ECVET – Αναλυτικό Πρόγραµµα
Εκπαίδευσης ανά Ενότητα
ΠΡΟΤΥΠΟ
Όνοµα Οργανισµού:

ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

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

Τεχνικός Μηχανοτρονικής
Μηχανολογικό Σχέδιο / Ενότητα 3
Βασικής επαγγελµατικής κατάρτισης
Επίπεδο 5 ( ΕQF level 5 )
45 ώρες

Προαπαιτούµενα:

Επίπεδο 4 ( ΕQF level 4 )

Εκπαιδευτής/Εκπαιδεύτρια:

Δρ. Κωνσταντίνος Κιούσης

Αριθµός πιστωτικών µονάδων ECVET:

5

Μαθησιακά Αποτελέσµατα
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να:
1. Γνωρίζει τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα σχεδίασης συστηµάτων και λειτουργικών διαγραµµάτων του αυτοκινήτου.
2. Κατανοεί τη λειτουργία συστηµάτων αυτοκινήτου από αντίστοιχα διαγράµµατα και σχέδια.
3. Αναζητά και βρίσκει Κωδικούς Αριθµούς εξαρτηµάτων και υλικών από τεχνικά εγχειρίδια και καταλόγους.
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Τεχνικός Μηχανοτρονικής

Μηχανολογικό σχέδιο
Μαθησιακά αποτελέσµατα
Με την ολοκλήρωση της
ενότητας ο εκπαιδευόµενος
αναµένεται να:

Μέθοδος αξιολόγησης

Σύστηµα ECVET
•
•
Γ

1. Γνωρίζει τα
χρησιµοποιούµενα
σύµβολα σχεδίασης
συστηµάτων και
λειτουργικών
διαγραµµάτων του
αυτοκινήτου

•
•
•
•

Τεστ πολλαπλών
επιλογών
Τελική εξέταση
Συζήτηση στην τάξη
Δ
Συµµετοχή στην τάξη

Ι
2. Κατανοεί τη λειτουργία
συστηµάτων αυτοκινήτου
από αντίστοιχα

•
•

Τεστ πολλαπλών
επιλογών
Τελική εξέταση

Γ

•

•
•
•
•

•
•

Γνωρίζει τα είδη σχεδίου και τις χρήσεις τους
Γνωρίζει γενικές έννοιες: σκαριφήµατα,
κλίµακες, διαστάσεις, υπόµνηµα κλπ
Γνωρίζει τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα
σχεδίασης συστηµάτων και λειτουργικών
διαγραµµάτων του αυτοκινήτου
Χρησιµοποιεί τα µέσα και τα υλικά
σχεδιάσεως
Επιλέγει το είδος, µέγεθος και χρήση χαρτιού
Περιγράφει τις ιδιότητες και τις χρήσεις
µολυβιών
Χρησιµοποιεί τη σωστή ονοµασία
εξαρτηµάτων και οργάνων, σχηµάτων και
συµβόλων
Γνωρίζει την κωδικοποίηση σχεδίων
Γνωρίζει τους κανόνες σχεδίασης στα σχέδια
γενικών διατάξεων
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διαγράµµατα και σχέδια

•
•

Συζήτηση στην τάξη
Συµµετοχή στην τάξη Δ
Ι

•

•
•

3. Αναζητά και βρίσκει
Κωδικούς Αριθµούς
εξαρτηµάτων και υλικών
από τεχνικά εγχειρίδια και
καταλόγους

•
•
•
•

Γ

-

Τεστ πολλαπλών
Δ
επιλογών
Τελική εξέταση
Συζήτηση στην τάξη
Συµµετοχή στην τάξη Ι

•

•

Κατανοεί τη λειτουργία συστηµάτων
αυτοκινήτου από αντίστοιχα διαγράµµατα
και σχέδια
Ερµηνεύει τη λειτουργία ηλεκτροµηχανικών
και ηλεκτρονικών συστηµάτων αυτοκινήτου
Αναγνωρίζει εξαρτήµατα από σχέδια

