
ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ [  2’  ]     
Αφού καθίσουν όλοι και επικρατήσει ησυχία, ανακοινώνω ότι στο μάθημα θα ασχοληθούμε την τελευ-  
ταία λέξη της μόδας στη μηχανολογία, την οποία όμως δεν θα αποκαλύψω, αλλά θα πρέπει να εντοπί- 
σουν μόνοι τους οι μαθητές μέσα από τις φωτογραφίες που θα τους δείξω. Αφότου τους διεγείρω το εν- 
διαφέρον, παρουσιάζω τις φωτογραφίες και καθοδηγώ τους μαθητές στο να αναφέρουν λέξεις- κλειδιά, 
όπως: ψυγείο, ψύξη, κλιματισμός. Επίσης, προσπαθώ να δώσω έμφαση στη σημαντικότητα των εφαρ- 
μογών ψύξης στην καθημερινή ζωή, αλλά και στην ανθρωπότητα. Τέλος, ανακοινώνω τους στόχους 
του μαθήματος. 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [ 8’]   
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΕΣΑ 

1. Ορισμός ψύξης 
Υπενθυμίζω ότι παλιότερα ασχοληθήκαμε με  Συζήτηση ∆ιαφάνεια 5 
θερμικές μηχανές και με θερμοδυναμικούς Φύλλο πληροφοριών 
κύκλους και για να εντάξω το μάθημα της  
ψύξης στο ευρύτερο πλαίσιο της θερμ/κής, 
μοιράζω φύλλο πληροφοριών που οργανώνει 
γνώσεις θερμοδυναμικής που αφορούν σε 
θερμικές και ψυκτικές μηχανές. 

2. Απαρίθμηση βασικών εφαρμογών ψύ- (Εναρκτήρια δραστηριότητα) 
ξης και ομαδοποίηση αυτών 

α. Απαρίθμηση εφαρμογών 
Ενδοομαδικός καταιγισμός ιδεών και ανακοί- Καταιγισμός Ιδεών Πίνακας 
νωση αποτελεσμάτων από αρχηγό κάθε ομά- Ομαδοσυνεργατική Μαρκαδόροι 
δας. Καταγράφω στον πίνακα τις εφαρμογές Συζήτηση Φύλλο εφαρμογής 
που ανακοινώνονται και μετά απορρίπτω τις 
αποκλίνουσες ιδέες, π.χ. ψύξη (πιάσιμο μυ),  
ιγκλού, ανεμιστήρας. 
Μετά, συζήτηση για την εύρεση όλων των κύ- 
ριων εφαρμογών (αν δεν έχει ήδη επιτευχθεί). 

β. Ομαδοποίηση εφαρμογών 
Κατάταξη των αναφερόμενων στον πίνακα Ομαδοσυνεργατική Φύλλο εφαρμογής 
εφαρμογών ψύξης σε κατηγορίες που καθο- ∆ιάλεξη για διευκρίνηση Πίνακας 
ρίζονται από τον εκπαιδευτικό. σκοτεινών σημείων ύλης Μαρκαδόροι 

γ. Παρουσίαση αποτελεσμάτων (Επισημοποίηση γνώσης) 
Συζήτηση ∆ιαφάνεια 6 

 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [   ] 
∆ίνεται στους μαθητές ένα φύλλο εφαρμογής κατά την έναρξη του μαθήματος. 
Η εφαρμογή ενσωματώνεται στην παρουσίαση του μαθήματος. 

(Για τη συμπλήρωση του φύλλου εφαρμογής οι μαθητές αυτενεργούν εργαζόμενοι σε ομάδες. Εγώ 
παρακολουθώ διακριτικά την εκτέλεση της εφαρμογής και παρεμβαίνω μόνο αν χρειαστεί.) 

4. ΕΛΕΓΧΟΣ [ 2’ ] 
∆ίνεται ένα φύλλο ελέγχου με τρεις ασκήσεις, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο της ύλης που διδάχθηκε 
και έχουν ως σκοπό να ελέγξουν την επίτευξη ή μη των στόχων. Η άσκηση 1 (συμπλήρωση κενών) 
αφορά στο στόχο 1), οι ερωτήσεις 2α, 2β και 2γ (σωστού-λάθους) της άσκησης 2 αφορούν στο στόχο 
2), η άσκηση 3 (αντιστοίχισης) αφορά στο στόχο 3) και η ερώτηση 2δ (σωστού-λάθους) της άσκησης 2 
αφορά στο στόχο 4). 

