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Επιμορφωτική  Διημερίδα

“Τομέας Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας των ΕΠΑΛ :

Παιδαγωγικά και Διδακτικά θέματα – προκλήσεις & προοπτικές”



Περιεχόμενα

• Παρουσίαση μαθήματος χρώσης Gram στη 

Μικροβιολογία Ι με την προσθήκη διαδραστικών 

παιχνιδιών

• Παρουσίαση μαθήματος Λευκών Αιμοσφαιρίων στην 

Αιματολογία με την προσθήκη εικονικού μικροσκοπίου

• Βιβλιογραφία



Περιγραφή μαθήματος χρώσης Gram 

στη Μικροβιολογία Ι



Έλεγχος προαπαιτούμενων γνώσεων με 

διαδραστικά παιχνίδια

Σύνδεσμος: https://wordwall.net/el

✓Επιλογή προτύπου 

✓Προσθήκη:

• ερωτήσεων,

• απαντήσεων 

• εικόνων

✓Δυνατότητα επιλογής:

• χρόνου 

• βοήθειας κτλ.

Δημιουργία Δραστηριότητας:

https://wordwall.net/el


Διάλεξη με διαφάνειες ppt για τη χρώση Gram



Διάλεξη με διαφάνειες ppt για τη χρώση Gram



Βίντεο που προβλήθηκε από το διαδίκτυο για τη χρώση Gram

Σύνδεσμος: https://youtu.be/2MaZyId3XXY

https://youtu.be/2MaZyId3XXY


Παιχνίδι Τροχός της 

τύχης:

Για την κατανόηση της 

χρώση Gram

Σύνδεσμος:  https://wordwall.net/el/resource/12060586

https://wordwall.net/el/resource/12060586


Τηλεπαιχνίδι:

Για την κατανόηση 

της χρώση Gram. 

Σύνδεσμος: https://wordwall.net/el/resource/11933874

https://wordwall.net/el/resource/11933874


Σύνδεσμος: https://wordwall.net/el/resource/11933874

Παιχνίδι άνοιξε του κουτί:

Για την κατανόηση της χρώση Gram

https://wordwall.net/el/resource/11933874


Παιχνίδι κουΐζ, ζούγκλα και άγρια δύση:

Για την κατανόηση της χρώση Gram

Σύνδεσμος:  https://wordwall.net/el/resource/11933874

https://wordwall.net/el/resource/11933874


Παιχνίδι αεροπλάνο:

Για την κατανόηση της χρώση Gram

Σύνδεσμος: https://wordwall.net/el/resource/11933874

https://wordwall.net/el/resource/11933874


Ανάθεση εργασίας στο σπίτι με διαδραστικά 

παιχνίδια

Δυνατότητες:

✓Εμφάνισης 

ονόματος παίκτη 

✓Αποτελέσματα 

ανά ερώτηση κάθε 

παίκτη

✓Αποτελέσματα 

κορυφαίας 

βαθμολογίας παίκτη

✓Επιλογής 

προθεσμίας της 

εργασίας

Σύνδεσμος: https://wordwall.net/el/result/a/10193293

https://wordwall.net/el/result/a/10193293


Όταν το ίντερνετ δεν είναι διαθέσιμο υπάρχει 

δυνατότητα εκτύπωσης σε διάφορες μορφές 

των παιχνιδιών. 





Περιγραφή μαθήματος Λευκών 

Αιμοσφαιρίων στην Αιματολογία 

Εξερεύνηση λευκών αιμοσφαιρίων σε άτλαντα 

αιματολογίας



Έλεγχος προαπαιτούμενων γνώσεων με 

διαδραστικά παιχνίδια

Σύνδεσμος: https://wordwall.net/el

https://wordwall.net/el


Διάλεξη με διαφάνειες ppt για τα λευκά αιμοσφαίρια

Διαφάνειες ppt που προβλήθηκαν  στους μαθητές:



Διάλεξη με διαφάνειες ppt για τα λευκά αιμοσφαίρια



Εξερεύνηση Λευκών Αιμοσφαιρίων σε άτλαντα 

Αιματολογίας

Σύνδεσμος: ImageBank | Home | Atlas (hematology.org)

Περιλαμβάνει :

Συλλογή εικόνων 

των κυττάρων του 

αίματος της 

Αμερικανικής 

Αιματολογικής 

Εταιρείας

http://imagebank.hematology.org/atlas-images


Παιχνίδι στο διαδίκτυο με εικονικό μικροσκόπιο για τη κατανόηση των λευκών 

αιμοσφαιρίων.

Σύνδεσμος: The Open Science Laboratory: Histology & histopathology: virtual microscope

Δυνατότητες:

✓επιλογής φυσιολογικού  

ή παθολογικού

επιχρίσματος αίματος.

✓Εύρεσης πεδίου

✓Ρύθμισης φωτισμού

✓Ρύθμισης κατάλληλου 

φακού

✓Μετακίνησης 

επιχρίσματος

✓Επιλογής έμμορφων 

συστατικών του   

αίματος που υπάρχουν 

στο πλακάκι

✓Φωτογράφησης 

https://learn5.open.ac.uk/mod/htmlactivity/view.php?id=19


Βιβλιογραφία

• Μαρίνης Ε, Βογιατζάκης Ε, Γκίκα Ε. Μικροβιολογία Ι . Β΄Επάλ επιλογής, Τομέας 

Υγείας και Πρόνοιας.  Διόφαντος.

• Magee, C.M., G. Rodenheaver, M.T. Edgerton, and R.F. Edlich. 1975. A more 

reliable Gram staining technique for diagnosis of surgical infections. Am. J. 

Surg. 

• Ιωαννίδου-Παπακωνσταντίνου Α, Αλεξανδράτου Α, Παρασκευοπούλης Σ. 

Αιματολογία – Αιμοδοσία Ι. Β΄Επάλ, επιλογής, Τομέας Υγείας και Πρόνοιας.  

Διόφαντος.

Σύνδεσμοι

• Χρώση Gram | Microbiology (upatras.gr)

• https://wordwall.net/el

• https://wordwall.net/el/resource/11933874

• ImageBank | Home | Atlas (hematology.org)

• The Open Science Laboratory: Histology & histopathology: virtual microscope

http://www.microbiology.biology.upatras.gr/el/protocols-el/72-gram-staining-el.html
https://wordwall.net/el
https://wordwall.net/el/resource/11933874
http://imagebank.hematology.org/atlas-images
https://learn5.open.ac.uk/mod/htmlactivity/view.php?id=19


Ερωτήσεις;

Ευχαριστούμε για την προσοχή 
σας!


