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Ενότητα 1 
 

 

Περιγραφή της ενότητας στην οποία 

ανήκει το αντικείμενο: 

«Μεταφορές - Επικοινωνίες» 
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Α) 10 εφευρέσεις… 
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1. Αυτοκίνητο 

Αυτοκίνητο ονομάζεται κάθε τροχοφόρο 

επιβατικό όχημα με ενσωματωμένο 

κινητήρα. 

Την αρχή έκανε στην Γαλλία, το έτος 1769, 

ο Νικολά Κουνιό (Nicolas Jοseph Cugnot), 

δημιουργώντας το πρώτο αυτοκίνητο 

όχημα, ένα ατμοκινούμενο αμάξι, το 

fardier. Το έτος 1770, ο Γερμανο-

Αυστριακός εφευρέτης Ζίγκφριντ Μάρκους 

(Siegfried Marcus) συναρμολόγησε ένα 

αμαξίδιο. Το έτος 1862, 92 χρόνια 

αργότερα, ο Ετιέν Λενουάρ (Etienne Lenoir) 

έφτιαξε το πρώτο αυτοκίνητο με μηχανή 

εσωτερικής καύσης.  
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2. Μηχανάκι 

Η μοτοσικλέτα (ή μοτοσυκλέτα) είναι 

δίτροχο όχημα, που έχει παρόμοιο σχήμα 

με το ποδήλατο. Κινείται με μηχανή 

εσωτερικής καύσης. Οι αδελφοί Βερνέρ 

(Werner) από το Παρίσι είναι εκείνοι που 

από το 1900 μπορούν να διεκδικήσουν τα 

πρωτεία για την κατασκευή μιας 

μοτοσικλέτας, που προσεγγίζει σε μορφή 

τη σύγχρονη. Ο Βαλκάν Λωρέν (Valcan 

Laurin) είχε μάλιστα την ευφυή έμπνευση 

να το τοποθετήσει τον κινητήρα στο κάτω 

μέρος του πλαισίου. 
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3. Άμαξα 

 

Το 1600 στην Ολλανδία ο ΣΕΜΝΩΝ 

ΣΤΗΒΕΝΣ κατασκεύασε άμαξα κινούμενη 

με ιστία. Τον 18ο αιώνα μηχανικός της 

Νυρεμβέργης, ονομαζόμενος ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΑΟΥΤΣ κατασκεύασε άμαξα κινούμενη με 

ελατήρια, η οποία κινήθηκε για μια ώρα 

και διήνυσε απόσταση 2.000 βημάτων. Η 

άμαξα αυτή κινούνταν μπροστά ή πίσω με 

την βοήθεια χειροσροφάλων, τους 

οποίους κινούσαν δύο άτομα ευρισκόμενα 

εντός της άμαξας.  
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4. Ελικόπτερο 

 

Με την έναρξη του 20ου αιώνα ο Πωλ 

Κορνύ πραγματοποίησε την πρώτη 

ανύψωση ελικοπτέρου (1900) με μηχανή 

24 αλόγων και διπλή έλικα και το 1907 ο 

καθηγητής Ρισέ και ο Λουδοβίκος 

Μπρεγκέ κατασκεύασαν το πρώτο 

ελικόπτερο.  

Σε τακτική χρήση τέθηκε για πρώτη φορά 

ελικόπτερο το 1939. Είχε σχεδιαστεί από 

τον ρώσικης καταγωγής Ιγκόρ Σικόρσκι το 

όνομα του οποίου φέρουν κάποια 

αεροπλάνα ακόμη και σήμερα. Μεγάλη 

ανάπτυξη γνώρισε αμέσως μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.  
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5. Τηλέφωνο 

Πολλοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να 

κατασκευάσουν ένα μηχάνημα που θα 

μπορούσε να μεταβιβάσει τον ήχο διαμέσου 

του ηλεκτρισμού. Αυτό το κατάφερε ο 

Αμερικανός φυσικός Αλεξάντερ Γκράχαμ 

Μπελ το 1876. Η συσκευή που 

χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε μια ελαστική 

μεμβράνη από σίδηρο, η οποία βρισκόταν 

μπροστά από σιδηρομαγνητικό πυρήνα, 

περιτυλιγμένο με μονωμένο αγωγό. Μια 

γραμμή από δυο καλώδια συνέδεε τη συσκευή 

αυτή με μια άλλη παρόμοια. Και οι δυο 

συσκευές χρησιμοποιήθηκαν ως δέκτες και ως 

πομποί. Στη συσκευή του Μπελ η φωνή έπεφτε 

πάνω στη μεμβράνη και την έκανε να πάλλεται. 

