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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τίτλος:
Περιγραφή ενότητας στην οποία ανήκει το
αντικείμενο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»
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Α)Περιλαμβάνει 10
εφευρέσεις(δημιουργός,χρονολογία,μικρή
περιγραφή και φωτογραφίες)

Τηλέφωνο
Δημιουργός: Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ
Χρονολογία:1876
Το τηλέφωνο είναι μία συσκευή συνδιάλεξης η οποία μεταφέρει τον ήχο μέσω
ηλεκτρικών σημάτων. Συγκεκριμένα πρόκειται για συσκευή που μετασχηματίζει τις
ηλεκτρικές ταλαντώσεις σε ηχητικές. Η συσκευή αυτή αποτελείται από πομπό και
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δέκτη και συνδέεται με καλώδιο με το τηλεφωνικό κέντρο. Ο πομπός έχει μέσα σ'
ένα σωλήνα μια μετάλλινη πλάκα μπροστά σε ηλεκτρομαγνήτη. Μόλις ακουστεί η
φωνή μας επάνω στην πλάκα, αυτή αρχίζει να κάνει παλμικές κινήσεις ισχυρές ή
αδύνατες, ανάλογα με τον τόνο που έχει η φωνή μας, που επηρεάζουν τον
ηλεκτρομαγνήτη. Με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, τα ηχητικά κύματα
περνούν από το καλώδιο και φτάνουν στο δέκτη που έχει κι αυτός έναν
ηλεκτρομαγνήτη μ' ένα διάφραγμα μπροστά του. Το διάφραγμα του δέκτη με τη
σειρά του αρχίζει να έχει παλμικές κινήσεις από τα ηχητικά κύματα του πομπού που
μεταδίδει ο ηλεκτρομαγνήτης. Μ' αυτόν τον τρόπο η ανθρώπινη ομιλία ξανακούγεται
στο ακουστικό με την αναπαραγωγή των ήχων. Ο πομπός και ο δέκτης ενός
τηλεφώνου είναι τοποθετημένοι σ' ένα όργανο που λέγεται ακουστικό.

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Δημιουργός:Τσαρλς Μπάμπιτζ
Χρονολογία:1830
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια μηχανή κατασκευασμένη κυρίως από
ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και μηχανικά
συστήματα, και έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται πληροφορίες. Ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής είναι ένα αυτοματοποιημένο, ηλεκτρονικό, ψηφιακό επαναπρογραμματιζόμενο σύστημα γενικής χρήσης το οποίο μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα
βάσει ενός συνόλου προκαθορισμένων οδηγιών, των εντολών που συνολικά
ονομάζονται πρόγραμμα.Κάθε υπολογιστικό σύστημα, όσο μεγάλο ή μικρό κι αν
είναι, αποτελείται από το υλικό μέρος (hardware) και το λογισμικό (software). Τα
βασικά στοιχεία του υλικού μέρους του υπολογιστή είναι η κεντρική μονάδα
επεξεργασίας (ΚΜΕ, αγγλ. CPU, Central Prossesing Unit), η κεντρική μνήμη (RAM
& ROM-BIOS), οι μονάδες εισόδου - εξόδου (πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη κ.α.), οι
εσωτερικές (ή εξωτερικές) μονάδες ανάγνωσης και αποθήκευσης δεδομένων όπως
σκληρός δίσκος, DVD, SSD (Solid State Drive) και οι περιφερειακές συσκευές όπως
εκτυπωτής, σαρωτής, μόντεμ κ.α.).Υπάρχουν διάφοροι τύποι υπολογιστών οι οποίοι
διαφέρουν κατά το μέγεθος, τις δυνατότητες (επεξεργαστική ισχύς) και την
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αρχιτεκτονική τους, δηλαδή τον τρόπο που τα βασικά τους μέρη συνδέονται και
συνεργάζονται μεταξύ τους. Στην πιο διαδεδομένη κατηγορία υπολογιστών ανήκουν
οι μικροϋπολογιστές. Στους μικροϋπολογιστές τα βασικά εξαρτήματα, όπως ο
επεξεργαστής, η μνήμη κ.ά., βρίσκονται τοποθετημένα σ' ένα τυπωμένο κύκλωμα που
ονομάζεται μητρική κάρτα (αγγλ. Motherboard ή MoBo). Εκτός από τον επεξεργαστή
και τη μνήμη, πάνω στη μητρική βρίσκονται οι θέσεις επέκτασης στις οποίες
τοποθετούνται οι διάφορες κάρτες, γραφικών, ήχου κ.λπ.). Στη μητρική επίσης
βρίσκονται υποδοχές για τη σύνδεση διαφόρων άλλων συσκευών (όπως ο σκληρός
δίσκος, η οπτική μονάδα ανάγνωσης DVD, card reader κλπ), ή και προς επέκταση
των ήδη εγκατεστημένων.Το λογισμικό του υπολογιστή αποτελείται από τα
απαραίτητα προγράμματα που δίνουν τις κατάλληλες εντολές, για να λειτουργεί το
υλικό μέρος. Συνίσταται δε από το λειτουργικό σύστημα (το βασικό πρόγραμμα για
τη λειτουργία του Η/Υ καθώς και για την επικοινωνία του με τον άνθρωπο) και το
λογισμικό εφαρμογών (πακέτα εφαρμογών, γλώσσες προγραμματισμού, εκπαιδευτικό
λογισμικό, προγράμματα – εργαλεία κ.α.).

