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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 
 
 
Η εκπαίδευση και ειδικότερα τα συστήματα εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο 
βρίσκονται κάτω από την επιτακτική ανάγκη της ενσωμάτωσης και της 
ανάπτυξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να αναπτυχθούν στους 
εκπαιδευομένους γνώσεις και δεξιότητες, που απαιτούνται στον 21ο αιώνα. 
 
Η ανάγκη αυτή επιβάλλει, όχι απλώς την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και την περιγραφή των αντιπροσωπευτικών 
δράσεων, που φαίνεται να επιδρούν στη μάθηση και τη διδασκαλία. Στο 
πλαίσιο αυτό έμφαση πρέπει να δοθεί στην παραδοχή ότι μετασχηματίζεται η 
διαδικασία της μάθησης και της διδασκαλίας (learning & teaching process) και 
ιδιαίτερα ο τρόπος, με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι 
αποκτούν τη γνώση, τις πληροφορίες και τις δεξιότητες. Σήμερα, με τις 
τεχνολογίες η διαδικασία αυτή εξελίσσεται και από δασκαλοκεντρική - 
βασισμένη στην παραδοσιακή κατεξοχήν διάλεξη – γίνεται περισσότερο 
μαθητοκεντρική – βασισμένη στην ενεργητική και συνεργατική μάθηση. Η 
μεταστροφή αυτή δε μπορεί να λάβει χώρα και να υλοποιηθεί αν δε βασίζεται 
σε ανάλογο σχεδιασμό και δράσεις, που υπαγορεύουν την εφαρμογή 
προγραμμάτων αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
αποτελούν τη βάση της θεμελίωσης της εκπαιδευτικής αυτής στροφής. 
 
Στη φάση αυτή το ερώτημα που τίθεται είναι … τι ακριβώς χρειάζεται να 
γίνει; 
 
Τα σχολεία και άλλοι φορείς-οργανισμοί μπορούν να παίξουν ένα 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις γρήγορες αυτές εξελίξεις. Για να είναι 
αποτελεσματικό το όλο εγχείρημα και να αντανακλώνται τα οφέλη στην 
καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα νέα αυτά δεδομένα και εργαλεία, που 
βασίζονται στις τεχνολογίες. Οι φορείς, που είναι υπεύθυνοι για ανάλογες 
δράσεις (προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών) θα 
πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα για ανάπτυξη ανάλογων εφοδίων και 
εργαλείων, βασισμένων σε νέα επιστημονικά δεδομένα. 
 
Ειδικά για την Τεχνολογική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) η ανάγκη αυτή 
επιβάλλεται λόγω της άμεσης σύνδεσης της ΤΕΕ με τη χρήση της τεχνολογίας 
και της εκτεταμένης χρήσης των ΤΠΕ στο αναλυτικό πρόγραμμα της ΤΕΕ. Οι 
εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, να τις εντάσσουν στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους, 
να τις αξιοποιούν στην περαιτέρω επαγγελματική σταδιοδρομία και ανάπτυξή 
τους και, κυρίως, να τις αξιοποιούν διδακτικά. Θα πρέπει επομένως να 
επιμορφωθούν με ειδικά προγράμματα αξιοποίησης των ΤΠΕ στην καθημερινή 
διδακτική πρακτική των ΤΕΕ. 
Η επιμόρφωση ενός τόσο μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών προϋποθέτει τη 
δημιουργία ενός σώματος εκπαιδευτών των επιμορφωτών, οι οποίοι, αφού 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις με τις απαραίτητες παιδαγωγικές βάσεις, θα 
αναλάβουν στη συνέχεια την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ. 
 