Η συσκευή αυτή χρησίμευε μόνο για ομιλίες σε 

κοντινή απόσταση. 
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6. Κρουζιερόπλιοι 

Τα επιβατικά πλοία παλιά εκτελούσαν 

δρομολόγια γραμμής. Το 1891 ο Άλμπερτ 

Μπαλλίν πρότεινε πρώτος την διεξαγωγή 

ταξιδιού αναψυχής με πλοίο. Η πρώτη 

κρουαζιέρα ήταν μια δίμηνη διαδρομή στο 

πολυτελές πλοίο Αουγκούστα Βικτόρια. Την 

ημέρα του απόπλου το καράβι δέχτηκε την 

επίσημη επίσκεψη του Κάιζερ Βίλχελμ. Το 

πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι του Κουξχάφεν 

με προορισμό το Σαουθάμπτον, Γιβραλτάρ, 

Γένουα, Κάιρο, Ιερουσαλήμ, Δαμασκό, 

Κωνσταντινούπολη, Αθήνα, Μάλτα, Νεάπολη, 

Λισαβόνα και Αμβούργο. 
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7. Ραδιόφωνο 

 

Πριν από χρόνια, το 1895, ο πατέρας του 

ραδιοφώνου Γουλιέλμος Μαρκόνι 

κατόρθωσε να μεταδώσει ηχητικά σήματα 

Μορς διαμέσου ερτζιανών κυμάτων. Οι 

επιτυχίες του Μαρκόνι και άλλων 

ερευνητών όπως του Ρέτζιναλντ Φέσεντεν 

(Reginald Fessenden) και του Λη ντε 

Φόρεστ (Lee de Forest) αποτελούν την 

απαρχή της ανάπτυξης της ραδιοφωνίας.  
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8. Τηλέτυπος 

 

Τηλέτυπο (teletypewriter, Teletype ή TTY 

για TeleTYpe/TeleTYpewriter) καλούμε μια 

ηλεκτρομηχανική γραφομηχανή παλαιάς 

τεχνολογίας με την ικανότητα να μεταδίδει 

τυπωμένα μηνύματα από σημείο σε 

σημείο διαμέσου ενός ηλεκτρικού 

καναλιού επικοινωνίας όπως ένα σύνηθες 

ζεύγος καλωδίων. Ο τηλέτυπος 

εφευρέθηκε το 1931 . 

Οι πιο μοντέρνες εκδοχές αυτών των 

συσκευών είναι πλήρως ηλεκτρονικές. 
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9. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

Ο πρώτος αυτόματος ηλεκτρονικός 

υπολογιστής επινοήθηκε κατά την 

δεκαετία του 1830 από τον Άγγλο 

εφευρέτη Τσαρλς Μπάμπιτζ. Η μηχανική 

αυτή συσκευή, επονομαζόμενη Αναλυτική 

Μηχανή, προοριζόταν να συνδυάσει 

αριθμητικές πράξεις με αποφάσεις 

βασιζόμενες στους υπολογισμούς της.  
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10. Ραντάρ 

Ο Ραδιοεντοπιστής ή γνωστότερο με το 
διεθνές όνομα Ραντάρ που προέρχεται 
από σύντμηση των αγγλικών λέξεων 

"RΑdio Detection Αnd Ranging" και 

σημαίνει "ανίχνευση με ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα και μέτρηση αποστάσεως". 

Αποτελεί ένα βασικό ηλεκτρονικό σύστημα 

ηλεκτρομαγνητικού εντοπισμού, 
παρακολούθησης ακίνητων και κινητών 

στόχων, σε αποστάσεις και συνθήκες 

φωτισμού απαγορευτικές για τον 
απευθείας οπτικό εντοπισμό, δηλαδή με 

το ανθρώπινο μάτι ή και οπτικά όργανα. Ο 

Σκώτος φυσικός R. Watson-Watt 

κατασκευάζει την πρώτη συσκευή ραντάρ 

το  1935. 
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Β)  Χωρισμός των ενοτήτων: 

1. “Μεταφορές σε χερσαίες – 

θαλάσσιες – εναέριες – 

διαστημικές” και 

2. “Επικοινωνίες σε Ενσύρματες – 

Ασύρματες” 
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Μεταφορές: 