Το φύλλο συμπληρώνεται από κάθε μαθητή και παραδίδεται σε εμένα στο τέλος του μαθήματος. 

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ [   1’  ] 
Ζητώ από τους μαθητές να συνοψίσουν την ύλη που παρουσιάστηκε στο μάθημα και συμπληρώνω  
μόνο αν κάτι δεν ειπωθεί.  
(Σύνοψη: α. Τι καλείται ψύξη; β. Ποιες είναι οι κυριότερες εφαρμογές ψύξης και κλιματισμού; γ. Σε ποιες  
ομάδες μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις εφαρμογές ψύξης και κλιματισμού; και δ. Επισήμανση 
σημαντικότητας) 
Συνδέω την ύλη που διδάχθηκε με το επόμενο μάθημα, ανακοινώνοντας ότι θα ασχοληθούμε την επό- 
μενη φορά με τη λεπτομερή ανάλυση της κατασκευαστικής δομής ενός οικιακού ψυγείου. 

6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 1’ ] 
∆ίνεται ένα φύλλο ανάθεσης εργασίας με δύο εναλλακτικές εργασίες προς επιλογή από τους μαθητές. 
Παραδοτέο είναι ένα cd με μια παρουσίαση 5-7 διαφανειών για το επόμενο μάθημα. 
Στη μια εργασία ζητείται η συλλογή και παρουσίαση πληροφοριών και φωτογραφιών σχετικά με την  
ιστορική εξέλιξη της ψύξης και του κλιματισμού και στην άλλη εργασία ζητείται η συλλογή και παρου- 
σίαση τεχνικών πληροφοριών και φωτογραφιών σχετικά με σύγχρονες εφαρμογές της ψύξης και του 
κλιματισμού σε εμπορικά ψυγεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης τροφίμων και βιομηχανικές  

εγκαταστάσεις κλιματισμού. 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΗ: 
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ΑΣΠΑΙΤΕ  
ΕΠΠΑΙΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ:  
ΟΝ/ΜΟ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗ: ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:    ΜΙΚΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ,  □ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ,  □ ΤΕΛΙΚΗ,   □ ΠΤΥΧΙΑΚΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 25/1/2012 
ΟΝ/ΜΟ ΕΠΟΠΤΗ: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι 
ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ 
ΤΑΞΗ: B’ τάξη Μηχανολογικού Τομέα, 1ος κύκλος ΤΕΕ 
ΣΚΟΠΟΙ:  
Γνώσεις: 
1. Ο μαθητής να ορίζει την «ψύξη». 
2. Ο μαθητής να απαριθμεί τις βασικές εφαρμογές ψύξης και κλιματισμού. 

∆εξιότητες: 
3. Ο μαθητής να διακρίνει και να ομαδοποιεί τις βασικές εφαρμογές ψύξης και κλιματισμού. 

Στάσεις: 
4. Ο μαθητής να συνειδητοποιήσει τη συνεισφορά των εφαρμογών ψύξης και κλιματισμού στην καθη- 
μερινή ζωή και στην ανθρωπότητα. 

5. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Σχολικό εγχειρίδιο: Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι, ΤΕΕ 1ος κύκλος, Β’ τάξη Μηχανολογικού Τομέα. 
Β. Εγκαταστάσεις Ψύξης ΙΙ, ΤΕΕ 2ος κύκλος Μηχανολογικού Τομέα, ΟΕ∆Β. 
Γ. Ψύξη-Κλιματισμός, ΤΕΕ 1ος κύκλος, Β’ τάξη Μηχανολογικού Τομέα, ΟΕ∆Β. 
∆. Θερμοδυναμική, Α’ ΤΕΕ Μηχανολογικού Τομέα, ΟΕ∆Β. 
Ε. Αλεξιάδη Τ., Φουντέα, Σ., Στοιχεία Θερμοδυναμικής, Εκδ. Ίων, 3η εκδ. 
ΣΤ. Πανεπιστημιακές σημειώσεις προσωπικού αρχείου εκπαιδευτικού: «Θερμοδυναμική» 
Ζ. Πανεπιστημιακές σημειώσεις προσωπικού αρχείου εκπαιδευτικού: «Θέρμανση-Ψυξη-Κλιματισμός» 
Η. Φωτογραφίες, τεχνικές πληροφορίες και τεχνικά άρθρα από το διαδίκτυο 

6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Πίνακας και μαρκαδόροι πίνακα 

∆ιαφάνειες και προτζέκτορας 

Φύλλο πληροφοριών 

Φύλλο εφαρμογής 

Φύλλο ελέγχου 

Φύλλο ανάθεσης εργασίας 