Αυτοκίνητο
Δημιουργός:Νικολά-Ζοζέφ Κυνιό
Χρονολογία:1770

Αυτοκίνητο ονομάζεται κάθε τροχοφόρο επιβατικό όχημα με ενσωματωμένο
κινητήρα. Σύμφωνα με τους συνηθέστερους ορισμούς, τα αυτοκίνητα σχεδιάζονται
ώστε να κινούνται (ως επί το πλείστον) στους αυτοκινητόδρομους, να έχουν
καθίσματα για ένα ως εφτά άτομα, έχουν συνήθως τέσσερις τροχούς και
κατασκευάζονται κυρίως για τη μεταφορά ανθρώπων,αλλά και μερικές φορές για την
μεταφορά διαφόρων πραγμάτων. Ωστόσο, ο όρος αυτοκίνητο καλύπτει και άλλα
οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία κτλ).Το 2002 υπήρχαν περίπου 590 εκατομμύρια
επιβατικά αυτοκίνητα παγκοσμίως (περίπου ένα ανά 11 κατοίκους), εκ των οποίων τα
140 εκατομμύρια βρίσκονταν στις ΗΠΑ (σχεδόν ένα ανά δύο κατοίκους). Ο αριθμός
αυξάνεται συνεχώς, καθώς οι κάτοικοι των αναπτυσσόμενων κρατών σταδιακά
αρχίζουν να αποκτούν επιβατικά αυτοκίνητα.
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Αεροπλάνο
Δημιουργός:Αδερφοί Ράιτ
Χρονολογία:1903

Το αεροπλάνο είναι αεροσκάφος (πτητική συσκευή) βαρύτερη από τον αέρα (σε αντίθεση
με το αερόστατο), με ακίνητες πτέρυγες (σε αντίθεση με το ελικόπτερο), στις οποίες, εκ της
ταχύτητας που αναπτύσσει, δημιουργείται δύναμη άνωσης, που κρατά αυτή στον αέρα. Η
κίνηση προς τα εμπρός επιτυγχάνεται με την προωθητική δύναμη του κινητήρα,
ελικοφόρου ή στροβιλοκινητήρα. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ανθρώπων και
εμπορευμάτων, σε ειρηνικούς αλλά και πολεμικούς σκοπούς.
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Αερόστατο
Δημιουργός:Αδερφοί Μονγκολφιέ
Χρονολογία:1783

