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Όνοµα Οργανισµού: 
  

ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 

Τίτλος Προγράµµατος:      Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
Όνοµα και κωδικός µαθήµατος:     Μηχανουργικές εφαρµογές / Ενότητα 4 
Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο):    Βασικής επαγγελµατικής κατάρτισης 
Επίπεδο της ενότητας / µαθήµατος:       Επίπεδο 5 ( EQF Level 5 )  
Διάρκεια εκπαίδευσης (ώρες διδασκαλίας): 
 

90 ώρες 

Προαπαιτούµενα:      
      

Επίπεδο 4 ( EQF Level 4) 

Εκπαιδευτής/Εκπαιδεύτρια: 
 

Γιώργος Μιγκλής 

Αριθµός πιστωτικών µονάδων ECVET:      9 
 
 
Μαθησιακά Aποτελέσµατα 
 
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να: 

 
1. Αναγνωρίζει και να χρησιµοποιεί τα βασικά εργαλεία ενός απλού εφαρµοστή. 
2. Πραγµατοποιεί απλές µετρήσεις( π.χ µηκών, διαµέτρων, γωνιών, φθορών ). 
3. Συντηρεί / αποκαθιστά ένα µεταλλικό ερµάριο. 
4. Πραγµατοποιεί απλές συγκολλήσεις. 
5. Πραγµατοποιεί συνδέσεις-αποσυνδέσεις τµηµάτων σωληνώσεων και εξαρτηµάτων πνευµατικών υδραυλικών κυκλωµάτων. 
6. Κάνει έλεγχο συντήρησης σε µηχανικό σύστηµα µε βάση γραπτές οδηγίες. 
7. Συντηρεί τα εργαλεία του. 
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Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

Μηχανουργικές Εφαρµογές 

Μαθησιακά αποτελέσµατα 
Με την ολοκλήρωση της 
ενότητας ο εκπαιδευόµενος 

αναµένεται να: 

Μέθοδος αξιολόγησης Σύστηµα ECVET 
Χρόνος 

διδασκαλίας σε 
ώρες 

1. Αναγνωρίζει και να 
χρησιµοποιεί τα βασικά 
εργαλεία ενός απλού 
εφαρµοστή 

• Παρακολούθηση 
εργαστηρίου 

• Εργαστηριακή 
άσκηση 

• Τελική εξέταση 

 Γ - 

38 

 
Δ - 

 Ι 

• Διαµορφώνει ξύλινα τεµάχια 
• Πραγµατοποιεί κοπή, λιµάρισµα, γώνιασµα 

µορφοσίδηρου για την κατασκευή 
αντικειµένων πρισµατικού σχήµατος 

• Κάνει άνοιγµα οπών και κοχλιοτόµηση 
• Χρησιµοποιεί τροχό και ψαλίδια 
• Χρησιµοποιεί σωληνώσεις πεπιεσµένου άερα 
• Χρησιµοποιεί εφαρµογές στεγανοποίησης 
εξαρτηµάτων σωληνώσεων 

• Χρησιµοποιεί εφαρµογές λίπανσης 
• Συναρµολογεί και αποσυναρµολογεί 
ηλεκτρικούς κινητήρες-µειωτείρες στροφών 
µε χρήση των κατάλληλων εργαλείων 
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 Ι •  

Δ •  

2. Πραγµατοποιεί απλές 
µετρήσεις µηκών, 
διαµέτρων, γωνιών, 
φθορών κ.λπ.  

