
Εργασίες για το Εργαστήριο Κλινική Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία για 

σπουδαστές πρώην ΤΕΙ που το χρωστούν. 

Για το εργαστήριο θα κάνετε συνολικά 3 εργασίες, εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τις 2 

πρώτες εργασίες. Επομένως, θα κάνετε 2 εργασίες και μέχρι τις 05/12/2020 θα πρέπει να 

τις έχετε έτοιμες και να τις ανεβάσετε.  

• 1η Εργασία γραπτή με θέμα «Ακρόαση καρδιακών τόνων και Ακρόαση 
πνευμονικών ήχων»  

• 2η εργασία σε θέμα μελέτη περίπτωσης: «Διδασκαλία κατώτερης θωρακικής 
αναπνοής-Διδασκαλία διαφραγματικής αναπνοής-Συγχρονισμός αναπνευστικών 
κινήσεων σε άνδρα ασθενή με ΧΑΠ 60 ετών, πρώην καπνιστή (έκοψε κάπνισμα 10 χρ 
πριν)» 
 

Η 1η εργασία θα πρεπει να είναι 2-3 σελίδες το κείμενο (όχι λιγότερο, αλλά ούτε και 

περισσότερο, εκτος φωτογραφίες & η λίστα με άρθρα που χρησιμοποιήσατε). Για να την 

γράψετε θα βρείτε 3-5 επιστημονικά άρθρα, τα οποία θα διαβάσετε και θα πάρετε ό,τι υλικό 

από τα επστημονικά άρθρα χρείαζεστε να βάλετε στην εργασία σας.  

Η 2η εργασία θα πρέπει να έιναι 3-4 σελίδες το κείμενο (εκτός φωτογραφίες& λίστα με άρθρα 

που χρησιμοποιήσατε) και θα πρέπει να έχετε βρει υλικό από 5-6 επιστημονικά άρθρα. 

Οδηγίες πώς να βρείτε άρθρα θα βρείτε σε έγγραφο «Βασικές οδηγλιες για συγγραφή 

επιστημονικής εργασίας» στα έγγραφα-eclass μαθήματος (προσοχή!! Αρθρα μόνο από 

επιστημονικά περιοδικά). Παρακαλώ να βρείτε ολόκληρα τα άρθρα όχι περιλήψεις, για να 

πάρετε υλικό. Παρακαλώ μην μεταφράσετε απλώς περιλήψεις άρθρων (θα κοπεί η εργασία 

σας σε αυτή την περίπτωση) θα πρέπει να βρείτε ολόκληρα άρθρα, να τα διαβάσετε να 

παρετε το υλικό που σας αφορά για τη εργασια. Δείτε επισυναπτόμενο έγγραφο για το πώς 

γράφετε μια επιστημονική εργασία. Παρακαλώ να έχετε αναφορές τα άρθρα που 

χρησιμοποιησατε και μες το κέιμενο που θα γράψετε και σε λίστα στο τέλος κειμένου. Όσοι 

δεν το κάνετε θα επηρεαστεί ο βαθμός σοβαρά, επίσης δεν επιτρέπετε λογοκλοπή 

(αντιγραφή από sites έτοιμου υλικού, ούτε από Πτυχιακές επιτρέπεται, πρέπει να βρείτε 

άρθρα από επιστημιοικά περιοδικά αγγλικά η ελληνικά. Θα γίνει έλεγχος για λογοκλοπή, και 

σε τέτοια περίπτωση, θα κοπεί η εργασία σας.  Θα πάρετε εργασίες ανά 2 σε ζεύγη, αυτό 

σημαινει το καθε ζεύγος θα κάνει μόνο του τις 2 εργασίες του. Σε περίπτωση που εργασίες 

μοιάζουν πολύ με αυτές από άλλο ζεύγος θα κοπουν όλες αυτές που μοιάζουν, δικό σας 

γράψιμο το κάθε ζευγος παρακαλώ!!. 

Πρέπει και οι 2 εργασίες να είναι ετοιμες μέχρι τις 05/12/2020 και να έχουν ανέβει στο eclass. 

Να τις ανεβάσετε σε φάκελο που θα βρείτε στο μάθημα στις εργασίες, στο eclass με όνομα 

«1η & 2η εργασία Εργαστήριο Αρχές Καρδιοαναπνευστικής Φυσικοθεραπείας» . 

Ο βαθμός της κάθε εργασίας θα εξαρτηθεί από το ποιότητα της εργασίας που εξαρτάται 

άμεσα με οτι σας είπα παραπάνω καθώς και την εμπρόθεσμη αποστολή της. Είναι δικιά σας 

ευθυνη να δείτε τις ανακοινώσεις και να πράξετε σύντομα. 

Παρακάτω είναι το λινκ της online συνάντησης της Τρίτης 27/10/2020, ώρα 17:00. 

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/fbania/G4ADQMF8 

Η καθηγήτρια του μαθήματος        

  Φανή Μπανιά  
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