
 

41ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2016-2017 

ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ : Γ΄2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ΜΑΘΗΤΡΙΑ : ΝΤΕΜΙΡΙ ΣΥΛΒΙΑ 

      ΚΑΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ : ΜΙΑΜΗ ΑΘΗΝΑ 

 ΚΑΘ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ : ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ 

 

  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΥΚΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 



Πίνακας περιεχομένων 
 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ 

5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

9. ΟΡΙΣΜΟΙ 

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
12. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

  



1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

« Αναζήτηση βακτηρίων και μυκήτων στο σχολικό περιβάλλον » 

 

 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

Σε αυτήν την έρευνα μελέτησα την ύπαρξη βακτηρίων και 

μυκήτων σε διάφορα σημεία του σχολείου. Στόχος αυτής της 

έρευνας ήταν να διαπιστώσω την ύπαρξη μικροοργανισμών σε 

μέρη στο σχολικό περιβάλλον οπού δεν φανταζόμασταν την 

ύπαρξη τους. Χρησιμοποίησα αποστειρωμένα τρυβλία και 

αγάρ, πήρα δείγματα από το σχολείο και “εμβολίασα” τα 

τρυβλία. Στη συνέχεια, διατήρησα την καλλιέργεια σε σταθερή 

θερμοκρασία, παρατηρώντας την διαδικασία. 

 Οι μεταβλητές που μελέτησα ήταν : 

o Εξαρτημένη μεταβλητή : οι αποικίες 

o Ανεξάρτητη μεταβλητή : τα σημεία που πήρα δείγμα 

o Σταθερή μεταβλητή : τα τρυβλία 
 

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Να κατανοήσω πως αναπτύσσονται οι μικροοργανισμοί. 

 Να εξασκηθώ στην προετοιμασία και στην παρατήρηση 

αποικιών σε καλλιέργεια. 

 Να διαπιστώσω την ύπαρξη βακτηρίων και μυκήτων στο 

σχολικό περιβάλλον 



 Να κατονομάσω διαφορές μεταξύ των αποικιών των 

βακτηρίων και μυκήτων 

 

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ 

Τα σχολεία είναι χώροι όπου πολλοί άνθρωποι έρχονται 

σε επαφή, καθημερινά. Επομένως, υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα μετάδοσης ασθενειών. Ιδιαίτερα κατά την 

περίοδο εξάπλωσης μιας γρίπης, τα μικρόβια 

εξαπλώνονται πολύ γρήγορα καθώς τα παιδιά αγγίζουν τις 

ίδιες επιφάνειες (πόμολα, θρανία, σκάλες ), με 

αποτέλεσμα να κολλάνε και αυτά τον ιό. Μπορεί όμως σε 

κάποιες περιπτώσεις να μην περιοριστεί η μετάδοση μόνο 

σε μια απλή γρίπη αλλά να ξεσπάσει κρούσμα σοβαρών 

ασθενειών. Για αυτό ο χώρος του σχολείου πρέπει να 

καθαρίζεται συχνά και σωστά.  

 

Συχνότερες μεταδοτικές ασθένειες στα σχολεία: 

Γρίπη / Κοινό κρυολόγημα 

Τόσο η γρίπη όσο και το κοινό κρυολόγημα μεταδίδεται 
πολύ εύκολα και οι γονείς θα πρέπει να ιδιαίτερα 
προσεκτικοί  καθώς οι παιδικοί σταθμοί και τα 
νηπιαγωγεία μετατρέπονται σε εστίες ιώσεων. 

 

 



Κοκίτης 

Ο κοκίτης είναι μία ασθένεια που οφείλεται σε μικρόβιο 
και το παιδί που προσβάλλεται από το μικρόβιο αυτό 
 παρουσιάζει έντονο και  ξερό βήχα για μεγάλο διάστημα. 
Εάν το παιδί αρρωστήσει ,θα πρέπει να πάρει αντιβίωση 
για να μειωθεί η διάρκεια της νόσου και η μεταδοτικότητα 
της ασθένειας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
απευθυνθείτε στον παιδίατρο για να αποκλείσετε  
οποιαδήποτε επιπλοκή (π.χ αν εμφανίσει πυρετό υπάρχει 
κίνδυνος πνευμονίας). 

Ιλαρά 

Η ιλαρά είναι μια λοίμωξη της παιδικής ηλικίας που 
προκαλείται από έναν ιό. Τα συμπτώματα της ιλαράς 
περιλαμβάνουν βήχα, καταρροή, φλεγμονή στα μάτια, 
πονόλαιμο, πυρετό και δερματικά εξανθήματα. Η οξεία 
φάση της κρατάει γύρω στις πέντε ημέρες και μετά τα 
συμπτώματα σιγά-σιγά υποχωρούν. 