Αναζητά και βρίσκει Κωδικούς Αριθµούς
εξαρτηµάτων και υλικών από τεχνικά
εγχειρίδια και καταλόγους
Αναζητά και βρίσκει τεχνικές οδηγίες και
πληροφορίες από τεχνικά εγχειρίδια και
καταλόγους
TOTAL

22

45

Περιεχόµενα Ενότητας:
Α’ εξάµηνο
Εισαγωγικά στοιχεία σχεδίου.
Είδη σχεδίου και χρήσεις τους. Γενικές έννοιες: Σκαριφήµατα, κλίµακες, διαστάσεις, υπόµνηµα κ.λ.π. Μέσα και υλικά σχεδιάσεως. Είδη,
µεγέθη και χρήσεις χαρτιών.
Είδη, ιδιότητες και χρήσεις µολυβιών.
Το µελάνι και τα χρώµατα.
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Υλικά, µέσα και όργανα σχεδίασης.
Σχεδιαστήριο. Πινακίδα σχεδίασης. Όργανα, µέσα και υλικά. Χρήση, οργάνωση και συντήρηση οργάνων. Τοποθέτηση χαρτιού.
Προβλήµατα χάραξης ευθειών µε τη χρήση τριγώνων.
Γραµµές. Γραµµογραφία. Γράµµατα και αριθµοί.
Είδη και χρήσεις γραµµών. Τυποποίηση γραµµάτων και αριθµών Γραφή αριθµών.
Γεωµετρικές κατασκευές.
Απλές γεωµετρικές κατασκευές. Ευθεία κάθετη σε δεδοµένη ευθεία. Ευθεία παράλληλη σε γνωστή ευθεία. Διχοτόµηση γνωστής ευθείας.
Διαίρεση ευθύγραµµου τµήµατος σε περιττό αριθµό ίσων µερών. Εφαπτόµενη κύκλου. Συναρµογές. Συναρµογή ευθειών προς τόξα και
τόξα περιφερειών µεταξύ τους.
Η παραστατική σχεδίαση.
Κεντρική και παράλληλη προβολή. Προοπτικό σχέδιο. Αξονοµετρικό σχέδιο. Η ορθογραφική σχεδίαση. Ορισµός και συστήµατα ορθής
προβολής. Το σχέδιο όψεων. Μέθοδοι και κανόνες σχεδίασης όψεων. Οι τοµές: σχεδίαση - κανόνες - χρήση. Κλίµακες.
Σχεδίαση σκαριφηµάτων.
Ασκήσεις ελεύθερης σχεδίασης µε µολύβι σκαριφηµάτων απλών εξαρτηµάτων και συστηµάτων αυτοκινήτου. Διαστάσεις.
Σχέδια γενικών διατάξεων.
Κωδικοποίηση σχεδίων. Κανόνες σχεδίασης στα σχέδια γενικών διατάξεων. Υπόµνηµα. Κατάλογος τεµαχίων. Σχεδιασµός οµάδων.
Σχεδιασµός συναρµολόγησης. Αναγνώριση εξαρτήµατος από σχέδια.
Ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό σχέδιο.
Συµβολισµοί (ονοµασία εξαρτηµάτων και οργάνων, σχήµατα, σύµβολα).
Ασκήσεις ανάγνωσης και λειτουργικής ερµηνείας ηλεκτροµηχανικών και ηλεκτρονικών συστηµάτων αυτοκινήτου. Π.χ.
Κινητήρας: Αισθητήρες πίεσης, θερµοκρασίας, θέσης.
Μετρητών αέρα. Βαλβίδων.
Πέδηση: ABS.
Ανάρτηση: ηλεκτρονικά ελεγχόµενη ανάρτηση.
Ασφάλεια: αερόσακος, immobilizer, ζώνες µε προεντατήρα.
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Μέθοδοι διδασκαλίας:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 45 (3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ βδοµάδα)
Στα Εργαστηριακά µαθήµατα η διδασκαλία γίνεται µε διάλεξη εµπλουτισµένη µε:
o Επιδείξεις εξαρτηµάτων και αφισών.
o Προβολή διαφανειών και video.
o Χρήση Η/Υ µε το ανάλογο λογισµικό και χρήση internet.
Ο εκπαιδευτής επιλέγει, κάθε φορά, τα προσφορότερα µέσα σε αναλογία που να ικανοποιούνται οι ανάγκες του µαθήµατος και εκπληρώνονται
οι στόχοι του. Για τις ανάγκες του µαθήµατος σε αίθουσα διδασκαλίας και εργαστήριο προτείνεται να υπάρχουν:
o Προβολέας διαφανειών.
o Οθόνη προβολής διαφανειών.
o Πίνακας µαρκαδόρου.
o Ηλεκτρονικός υπολογιστής µε εκτυπωτή και σύνδεση internet.
o Προβολέας µέσω Η/Υ.
Οι καταρτιζόµενοι εκτός των Δυναµικών Τεχνικών Εγχειριδίων, που έχουν, µπορούν να αξιοποιούν τα βιβλία της Βιβλιοθήκης των Ι.Ε.Κ. Για
εξειδικευµένα θέµατα οι εκπαιδευτές µπορούν να συστήνουν καταξιωµένη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, που δεν διατίθεται στη
Βιβλιοθήκη των Ι.Ε.Κ. Επίσης, ενηµερώνουν τους καταρτιζόµενους για:
Ειδικές κλαδικές εκθέσεις που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα, τις οποίες µπορούν να εντάσσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε
συνεννόηση µε τη Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ.
Ειδικά έντυπα, όπως διεθνή και ελληνικά τεχνικά περιοδικά και φυλλάδια οργανισµών, κατασκευαστών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Πραγµατοποιούµενα σεµινάρια σχετικά µε την ειδικότητα του Τεχνικού Μηχανοτρονικής (Αυτοκινήτου).
Ηλεκτρονικές διευθύνσεις, που είναι αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης.
Λογισµικό, υποβοηθητικό της κατάρτισης.
Οι εκπαιδευτές µπορούν να χορηγούν στους καταρτιζόµενους συµπληρωµατικές σηµειώσεις για γενικά ή ειδικά θέµατα που άπτονται του
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µαθήµατος που διδάσκουν. Η αναπαραγωγή του υλικού γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του Ι.Ε.Κ.
Ενδεικτικός κατάλογος ελάχιστου εξοπλισµού για το πρακτικό µέρος
Κάθε εργαστηριακός χώρος πρέπει να διαθέτει τα αναγκαία µέσα ατοµικής προστασίας των καταρτιζόµενων για την ασφαλή άσκησή τους.
Ειδικότερα, για το συγκεκριµένο µάθηµα, ο ελάχιστος ενδεικτικός εξοπλισµός είναι:
o Σχεδιαστήρια και σκαµπό.
Προσόντα εκπαιδευτών:
Διπλωµατούχοι ή Πτυχιούχοι Μηχανικοί τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας µε τριετή εκπαιδευτική ή επαγγελµατική εµπειρία
σχετική µε το αντικείµενο.
Μέθοδοι αξιολόγησης:
Μέθοδος αξιολόγησης

Περιγραφή

Εξεταστικό Δοκίµιο αξιολόγησης Κάθε εκπαιδευτής δικαιούται να εξετάζει τους καταρτιζόµενους ανά
(formative assessment)
διδακτική ενότητα µε tests (σωστού / λάθους, πολλαπλής επιλογής,
αντιστοίχισης) ολιγόλεπτης διάρκειας. Τα tests αυτά αξιολογούνται
µόνον όταν επισυνάπτονται στο γραπτό ή στο έργο της Προόδου και
παραδίδονται στη Γραµµατεία του Ι.Ε.Κ. µε αυτό.

Εξέταση πρακτικού µέρους

Κριτήρια
Βαρύτητα στον
αξιολόγησης τελικό βαθµό
Η βαρύτητά του
προσδιορίζεται
από τον
εκπαιδευτή και
ανακοινώνεται
εκ των προτέρων
στους
καταρτιζόµενους.

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
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εξαµήνου.
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
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