϊν. Ενίοτε θ κοινωνιολογία ορίηεται ωσ ςπουδι 

των κοινωνικϊν αλλθλεπιδράςεων. Είναι ςχετικά νζα επιςτιμθ και αναπτφχκθκε ςτισ αρχζσ 

του 19ου αιϊνα. Εξετάηει τουσ κοινωνικοφσ κανόνεσ που ςυνδζουν και διαχωρίηουν τουσ 

ανκρϊπουσ όχι μόνον ωσ άτομα, αλλά ωσ μζλθ ομάδων, οργανϊςεων και κεςμϊν. 

Ενδιαφζρεται για τθν ςυμπεριφορά των ατόμων ωσ κοινωνικά όντα και ςυνεπϊσ το 

κοινωνιολογικό πεδίο ζρευνασ ποικίλει από τθν ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των ατόμων 

ςτθν μεταξφ τουσ επικοινωνία ζωσ τθν ανάλυςθ παγκόςμιων κοινωνικϊν διαδικαςιϊν. 

ΑΝΚΡΩΠΛΣΛΚΕ ΕΠΛΣΘΜΕ  

ΑΝΚΡΩΠΟΛΟΓΛΑ 

Με τον όρο ανκρωπολογία εννοείται θ επιςτιμθ που μελετά τουσ ανκρϊπινουσ πολιτιςμοφσ. 

Αντικείμενο ζρευνασ αποτελοφν οι πθγζσ και θ ανάπτυξθ των ανκρϊπινων κοινωνιϊν, κακϊσ 

και οι διαφορζσ που παρουςιάηουν μεταξφ τουσ. Θ λζξθ ανκρωπολογία ετυμολογείται από 

τισ ελλθνικζσ λζξεισ άνκρωποσ και λόγοσ. Οι ανκρωπολόγοι επιχειροφν διερευνϊντασ το 

φάςμα τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ και δραςτθριότθτασ, να επιτφχουν τθν πλιρθ 

περιγραφι των πολιτιςμικϊν και κοινωνικϊν φαινομζνων. Θ επιςτιμθ τθσ ανκρωπολογίασ 

διαιρείται ςε δφο γνωςτικά πεδία, ανεξάρτθτουσ κλάδουσ, τθ φυςικι ανκρωπολογία και τθν 
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πολιτιςμικι ι κοινωνικι ανκρωπολογία. Πρόκειται ουςιαςτικά για δφο ανεξάρτθτεσ 

επιςτιμεσ, αν και οι ειδικοί του ενόσ κλάδου ςυχνά ςυμβουλεφονται και ςυνεργάηονται με 

ειδικοφσ του άλλου. Θ φυςικι ανκρωπολογία ταξινομείται γενικά ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ, 

ενϊ θ κοινωνικι ανκρωπολογία ωσ κοινωνικι επιςτιμθ. 

ΑΡΧΑΛΟΛΟΓΛΑ 

Κυριολεκτικά θ αρχαιολογία είναι θ «μελζτθ των αρχαίων πραγμάτων». Ο ακριβισ ςφγχρονοσ 

οριςμόσ τθσ είναι θ «ςυςτθματικι μελζτθ των υλικϊν καταλοίπων του απϊτερου ι πιο 

πρόςφατου ανκρϊπινου παρελκόντοσ μζςω τθσ εφαρμογισ κεωρίασ και μεκόδου». Ο όροσ 

βζβαια αναπτφχκθκε ςτθν εξελικτικι πορεία τθσ επιςτιμθσ για να περιλαμβάνει πολφ 

περιςςότερα πράγματα ςτο εννοιολογικό τθσ πλαίςιο. Σο 1948 ο Γουόλτερ Σζιλορ 

(WalterTaylor) ζδωςε ζναν πρϊτο οριςμό, γράφοντασ πωσ "θ Αρχαιολογία δεν είναι ιςτορία, 