Στη βάση αυτή υλοποιείται το έργο «Ε2 για την ΤΕΕ». Μία από τις δράσεις του 
είναι η δημιουργία του Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικού Υλικού «Ε2–
Παιδαγωγικά», το οποίο έχετε στα χέρια σας, και θα χρησιμοποιηθεί για τη 
βασική εκπαίδευση των επιμορφωτών. Το υλικό αυτό απευθύνεται στους 
επιμορφωτές και στους εκπαιδευτές τους, υποστηρίζει την υλοποίηση του 
Προγράμματος Σπουδών – «Ε2–Παιδαγωγικά» και έχει τους παρακάτω 
στόχους: 
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• Ο εκπαιδευόμενος εκπαιδευτής να ενημερωθεί για το εύρος των 
θεωρητικών / επιστημονικών προσεγγίσεων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Ο εκπαιδευόμενος εκπαιδευτής να είναι σε θέση να εντάξει και να 
αξιοποιήσει το λογισμικό (διαφορετικών κατηγοριών) στις ανάγκες της 
καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής. 

• Ο εκπαιδευόμενος εκπαιδευτής να είναι σε θέση να αξιοποιήσει το διαδίκτυο 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
Το μεταπτυχιακό παιδαγωγικό υλικό αναπτύχθηκε από ομάδα με τεχνογνωσία 
και εμπειρία στην ανάπτυξη προγραμμάτων ΤΠΕ και στην προετοιμασία των 
εκπαιδευτικών για την διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και του 
Πανεπιστημίου Πειραιά. 
 
Στη βάση αυτή θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς 
του ΥΠΕΠΘ, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην προσπάθεια αυτή, δίχως τη 
συμβολή των οποίων δε θα είχε ολοκληρωθεί το παρόν έργο. 
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Συνολικές ώρες μάθησης: 5 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 0 

 
 
 

 
Θεματική Ενότητα Ι 

 
Το έργο Επαγγελματικό 
Λογισμικό στην ΤΕΕ: 

Επιμόρφωση και Εφαρμογή 
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Συνολικές ώρες μάθησης: 5 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 0 

 

 

 Μάθημα Ι.1. - Παρουσίαση του Έργου «Επαγγελματικό  
λογισμικό στην ΤΕΕ:  επιμόρφωση και εφαρμογή» 

 
 Μάθημα Ι.2. - Η εκπαίδευση των επιμορφωτών - 
Οργάνωση και διενέργεια της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών των ΤΕΕ 
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Εισαγωγή: Το Έργο «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: 
επιμόρφωση και εφαρμογή» 
 

Μάθημα Ι.1:  

Παρουσίαση του Έργου «Επαγγελματικό λογισμικό στην 
ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή» 

Η υλοποίηση του Έργου  «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και 
εφαρμογή» απαντάει στην ανάγκη για ευρεία χρήση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο σύγχρονο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον. Η ανάγκη αυτή γίνεται εντονότερη στην Τεχνική Επαγγελματική 
Εκπαίδευση (ΤΕΕ), αφού οι ΤΠΕ στην ΤΕΕ λειτουργούν με διπλό ρόλο: 

• Ως εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο θέτει τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι υπολογιστές, το λογισμικό και το διαδίκτυο στην 
υπηρεσία της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων. 

• Ως άμεσο επαγγελματικό εφόδιο για τους μαθητές των ΤΕΕ. 

 

Η ταυτότητα του Έργου  

 
Τίτλος Έργου: «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και 

εφαρμογή» 

Ανάδοχος: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Πανεπιστήμιο Πειραιά 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

Μέτρο 2.3: «ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» 

Ενέργεια 2.3.2: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ (ΤΕΕ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΣΕΚ)» 

Κατηγορίες πράξεων − «ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΤΕΕ» 

− «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΤΕΕ» 

Φορέας Υλοποίησης: ΥπΕΠΘ/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων 
ΚΠΣ (ΕΥΕ) 

Φορέας Λειτουργίας: ΥπΕΠΘ/ ΔΣΔΕ- ΤΜΗΜΑ Β΄  

Επιστημονικός- Τεχνικός 
Σύμβουλος: 

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) 

Στόχοι του Έργου 

Στρατηγικός στόχος του Έργου  «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: 
επιμόρφωση και εφαρμογή» είναι η εκπαιδευτικά ολοκληρωμένη αξιοποίηση 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε όλα τα ΤΕΕ της 
χώρας.  
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Ειδικοί στόχοι είναι:  

• Η αξιοποίηση λογισμικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της 
μαθησιακής διαδικασίας στα ΤΕΕ, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών. 

