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Εισαγωγή 

 

Την τρέχουσα σχολική χρονιά εφαρμόστηκαν οι ερευνητικές εργασίες (project) στην Α΄ 

Λυκείου. Με αφορμή το γεγονός αυτό, επιχειρείται η αξιοποίηση των αισθητήρων του 

MultiLog που διαθέτουν τα εργαστήρια των Λυκείων σε συνδυασμό με την χρήση απλών 

υλικών, οργάνων και κατασκευών. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται ερευνητική εργασία με θέμα: 

 

Μέτρηση του χρόνου αντίδρασης – Οδηγική συμπεριφορά και παιδεία 

 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται οι αισθητήρες τάσης, ατμοσφαιρικής πίεσης και 

διαστήματος για τη μέτρηση του χρόνου αντίδρασης του χεριού και του ποδιού σε οπτικό και 

ακουστικό ερέθισμα. 

 

Όργανα - Διάταξη 

 

α. Απαιτούμενα όργανα και υλικά 
 

Η πειραματική διάταξη μέτρησης του χρόνου αντίδρασης μέσω αισθητήρων αποτελείται από: 

 Η/Υ στον οποίον είναι εγκατεστημένο το MultiLab 1.4.18 και διαθέτει serial port ή 

αντίστοιχο μετατροπέα USB to Serial. 

 MultiLog 

 Αισθητήρα ηλεκτρικής τάσης 

 Αισθητήρα  πίεσης 

 Αισθητήρα Διαστήματος 

 Τροφοδοτικό ή μπαταρία των 4,5V 

 Κουδούνι 

 3 Λαμπάκια LED χρώματος κόκκινου, κίτρινου, πράσινου 

 4 Button 

 Ράβδο 

 Καλώδια 

 Ράβδους στήριξης και βάση από χυτοσίδηρο. 

 Επίσης απαιτείται ένας απλός χάρακας για την μέτρηση του χρόνου αντίδρασης με απλά 

υλικά. 

 

β. Πειραματική διάταξη μέτρησης του χρόνου αντίδρασης με αισθητήρες 

  

Το MultiLοg συνδέεται στον Η/Υ μέσω της σειριακής του θύρας. Μέσω των 

κατάλληλων καλωδίων συνδέουμε στη θύρα 1 του MultiLab τον αισθητήρα τάσης, στη θύρα 

2 τον αισθητήρα πίεσης και στη θύρα 3 τον αισθητήρα του διαστήματος. 

Ο αισθητήρας διαστήματος τοποθετείται στο κάτω μέρος της κινητής ράβδου, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 1, ώστε να μετράται η απόσταση του κάτω μέρους της ράβδου από τον 

αισθητήρα. 

Ο αισθητήρας πίεσης (εικόνα 2) τοποθετείται στο πάτωμα ώστε να μετράται η πίεση 

που ασκείται από το πόδι. 

mailto:mail@ekfe-nikaias.att.sch.gr
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Εικόνα 1 

 
Εικόνα 2 

 

Ο αισθητήρας τάσης συνδέεται σε κύκλωμα που αποτελείται από τα 3 λαμπάκια 

LED, το κουδούνι και τα Button, με τέτοιο τρόπο ώστε να μετράται η τάση στα άκρα του 

LED που έχει κόκκινο χρώμα και στα άκρα του κουδουνιού, όπως φαίνεται στην εικόνα 2 και 

στην εικόνα 3. 
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Καθένα από τα LED και το κουδούνι συνδέονται μέσω του αντίστοιχου Button με 

τροφοδοτικό το οποίο παρέχει τάση 3-4V. 

 

 
Εικόνα 3 

 

 

Δείγμα ατόμων που μελετήθηκε  

 

Μελετήθηκε δείγμα μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και καθηγητών, 

σύμφωνα με τον πίνακα: 

 

Κατηγορία Πλήθος 

Δημοτικό 26 

Γυμνάσιο 16 

Λύκειο 45 

Καθηγητές 18 

Σύνολο: 105 

 

Ο λόγος που επιλέχθηκαν αυτά τα άτομα ήταν για να μελετηθούν διάφορες ηλικιακές 

ομάδες ατόμων και από τα δύο φύλλα. Σκοπός ήταν να μελετηθούν οι χρόνοι αντίδρασης σε 

οπτικό και ακουστικό ερέθισμα ως προς την ηλικία των ατόμων αλλά και ως προς το φύλλο 

τους, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα που αφορούν την οδηγική συμπεριφορά. 
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Διαδικασία 

 

α. Μέτρηση χρόνου αντίδρασης με αισθητήρες. 