 
 

5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

Υποθέτω πως με την έρευνα μου θα καλλιεργήσω 

βακτήρια και μύκητες με δείγματα από χώρους που δεν το 

φανταζόμουν ότι θα υπήρχαν. Στο τέλος πιστεύω πως θα 

ανακαλύψω ότι μικροοργανισμοί υπάρχουν παντού. 

 



6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Παράμετροι που δεν επηρεάζουν:  

 Θερμοκρασία του περιβάλλοντος 

 Τρυβλία 

 

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

  1 πείραμα : δεν επαναλήφθηκε λόγω οικονομικών και 

έλλειψη υλικών 

 Διάρκεια πειράματος : 3-4 μήνες  

 Παρατήρηση σε σχολικό μικροσκόπιο 

 2 αποστειρωμένα τρυβλία πετρί, αγάρ για καλλιέργεια 

μυκήτων και αγάρ για καλλιέργεια βακτηρίων, σύρμα 

εμβολιασμού και μπατονέτες δειγμάτων 

 Μέσα στην σχολική τάξη: περιορισμένες δυνατότητες 

 

 

  



8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

 

  

 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

18 

8 
1 ΕΚΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ                  

 

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ                  

 

3 
ΣΥΛΛΟΓΗ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

                 

 

4 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ-

ΣΥΣΚΕΥΩΝ- ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
                 

 

5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ                  

 

6 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                  

 

7 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
                 

 

8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ                  

 

9 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                  

 

10 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ                  

 

11 ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ                  

 



8. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:  

- 2 αποστειρωμένα τρυβλία Πετρί με αγάρ για 

μύκητες και βακτήρια 

- 2 μπατονέτες για δείγματα  

- Σύρμα εμβολιασμού 

- Γάντια 

- Μικροσκόπιο  

 

Καλλιέργεια και παρατήρηση βακτηρίων και μυκήτων 

1. Συνέλλεξα δείγματα από την κουπαστή και τα 

πόμολα των σχολικών αιθουσών με τις 

αποστειρωμένες μπατονέτες. 

2. Αποστείρωσα το σύρμα εμβολιασμού στον λύχνο 

υγραερίου, το ακούμπησα στα δείγματα και το 

έσυρα στο αγάρ των τρυβλίων. 

3. Τοποθέτησα τα τρυβλία μακριά από το φως, σε 

μέρος με όσο το δυνατόν σταθερότερη 

θερμοκρασία. 

4. Κάθε εβδομάδα παρατηρούσα τα τρυβλία και τα 

φωτογράφιζα. 

5. Τα παρατήρησα στο σχολικό μικροσκόπιο. Σε μια 

αντικειμενοφόρο πλάκα τοποθέτησα μια σταγόνα 

νερού. Με βελόνα πήρα μια μικρή ποσότητα 



βακτηρίων από την καλλιέργεια και την αραίωσα 

στην σταγόνα του νερού. Έπειτα κάλυψα την 

αντικειμενοφόρο πλάκα με καλυπτρίδα και 

παρατήρησα τα βακτήρια ξεκινώντας από την 

μικρότερη μεγέθυνση και σταδιακά προχωρώντας 

στις μεγαλύτερες μεγεθύνσεις.  Επανέλαβα την ίδια 

διαδικασία και για να παρατηρήσω την αποικία των 

μυκήτων. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

- Η αποικία των μυκήτων ήταν μεγαλύτερη σε 

μέγεθος από ότι η αποικία των βακτηρίων. 

- Οι μύκητες έχουν γκριζωπό χρώμα ενώ τα βακτήρια 

έχουν διάφορα χρώματα και μεγέθη. 

- Οι μύκητες έχουν υφές. 

- Καλλιεργήθηκαν βακτήρια και στο αγάρ στο οποίο 

δεν είχαν τοποθετηθεί. Συμπερασματικά, υπάρχουν 

και βακτήρια στον αέρα. 