οφτε ανκρωπολογία. Ωσ αυτόνομθ επιςτιμθ περιλαμβάνει τθ δικι τθσ μεκοδολογία και 

εξειδικευμζνεσ τεχνικζσ, για τθ ςυγκζντρωςθ ι παραγωγι πολιτιςμικισ πλθροφόρθςθσ", από 

ζρευνα ςτερεισ φλθσ και μνθμείων του παρελκόντοσ. φμφωνα με τον ΜόρτιμερΓουίλερ «ο 

αρχαιολόγοσ φζρνει ςτο φωσ όχι πράγματα αλλά ανκρϊπουσ», ςυνεπϊσ θ αρχαιολογία είναι 

μελζτθ ανκρϊπινων λειψάνων του παρελκόντοσ. Ο όροσ «ανκρϊπινο παρελκόν» τονίηει το 

γεγονόσ ότι θ αρχαιολογία δεν μελετά ηϊα που ζχουν εκλείψει, απολικϊματα ι πετρϊματα, 

κακϊσ αυτά αποτελοφν προϊόν μελζτθσ τθσ παλαιοντολογίασ και τθ γεωλογίασ. υνεπϊσ το 

χρονικά όριο μελζτθσ τθσ αρχαιολογίασ ςε ό,τι αφορά ςτο απϊτατο παρελκόν αγγίηει το 

χρονικό όριο των 2.000.000 ετϊν π.π. 

ΠΡΟΣΤΠΑΣΘΝΛΑΣΡΛΚΘ  

KENNETHKAUSHANSKY 

Είναι διευκυντισ του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Λατρϊν και είναι ζνασ  Αμερικανόσ γιατρόσ , 

αιματολόγοσ , πρϊθν αρχιςυντάκτθσ του ςτο ιατρικό περιοδικό Blood. 

Σον Λοφλιο του 2010, Kaushansky ονομάςτθκε ο Ανϊτεροσ Αντιπρόεδροσ Επιςτθμϊν Τγείασ 

και ο Πρφτανθσ του StonyBrook Λατρικισ . Διαδζχκθκε τον Δρ. Richard N. Fine ο οποίοσ 

ανακοίνωςε τθν πρόκεςι του να επιςτρζψει ςτθν εξάςκθςθ παιδιατρικι νεφρολογίασ το 

2009.Σο εργαςτιριο Kaushansky ςτο StonyBrook επικεντρϊνεται ςτθν αιμοποιθτικϊν 

αυξθτικϊν παραγόντων και τθ ρφκμιςθ τθσ τουσ ζκφραςθσ γονιδίου . Σο εργαςτιριο 

λειτουργεί επίςθσ πολλά ςχζδια για να κατανοιςουν τθ φυςιολογία του μεγακαρυωτικϊν 

εξελίξεων και τα απαραίτθτα εργαλεία για τθν εκτζλεςθ γονιδιακισ κεραπείασ για 

αιμορραγικζσ διαταραχζσ. Ο Δρ Kaushansky διεξιγαγε ςπερματικι ζρευνα ςχετικά με τθ 

μοριακι βιολογία τθσ παραγωγισ κυττάρων του αίματοσ. Όπωσ αναφζρκθκε ςε περιοδικά 

όπωσ Nature και TheNewEnglandJournalofMedicine , θ ομάδα του ζχει κλωνοποιιςει πολλά 

από τα γονίδια ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ και διαφοροποίθςθ των κυττάρων του αίματοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κρομβοποιθτίνθσ , ζνασ ρυκμιςτισ κλειδί των βλαςτικϊν 

κυττάρων και αιμοπεταλίων παραγωγισ. Θ κρομβοποιθτίνθ είναι μια ιςχυρι ορμόνθ που 

χρθςιμοποιεί το ςϊμα για να κατευκφνει το μυελό των οςτϊν να παράγει τα αιμοπετάλια, τα 