Το αερόστατο (από τις ελληνικές λέξεις «ἀήρ» και «στατός», μέσω της γαλλικής σύνθετης
λέξης «aérostat») είναι ένα αεροσκάφος, δηλαδή πτητικό μέσο, που παραμένει
αιωρούμενο επειδή η «αεροστατική σφαίρα» του γεμίζεται με θερμό ατμοσφαιρικό αέρα ή
άλλα αέρια (π.χ. υδρογόνο, ήλιο, φωταέριο κ.τ.λ.) ελαφρύτερα από τον αέρα, οπότε
προκύπτει άνωση ικανή να ανυψώσει το αεροσκάφος, έστω και αν η συνολική πυκνότητά
του είναι σχεδόν ίδια (αλλά έστω και λίγο μικρότερη) σε σύγκριση με εκείνη του αέρα. Ο
όρος «αερόστατο» περιλαμβάνει τα «ελεύθερα αερόστατα», τα αερόπλοια και τα
προσδεμένα αερόστατα. Η κύρια δομή ενός αερόστατου αποτελείται από ένα «φάκελο» ή
«αεροστατική σφαίρα», ένα (σχετικά) ελαφρύ περίβλημα που περιέχει ένα ανυψωτικό
αέριο [1][2], για παρέχει την απαραίτητη για την πτήση άνωση, με τον οποίο συνδέονται όλα
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τα άλλα εξαρτήματα, που συνήθως αποτελούνται από ένα «καλάθι» ή «γόνδολα»,
(συνήθως) κάτω από το φάκελο, που συνδέεται μαζί του (με το φάκελο) με σκοινιά ή
καλώδια, και μεταφέρει ανθρώπους, ζώα ή αυτόματο εξοπλισμό, όπως τηλεσκόπια,
κάμερες και μετεωρολογικά όργανα. Το αερόστατο επίσης μπορεί να περιέχει μηχανισμούς
ελέγχου της πτήσης. Η πρώτη επιτυχημένη πτήση με αερόστατο (θεωρείται ότι) έγινε από
τους Αδελφοί Μονγκολφιέ (Montgolfier brothers), και η πρώτη επανδρωμένη από τους Ζαν
- Φρανσουά Πιλάτρ ντε Ροζιέ (Jean-François Pilâtre de Rozier) και Φρανσουά Λωραίν ντ'
Αρλαντές (François Laurent d'Arlandes) στις 21 Νοεμβρίου 1783 στο Παρίσι, που απετέλεσε
το «γενέθλιον» της αεροπλοΐας.

Χαρτί
Δημιουργός:Τσάι Λουν
Χρονολογία:105μ.Χ

Το Χαρτί είναι υλικό αποτελούμενο κυρίως από φυτικές ίνες ή από τμήματα φυτικών ινών
διαπλεγμένα ή συμπιεσμένα σε συνεκτικό ενιαίο σύνολο, διαμορφωμένο σε λεπτά και ξηρά
φύλλα, που χρησιμοποιείται ιδίως για γραφή και εκτύπωση, αλλά και για ποικίλες άλλες
χρήσεις όπως περιτύλιγμα, υλικό συσκευασίας, αποτύπωση φωτογραφιών, διήθηση
διαφόρων υγρών κ.ά.
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Τηλεόραση
Δημιουργία:Τζον Λόγκι Μπερντ
Χρονολογία:1930

Η τηλεόραση είναι ένα σύστημα τηλεπικοινωνίας που χρησιμεύει στη μετάδοση και
λήψη κινούμενων εικόνων και ήχου εξ αποστάσεως. Aποτελεί το κυριότερο και
δημοφιλέστερο Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας και η χρήση της είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Ο όρος καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των τεχνικών
χαρακτηριστικών και των δραστηριοτήτων που αφορούν τα τηλεοπτικά
προγράμματα, καθώς και τη μετάδοσή τους. Συνήθως, λέγοντας "τηλεόραση"
εννοούμε τη συσκευή, δηλαδή τον δέκτη, ο οποίος λαμβάνει το (τηλεοπτικό) σήμα
που εκπέμπουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί σε συγκεκριμένες συχνότητες (ή αλλιώς
κανάλια) με την οθόνη που απεικονίζει το αποτέλεσμα της εκπομπής (μετατροπή του
σήματος σε εικόνα και ήχο).Ο τηλεοπτικός δέκτης λαμβάνει το τηλεοπτικό σήμα είτε
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ασύρματα είτε ενσύρματα. Η ασύρματη λήψη γίνεται με δύο τρόπους: Ο ένας τρόπος
είναι η λήψη με κεραία στραμμένη σε κάποιο επίγειο σταθμό εκπομπής (που
βρίσκεται στην κορυφή κάποιου βουνού). Ο δεύτερος τρόπος είναι η λήψη από
δορυφόρο μέσω δορυφορικής κεραίας (πιάτο) και ειδικού δέκτη. Στην ενσύρματη
λήψη έχουμε την καλωδιακή τηλεόραση και τη λήψη μέσω δικτύου (IPTV). Τα
τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της ευρυζωνικής δικτύωσης (καθώς και οι νέες
τεχνικές συμπίεσης τηλεοπτικού σήματος) κατέστησε ικανή τη μετάδοση
τηλεοπτικού προγράμματος μέσω Διαδικτύου. Πρόσφατα έχει ξεκινήσει και η
μετάδοση τηλεοπτικού σήματος μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Ηλεκτρικός λαμπτήρας
Δημιουργία:Τόμας Έντισον
Χρονολογία:1878