1. Χερσαίες 

 Αυτοκίνητο 

 Λεωφορείο 

 Φορτηγό 

 Πούλμαν 

 Άμαξα 

 Ποδήλατο 

 Έλκηθρο 

 Τρένο 

 Ανελκυστήρας 

 Προαστιακός 

 Τελεφερίκ 

 Τραμ 

 Τρόλεϊ 

 Μετρό 

2. Θαλάσσιες 

 Βάρκα 

 Κρουαζιερόπλοιο 

 Ρυμουλκό 
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 Κανό 

 Σχεδία 

 Ιστιοφόρο 

 Υδροπλάνο 

 Δελφίνι 

 Ποδήλατο 

 Κρις - Κραφτ 

 Χόβερκραφτ 

 Καταμαράν 

 Υποβρύχιο 

 Δεξαμενόπλοιο 

 Αεροπλανοφόρο 

3. Εναέριες 

 Αερόστατο 

 Αερόπλοιο 

 Επιβατικό Αεροπλάνο 

 Φορτηγό Αεροπλάνο 

 Στρατιωτικό Αεροπλάνο 

 Ελικόπτερο 

 Υδροπλάνο 

 Ανεμόπτερο 
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 Τελεφερίκ 

4. Διαστημικές 

 Διαστημικό λεωφορείο 

 Διαστημόπλοιο 

 Πύραυλος 

 Δορυφόρος 
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Επικοινωνίες: 

1. Ενσύρματες  

 Σταθερό Τηλέφωνο 

 Φαξ 

 Τηλέτυπος 

 Κλειστό Κύκλωμα Ενδοσυνεννόησης 

 Ηχεία 

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) 

 Μηχανή προβολής (Projector) 

 Ξυπνητήρι 
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2. Ασύρματες Ραδιόφωνο 

 Τηλεόραση 

 Κινητό Τηλέφωνο 

 Ραντάρ 

 Waikie talkie 

 Κάμερες Παρακολούθησης 

 Ασύρματο πληκτρολόγιο 

 Ασύρματο ποντίκι (mouse) 

 Ασύρματο Ηχεία 

 Εκτυπωτής 

 Μικρόφωνο 

 GPS 

 Hands Free 

  Ρουτερ 
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Χερσαίες μεταφορές 

 
 

 

 
 

Θαλάσσιες μεταφορές 
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Εναέριες μεταφορές 
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Διαστημικές μεταφορές 
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Ενότητα 2 
 

 

Περιγραφή αντικειμένου 

 

 

 

 

 

 

 

 Ορισμός (τι είναι) 

 Είδη αντικειμένου (διάκριση) 
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 Υλικό κατασκευής πραγματικού 

αντικειμένου 

 Μέρη από τα οποία αποτελείται 

 Φωτογραφίες αντικειμένου 
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Η κιθάρα υπήρξε έγχορδο μουσικό όργανο της Ελληνικής 
Αρχαιότητας, το οποίο ανήκε στην ευρύτερη οικογένεια 
της λύρας. 

Στις μέρες μας η κιθάρα αναφέρεται στο σύγχρονο 
μουσικό όργανο, το οποίο δανείζεται το όνομά του από το 
αρχαιοελληνικό ομώνυμο όργανο, αλλά ωστόσο αποτελεί 
εξέλιξη μιας ξεχωριστής οικογένειας εγχόρδων οργάνων, 
που περιλαμβάνει το λαούτο, ενώ απαντάται σε πλήθος 
πολιτισμών με διαφορετικές ονομασίες και 
κατασκευαστικά στοιχεία. 

Στη σύγχρονη εκδοχή της, η κιθάρα αποτελείται συνήθως 
από έξι χορδές, ωστόσο συναντώνται και παραλλαγές με 
επτά, οκτώ, δέκα, δώδεκα και δεκαοκτώ. Η οικογένεια της 
κιθάρας περιλαμβάνει εν γένει αρκετά όργανα που 
εμφανίζουν παραλλαγές ως προς τη μορφολογία τους ή 
τον τρόπο εκτέλεσής τους. Σύμφωνα με το σύστημα 
ταξινόμησης Hornbostel-Sachs, ανήκει στα σύνθετα 
χορδόφωνα. Από το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, 
αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή μουσικά όργανα, 
καθώς χρησιμοποιείται σε μια πληθώρα μουσικών ειδών, 
όπως η τζαζ, μπλουζ, ροκ, heavy metal, ποπ, λαϊκή, 
παραδοσιακή μουσική και ποπ ροκ, ενώ στη νεότερη 
ιστορία της χρησιμοποιείται σε ένα αυξανόμενο 
ρεπερτόριο κλασικής μουσικής. 