κφτταρα διςκοειδοφσ που είναι απαραίτθτα για τθν πιξθ του αίματοσ. 
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GITTEMOOSKNUDSEN 

Είναι μία δανζηικθ μεταφραςτικι νευροβιολόγοσ και κλινικι νευρολόγοσ , και κλινικόσ 

κακθγθτισ και επικεφαλισ γιατρόσ ςτο Σμιμα Κλινικισ Λατρικισ, Νευρολογίασ, Ψυχιατρικισ 

και Αιςκθτθρίων Επιςτθμϊν, ςτο Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο τθσ Κοπεγχάγθσ .Ζκανε 

διατριβι πάνω ςτο αιματοεγκεφαλικό φραγμό των μεταφορϊν.Επίςθσ ζκανε ζρευνα για υθ 

νευροβιολογία τθσ εγκεφαλικισ ροισ του αίματοσ και το μεταβολιςμό. Επιπλζον,ζψαξε για 

τθ νευροβιολογία τθσ νευροδιαβίβαςθσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ μοριακι απεικόνθςθ του 

εγκεφάλου. Θ CIMBI επικεντρϊνεται ςτισ νευρικζσ βάςεισ των διαςτάςεων τθσ 

προςωπικότθτασ που προδιακζτουν τα άτομα π.χ ςυναιςκθματικζσ και των διαταραχϊν 

χριςθσ ουςιϊν, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα ςεροτονεργικά νευροδιαβιβαςτϊν ςφςτθμα.   
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΛΩΝ:  

 

ΚΕΜΑ: « ΔΛΑΦΟΡΟΠΟΛΟΤΝΣΑΛ ΟΛ ΕΠΛΛΟΓΕ ΣΩΝ  ΕΦΘΒΩΝ ΣΘΝ 

ΨΤΧΑΓΩΓΛΑ, ΑΝΑΜΕΑ ΣΑ ΦΤΛΑ;  

Υπάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηνλ ηόπν δηακνλήο;»  

 

Θέινληαο λα βξνύκε απαληήζεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνπο ηξόπνπο ςπραγσγίαο ησλ εθήβσλ, 

δώζακε πξνο απάληεζε εξσηεκαηνιόγηα ζε καζεηέο ησλ Α΄θαηΒ΄Γπκλζίνπ θαη Β΄θαηΓ΄Λπθείνπ ηνπ 

ζρνιείνπ καο. 

 Όινη νη καζεηέο απάληεζαλ πσο επηιέγνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο κνξθέο ςπραγσγίαο, 

αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο(πόιε, ρσξηό). 

Από ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκαζεηώλ καο ζπκπεξάλακε πσο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο επηινγέο 

ησλ εθήβσλ πνπ δνπλ ζηελ πόιε ή ζην ρσξηό, αλάινγα κε ηε δηάζεζε ρώξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

Οη επηινγέο ησλ πεξηζζνηέξσλ αθνξνύλ ζην ζέαηξν, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηε ρξήζε ηνπ Η/Υ , ηελ 

κειέηε ζηηο βηβιηνζήθεο θαη ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

 Η πιεηνςεθία ησλ εξσηώκελσλ επηιέγεη λα ζπκκεηέρεη ζε παξέεο κε άηνκα θαη ησλ δύν 

θύισλ, ηηο νπνίεο ζεσξεί πην νπζηαζηηθέο, ελδηαθέξνπζεο θαη νη νπνίεο ηνπο βνεζνύλ λα 

θνηλσληθνπνηεζνύλ επθνιόηεξα. 

 Αλ θαη όινη ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ Η/Υ σο κέζσ ςπραγσγίαο, όινη γλσξίδνπλ ηηο αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο από ηελ πνιύσξε ρξήζε ηνπ(πεξηζσξηνπνίεζε, αληηθνηλσληθόηεηα). 