Η εφεύρεση του ηλεκτρικού λαμπτήρα (ή αλλιώς λυχνίας ή λάμπας) αποδίδεται συνήθως
στον Τόμας Έντισον (11 Φεβρουαρίου 1847-18 Οκτωβρίου 1931), όμως η ομάδα του
Έντισον απλά τελειοποίησε τα χαρακτηριστικά του[1]. Ο ηλεκτρικός λαμπτήρας είναι τεχνητή
πηγή φωτός τροφοδοτούμενη από ηλεκτρική ενέργεια. Οι ηλεκτρικές λάμπες διακρίνονται,
με κριτήριο τον τρόπο λειτουργίας τους, σε λάμπες πυράκτωσης, λάμπες τόξου και LED.
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Πύραυλος
Δημιουργία:Μπράουν Βέρνερ φον
Χρονολογία:1932

Ο πύραυλος (ή ρουκέτα) είναι βλήμα, που προωθείται εκτοξεύοντας αέρια που
προέρχονται από καύση στερεών ή υγρών καυσίμων. Η λειτουργία του στηρίζεται
στη θεωρία του Νεύτωνα περί δράσης και αντίδρασης, με βάση και την αρχή
διατήρησης της ορμής. Η ταχύτητα τού πυραύλου καθορίζεται από το μέγεθός του
και την ταχύτητα με την οποία εξέρχονται τα αέρια. Η καύση γίνεται με τη βοήθεια
του οξυγόνου, που εναποθηκεύεται σε υγρή μορφή μέσα στον πύραυλο, και άλλων
ουσιών που δρουν σαν οξειδωτές.Το ελληνικό όνομά του πήρε ο πύραυλος από το
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πυρ (φωτιά) και το αυλός (φλογέρα) λόγω του σχήματός του και του τρόπου πρόωσης
που συνοδεύεται από φλόγα.

Ψυγείο
Δημιουργία:Τόμας Μίτζλι
Χρονολογία:1931

Το ψυγείο είναι συσκευή που λειτουργεί ως μέσο αποθήκευσης με αντλία
θερμότητας. Χρησιμοποιείται για αποθήκευση προϊόντων, κατά κύριο λόγο
τροφίμων. Πολλά τρόφιμα διατηρούνται για περισσότερο χρονικό διάστημα σε ψυχρό
και σκοτεινό περιβάλλον παρά έξω από αυτό. Ένα τυπικό οικιακό ψυγείο
περιλαμβάνει δύο κύριους μη συγκοινωνούντες χώρους, τη συντήρηση και την
κατάψυξη. Η συντήρηση έχει χαμηλή θερμοκρασία, αλλά δεν είναι αρκετή για να
παγώσει το νερό• προορίζεται για προϊόντα που θα καταναλωθούν εντός μιας
βδομάδας ή ενός μήνα. Η κατάψυξη έχει κατά κανόνα χαμηλότερη θερμοκρασία,
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ώστε να μετατραπεί το νερό σε πάγο, ενώ προορίζεται για αποθήκευση προϊόντων για
μήνες. Άλλα ψυγεία έχουν μηχανισμό για την παραγωγή παγοκύβων ή ψύκτη, δηλαδή
βρύση κρύου νερού.Εκτός από τα οικιακά ψυγεία υπάρχουν και πλοία ψυγεία και το
ψυγείο του αυτοκινήτου.