  



 

 

    

 

 

   1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

 

 

 

 

 

  

 

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ  

ΜΥΚΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΟΥΠΑΣΤΗ 

 

ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΟΜΟΛΑ 



 

 

 

 

 

 

4Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

  

ΜΥΚΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΟΥΠΑΣΤΗ 

 

ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΟΜΟΛΑ 



9. ΟΡΙΣΜΟΙ- ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ιστορία της Μικροβιολογίας 

 Μικροβιολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη 

των οργανισμών οι οποίοι δεν είναι ορατοί με γυμνό οφθαλμό 

και ονομάζονται μικροοργανισμοί. Ο πρώτος άνθρωπος που 

παρατήρησε μικρόβια ήταν ο Robert Hook χρησιμοποιώντας 

ένα απλό μικροσκόπιο περί το 1665. Παρατήρησε την 

κυτταρική δομή των φυτών όπως επίσης αυτή των μυκήτων 

τους οποίους και ζωγράφισε. Ο Αnton van Leeuwenhoek ήταν ο 

πρώτος ο οποίος ανακάλυψε το μικροσκόπιο και είδε 

βακτήρια. Ο Pasteur το 1859 πρότεινε τις βασικές αρχές της 

Μικροβιολογίας και μαζί με τον Koch έθεσαν τα θεμέλια της 

επιστήμης της Μικροβιολογίας .Ο Pasteur διατύπωσε πρώτος 

την τεχνική της παστερίωσης, με την οποία φονεύονται 

ορισμένοι μικροοργανισμοί, που μπορεί να αλλοιώσουν ένα 

τρόφιμο, σε αντίθεση με την αποστείρωση όπου όλες οι 

μορφές των μικροοργανισμών καταστρέφονται. Ο Pasteur 

επίσης πρώτος μελέτησε τις ζυμώσεις όταν αντελήφθη ότι η 

μαγιά ήταν υπεύθυνη για την παραγωγή αλκοόλης στο κρασί. 

Στη συνέχεια παρασκεύασε τα πρώτα εμβόλια έναντι του ιού 

της λύσσας και του βακίλου του άνθρακα. Σήμερα με την 

ανάπτυξη νέων μοριακών μεθόδων και τεχνικών έχουν 

αναπτυχθεί νέα σύγχρονα εμβόλια που χρησιμεύουν στην 

ανοσία έναντι διαφόρων λοιμώξεων όπως έναντι του ιού της 

ηπατίτιδας Β. Ο Κοch ανέπτυξε τις βασικές τεχνικές της 

καλλιέργειας που χρησιμοποιούνται στα μικροβιολογικά 



εργαστήρια σήμερα. Αυτές περιλαμβάνουν τις τεχνικές της 

καθαρής καλλιέργειας, τη χρήση στερεών θρεπτικών υλικών με 

προσθήκη πηκτής (gel) ή άγαρ 1-2% και των τρυβλίων Petri, επί 

των οποίων τα μικρόβια πολλαπλασιαζόμενα δημιουργούν 

σχηματισμό, ο οποίος ονομάζεται ‘αποικία’. Προ του τέλους 

του 19ου αιώνα είχαν ανακαλυφθεί και μελετηθεί 

μικροοργανισμοί υπεύθυνοι για τις περισσότερες νόσους των 

ανθρώπων και ζώων εκατομμύρια άτομα.Η σύγχρονη ιστορία 

των αντιβιοτικών αρχίζει από το 1929 όταν ο Fleming 

παρατήρησε την αναστολή της ανάπτυξης αποικιών 

σταφυλόκοκκου στην περιοχή αποικίας του μύκητα Penicillium 

notatum. Ο Fleming μελέτησε την ουσία και την ονόμασε 

πενικιλίνη. Αργότερα ομάδα ερευνητών στην Οξφόρδη (1940) 

απομόνωσε την πενικιλίνη και μελέτησε τη θεραπευτική 

εφαρμογή της, η οποία παραμένει ακόμη ένα από τα πλέον 

δραστικά αντιβιοτικά. 

 

Τι είναι τα βακτήρια: 

   Τα βακτήρια είναι μονοκύτταροι οργανισμοί που       είναι 

ορατοί μόνο με μικροσκόπιο. Όταν εισχωρούν στο σώμα, 

αυξάνονται σε αριθμό, παράγουν ισχυρές χημικές ουσίες, 

τις τοξίνες, καταστρέφοντας συγκεκριμένα κύτταρα και μας 

κάνουν να αρρωσταίνουμε. Δεν είναι όλα επιβλαβή, κάποια 

είναι ωφέλιμα, για παράδειγμα τα προβιοτικά βακτήρια που 

μειώνουν τις λοιμώξεις. Άλλα παραδείγματα είναι αυτά που 

προκαλούν τη ζύμωση του ψωμιού και τη ζύμωση του μούστου 

http://www.healthyliving.gr/2015/11/08/vakthria-5/
http://www.healthyliving.gr/2011/01/09/%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%bb%ce%bf%ce%b9%ce%bc%cf%8e%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/
http://www.healthyliving.gr/2011/01/09/%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%bb%ce%bf%ce%b9%ce%bc%cf%8e%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/


κ.α. Οι μικροβιολογικές έρευνες απόδειξαν ότι παντού 

υπάρχουν βακτήρια και υπάρχουν εκατομμύρια είδη, από τους 

πόλους μέχρι της ερήμους. Στον άνθρωπο αποτελούν το 

μεγαλύτερο μέρος της φυσιολογικής  μικροβιακής χλωρίδας 

του εντέρου. 