• Παρακολούθηση 
εργαστηρίου 

• Εργαστηριακή 
άσκηση 

• Τελική εξέταση 

Γ - 

5 
Δ - 

Ι 

• Μετράει διαστάσεις διαφόρων αντικειµένων 
µε χρήση µετροταινίας, δίµετρου, ρήγας, 
παχύµετρου, µικροµέτρου, γωνίας, 
αεροστάθµης 

3. Συντηρεί / αποκαθιστά 
ένα µεταλλικό ερµάριο 

• Παρακολούθηση 
εργαστηρίου 

• Εργαστηριακή 
άσκηση 

• Τελική εξέταση 

Γ - 

5 
Δ - 

Ι 
• Διενεργεί εργασίες συντήρησης – 
αποκατάστασης – στήριξης – βαφής 
ερµαριών 

4. Πραγµατοποιεί απλές 
συγκολλήσεις  

• Παρακολούθηση 
εργαστηρίου 

• Εργαστηριακή 
άσκηση 
• Τελική εξέταση 

Γ - 

27 

Δ - 

Ι 

• Πραγµατοποιεί κασσιτεροκολλήσεις  
• Πραγµατοποιεί ηλεκτροσυγκολλήσεις – 
οξυγονοκολλήσεις 

• Κατασκευάζει κουτί από λαµαρίνα µε 
ηλεκτροποντάρισµα των άκρων 

5. Πραγµατοποιεί 
συνδέσεις-αποσυνδέσεις 
τµηµάτων σωληνώσεων 

• Παρακολούθηση 
εργαστηρίου 

• Εργαστηριακή 

Γ - 
5 Δ - 

Ι • Ευθυγραµµίζει διασυνδεδεµένους 
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και εξαρτηµάτων 
πνευµατικών υδραυλικών 
κυκλωµάτων 

άσκηση 
• Τελική εξέταση 

 

µηχανισµούς 
• Πραγµατοποιεί απλές κατασκευές από 
στραντζαριστή λαµαρίνα 

6. Κάνει έλεγχο συντήρησης 
σε µηχανικό σύστηµα µε 
βάση γραπτές οδηγίες 

• Παρακολούθηση 
εργαστηρίου 

• Εργαστηριακή 
άσκηση 

• Τελική εξέταση 
 

Γ - 

5 

Δ - 

Ι • Εφαρµόζει γραπτές οδηγίες σε εργασίες 
συντήρησης µηχανικών διατάξεων 

7. Ελέγχει και συντηρεί τα 
εργαλεία του 

 

• Παρακολούθηση 
εργαστηρίου 

• Εργαστηριακή 
άσκηση 

• Τελική εξέταση 
 

Γ - 

5 

Δ - 

Ι • Συντηρεί ατοµικά και µικρά εργαλεία κοινής 
χρήσης (τροχών, δρεπάνων, ψαλιδιών) 

ΣΥΝΟΛΟ 90 
 
Περιεχόµενα Μαθήµατος: 
 
 
Α’ εξάµηνο 
1. Μετρήσεις διαστάσεων διαφόρων αντικειµένων.  
2. Διαµόρφωση ξύλινων τεµαχίων.  
3. Κοπή, λιµάρισµα, γώνιασµα µορφο-σιδήρου για την κατασκευή αντικειµένων πρισµατικού σχήµατος.  
4. Άνοιγµα οπών και κοχλιοτόµηση.  
5. Ασκήσεις µε χρήση τροχού και ψαλιδιών.  
6. Εφαρµογές σε σωληνώσεις πεπιεσµένου αέρα.  



 

 
ECVET – Αναλυτικό Πρόγραµµα 
Εκπαίδευσης ανά Ενότητα 

 
ΠΡΟΤΥΠΟ 

 

ECVET PERMI: ECVET for Permeability and Transferability between the Non-Formal and Formal VET Sector 
ECVET UNIT Template 

5 

7. Εφαρµογές στεγανοποίησης εξαρτηµάτων σωληνώσεων.  
8. Εφαρµογές λίπανσης.  
Β’ εξάµηνο 
1. Πρακτικές ασκήσεις κασσιτεροκολλήσεων.  
2. Πρακτικές ασκήσεις ηλεκτροσυγκολλήσεων και οξυγονοκολλήσεων.  
3. Κατασκευή κουτιού από λαµαρίνα µε ηλεκτροποντάρισµα των άκρων.  
4. Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης – στήριξης – βαφής ερµαριών.  
5. Ευθυγραµµίσεις διασυνδεδεµένων µηχανισµών.  
6. Εφαρµογή γραπτών οδηγιών σε εργασίες συντήρησης µηχανικών διατάξεων.  
7. Συντήρηση ατοµικών και µικρών εργαλείων κοινής χρήσης (τροχών, δρέπανων, ψαλιδιών).  
 