Β) Χωρισμός Επικοινωνιών-Μεταφορών

Χερσαίες

Θαλάσσιες

ΕναέριεςΔιαστημικές

αυτοκίνητο
Ταξί
ασθενοφόρο
μηχανάκι

καράβι
πλοίο
ιστιόφορο
βάρκα

αεροπλάνο
αερόστατο
διαστημόπλοιο
Στρατιωτικό
αεροπλάνο
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λεωφορείο
Πυροσβεστικό
όχημα
νταλίκα

κρουαζιερόπλοιο
Φορτηγά-πλοία

ελικόπτερο
υδραεροπλάνο

ποταμόπλοια

φορτηγό

υποβρύχιο

μπετονιέρα

δελφίνι

Εκπαιδευτικά
αεροπλάνα
Περιπολικά
αεροπλάνα
Ψεκαστικά
αεροπλάνα
Κατασκοπευτικά
αεροπλάνα
Μαχητικά
αεροπλάνα
Zeppelin
Διαστημικό
λεωφορείο
πύραυλος
εφοδιαστικά

απορριμματοφόρο δεξαμενόπλοιο
βυτιόφορο

Ρυμουλκά πλοία

τρένο
ποδήλατο

λιμνόπλοια

Τραμ
μετρό
Τρόλεϊ
τροχόσπιτο

Ασύρματες

Ενσύρματες

κινητό
Laptop
ραδιόφωνο
tablet
ξυπνητήρι
Ασύρματο τηλέφωνο
ραντάρ
Wi-Fi
Ασύρματα ηχεία

Σταθερό τηλέφωνο
Η/Υ
τηλεόραση
FAX
τηλέγραφος
τηλέτυπος
Projector
Κάμερες παρακολούθησης
μικρόφωνο
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GPS

Hans Free

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τίτλος:
Περιγραφή αντικειμένου-Ιστορική εξέλιξη
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Α) Ορισμός-Μέρη από τα οποία αποτελείταιΔιάκριση(είδη αντικειμένων)-Υλικό ΚατασκευήςΦωτογραφίες

Ορισμός
Φάρος ονομάζεται ένα ειδικής και τυποποιημένης κατασκευής κτίσμα που οικοδομείται σε
διάφορα σημεία των ηπειρωτικών ή νησιωτικών ακτών ή και επί βραχονησίδων στο επάνω
μέρος του οποίου φέρεται ειδικός μηχανισμός που φωτοβολεί, (εκπέμπει), συνήθως
περιοδικό φως, χαρακτηριζόμενο εκ του σκοπού του ως ιδιαίτερο βοηθητικό μέσο στην
ασφαλή ναυσιπλοΐα.
Με το όνομα Φάρος χαρακτηρίζεται τόσο το κτίσμα όσο και η μηχανή φωτοβολίας που
είναι εγκατεστημένη σε αυτό.

Διάκριση
Σήμερα οι Φάροι διακρίνονται σε "επανδρωμένους", όπου υφίστανται Φαροφύλακες
(lightsmen) και σε "μη επανδρωμένους" ή "αυτόματους". Πλοία ή σκάφη που εξυπηρετούν
ανάγκες φάρων ονομάζονται "φαρικά" ή "συντήρησης φάρων" (light-house tenders).








Σταθερού φωτός (Fixed/F): Είναι οι Φάροι με συνεχές φως και σταθερής
έντασης.
Αναλάμποντες (Flashing/Fl): Εκείνοι με περιοδικό ζωηρό φως διάρκειας
μικρότερης του σκότους.
Διαλείποντες (Occulting/Occ): Παρουσιάζουν περιοδικό σταθερό φως
διάρκειας μεγαλύτερης ή ίσης του σκότους.
Εκλάμποντες (Quick Flashing/Qk.Fl): ή τάχιστα αναλάμποντες, κοινώς
"σπίθες". Ο αριθμός των αναλαμπών τους υπερβαίνει τις 60/λεπτό.
Με δέσμη αναλαμπών (Group Flashing/Gr.Fl.): Εκείνοι που εκπέμπουν
περιοδικά ομάδα 2 ή περισσοτέρων αναλαμπών.
Με δέσμη διαλείψεων(Gr.Occ.): Εκπέμπουν περιοδικά ομάδα 2 ή
περισσοτέρων διαλείψεων.
Με δέσμη εκλάμψεων (Interrupted quick Flashing/I.Qk.Fl.): οι τάχιστα
αναλάμποντες επί 4 sec και που διακόπτουν επί 4 sec.