Τι είναι οι μύκητες; 

Οι μύκητες αποτελούν ένα από τα πέντε βασίλεια των έμβιων 

όντων το οποίo 

περιλαμβάνει μονοκύτταρους ή πολυκύτταρους ευκαρυωτικού

ς οργανισμούς. Οι μύκητες εμφανίζουν τεράστια ποικιλία και 

υπάρχουν παντού. Οι περισσότεροι ανευρίσκονται 

στο έδαφος και τα φυτά και διατρέφονται από οργανικά 

συστατικά ζώντων ή νεκρών οργανισμών γι' αυτό και 

θεωρούνται το "βιολογικό εργαστήριο αποδόμησης των 

οργανικών ουσιών". Τα διάφορα είδη μυκήτων ποικίλλουν από 

τους χρήσιμους για τον άνθρωπο ζυμομύκητες έως τους 

παθογόνους μικρομύκητες έως και τα γνωστά 

εδώδιμα μανιτάρια. Πάντως, από τα 50.000 - 250.000 είδη 

μυκήτων που έχουν περιγραφεί, λιγότερα από 300 έχουν 

συσχετισθεί με νόσο στον άνθρωπο. 

Μικροοργανισμοί στο σχολείο: 

Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, όπως στο σχολείο, οι 

πιθανότητες μετάδοσης ασθενειών αυξάνονται. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%AC
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%8D%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9


ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Σωματική επαφή (γυμναστική) 

Επαφή με μολυσμένες περιοχές (πόμολο,στυλό) 

Φιλί ή φτέρνισμα 

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΝΟΣΟΥ 

Τάξη 

Σκάλες 

Καντίνα 

Τουαλέτα 

Πόμολα (τάξεων, τουαλέτας) 

 

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τέλος, έχοντας πραγματοποιήσει την έρευνα, κατέληξα στα 

παρακάτω συμπεράσματα: 

 Υπάρχουν μικροοργανισμοί παντού 

 Η αποικία των βακτηρίων ήταν πιο πολύχρωμη, έχοντας 

διάφορα είδη βακτηρίων 

 Η αποικία των μυκήτων ήταν πιο μεγάλη σε μέγεθος 

 Τα βακτήρια υπάρχουν και στον αέρα και μπορούν να 

καλλιεργηθούν και χωρίς εμβολιασμό 

Το αποτέλεσμα συμπίπτει με την αρχική μου υπόθεση. 



11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Οι επόμενοι ερευνητές θα μπορούσαν να μετρήσουν την 

καλλιέργεια μυκήτων και βακτηρίων όταν χρησιμοποιούνται 

διάφορες μάρκες καθαριστικών, για την εύρεση του πιο 

αποτελεσματικού καθαριστικού ενάντια στους 

μικροοργανισμούς. 

 

 

12. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 http://ekfe.arg.sch.gr/mikroskopikh_%20paratirisi_baktirion.pdf 

 http://www.healthyliving.gr/2014/06/26/ioi-vakthria-mykhtes/ 

 http://routsias-

lab.gr/files/Download/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9

%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%A

C%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf 

 http://www.chem-lab.com.cy/el/themata-ygeias/istoria-rolos-

klinikou-ergasthrioy 

 

 

 

 

 

 

http://ekfe.arg.sch.gr/mikroskopikh_%20paratirisi_baktirion.pdf
http://www.healthyliving.gr/2014/06/26/ioi-vakthria-mykhtes/
http://routsias-lab.gr/files/Download/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf
http://routsias-lab.gr/files/Download/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf
http://routsias-lab.gr/files/Download/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf
http://routsias-lab.gr/files/Download/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf
http://www.chem-lab.com.cy/el/themata-ygeias/istoria-rolos-klinikou-ergasthrioy
http://www.chem-lab.com.cy/el/themata-ygeias/istoria-rolos-klinikou-ergasthrioy