Ανοίγουμε το MultiLog και κατόπιν στον Η/Υ το πρόγραμμα MultLab. Από το μενού 

καταγραφέας - πίνακας ελέγχου, ορίζουμε τους αισθητήρες τάσης, πίεσης και διαστήματος 

στις αντίστοιχες  θύρες, ως ρυθμό μέτρησης τις 50μετρήσεις/s και χρόνο μέτρησης τα 20s. 

1
ο
 στάδιο 

Ο χρόνος αντίδρασης σε οπτικό ερέθισμα, κάθε ατόμου,  υπολογίζεται μέσω της 

κινητής ράβδου. Συγκεκριμένα, ο ερευνητής πατά στην εφαρμογή MultiLab το κουμπί 

«Λήψη μετρήσεων» και κατόπιν σηκώνει την κινητή ράβδο και την αφήνει σε ανύποπτο 

χρόνο να πέσει με σκοπό να την πιάσει αμέσως το άτομο που μελετάται. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται 3-4 φορές στο χρόνο των 20s που διαρκεί η λήψη μετρήσεων. Με τον 

αισθητήρα διαστήματος του MultiLog καταγράφεται η απόσταση της ράβδου από τον 

αισθητήρα σε συνάρτηση με το χρόνο. 

2
ο
 στάδιο 

Υπολογίζεται ο χρόνος αντίδρασης σε οπτικό ερέθισμα μέσω των τριών LED και των 

αισθητήρων τάσης και πίεσης. Συγκεκριμένα, ο ερευνητής ενεργοποιεί τη «Λήψη 

μετρήσεων» του MultiLab και κατόπιν πατά με τυχαίο τρόπο τα Button, με σκοπό το 

εξεταζόμενο άτομο να πατήσει με το πόδι του τον αισθητήρα πίεσης όταν ανάψει το κόκκινο 

LED. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 3-4 φορές στο χρόνο των 20s που διαρκεί η λήψη 

μετρήσεων. Με τον αισθητήρα τάσης και πίεσης του MultiLog καταγράφεται η τάση στα 

άκρα του LED και η πίεση που ασκεί το πόδι σε συνάρτηση με τον χρόνο. 

3
ο
 στάδιο 

Υπολογίζεται ο χρόνος αντίδρασης σε οπτικό ερέθισμα μέσω του κόκκινου LED και 

των αισθητήρων τάσης και πίεσης. Συγκεκριμένα, ο ερευνητής ενεργοποιεί τη «Λήψη 

μετρήσεων» του MultiLab και κατόπιν πατά σε ανύποπτο χρόνο το Button του κόκκινου 

LED, με σκοπό το εξεταζόμενο άτομο να πατήσει με το πόδι του τον αισθητήρα πίεσης όταν 

ανάψει το LED. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 3-4 φορές στο χρόνο των 20s που διαρκεί η 

λήψη μετρήσεων. Με τον αισθητήρα τάσης και πίεσης του MultiLog καταγράφεται η τάση 

στα άκρα του LED και η πίεση που ασκεί το πόδι σε συνάρτηση με τον χρόνο. 

4
ο
 στάδιο 

Υπολογίζεται ο χρόνος αντίδρασης σε ηχητικό ερέθισμα μέσω του κουδουνιού και 

των αισθητήρων τάσης και πίεσης. Συγκεκριμένα, ο ερευνητής ενεργοποιεί τη «Λήψη 

μετρήσεων» του MultiLab και κατόπιν πατά σε ανύποπτο χρόνο το Button του κουδουνιού, 

με σκοπό το εξεταζόμενο άτομο να πατήσει με το πόδι του τον αισθητήρα πίεσης όταν 

χτυπήσει το κουδούνι. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 3-4 φορές στο χρόνο των 20s που 

διαρκεί η λήψη μετρήσεων. Με τον αισθητήρα τάσης και πίεσης του MultiLog καταγράφεται 

η τάση στα άκρα του κουδουνιού και η πίεση που ασκεί το πόδι σε συνάρτηση με τον χρόνο. 