Συνδυασμοί των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι οι Φάροι:
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Σταθεροί μετ΄ αναλαμπών (Fixed flashing/F.Fl)
Σταθεροί με δέσμη αναλαμπών (Fixed group flashing/F.Gr.Fl.)

Μέρη
 Πύργος
 Κορυφή πύργου
 Κλωβός
 Φωτιστικό όργανο
 Τζάμια
 Ανεμοδείκτης
 Αλεξικέραυνο

Υλικά
 Λίθοι [τοπικής συνήθως προέλευσης].
 Αφορούσαν στο κύριο δομικό υλικό, ειδικά στις περιοχές με ακραίες
περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς ο λίθος είναι υλικό συμπαγές και
ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές και υγρασιακές μεταβολές.

 Πλίνθοι [μεμονωμένα, σε περιπτώσεις όπου υπήρχε παραγωγή και
ήπιες καιρικές συνθήκες].

 Κονίαμα πλούσιο σε ασβέστη και με αδρανή υλικά τοπικής
προέλευσης.
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 Στρώσεις επιχρισμάτων, εκεί όπου η εξωτερική επιφάνεια
επιχρίονταν.

Φωτογραφίες
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Β)Αρχική μορφή(εφευρέτηςχρονολογία)Στάδια εξέλιξης

Δημιουργός:Νιλς Γκούσταφ Νταλέν
Χρονολογία: Ανακαλύπτουμε φάρους από τον 2ο αιώνα
π.Χ

Στάδια Εξέλιξης:
Σημαντικότεροι Φάροι στην αρχαιότητα ήταν ο Φάρος της Αλεξάνδρειας και ο
Κολοσσός της Ρόδου, ενώ σήμερα αναμφίβολα θεωρείται το Άγαλμα της Ελευθερίας
στη Νέα Υόρκη στις ΗΠΑ, έστω κι αν ουσιαστικά δεν φωτοδοτεί. Στην Ελλάδα σε
κάποιες πόλεις οι υφιστάμενοι φάροι αποτελούν τα σύμβολά τους όπως ο Φάρος της
Αλεξανδρούπολης για την Αλεξανδρούπολη, ο Φάρος της Κρανάης για το Γύθειο, ο
Φάρος της Πάτρας για την Πάτρα κ.λπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τίτλος:
Χρησιμότητα αντικειμένου στη σύγχρονη κοινωνία
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Α)Πώς θα ήταν ο κόσμος αν έλειπε;
Οι καπετάνοι των πλοίων δεν θα μπορούσαν να
προσανατολιστούν και να φτάσουν στον
προορισμό τους χωρίς αυτόν!Εαν συνέβαινε αυτό οι
άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λάβουν τα
εμπορεύματα,θα υπήρχε ένα επάγγελμα μείον(το
εμπόριο)και δεν θα υπήρχε οικονομική ανάπτυξη.

Β)Πού χρησιμοποιείται;
Όλοι οι φάροι χρησιμοποιούνται στα λιμάνια για
την ασφαλή στάθμευση των πλοίων και συνήθως
χτίζονται επάνω στους βράχους.