 
Μέθοδοι διδασκαλίας: 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 45 (3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ βδοµάδα)  
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 45 (3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ βδοµάδα) 
Απαραίτητη είναι η χρήση του Δυναµικού Τεχνικού Εγχειριδίου. Επιπλέον, προτείνεται να χρησιµοποιηθούν:  

• Προβολέας διαφανειών  
• Πίνακας προβολής διαφανειών  
• Πίνακας για µαρκαδόρους  
• Σχεδιαστήριο  
• Ηλεκτρονικός Υπολογιστής µε εκτυπωτή laser και inkjet (έγχρωµο), σαρωτή, CD-ROM, DVD, Μονάδες σκληρού δίσκου µεγάλης 
χωρητικότητας, modem, κάρτα δικτύου  

 
Ενδεικτικός κατάλογος ελάχιστου εξοπλισµού για το πρακτικό µέρος.  

• Οξυγονοκολλήσεις  
• Ηλεκτροσυγκολλήσεις  
• Κολλητήρια για κασσιτερολλήσεις  
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• Ηλεκτροπόντες  
• Ηλεκτρικά τρυπάνια, σειρές από τρυπάνια, ηλεκτρικοί τροχοί κοπής  
• Περτσιναδόροι και περτσίνια  
• Σπειροτόµοι, λίµες, σιδηροπρίονα  
• Πάγκοι εργαστηριακοί µε µέγγενη και συρτάρια µε σειρές εργαλείων  
• Επιτραπέζια ηλεκτρικά δράπανα, επιτραπέζια τριβεία  

 
Προσόντα εκπαιδευτών: 
Μάθηµα εργαστηριακό, διπλωµατούχος ή πτυχιούχος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε πιστοποιηµένη 5ετή εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο ή 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε πιστοποιηµένη 10ετή εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο. 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης: 
 
Μέθοδος αξιολόγησης Περιγραφή Κριτήρια 

αξιολόγησης 
Βαρύτητα στον 
τελικό βαθµό 

 Εξεταστικό Δοκίµιο αξιολόγησης 
(formative assessment)  

Κάθε εκπαιδευτής δικαιούται να εξετάζει τους καταρτιζόµενους ανά 
διδακτική ενότητα µε tests (σωστού / λάθους, πολλαπλής επιλογής, 
αντιστοίχισης) ολιγόλεπτης διάρκειας. Τα εξεταστικά δοκίµια  
αξιολογούνται µόνον όταν επισυνάπτονται στο γραπτό ή στο έργο 
της προόδου και παραδίδονται στη γραµµατεία του Ι.Ε.Κ. µε αυτό. 

 Η βαρύτητά του 
προσδιορίζεται 
από τον 
εκπαιδευτή και 
ανακοινώνεται 
εκ των προτέρων 
στους 
καταρτιζόµενους. 

Εξέταση πρακτικού µέρους Oι εξεταζόµενοι καλούνται να υλοποιήσουν µία µελέτη και µία 
κατασκευή στο πλαίσιο των θεµατικών ενοτήτων των εργαστηριακών 
ασκήσεων και µία γραπτή εξέταση διάρκειας 1, 5 ωρών στο τέλος 
του εξαµήνου. 

  



 

 
ECVET – Αναλυτικό Πρόγραµµα 
Εκπαίδευσης ανά Ενότητα 

 
ΠΡΟΤΥΠΟ 

 

ECVET PERMI: ECVET for Permeability and Transferability between the Non-Formal and Formal VET Sector 
ECVET UNIT Template 

7 

 
Υποχρεωτικά βιβλία: 

Συγγραφείς Τίτλος Εκδότης Έτος ISBN 
     
     
 
 
Προτεινόµενα βιβλία: 

Συγγραφείς Τίτλος Εκδότης Έτος ISBN 
     
     
 
 
 
 

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 

 