 Τέινο ζε πνζνζηό 60%, νη εξσηώκελνη απάληεζαλ πσο έρνπλ ιηγόηεξν ειεύζεξν ρξόλν από 

ηνπο γνλείο ηνπο, ώζηε ηειηθά λα επηιέμνπλ ηξόπνπο λα ςπραγσγεζνύλ.    

 

 

  



Ερευνθτικι Εργαςία                                                                             ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΟΝ ΑΚΛΘΣΛΜΟ 

15 

ΚΕΜΑ: «ΕΠΘΡΕΑΗΟΝΣΑΛ ΣΛ ΕΠΛΛΟΓΕ ΣΟΤ ΟΛ ΕΦΘΒΟΛ ΑΠΟ  ΣΟΤ 

ΕΝΘΛΛΚΕ ΣΟΤ ΑΜΕΟΤ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ (ΓΟΝΕΛ , ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟΤ) 

Θ ΣΟΤ ΕΤΡΤΣΕΡΟΤ ΚΟΛΝΩΝΛΚΟΤ ΠΕΔΛΟΤ;  

 

Επηιέμακε λα ξσηήζνπκε καζήηξηεο θαη καζεηέο (29 καζήηξηεο θαη 23 καζεηέο) ηνπ ζρνιείνπ καο, από 

ηνπο νπνίνπο ιάβακε ηηο εμήο απαληήζεηο: 

Δπηιέγνπλ λα ςπραγσγεζνύλ κέζσ ησλ: 

                                          Μαζήηξηεο         Μαζεηέο 

Αζιεηηζκόο                           14                       15 

Τειεόξαζε                            06                       09      

Γηαδίθηπν                              15                       19    

Μνπζηθή                                26                       13 

Κηλεκαηνγξάθν                    14                       08 

Βηβιία                                    15                       04  

 

Οη εξσηώκελνη πηζηεύνπλ πσο  ην θύιν ηνπο επεξεάδεη ηελ επηινγή κνξθή ςπραγσγίαο ηνπο: 

                                        Μαζήηξηεο         Μαζεηέο 

Ναη                                          14                   15 

Όρη                                          15                   07    

 

Δπεξεάδνληαη από ηηο επηινγέο ησλ ζπλνκήιηθώλ ηνπο: 

                                       Μαζήηξηεο         Μαζεηέο 

                                          Αξθεηά            Αξθεηά 

 

Πξνηηκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο ή απαζρνινύληαη κόλνη ηνπο ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο: 

                                       Μαζήηξηεο         Μαζεηέο 

Μόλνη                                  07                          08 

Με παξέα                           11                           05 

Δμαξηάηαη                           11                           01 

Καη ηα δύν                          _                             08 

 

  



Ερευνθτικι Εργαςία                                                                             ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΟΝ ΑΚΛΘΣΛΜΟ 

16 

Πηζηεύνπλ πσο νη ελήιηθεο  πξέπεη λα έρνπλ ιόγν ζηηο κνξθέο δηαζθέδαζεο ησλ εθήβσλ: 

                                       Μαζήηξηεο         Μαζεηέο 

                                          Όρη                     Όρη 

Όινη πηζηεύνπλ πσο πξέπεη λα έρνπλ δηθαίσκα ειεύζεξεο επηινγήο. 

 

 

Πηζηεύνπλ πσο επεξεάδνληαη από ηνπο γνλείο ηνπο: 

                                       Μαζήηξηεο         Μαζεηέο 

Καζόινπ                             x                        x 

Λίγν 

Αξθεηά                                x                                                       

Πνιύ 
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ΠΘΓΕ:  

Βικιπαίδεια, θ ελεφκερθ εγκυκλοπαίδεια (http://el.wikipedia.org/). 

Διάφορεσ εργαςίεσ μακθτϊν που ςυγκεντρϊκθκαν από το διαδίκτυο. 

 

http://el.wikipedia.org/