• Η ενίσχυση της συνεργασίας και συμμετοχής όλων των παραγόντων της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. 

• Η άσκηση εκπαιδευτικών και μαθητών στις δεξιότητες της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας. 

• Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την αντιμετώπιση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ΤΕΕ (π.χ. αξιοποίηση λογισμικών 
προσομοίωσης). 

• Η εξοικείωση με τις σύγχρονες επαγγελματικές μεθόδους καθώς και με 
τις έννοιες της διαρκούς μάθησης και συνεχούς ενημέρωσης. 

• Η σε βάθος κατανόηση της τεχνολογίας, ώστε οι απόφοιτοι των ΤΕΕ να 
είναι σε θέση να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις στη διάρκεια 
της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.  

• Η εξαγωγή συμπερασμάτων από την εφαρμογή ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων καινοτομικού χαρακτήρα, που θα προσφέρουν πολύτιμη 
εμπειρία για την αποδοτικότερη οργάνωση και λειτουργία του 
συστήματος της ΤΕΕ. 

Αντικείμενο του Έργου 

Το Έργο  «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή» 
στηρίζεται στις βασικές αρχές του πιλοτικού έργου «Λαέρτης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), το 
οποίο εφαρμόστηκε με επιτυχία σε 15 ΤΕΕ, στις περιοχές Θεσσαλονίκης, 
Σερρών, Τρικάλων και Αθήνας, τις σχολικές χρονιές 2000-2001 και 2001-
2002.  

Το αντικείμενο του Έργου συνίσταται στις παρακάτω δέσμες δράσεων: 

Λογισμικό: Απόκτηση αδειών χρήσης, προσαρμογή, ανάπτυξη, παραγωγή 
αντιτύπων και αποστολή στα ΤΕΕ, 45 περίπου πακέτων επαγγελματικού-
εκπαιδευτικού λογισμικού και συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού, για την 
υποστήριξη της διδασκαλίας και της μαθησιακής διαδικασίας στα ΤΕΕ, 
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών. 

Το λογισμικό θα συνοδεύεται από κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (εκτός από το 
τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης-χρήσης) το οποίο θα συμπεριλαμβάνει:  

• Οδηγίες αξιοποίησης για τον εκπαιδευτικό, με δειγματικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες αξιοποίησης του λογισμικού στην τάξη (αναφέρεται και 
ως «βιβλίο καθηγητή»). 

• Τετράδιο με φύλλα έργου για τους μαθητές (σε αντιστοιχία με τις 
δειγματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αναφέρεται και ως «τετράδιο 
μαθητή»).  

Επιμόρφωση: Εξειδικευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  των ΤΕΕ στην 
παιδαγωγική αξιοποίηση των λογισμικών για την επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος Σπουδών. Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί σε φάσεις, ανάλογα με 
τη διαθεσιμότητα λογισμικών και επιμορφωτών. 

Ως επιμορφωτές θα αξιοποιηθούν εκπαιδευτικοί της TEE οι οποίοι θα 
αναλάβουν την επιμόρφωση των συναδέλφων τους. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα 
εκπαιδευτούν με βάση κατάλληλα σχεδιασμένο μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό 
υλικό ώστε να προετοιμαστούν για το επιμορφωτικό έργο που θα αναλάβουν.  
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Οι επιμορφώσεις θα γίνονται σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) τα οποία 
θα είναι σχολικά εργαστήρια υπολογιστών. Για την  υποστήριξη της λειτουργίας 
των εργαστηρίων στα οποία θα διεξαχθούν επιμορφώσεις θα αξιοποιηθούν ως 
Υπεύθυνοι Υποστήριξης Επιμορφωτικών Συναντήσεων (ΥΥΕΣ) εκπαιδευτικοί 
της TEE (κατά κανόνα οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων στο πλαίσιο της ΤΕΕ).  

