
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

 

Οι μαθητές ( ανά ομάδα ) θα αναλάβουν εργασία – παρουσίαση   , μέσω της  
οποίας θα επιδείξουν την ανάπτυξη αντίληψης για τον τρόπο λειτουργίας του 
τεχνολογικού περιβάλλοντος  και τη σύνδεση της έρευνας με τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος αυτού και του τρόπου ζωής. Τα θέματα μπορούν να αντληθούν  από τον 
κατάλογο «άξονες της τεχνολογίας » (έχει ήδη διανεμηθεί στους μαθητές ) .  

Στον παρακάτω πίνακα , περιγράφονται , συνοπτικά, οι πιθανοί άξονες 
ανάπτυξης τεσσάρων προτεινόμενων θεμάτων.  

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΩ : 
Τεχνολογίες των 

μεταφορών 
• Το πώς οι διάφορες μέθοδοι μεταφορών 

χρησιμοποιούνται στη γη, το νερό, τον αέρα και το διάστημα και 
ότι κάθε περιβάλλον απαιτεί εξειδικευμένα οχήματα και συστήματα 

για μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών. 
• Τα προβλήματα που προκύπτουν αν ένα ιδιαίτερο 

υποσύστημα δεν λειτουργεί ή λείπει καθώς και την 
αλληλεξάρτηση συστημάτων στις μεταφορές, και τη σχέση των 

συστημάτων αυτών με άλλα συστήματα. 

• Το σχεδιασμό και την κατασκευή μοντέλων υποσυστημάτων 
μεταφορών και το πώς συνδέεται το καθένα με το περιβάλλον στο 

οποίο χρησιμοποιείται. 
• Τις σύγχρονες έρευνες που πραγματοποιούνται από 

διάφορους φορείς , με στόχο τη βελτίωση του  τομέα των 
μεταφορών . 

Επιδράσεις της 
τεχνολογίας στο 
περιβάλλον. 

• Τον κύκλο ζωής ενός υλικού ή ενός προϊόντος.  
• Το πώς ανακυκλώνονται τα απόβλητα ενός προϊόντος 
και δημιουργείται ένα άλλο καινούργιο προϊόν.  
• Τις φιλικές για το περιβάλλον παραγωγικές τεχνολογικές 
διαδικασίες.  
• Το ότι η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
αλλάξει το «εχθρικό» για τον άνθρωπο περιβάλλον.  
• Τη θετική επίδραση της τεχνολογίας στο να διατηρούνται 
καθαροί οι ποταμοί, οι λίμνες και οι ωκεανοί, και τις τεχνολογικές 
συσκευές ελέγχου της μόλυνσης που διοχετεύεται στον αέρα, οι 
οποίες περιόρισαν πολύ την όξινη βροχή.  

• Τα θετικά και αρνητικά σημεία μιας συγκεκριμένης 
τεχνολογίας που θα πρέπει να εξετάζονται αντικειμενικά, προκειμένου 
να λαμβάνονται αποφάσεις. 
• Τις σύγχρονες έρευνες που πραγματοποιούνται από 
διάφορους φορείς,  με στόχο  την μείωση των επιπτώσεων της 
τεχνολογίας στο περιβάλλον. 

Επιλογή και χρήση 
τεχνολογιών των 
κατασκευών. 

• Τη σημασία και την έννοια της δημιουργίας κοινοτήτων,  
• το πώς κατασκευάστηκε το τεχνητό περιβάλλον στο 
οποίο ζουν,  
• το ότι οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι που 
χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευαστική διαδικασία είναι 
εργαλεία, μηχανήματα, υλικά, πληροφόρηση, ενέργεια, κεφάλαιο 
(χρήματα), χρόνος και άνθρωποι,  

• το ότι η συντήρηση είναι μια σημαντική έννοια για τη 
διατήρηση των κτιρίων και όλων των κατασκευών σε καλή κατάσταση. 
• Τις σύγχρονες έρευνες που πραγματοποιούνται από 
διάφορους φορείς στον τομέα των κατασκευών. 



Σχέσεις μεταξύ  
των τεχνολογιών και 

διασύνδεση της 
τεχνολογίας με άλλους 

ερευνητικούς τομείς  
 

• Τη διασύνδεση της τεχνολογίας με άλλους τομείς 
μελέτης.  
• To πώς οι τεχνολογικές ιδέες, οι διαδικασίες, τα προϊόντα 
και τα συστήματα συνδέονται μεταξύ τους.  
• Τις σχέσεις και τις διασυνδέσεις των διαφόρων 
επαγγελμάτων στο χώρο της εργασίας στο τεχνολογικό και 
παραγωγικό περιβάλλον.  
• Τη διανομή της τεχνολογικής γνώσης ως ένα μέσο 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας μιας χώρας στη διεθνή αγορά. 
• Τις σύγχρονες έρευνες που πραγματοποιούνται από 
διάφορους φορείς, με στόχο την αποτελεσματικότερη διασύνδεση 
διαφόρων τεχνολογικών τομέων. 
 

 

Η παρουσίαση θα γίνει με τη μορφή σεμιναρίου ,  θα συνοδεύεται από 
εποπτικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες – διαγράμματα- γραφήματα σε   αφίσα ή διαφάνειες 
για επιδιασκόπιο ή σε ηλεκτρονική μορφή  - USB disk) , θα αναφερθούν οι πηγές που 
χρησιμοποιήθηκαν ( τουλάχιστον τρεις  – η μία έχει ήδη οριστεί από την καθηγήτρια ) και 
ισοδυναμεί , από την άποψη της βαθμολογίας , με το πρόχειρο διαγώνισμα τριμήνου. 
Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη το περιεχόμενο και η δομή της εργασίας , το 
πλήθος και η αξιοπιστία των πηγών, η επάρκεια και η ποιότητα των εποπτικών μέσων , 
η προετοιμασία για την παρουσίαση καθώς και η συνεργατικότητα , που κατάφερε να 
αναπτύξει η ομάδα. 

Σύνθεση ομάδας : Η ομάδα θα αποτελείται από : α) ερευνητή , β) συντάκτη και                
γ) παρουσιαστή . Η διανομή των ρόλων θα γίνει από τα μέλη της ομάδας βάσει 
κριτηρίων   , τα οποία, ίσως , χρειαστεί να αναφερθούν στο στάδιο της παρουσίασης. 

Διάρκεια παρουσίασης : 10’ 

Χρόνος ερωτήσεων – σχολίων: 5΄ 

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν την 4η εβδομάδα του Οκτωβρίου , κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος της τεχνολογίας. 
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