 

 

 

Πνευστά 

Τρομπέτα 

Τρομπόνι 
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Φλάουτο 

Φλογέρα 

Όμποε 

Κόρνο 

 

 

Κρουστά 

Τύμπανο 

Γκονγκ 

Βιμπράφωνο 

 

Έγχορδα 

Βιολί 

Βιόλα 

Βιολοντσέλο 

Κοντραμπάσο 

ΚΙΘΑΡΑ 

 

Υλικό κατασκευής πραγματικού αντικειμένου 

 

Ξύλο 
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Χορδές 

 

Μέρη από τα οποία αποτελείται 

 

Χορδές(συνήθως 6) 

Σκάφος 

Κεφαλή 

Κλειδιά 

Τάστα  

Μπράτσο 

Γέφυρα 
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Ενότητα 3 
 

 

 

 

 

               

 

Ιστορική εξέλιξη αντικειμένου 
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Α) Αρχική Μορφή 

 

Εφευρέτης: Manual Torres 

Χρονολογία: 1850-1852 

 

Τα ίχνη της Ιστορίας της Κιθάρας μπορούν να 

ανιχνευθούν από τον 15ο αιώνα, με την πρώτη 

«σύγχρονου τύπου» Κιθάρα να συναντάται στην Ισπανία. 

Οι πρώτες κιθάρες ήταν μικρού μεγέθους και αρχικά είχαν 

τέσσερα ζεύγη χορδών. Η ισπανική κιθάρα (ή Κλασσική 

κιθάρα) είναι καμπυλωτή στο σώμα και χρησιμοποιεί την 

κοιλότητα του σώματος για την ενίσχυση του ήχου. 

Αρχικά, χρησιμοποιούνταν χορδές από έντερα αγελάδας, 

αργότερα νεύρα διάφορων ζώων, οι οποίες αργότερα 

αντικαταστάθηκαν από νάιλον και ατσάλινες χορδές που 

χρησιμοποιούνται και σήμερα. Το 16ο αιώνα, οι κιθάρες 

έγιναν όργανα με πέντε ζεύγη χορδών. 
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Β) Στάδια εξέλιξης αντικειμένου 

 

Κλασική κιθάρα 

Ηλεκτρική κιθάρα 
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Ενότητα 4 
 

 

 

 

 

 

 

Επιστημονικά στοιχεία 
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Οι Χορδές περνάνε πάνω από την ταστιέρα, όπου ο 

κιθαρίστας τις πιέζει σε διάφορα σημεία (τάστα) με τα 

δάκτυλα του ενός χεριού εκτός απ' τον αντίχειρα, 

αυξομειώνοντας το μήκος τους ώστε να αλλάζει ανάλογα 

την συχνότητα που θα πάλλονται. Το άλλο χέρι του 

κιθαρίστα κάνει τις χορδές να πάλλονται, είτε 

«τραβώντας» τες με τα νύχια των δακτύλων, πάλι εκτός 

του αντίχειρα, είτε χτυπώντας τες με μια πένα. Τα ηχητικά 

κύματα που παράγονται σπάνια έχουν μεγάλη ένταση, 

οπότε είναι αναγκαία η ενίσχυσή τους, είτε με φυσικό 

τρόπο στην περίπτωση των ακουστικών, όπου 

χρησιμοποιείται ένα αντηχείο για σώμα στην κιθάρα, είτε 

με ηλεκτρονικό τρόπο στις ηλεκτρικές κιθάρες όπου 

χρησιμοποιείται ένας ενισχυτής. Ο ενισχυτής λαμβάνει το 

ηλεκτρικό σήμα που παράγεται καθώς οι χορδές 

πάλλονται πάνω από τους μαγνήτες της κιθάρας και το 

ενισχύει αναλογικά ή ψηφιακά. 
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Στην κλασική και ακουστική κιθάρα είναι κοίλο και 

αποτελεί το αντηχείο του οργάνου, ενισχύοντας τον ήχο 

της κιθάρας με φυσικό τρόπο, ενώ το ξύλο, το σχέδιο και 

η ποιότητα κατασκευής του παίζουν αποφασιστικό ρόλο 

στον τελικό ήχο που θα βγάλει το όργανο. 
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Ενότητα 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρησιμότητα αντικειμένου στη σύγχρονη 