 

Εφαρμογή: Στόχος των δύο προηγούμενων δεσμών δράσεων (λογισμικού και 
επιμόρφωσης) είναι η εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη των ΤΕΕ. Η 
εφαρμογή αφορά κυρίως τη διενέργεια διδασκαλιών στα εργαστήρια 
Εφαρμογών Η/Υ ή Πληροφορικής των ΤΕΕ (ΣΕΚ/ΣΕ) με αξιοποίηση του 
λογισμικού και του συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού που θα προκύψει από 
την πρώτη δέσμη δράσεων. 
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Μάθημα Ι.2:  

Η εκπαίδευση των επιμορφωτών-Οργάνωση και διενέργεια 
της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ΤΕΕ. 
 

1.1. Γενικά χαρακτηριστικά 

Στο πλαίσιο του Έργου «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και 
εφαρμογή» οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αναλάβουν επιμορφωτική δράση θα 
εκπαιδευθούν έτσι ώστε να προετοιμασθούν κατάλληλα για το ρόλο του 
επιμορφωτή.  Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά 
της εκπαίδευσης των επιμορφωτών. 
 
Υποψήφιοι επιμορφωτές: Θα εκπαιδευθούν περίπου 250 εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ 
διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων (οι οποίοι  δραστηριοποιούνται σε 
διάφορους τομείς της ΤΕΕ) ώστε να είναι ικανοί, από παιδαγωγική και τεχνική 
άποψη, να ανταποκριθούν στην επιμόρφωση των συναδέλφων τους 
εκπαιδευτικών της ΤΕΕ.  
 
Διάρκεια: Η εκπαίδευση των επιμορφωτών θα είναι συνολικής διάρκειας 
περίπου 150 ωρών. Οι ώρες αυτές είναι «ώρες μάθησης», αναφέρονται δηλαδή 
στις ώρες όπου ο εκπαιδευόμενος εκπαιδευτής αφιερώνει για την  μάθηση του 
αντικειμένου της εκπαίδευσης.  
 
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των επιμορφωτών περιλαμβάνει 
την κύρια  ενότητα που αφορά την Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ  
(αναφέρεται ως «Ε2–Παιδαγωγικά»1) και μία ενότητα που αφορά τη χρήση και 
την εκπαιδευτική αξιοποίηση συγκεκριμένων τίτλων (ή ομάδων τίτλων) 
λογισμικού, εργαλείων και υπηρεσιών του διαδικτύου σχετικών με τον τομέα 
της ΤΕΕ στο οποίο θα αναλάβουν επιμορφωτική δράση (αναφέρεται ως ενότητα 
«Ε2–Λογισμικό»). Η ενότητα «Ε2–Παιδαγωγικά» ενσωματώνει εκπαίδευση σε 
τίτλους λογισμικού σχετικούς με τον τομέα δραστηριοποίησης  του κάθε 
επιμορφωτή, έτσι ώστε με την ολοκλήρωσή της ο εκπαιδευτής είναι έτοιμος να 
αναλάβει επιμορφωτική δράση. 
 
Τρόπος υλοποίησης: Η εκπαίδευση των επιμορφωτών θα πραγματοποιηθεί σε 
ολιγομελή εργαστηριακά τμήματα. Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών 
μαθημάτων, θα διατίθεται ένας σταθμός εργασίας (προσωπικός υπολογιστής) 
σε κάθε επιμορφωτή.  
Οι επιμορφωτές που δραστηριοποιούνται σε κάθε συγκεκριμένο τομέα θα 
εκπαιδευθούν στην ενότητα «Ε2–Παιδαγωγικά» στο  διάστημα που προηγείται 
της έναρξης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του τομέα δράσης τους. Θα 
ακολουθήσει (συνήθως την επόμενη σχολική χρονιά) εκπαίδευση σε ενότητα 
«Ε2–Λογισμικό».   
 
Αξιολόγηση: Η ενότητα «Ε2–Παιδαγωγικά» της εκπαίδευσης των επιμορφωτών 
περιλαμβάνει αξιολόγηση μέσω της οποίας χαρακτηρίζεται η εκπαίδευση ενός 
επιμορφωτή ως «επιτυχής» ή «μη-επιτυχής».   