Το αρχείο του MultiLab αποθηκεύεται και από το μενού αρχείο, νέο έργο ανοίγεται 

καινούργιο αρχείο πειράματος για το επόμενο εξεταζόμενο άτομο. 

  

β. Μέτρηση χρόνου αντίδρασης με χάρακα. 

Υπολογίζεται ο χρόνος αντίδρασης του χεριού σε οπτικό ερέθισμα μέσω της πτώσης 

του χάρακα. Συγκεκριμένα, ο ερευνητής αφήνει το χάρακα σε ανύποπτο χρόνο στο ύψος του 

χεριού του ατόμου που μελετάται με σκοπό το άτομο να τον πιάσει αμέσως μετά. Ο 

ερευνητής μετρά την απόσταση που διένυσε ο χάρακας μέχρι να τον πιάσει το άτομο. Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται 2-3 φορές. 

 

Όλη η παραπάνω διαδικασία είχε ως στόχο να προσομοιωθεί η αντίδραση του χεριού 

σε πάτημα φρένου κατά την οδήγηση με δίκυκλο όχημα (μηχανάκι) και η αντίδραση του 

ποδιού σε πάτημα φρένου με αυτοκίνητο. Για το λόγο αυτό σε κάθε μια από τις μετρήσεις 

πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το άτομο που μελετάται θα κρατά το ύψος του χεριού του 

σταθερό ή το πόδι του αρχικά στο πάτωμα, ανάλογα με το πιο όργανο του σώματος 

μελετάται. 
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Επεξεργασία μετρήσεων 

 

Το αρχείο MultiLab κάθε εξεταζόμενου ατόμου αποτελείται από τέσσερα ξεχωριστά 

πειράματα που αντιστοιχούν σε καθένα από τα στάδια της πειραματικής διαδικασίας. Για τον 

υπολογισμό του χρόνου αντίδρασης εκτελείται η παρακάτω διαδικασία: 

α. Στο πρώτο πείραμα όπου μετρείται ο χρόνος αντίδρασης με κινητή ράβδο, ακολουθούνται 

τα εξής βήματα: 

 Επιλέγουμε την εμφάνιση της γραφικής παράστασης «Διάστημα». 

 Με το κουμπί «Μεγέθυνση επιλογής» επιλέγουμε την χρονική περιοχή όπου πέφτει η 

ράβδος (μείωση απόστασης). 

 Με διπλό κλικ τοποθετούμε δύο βέλη. Το πρώτο τοποθετείται στην έναρξη της 

πτώσης και το δεύτερο στο τέλος της επιταχυνόμενης κίνησης. 

 Μετράμε το χρονικό διάστημα μεταξύ αυτών των σημείων. Το χρονικό διάστημα 

αυτό είναι ο χρόνος αντίδρασης του χεριού στο συγκεκριμένο ερέθισμα. 

 

 
Εικόνα 4 

 

β. Στο δεύτερο πείραμα όπου μετρείται ο χρόνος αντίδρασης με τρία LED, ακολουθούνται τα 

εξής βήματα: 

 Εμφανίζεται το διάγραμμα τάσης και πίεσης.  

 

 
Εικόνα 5 
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 Με το κουμπί «Μεγέθυνση επιλογής» επιλέγουμε την χρονική περιοχή από τη στιγμή 

που πατήθηκε το κόκκινο LED μέχρι να πατηθεί ο αισθητήρας της πίεσης.  

 Με διπλό κλικ βάζουμε δύο βέλη επάνω στο διάγραμμα της τάσης. Το πρώτο 

τοποθετείται στη χρονική στιγμή όπου μεταβλήθηκε η τάση λόγω του πατήματος του 

Button από τον ερευνητή και το δεύτερο στη χρονική στιγμή όπου άρχισε να 

μεταβάλλεται η πίεση λόγω του πατήματος του αισθητήρα πίεσης.  