κοινωνία 
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Α)    Αν η κιθάρα δεν υπήρχε η μουσική θα ήταν απλή 

και πιστεύω χωρίς νόημα γιατί  η κιθάρα είναι το πιο 

βασικό όργανο. Όπως σε εκδηλώσεις, συγκροτήματα ή 

και σε μαγαζιά με μουσικά όργανα σίγουρα υπάρχουν 

κιθάρες. Φυσικά, και τα υπόλοιπα όργανα θα είχαν ενεργό 

ρόλο στη μουσική όμως με την κιθάρα η μουσική 

ακούγεται πιο ωραία! 

 

Β)    Η κιθάρα χρησιμοποιείται στα ωδεία, σε 

συγκροτήματα, μαγαζιά με μουσικά όργανα και σε 

εκδηλώσεις. 
 

 

 

 

Γ)    Κιθάρα-Κοινωνία 

 

Θετικά 
 Οι άνθρωποι ακούν μουσική 
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 Περισσότεροι άνθρωποι παίζουν κιθάρα 
 

 

Αρνητικά 

 

 Οι ηλεκτρικές κιθάρες προκαλούν φασαρία 
 Δεν καλούν πολλούς μουσικούς για να παίξουν 

κιθάρα σε εκδηλώσεις 
 

 

 Κιθάρα-Οικονομία 

 

Θετικά 

 
 Αγοράζονται αρκετές κιθάρες 

 Πολλοί άνθρωποι συμμετέχουν στα ωδεία, σε 

συγκροτήματα κ.ά. και παίζουν κιθάρα. Έτσι, 

αυξάνονται τα έσοδα στα μέρη αυτά. 
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Αρνητικά 

 

 Συνήθως δεν γίνονται πολλές εκδηλώσεις για να 

αγοραστούν κιθάρες και να παίξουν. 
 Πολλοί μουσικοί δεν πληρώνονται (αυτοί που 

παίζουν κιθάρα) 
 

 

Κιθάρα-Περιβάλλον 

 

Θετικά 

 Οι κλασσικές κιθάρες δεν προκαλούν πολύ 

θόρυβο. 
 

Αρνητικά 
 Κόβονται πολλά ξύλα για να φτιαχτούν κιθάρες 

 

Δ)   Η κλασσική κιθάρα είναι ασφαλής προς τα 

αυτιά μας γιατί δίνει απαλό ήχο και έτσι δεν 
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πρόκειται να δημιουργηθεί πρόβλημα στα αυτιά 

μας. 
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Ενότητα 7 
 

 

 

 

 

Διαδικασία κατασκευής αντικειμένου 

 

 

 

 

Α)    16/4/2014, Μ.Τετάρτη 

 



Νεφέλη Νεφρού, Τμήμα Α2 43

Πήγα στον ξυλουργό και του ανακοίνωσα την 

κατασκευή μου και πως θέλω να είναι τελικά. 

 

21/4/2014, Δευτέρα 

 

Πήγα  και αρχίσαμε την κατασκευή. 

Αρχικά κόψαμε τα ξύλα στις συγκεκριμένες  

διαστάσεις. Μετά, καρφώσαμε το μπράτσο με την  

πρόσοψη της κιθάρας. 

 

22/4/2014, Τρίτη 
Συνεχίσαμε την κατασκευή και κολλήσαμε το 

κάτω μέρος της κιθάρας με το υπόλοιπο. Μετά, 

πήραμε ξύλο- ξύλο και το κολλήσαμε γύρω-γύρω 

από τη κιθάρα γιατί δεν είχαμε το κατάλληλο 

υλικό. 

 

24/4/2014, Πέμπτη 
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Τελειώσαμε την κατασκευή και αρχίσαμε να 

βάφουμε την κιθάρα και να καρφώνουμε τα 

«κλειδιά».Τέλος ,συνδέσαμε τις χορδές. 