1.2. Περιεχόμενο  

Η παιδαγωγική προσέγγιση  της εκπαίδευσης των επιμορφωτών (καθώς και 
αυτή της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών)  αποσκοπεί στην ενεργή 
συμμετοχή των εκπαιδευόμενων κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής 

                                                 
1 Ο όρος «Ε2» αποτελεί  συντόμευση για την φράση «Εκπαίδευση Επιμορφωτών» 
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διαδικασίας και όχι στην απλή παρακολούθηση εισηγήσεων. Στόχος του  
προγράμματος σπουδών  είναι ο εκπαιδευόμενος να εστιάσει στη μάθηση 
θέτοντας προβλήματα, μελετώντας πιθανές απαντήσεις, αναπτύσσοντας 
«προϊόντα» και κάνοντας παρουσιάσεις. Για τον λόγο αυτό τα προγράμματα 
σπουδών που αφορούν το Έργο «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: 
επιμόρφωση και εφαρμογή» δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη του ρόλου 
του εκπαιδευόμενου. Περιγράφουν τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ο 
εκπαιδευόμενος και το παραδοτέο που προκύπτει από την συμμετοχή του 
εκπαιδευόμενου στις δραστηριότητες αυτές. Οι περισσότερες δραστηριότητες 
δίνουν έμφαση στην ομαδική εργασία. 
 
1.2.1. Πρόγραμμα Σπουδών  «Ε2– Παιδαγωγικά» 
 
Η υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών  – «Ε2– Παιδαγωγικά» αποτελεί την 
πρώτη ενότητα της εκπαίδευσης των επιμορφωτών. Οι διδακτικοί στόχοι της 
ενότητας περιλαμβάνουν: 

 Ο εκπαιδευτής να ενημερωθεί για το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Ο εκπαιδευτής να είναι σε θέση να αξιοποιήσει λογισμικό στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  Πιο συγκεκριμένα: 
− Να κατηγοριοποιήσει το λογισμικό με βάση τη χρήση του, το πλαίσιο 

επικοινωνίας με το χρήστη και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά. 
− Να αξιολογήσει την καταλληλότητα ενός λογισμικού για 

εκπαιδευτική χρήση. 
− Να προσδιορίσει τα στοιχεία που συντελούν στο σχεδιασμό 

επιτυχημένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (οι οποίες αξιοποιούν 
τις ΤΠΕ μέσω της ενσωμάτωσης σ’ αυτές χρήσης επαγγελματικού 
λογισμικού, γενικού λογισμικού ή υλικού διαθέσιμου στο 
διαδικτύου). 

− Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες  
(καθώς και το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό) οι οποίες 
ενσωματώνουν και αξιοποιούν επαγγελματικό λογισμικό (ή τις ΤΠΕ 
γενικότερα). 

 Ο εκπαιδευτής να είναι σε θέση να αξιοποιήσει το διαδίκτυο στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα: 
− Να αξιολογεί και να αξιοποιεί ψηφιακό υλικό διαθέσιμο στο 

διαδίκτυο (applets, ελεύθερα διαθέσιμο λογισμικό, κλπ.). 
− Να δημοσιεύει υλικό στο διαδίκτυο.  
− Να είναι γνώστης των υπηρεσιών του διαδικτύου που υποστηρίζουν 

την εξ’ αποστάσεως μάθηση (υπηρεσίες επικοινωνίας, συνεργασίας, 
κλπ.). 

 Ο εκπαιδευτής να ενημερωθεί για τα χαρακτηριστικά και τις 
ιδιαιτερότητες που διέπουν/ αφορούν την εκπαίδευση των ενηλίκων. 

 
Ο εκπαιδευτής ο οποίος θα συμπληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση στην 
ενότητα «Ε2– Παιδαγωγικά» θα πρέπει να είναι έτοιμος ώστε να αναλάβει 
άμεσα επιμορφωτική δράση. Αναδεικνύεται άρα ένας έμμεσος στόχος της 
ενότητας «Ε2– Παιδαγωγικά». Αυτός είναι η εξοικείωση του επιμορφωτή με την 
ομάδα των πρώτων τίτλων λογισμικού σχετικά με τους οποίους θα   κληθεί να 
πραγματοποιήσει  επιμορφώσεις. Ο στόχος της εξοικείωσης των επιμορφωτών 
που δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα της ΤΕΕ με συγκεκριμένο τίτλο 
λογισμικού θα επιτευχθεί ενσωματώνοντας  το συγκεκριμένο λογισμικό στο 
εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας «Ε2– Παιδαγωγικά». Υπό την έννοια αυτή, 
μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι η ενότητα «Ε2– Παιδαγωγικά» 
παραμετροποιείται με βάση έναν  ή περισσότερους τίτλους λογισμικού.  
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1.2.2. Πρόγραμμα Σπουδών  «Ε2 - Λογισμικό»   
 