Το χρονικό διάστημα που μετράμε μεταξύ αυτών των σημείων αντιστοιχεί στο χρόνο 

αντίδρασης του ποδιού στο συγκεκριμένο ερέθισμα. 

γ. Στο τρίτο και στο τέταρτο πείραμα όπου μετρείται ο χρόνος αντίδρασης του ποδιού σε 

οπτικό ερέθισμα με ένα κόκκινο LED ή σε ηχητικό ερέθισμα με το κουδούνι, ακολουθούνται 

τα  παραπάνω βήματα στα αντίστοιχα διαγράμματα. 

 

 

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν σε ειδικό φύλλο excel που σχεδιάστηκε ώστε να 

αυτοματοποιηθεί η επεξεργασία του μεγάλου όγκου των δεδομένων. Το φύλλο excel 

διατίθεται ελεύθερα στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Νίκαιας: http://ekfe-nikaias.att.sch.gr    

Τα άτομα κατανέμονται σε χρονικές περιοχές  ΧΑ με εύρος 0,1s. Π.χ. 0 άτομα έχουν 

χρόνο αντίδρασης 0<t≤0,1s, 10 άτομα έχουν χρόνο αντίδρασης 0,1<t≤0,2s κ.ο.κ. Κατόπιν 

υπολογίζεται το ποσοστό των ατόμων που αντιστοιχούν σε κάθε χρονική περιοχή. 

Στο διάγραμμα excel το χρονικό εύρος βάσει του οποίου κατανέμονται τα άτομα, καθορίζεται 

από το χρήστη και αυτόματα ενημερώνονται αυτόματα όλες οι κατανομές και τα 

διαγράμματα. 

Το διάγραμμα 1 (Κατανομή Συνόλου) παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανομή όλων 

των ατόμων ως προς το ΧΑ. Στο διάγραμμα παρουσιάζονται συγκριτικά οι τέσσερις ΧΑ: 

α. του χεριού μέσω της κινητής ράβδου. 

β. του ποδιού μέσω των τριών LED. 

γ. του ποδιού μέσω του κόκκινου LED. 

δ. του ποδιού μέσω του κουδουνιού. 

 

Κατανομή συνόλου
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Διάγραμμα 1 

 

Τα διαγράμματα 2-5 παρουσιάζουν συγκριτικά την ποσοστιαία κατανομή όλων ανδρών και 

γυναικών ως προς το ΧΑ για τους τέσσερις διαφορετικούς τρόπους μέτρησης.  

α. του χεριού μέσω της κινητής ράβδου (Διάγραμμα 2) 

β. του ποδιού μέσω των τριών LED (Διάγραμμα 3). 

γ. του ποδιού μέσω του κόκκινου LED (Διάγραμμα 4). 

δ. του ποδιού μέσω του κουδουνιού (Διάγραμμα 5). 

0,20s 
0,48s 

0,47s 

http://ekfe-nikaias.att.sch.gr/
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Διάγραμμα 2 
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Διάγραμμα 3 

ΧΑ/Ένα Φως  ανά  φύλο
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Διάγραμμα 4 
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Διάγραμμα 5 

 

Τα διαγράμματα 6-9 παρουσιάζουν συγκριτικά την ποσοστιαία κατανομή των ατόμων 

διαφορετικών ηλικιών ως προς το ΧΑ για τους τέσσερις διαφορετικούς τρόπους μέτρησης.  

α. του χεριού μέσω της κινητής ράβδου (Διάγραμμα 6) 

β. του ποδιού μέσω των τριών LED (Διάγραμμα 7). 

γ. του ποδιού μέσω του κόκκινου LED (Διάγραμμα 8). 