Γ) Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα για την
κοινωνία,την οικονομία,το περιβάλλον.
 Κοινωνία
1.Οι καπετάνοι προσανατολίζονται και
αποφεύγουν τις απρόσμενες συγκρούσεις με τα
βράχια.
2.Οι τουρίστες μπορούν να θαυμάζουν φάρους
που έχουν μείνει στην ιστορία όπως ο
περίφημος φάρος της Αλεξάνδρειας.
27

 Οικονομία
1.Χάρη στο φάρο,τα πλοία φτάνουν στον
προορισμό τους και έτσι τα εμπορεύματα
λαμβάνονται από τους εμπόρους,με
αποτέλεσμα,την ραγδαία ανάπτυξη της
οικονομίας.
2.Εάν οι φάροι δεν υπήρχαν,η ανάπτυξη της
οικονομίας θα είχε μειωθεί σε πολύ λίγο
χρονικό διάστημα.
3.Τα χρήματα που διατίθενται από ττο κράτος
για την κατασκεύη τους από το κράτος είναι
πολλά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Tίτλος:
Διαδικασία κατασκευής
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Α) Πορεία εργασίας

Πέμπτη 30 Απριλίου 2015: Συγκέντρωσα τα
απαραίτητα υλικά και έκοψα τα ξύλα
Παρασκευή 1 Μαϊου 2015: Συναρμολόγησα τα
ξύλα και τα υπόλοιπα υλικά
Σάββατο 2 Μαϊου 2015: Έβαψα την κατασκευή μου
και τη διακόσμησα .

Β) Επισήμανση προβλημάτων.
Τρόποι επίλυσης(τόπος εργασίας,
μέσα που χρησιμοποιήθηκαν)

Δεν υπήρχαν προβλήματα κατά τη διάρκεια
παρασκευής της κατασκευής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Τίτλος:

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας)
Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά:
Πλάγια, Χρώμα γραμματοσειράς:
Αυτόματο, Ελληνικά (Ελλάδας)

Κατάλογος εργαλείων-Υλικών-Κόστος
κατασκευής.
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Α)Κατάλογος εργαλείων:
Δικαιολόγηση επιλογών
Εργαλεία
1.σέγα για να κόψουμε το απαραίτητο σχήμα στη
βάση.
2.πριόνι για να κόψουμε το σωλήνα.
3.τρυπάνι για να βάλουμε τις βίδες στο σωλήνα με
τα ξύλα.
4.σφυρί-κατσαβίδι για να στερεοποιήσουμε τις
βίδες στο σωλήνα.
Υλικά
1.ξύλα
2.σωλήνα
3.κοχύλια
4.σπρέι σε διάφορα χρώματα
5.σχοινί
6.βίδες
7.μέτρο
8.μαρκαδόρους
32

9.μολύβι
10.ξύλο από σκούπα
11.σιλικόνη

Β)Άχρηστα υλικά(κουτιά από
αναψυκτικά-καλαμάκια-χάρτινα
κουτάκια).
1. σχοινί
2. μαρκαδόρους
3. φύλο από σκούπα

Γ)Κόστος κατασκευής
ξύλα:30 ευρώ

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας)

σωλήνας:7,5 ευρώ

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας)

κοχύλια:4 ευρώ

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας)

σπρέι:4 ευρώ

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας)

σχοινί:2,5 ευρώ

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας)

βίδες:2 ευρώ

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας)

σιλικόνη:5 ευρώ

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας)
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Συνολικό κόστος:55 ευρώ

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Τίτλος:
Αυτοαξιολόγηση διαδικασίας.

Α)Αναγνώριση βοήθειας από
συγγενείς, φίλους, επαγγελματίες για
να δουν ελλείψεις που ίσως είχατε…
Στην κατασκευή με βοήθησε ο θείος μου Ευστάθιος.

Β)Συμπεράσματα σχετικά με την
κατασκευή του αντικειμένου και
γραπτή εργασία.
Κατά τη γνώμη μου , η εργασία ήταν εύκολη και ο
χρόνος υπεραρκετός…
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Τίτλος:
Παρουσίαση βιβλιογραφίας-υπόλοιπων πηγών
πληροφόρησης.
Www.wikipedia.com/ψυγείο
Www.wikipedia.com/πύραυλος
Www.wikipedia.com/ ηλ. λαμπτήρας
Www.wikipedia.com/τηλεόραση
Www.wikipedia.com/χαρτί
Www.wikipedia.com/αερόστατο
Www.wikipedia.com/αεροπλάνο
Www.wikipedia.com/αυτοκίνητο
Www.wikipedia.com/Η/Υ
Www.wikipedia.com/τηλέφωνο
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