 

 

Β)   Κάποια σοβαρά προβλήματα αλλά ένα 

πρόβλημα που υπήρχε ήταν οι διαστάσεις γιατί 

ήταν μεγάλες οι διαστάσεις. 
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Ενότητα 8 
 

 

 

Κατάλογος εργαλείων-υλικών 

 

 

 

 

Α)  Εργαλεία 
Πριόνι-για να κόψουμε τα ξύλα 

Πλάνη 

Ξυλοφάγο 

Γυαλόχαρτο-για να λειάνω τις επιφάνειες 

 

Β)  Υλικά 
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Κόντρα πλακέ-πρόσοψη, κάτοψη της κιθάρας 

Ξύλο πεύκου-το μπράτσο και το γύρω της κιθάρας 

Ξυλόκολλα-για να κολληθούν τα ξύλα 

“κλειδιά” 

χορδές 

Χρώματα-για να βάψουμε την κιθάρα 

Πινέλο-για να την βάψω 

Ανεξίτιλος μαρκαδόρος-για τα τάστα 
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Ενότητα 9 
 

 

 

 

 

 

 

Κόστος κατασκευής 
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Τα υλικά στοίχησαν περίπου 40 €(κλειδιά-2 €, 

χρώματα 7 €, κόντρα πλακέ και το ξύλο πεύκου 

και η ξυλόκολλα στοίχησαν μαζί 30 €)και οι 

χορδές στοίχησαν  7€ 

 

 

Όλη η κιθάρα συνολικά στοίχησε περίπου 50 €. 
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Ενότητα 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες τελικής κατασκευής-

διαδικασία κατασκευής αντικειμένου 

 



Νεφέλη Νεφρού, Τμήμα Α2 50
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Ενότητα 11 
 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση διαδικασίας 

 

 

 

 

 

Α) 
Για να κατασκευάσω την κιθάρα μου με βοήθησε ο 

ξυλουργός, ο πατέρας μου και η μητέρα μου. 
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Β) 

Η κιθάρα ήταν δύσκολη σαν κατασκευή και δεν μας 

διευκόλυναν οι διαστάσεις γιατί ήταν μεγάλες. Με την 

γραπτή εργασία ήταν και εκεί δύσκολη γιατί ήθελε πολύ 

δουλειά και χρόνο. Αλλά τελικά τα τελείωσα κ τα 2!!! 
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Ενότητα 12 
 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία 

 

 

 

 
Η ιστοσελίδα που “μπήκα” και είχε όλα όσα ήθελα και 

χρειαζόμουνα είναι:www.wikipedia.org     

El.wikipedia.org/wiki/κιθάρα-βικιπαιδεία 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
1.Σε ποιους τομείς πιστεύεις ότι απέκτησες περισσότερες 

γνώσεις? 

Α)κατασκευές 

Β)σχέδια 

Γ)τεχνολογία 

 

2.Οι γνώσεις που απέκτησες ήταν: 

Α)πολλές 

Β)αρκετές 

Γ)λίγες  

Δ)καθόλου 

 

3.Η κατασκευή του αντικειμένου ήταν δύσκολη? 

Α)πολύ 

Β)αρκετά 

Γ)λίγο 

Δ)καθόλου 
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4.Είσαι ικανοποιημένη από το τελικό αποτέλεσμα? 

Α)πολύ 

Β)αρκετά 

Γ)λίγο 

Δ)καθόλου 

 

5.Τι θα ήθελες να ήταν διαφορετικό ή καλύτερο όσο 

αναφορά την κατασκευή του αντικειμένου? 

Πιστεύω πως η κατασκευή μου ήταν αρκετά καλή και 

δεν νομίζω πως έπρεπε να αλλάξω κάτι. 

 

6.Ολοκλήρωσες την γραπτή εργασία που ανέλαβες? 

Ναι 

Όχι 

 

7.Ποια προγράμματα χρησιμοποίησες? 

Α)word 

Β)power point 

Γ)internet 

Δ)άλλο 

 

8.Τι σου άρεσε περισσότερο από το μάθημα? 
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Μου άρεσαν τα αστεία που κάναμε και η χαλαρή 

διάθεση που υπήρχε μέσα στο μάθημα. 

 

9.Τι δεν σου άρεσε από το μάθημα? 

Δεν μου άρεσαν οι πολλές ασκήσεις που μας βάζατε και 

οι πολύ δύσκολες. Επίσης, δεν μου άρεσε η μεγάλη 

εργασία γραπτή και κατασκευή γιατί ήταν δύσκολες να 

τις κάνει ένα παιδί 13 χρονών. 

 

10.Τι προτείνεις για την βελτίωση του μαθήματος? 

Προτείνω να μην μπαίνουν τόσες πολλές ασκήσεις και 

φυσικά να μην γίνεται η τελική κατασκευή γιατί όπως 

είπα είναι πολύ δύσκολες. 

 