δ. του ποδιού μέσω του κουδουνιού (Διάγραμμα 9). 
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Διάγραμμα 6 

ΧΑ/Πολλά Φώτα  ανά ηλικια
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Διάγραμμα 7 
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Διάγραμμα 8 
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Διάγραμμα 9 

 

Για τη μέτρηση του ΧΑ με τη χρήση του χάρακα, μετρήθηκε η μετατόπιση του χάρακα από 

τη στιγμή που αυτός αφήνεται ελεύθερος από τον ερευνητή μέχρι τη στιγμή που τον πιάνει το 

εξεταζόμενο άτομο. Με τη χρήση των κανόνων της ελεύθερης πτώσης, υπολογίστηκε ο ΧΑ. 

Η ποσοστιαία κατανομή των ΧΑ όλων των ατόμων φαίνεται στα διαγράμματα 10 και 11. 
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Διάγραμμα 10 
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Διάγραμμα 11 

 

Συμπεράσματα 

 

Συγκρίνοντας τους μέσους όρους και τη μορφή των γραφικών παραστάσεων 

προκύπτει: 
 

α. από το διάγραμμα 1, ότι ο ΧΑ του χεριού είναι σαφώς μικρότερος από αυτόν του ποδιού 

και ότι τα άτομα αντιδρούν ταχύτερα σε ηχητικό ερέθισμα. Επίσης, για τις δεδομένες 

συνθήκες που πραγματοποιήθηκε το πείραμα, δεν προέκυψε καμία διαφορά μεταξύ των 

μετρήσεων χρησιμοποιώντας το ένα ή τα τρία LED. 
 

β. από τα διαγράμματα 2-5, ότι ο ΧΑ των ανδρών είναι ελαφρώς μικρότερος από τον χρόνο 

αντίδρασης των γυναικών, σε όλα τα είδη των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν με τη 

χρήση αισθητήρων, ενώ δεν καταγράφηκε διαφορά στη μέτρηση με τη χρήση χάρακα. 
 

γ. από τα διαγράμματα 6-9, ότι ο ΧΑ των ενηλίκων είναι μικρότερος από αυτόν τον 

ανηλίκων. 
 

δ. από τα διαγράμματα 1 και 10, ότι ο ΧΑ που μετρήθηκε με τη χρήση αισθητήρα είναι 

αρκετά παραπλήσιος με αυτόν που βρίσκεται με τη χρήση του χάρακα. 
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0,51s 0,48s 

0,48s 

0,43s 

0,46s 

0,48s 
0,52s 
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Επεκτάσεις και Εφαρμογές στο project 
 

Για την εφαρμογή των παραπάνω στο project προτείνεται: 

Α. Δίνεται ως αφόρμηση ένα βίντεο, ένα applet ή πληροφορίες που αφορούν την οδηγική 

συμπεριφορά και τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Κατόπιν γίνεται συζήτηση σχετικά με το 

όριο ταχύτητας, την απόσταση ασφαλείας, την επίδραση του αλκοόλ και άλλων ουσιών. 
 

Β. Εισάγεται η έννοια του ΧΑ. 
 

Γ. Παρουσιάζονται οι αισθητήρες ως όργανα σύγχρονης λήψης και απεικόνισης των 

δεδομένων υπό τη μορφή πινάκων ή γραφικών παραστάσεων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές, με  

τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, συναρμολογούν μια διάταξη που περιλαμβάνει το MultiLog 

και έναν από τους αισθητήρες διαστήματος, τάσης και ατμοσφαιρικής πίεσης. Λαμβάνουν 

ενδεικτικές μετρήσεις και τις σχολιάζουν. Κατόπιν, προτείνουν οι ίδιοι οι μαθητές τρόπους με 

τους οποίους θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι συγκεκριμένοι αισθητήρες για να μετρηθεί ο 

ΧΑ. 
 

Δ. Παρουσιάζονται οι τέσσερις τρόποι με τους οποίος θα μετρηθεί ο ΧΑ με τη χρήση του 

MultiLog  και κατανέμονται οι μαθητές σε ομάδες που θα ακολουθήσουν έναν από αυτούς. 

Κάθε ομάδα μετρά τους χρόνους αντίδρασης της ολομέλειας και αν είναι δυνατόν και άλλων 

μαθητών ή και καθηγητών, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την ηλικία και το φύλο. 
 

