ECVET – Αναλυτικό Πρόγραµµα
Εκπαίδευσης ανά Ενότητα
ΠΡΟΤΥΠΟ
Όνοµα Οργανισµού:

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Τίτλος Προγράµµατος:

Ταχύρυθµο πρόγραµµα κατάρτισης τεχνικού υδραυλικών και
θερµικών εγκαταστάσεων
Εγκαταστάσεις συστηµάτων αποχετεύσεων και όµβριων
υδάτων (TX /PL/ M.9)
Επαγγελµατική Κατάρτιση

Όνοµα και κωδικός µαθήµατος:
Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο):
Επίπεδο της ενότητας / µαθήµατος:
Διάρκεια εκπαίδευσης (ώρες διδασκαλίας):

Σύµφωνα µε το ΠΕΠ της ΑΝΑΔ Επιπεδο2, ισοδύναµο µε το EQF
επίπεδο 4
30 ώρες

Προαπαιτούµενα:

Απολυτήριο Λυκείου η τεχνικής σχολής

Εκπαιδευτής/Εκπαιδεύτρια:

Δηµήτρης Κίτσιος

Αριθµός πιστωτικών µονάδων ECVET: 25 ώρες = 1 ECVET πιστωτική µονάδα

Δ/Π

Μαθησιακά Αποτελέσµατα
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόµενοι αναµένεται να:
1.

Αναφέρουν περιγραφικά τα διάφορα είδη των συστηµάτων αποχέτευσης και τον τρόπο λειτουργίας τους.

2. Επιλέγουν τα διάφορα είδη σωληνώσεων, εξαρτηµάτων και ειδών υγιεινής για µια σωστή εγκατάσταση,
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3. Εγκαθιστά το σύστηµα αποχέτευσης σε µια κατοικία σύµφωνα µε τα µηχανολογικά σχέδια.
Μαθησιακά αποτελέσµατα
(Με την ολοκλήρωση της
ενότητας ο
εκπαιδευόµενος
αναµένεται να:)
1. Αναφέρουν περιγραφικά τα
διάφορα είδη των
συστηµάτων αποχέτευσης και
τον τρόπο λειτουργίας τους.

2.

2. Επιλέγουν τα διάφορα είδη
σωληνώσεων, εξαρτηµάτων
και ειδών υγιεινής για µια
σωστή εγκατάσταση
αποχέτευσης

3. Να είναι ικανός να
εγκαθιστά το σύστηµα

Σύστηµα ECVET
Μέθοδος αξιολόγησης

•

Εξέταση µε δοκίµιο

(Ο εκπαιδευόµενος πρέπει να είναι ικανός να:)
Γ •

Αναγνωρίζει και εξηγεί τους διάφορους τύπους
εγκατάστασης αποχετεύσεων και τη χρήση τους.

3

Δ •

Εφαρµόζει το κατάλληλο σύστηµα αποχέτευσης µε
βάση τις απαιτήσεις των σχεδίων.

2

Ι •

Κατασκευάζει τα διάφορα συστήµατα αποχέτευσης και
ελέγχει το σύστηµα για την στεγανότητα.

10

•

Αναγνωρίζει και επιλέγει τα διάφορα εξαρτήµατα,
σωλήνες, σιφώνια κλπ για την εγκατάσταση
Αποχετεύσεων
Χρησιµοποιεί τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία για την
σωστή εγκατάσταση των σωλήνων.
Επιλύει προβλήµατα και πιθανές βλάβες και εξηγεί
τρόπους επιδιόρθωσης και συντήρησης των δικτύων
αποχέτευσης.
Κατανοεί το σύστηµα αποχέτευσης και την πορεία
εγκατάστασης.

Γ
•
•

Εξέταση µε δοκίµιο
Πρακτική εξάσκηση

Δ

•

Ι •

•
•

Εξέταση µε δοκίµιο
Πρακτική εξάσκηση

Εκτιµώµενος
χρόνος εργασίας
των
εκπαιδευοµένων σε
ώρες

Γ

•
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αποχέτευσης σε µια
κατοικία σύµφωνα µε τα
µηχανολογικά σχέδια

Δ

•

Ι •

Εφαρµόζει τις προδιαγραφές εγκατάστασης των
αποχετεύσεων.
Επιλύει προβλήµατα σχετικά µε την ρύθµιση,
συντήρηση και έλεγχο της λειτουργίας των ειδών
Υγιεινής
Συνολικός Εκτιµώµενος χρόνος εργασίας