Η εκπαίδευση των επιμορφωτών στην  ενότητα «Ε2 – Λογισμικό» καλύπτει 
συγκεκριμένους τίτλους λογισμικού που αξιοποιούνται στο πλαίσιο σεμιναρίων 
επιμόρφωσης. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα σπουδών της ενότητας «Ε2 – 
Λογισμικό» μπορεί να θεωρηθεί ότι ταυτίζεται με το πρόγραμμα σπουδών του 
σεμιναρίου που αξιοποιεί το συγκεκριμένο λογισμικό. Με δεδομένη όμως την 
εξοικείωση του επιμορφωτή στην αξιοποίηση λογισμικού για την υποστήριξη 
της διδασκαλίας και της μαθησιακής διαδικασίας, έμφαση θα δοθεί στην «θέση 
του λογισμικού στην ΤΕΕ» και τα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» (εστιάζοντας στις 
θεμελιώδεις έννοιες στις οποίες στηρίζεται η σωστή χρήση του λογισμικού). Η 
παιδαγωγική προσέγγιση που θα χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση των 
επιμορφωτών σε ενότητα  «Ε2 – Λογισμικό» θα είναι όμοια με αυτή της 
εκπαίδευσης τους σε ενότητα «Ε2 – Παιδαγωγικά», προωθώντας την ενεργή 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών. 

Η δικτυακή πύλη του Έργου:  «iasonas.cti.gr» 

Η δικτυακή πύλη iasonas.cti.gr δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει την 
κύρια πηγή πληροφόρησης σχετικά με το Έργο  «Επαγγελματικό λογισμικό 
στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή». Περιλαμβάνει πληροφορίες που 
αφορούν: 

− Τα στοιχεία του Έργου 
− Προκηρύξεις-προσκλήσεις 
− Ανακοινώσεις 
− Τα λογισμικά του Έργου 
− Την επιμόρφωση 
− Τα επιμορφωτικά προγράμματα 
− Την υποστήριξη των συμμετεχόντων στο Έργο 

 
H ιστοσελίδα μέσω της οποίας δίνεται πρόσβαση στο εκπαιδευτικό και 
επιμορφωτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί βρίσκεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.aspete.gr 
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Συνολικές ώρες μάθησης: 25 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 25 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Θεματική Ενότητα ΙΙ 

 
Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών 

Δραστηριοτήτων και 
 Διδακτικού Υλικού 
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Μάθημα ΙΙ.1:  

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Διδακτικού 
Υλικού 
 

Συνολικές ώρες μάθησης: 25 Ώρες με παρουσία εισηγητή: 25 

 
Σκοπός 
 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να οριστεί το εκπαιδευτικό σενάριο και 
να γίνει περιγραφή του. Επιπρόσθετα, να προσδιοριστεί η μορφή 
του σεναρίου και του συνοδευτικού υλικού καθώς και οι αρχές που 
πρέπει να διέπουν την κατασκευή τους. 
 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία των σεναρίων 
και του συνοδευτικού υλικού, αλλά και θα μπορούν να 
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα σενάριο.  

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

 Αρχές κατασκευής σεναρίων 
 Σενάριο 
 Συνοδευτικό υλικό 

 Μορφή σεναρίου 
 Περιγραφή σεναρίου  

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

 

Η ενότητα που ακολουθεί εστιάζει στην ανάπτυξη σεναρίων 
(ορισμός, αρχές σχεδιασμού, μορφοποίηση, συνοδευτικό υλικό).  
 