Ε. Κάθε ομάδα καταγράφει σε φύλλο excel τα αποτελέσματα και βρίσκει τους μέσους όρους 

που χρειάζονται για την ανάλυση. 
 

ΣΤ. Κάθε ομάδα μελετά και από έναν από τους παρακάτω τομείς: 
 

i. Βιολογία 

Οι μαθητές καλούνται να συνοψίσουν τη φυσιολογία - βιοχημεία της 

νευροδιαβίβασης και της δημιουργίας της μυϊκής συστολής. Δημιουργία δυναμικού δράσης, 

Μεταβίβαση της νευρικής ώσης α) κατά μήκος ενός νευρώνα β) από νευρώνα σε νευρώνα γ) 

Από τον τελικό νευρώνα στο μυ και τη συστολή του.  
 

ii. Χημεία 

Διάφορες χημικές ουσίες καταστέλλουν ή διεγείρουν τη νευροδιαβίβαση και μυϊκή 

συστολή (Ναρκωτικά Διεγερτικά κλπ).  Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν τον τρόπο 

δράσης τους καθώς και τα αποτελέσματα χρήσης τους. Ειδική αναφορά μπορεί να γίνει για το 

αλκοόλ και τις επιδράσεις του στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Αυτές ξεκινούν από 

ευδιαθεσία, αυξημένο χρόνο αντίδρασης, μειωμένο συντονισμό χεριού-ματιού, και φθάνουν 

μέχρι έκδηλη αδεξιότητα και απώλεια σωματικού ελέγχου. Οι επιδράσεις της στην οδηγική 

συμπεριφορά είναι προφανείς.  

Η μελέτη της επίδρασης του αλκοόλ στην οδηγική συμπεριφορά μπορεί να 

συνδυαστεί με το λογισμικό ChemCalc και τα φύλλα εργασίας που διανέμονται στους 

εκπαιδευτικούς κατά την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ. Στο λογισμικό υπολογίζονται οι 

χρόνοι παρέλευσης της επίδρασης του αλκοόλ ανάλογα με την ποσότητα της 

καταναλωθείσας αλκοόλης, το σωματικό βάρος και το φύλο του ατόμου. 
 

iii. Φυσική 

Ο χρόνος αντίδρασης, μπορεί να μετρηθεί με διάφορους απλούς τρόπους όπως: 

- Με την πτώση ενός χάρακα από το ύψος της παλάμης 

- Με την ισορρόπηση μιας ράβδου ορισμένου μήκους. 

Ο καθένας απ’ αυτούς έχει ένα υπόβαθρο φυσικής θεωρίας-εφαρμογής, αλλά και στατιστικής 

επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. 

Επίσης, υπολογίζεται η απόσταση που θα διανύσει ένα όχημα από την στιγμή που ο οδηγός 

θα δει ένα εμπόδιο μέχρι τη στιγμή που θα σταματήσει. Ο υπολογισμός αποτελεί κλασική 

άσκηση της πρώτης Λυκείου και για αυτόν θα χρησιμοποιηθεί ο ΧΑ που υπολόγισε η 

συγκεκριμένη ομάδα μαθητών. Εξάγονται έτσι συμπεράσματα για την απόσταση ασφαλείας 

των οχημάτων. 



14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών  -  31/3/2012 - Καμένα Βούρλα - Συνεδρία ΠΑΝΕΚΦΕ 
 

 10 

iv. Εργοφυσιολογία 

Γίνεται  έρευνα-μελέτη του τρόπου μέτρησης των χρόνων αντίδρασης των αθλητών. 

Στους μαθητές παρέχεται η ευκαιρία για σύνδεση των αθλητικών επιδόσεων με τη Χημεία 

(Doping) με τη Φυσική των αθλημάτων και με τη Βιολογία-Βιοχημεία και διατροφή των 

αθλουμένων. 
 

Ζ. Οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους στην ολομέλεια. 
 

Η. Συγγράφεται και παρουσιάζεται στο σχολείο η συνολική εργασία της ολομέλειας των 

μαθητών που εργάσθηκαν στο project. 
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