2
2
30

Περιεχόµενα Ενότητας:
Θεωρητικό µέρος

1. Γενικά περί αποχετεύσεων
•
•
•
•
•
•

Σωληνώσεις αποχέτευσης (Πλαστικοί σωλήνες, Χυτοσίδηροι σωλήνες)
Κατακόρυφες στήλες
Οριζόντιες σωληνώσεις και κλίση σωληνώσεων αποχέτευσης
Οσµοπαγίδες (σιφώνια), Σιφωνισµός
Στόµια καθαρισµού
Αερισµός σωληνώσεων αποχέτευσης

2. Εξαρτήµατα σωληνώσεων αποχέτευσης
• Συνδέσεις σωληνώσεων-εργαλεία
• Φρεάτια

3. Είδη υγιεινής – Υδραυλικοί υποδοχείς
•
•
•
•

Λεκάνη αποχωρητηρίου (Water Closet – WC)
Καζανάκι αποχωρητηρίου
Πιγόλουτρο (µπιτέ)
Ουρητήρια – Λεκάνες ουρητηρίων
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4. Σχεδίαση εγκαταστάσεων αποχετεύσεως
•
•
•
•
•

Εννοιολογικά σχέδια, είδη αγωγών ,Είδη σχεδίων
Υπολογισµοί στις εγκαταστάσεις αποχετεύσεως
Κλίση των αγωγών (ρύση)
Απορροή ακάθαρτου νερού, διάµετρος αγωγού
Μεταβολή µήκους λόγω µεταβολής θερµοκρασίας σε αγωγούς αποχετεύσεως

5. Θέµατα για εγκαταστάσεις αποχετεύσεως
•
•
•
•

Παράδειγµα θέµατος: Μονοκατοικία
Μελέτη σχεδίου και υπολογισµός υλικών και εξαρτηµάτων
Αναγνώριση και ορθή χρήση εργαλείων, υλικών και συσκευών
Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λυµάτων

6.Επεξεργασία λυµάτων
• Μέθοδοι επεξεργασίας λυµάτων
• Στάδια επεξεργασίας λυµάτων
• Μικρές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων
• Βιολογικοί σταθµοί επεξεργασίας λυµάτων
Εργαστηριακές ασκήσεις (πρακτική εξάσκηση)
1.
2.
3.
4.
5.

Πρόνοια εγκατάστασης σωλήνων αποχέτευσης σε τυπικό µπάνιο
Εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης οριζόντιες εκτεθειµένες σε όροφο
Σύνδεση ειδών υγιεινής
Εγκατάσταση αντλιοστασίου αποχέτευσης
Εγκατάσταση εξωτερικών όµβριων νερών.
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Μέθοδοι διδασκαλίας:
Το µάθηµα αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό µέρος.
• Το θεωρητικό µέρος εκτελείται µε σειρά παρουσιάσεων µε PowerPoint όλων των βασικών θεµάτων στη τάξη, και επεξήγηση µε επίδειξη
της σωστής χρήσης των εξαρτηµάτων και των εργαλείων µέσα στο εργαστήριο.
• Το πρακτικό µέρος γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένο εργαστήριο, µε την επίβλεψη προσοντούχου εκπαιδευτή.
Συγκεκριµένα οι εκπαιδευόµενοι εξασκούνται στην:
• Εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης σε τυπικό µπάνιο (µέσα στο πάτωµα)
• Εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης σε πολυώροφο κτίριο
• Εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης διπλής ροής
• Σύνδεση ειδών υγιεινής µε το σύστηνα αποχέτευσης

v Διάρκεια διδασκαλίας θεωρητικού µέρους: 10 Ώρες
v Διάρκεια διδασκαλίας πρακτικής εξάσκησης: 20 Ώρες

Μέθοδοι αξιολόγησης:
• Εξέταση µε γραπτό δοκίµιο: 40%
• Εργαστηριακές Ασκήσεις: 60%
Υποχρεωτικά βιβλία: (*βλέπε σηµείωση)
Συγγραφείς

Τίτλος

Εκδότης
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*Σηµείωση : Δεν απαιτείται η αγορά υποχρεωτικών βιβλίων, γιατί δίνονται όλες οι πληροφορίες και σηµειώσεις σχετικά µε το θέµα
εκπαίδευσης σε έντυπη µορφή.
Προτεινόµενα βιβλία:
Συγγραφείς
Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο
Brickie Siegfried

Τίτλος
Στοιχεία σχεδιασµού αποχετεύσεων

Εκδότης
ΟΕΔΒ

Έτος
1999

Ύδρευση και θέρµανση εγκαταστάσεις
αποχέτευσης και όµβριων υδάτων

ΙΩΝ

1999

960 331 400 5400

Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Συµφωνία Αρ.:2014-1-CY01-KA202-000276
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