
  
  
  
  
  
  

                 Προτεινόμενα  θέματα για εργασίες στο μάθημα
                             ¨ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ¨

  1. Πηγές ενέργειας. Κατανομή ανά τον κόσμο. Κατηγορίες 
  2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας . Ποίες είναι και σε τι χρησιμεύουν
  3. Περιγραφή και λειτουργία ατμοηλεκτρικού σταθμού (ΑΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής
       ενέργειας
  4. Περιγραφή και λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού (ΥΗΣ)  παραγωγής ηλεκτρικής 
      ενέργειας
  5. Περιγραφή και λειτουργία πυρηνικού σταθμού παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας
  6. Φωτοβολταϊκά  στοιχεία - τι είναι και γιατί χρησιμοποιούνται
  7. Τι είναι το αιολικό πάρκο. Αιολικά πάρκα στην  Ελλάδα και στην Ευρώπη.
  8. Παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
  9. Πώς να χτίσουμε ένα σπίτι. Μελέτη και  εκπόνηση του έργου. 
10. Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης
11. Οι μεγάλοι εφευρέτες της ιστορίας και οι εφευρέσεις τους
12. Η ιστορία των δικύκλων
13. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα στην Αρχαία Ελλάδα
14. Αγροτικά μηχανήματα- κατασκευή και χρήση
15. Ανελκυστήρες .Πώς κατασκευάζονται και σε τι χρησιμεύουν
16. Η ιστορία του τρένου- κατασκευή και εξέλιξη 
17. Το αεροπλάνο από τους αδελφούς  Ράιτ μέχρι σήμερα
18. Ταξίδια στη θάλασσα – η ιστορία του πλοίου
19. Ταξίδια στο Διάστημα – η ιστορία και η εξέλιξή τους .
20. Η ιστορία του κινητήρα εσωτερικής καύσης , καύσιμα υλικά
21. Νανοσωλήνες – το υλικό του μέλλοντος
22. Βιολογικός καθαρισμός 
23. Η ιστορία του φορτηγού
24. Η ιστορία του λεωφορείου 
25. Η ιστορία του τρόλεϊ 
26. Η ιστορία του τραμ
27. Η ιστορία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων  
28. Η ιστορία της τηλεόρασης.  
29. Περιγραφή και λειτουργία  εγκατάστασης πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας
30. Πώς κατασκευάζονται οι γέφυρες. Οι μεγαλύτερες γέφυρες στον κόσμο.
31. Η ιστορία των αυτοκινήτων
32. Οι Η/Υ ιστορία και εξέλιξη
33. Ηλεκτρικές μηχανές – ποίες είναι και ποία είναι η χρήση τους
34. Τα ψηλότερα κτίρια στον κόσμο
35. Η ιστορία του τηλεφώνου
 
 



36. Τηλεφωνικά δίκτυα και εγκαταστάσεις
37. Βιομηχανικός σχεδιασμός – τι είναι και πώς πραγματοποιείται
38. Επιχειρήσεις γραφικών τεχνών
39. Η μετεωρολογία 
40. Δορυφόροι – τι είναι, πώς λειτουργούν και σε τι χρησιμεύουν
41. Γεωργικά μηχανήματα
42. Αρχαιολογία και τεχνολογία
43. Φωτογραφικές μηχανές – ιστορία και εξέλιξη
44. Οι νέες εξελίξεις στα συστήματα θέρμανσης
45. Τεχνολογία εκτυπωτών
46. Το έξυπνο σπίτι
47. Συστήματα ψύξης
48. Δίκτυα δομημένης καλωδίωσης – τι είναι και ποία είναι η χρήση τους 
49. Συστήματα ήχου και εγγραφής
50. Ρομποτική  - μηχανήματα με ευφυΐα 

                Κάθε εργασία να περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

   1. Περιγραφή του θέματος της εργασίας: Με λίγες προτάσεις να παρουσιαστεί το θέμα.
                                                                                                            μονάδες δέκα (10) 
   
   2. Κύριο τμήμα της εργασίας: Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που έχετε συλλέξει από
       διάφορες πηγές, τεχνικές πληροφορίες , φωτογραφίες και ότι άλλο θεωρείτε ότι έχει 
       σχέση με το θέμα.                                                                        μονάδες εξήντα (60)
   
   3. Επίλογος: η προσωπική σας άποψη για το θέμα  (χρησιμότητα, βελτιώσεις και ότι 
       άλλο θεωρείτε ότι πρέπει να αναφερθεί.)                                    μονάδες τριάντα (30)
      
    
     Η εργασία  να έχει  τουλάχιστον επτά (7)  σελίδες  και όχι περισσότερες από 
     δεκαπέντε (15). Τελική ημερομηνία παράδοσης : 16.04.2010        
       
       
       
       