Οι εκπαιδευόμενοι, συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες 
κυρίως ομαδικά και ευαισθητοποιούνται στην εκπαιδευτική 
αξιοποίηση των σεναρίων. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
Διδασκαλία με θέμα: «Οργάνωση Μελετών Νέας Διώροφης 
Οικοδομής με Υπόγειο» 
 
1. Γενικά  
Το σεμινάριο αφορά την αξιοποίηση του λογισμικού Πόλης της CivilTech στην 
τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, και συγκεκριμένα, στη διδασκαλία του 
μαθήματος «O H/Y στο Χώρο των Δομικών Έργων» της ειδικότητας 
«Σχεδιαστών Δομικών Έργων», του τομέα Δομικών Έργων στην Γ τάξη ΕΠΑΛ.  
Βασίζεται στην πραγματοποίηση ενός επιμορφωτικού σεναρίου με θέμα την 
Οργάνωση Μελετών Νέας Διώροφης Οικοδομής που έχει αναλάβει εταιρία 
μελετών και σχεδιαστών δομικών έργων και ενσωματώνεται στις διδακτικές 
ενότητες του βιβλίου «O H/Y στο Χώρο των Δομικών Έργων» που διδάσκεται 
στην Γ τάξη ΕΠΑΛ του τομέα Δομικών Έργων. 
Οι επιμορφούμενοι χωρίζονται σε μικρές ομάδες, κάθε μία από τις οποίες 
αντιπροσωπεύει τα μέλη της υποτιθέμενης εταιρίας. Ο εκπαιδευτής 
αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή του έργου. 
Οι πρώτες δραστηριότητες αφορούν τη γνωριμία με το λογισμικό και τις 
βασικές αρχές λειτουργίας του καθώς επίσης και την οργάνωση της εργασίας 
στον υπολογιστή.  
Οι επιμορφούμενοι καλούνται να υπολογίσουν τις αμοιβές και τα φορολογικά 
της οικοδομικής άδειας της «Νέας Διώροφης Οικοδομής με Υπόγειο», το 
Ελάχιστο Κόστος της Κατασκευής της, να συμπληρώσουν το έντυπο και τον 
φάκελο Ασφάλειας και Υγείας και να προγραμματίσουν χρονικά το έργο. Επίσης 
καλούνται να υπολογίσουν το πρόστιμο της οικοδομής στην περίπτωση που 
ήταν αυθαίρετο. Τέλος μέσα από την εφαρμογή Κ1000 θα κατανείμουν τα 
Χιλιοστά Συνιδιοκτησίας βάση ενός πίνακα που αφορά μια τετραώροφη 
οικοδομή.  
Στους εκπαιδευόμενους δίνονται τα απαραίτητα σχέδια την «Νέας Διώροφης 
Οικοδομής με Υπόγειο» τυπωμένα ή ηλεκτρονικά σε αρχεία AutoCAD και ένα 
αρχείο word που περιέχει στοιχεία τα οποία μας είναι χρήσιμα στις 
δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσουμε. Για την επέκταση των 
δραστηριοτήτων δίνονται ηλεκτρονικά σχέδια άδειας «Γηπέδου 5χ5 με 
αναψυκτήριο». 
Στις πρώτες ενότητες θα πραγματοποιηθεί μια γνωριμία – ξενάγηση στο 
περιβάλλον της Πόλης για εξοικείωση και εκτέλεση των βασικών αρχών και 
εντολών του προγράμματος. 
Στις επόμενες ενότητες θα παρουσιαστούν και θα πραγματοποιηθούν 
συγκεκριμένες εφαρμογές και το τελικό αποτέλεσμα/έντυπα θα τυπώνεται και 
θα στέλνεται και ηλεκτρονικά με email στον επιμορφωτή. Στην τελευταία 
δραστηριότητα πραγματοποιείται μια περιήγηση στις υπόλοιπες εφαρμογές της 
Πόλης που δεν παρουσιάστηκαν, αναλύοντας τον σκοπό και τον τρόπο 
εφαρμογής τους. 
 
2. Ένταξη Σεμιναρίου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  
 
Το σύνολο του σεναρίου αλλά και επιμέρους μέρη του περιλαμβάνονται και 
μπορούν να αξιοποιηθούν στο μάθημα «O H/Y στο Χώρο των Δομικών Έργων» 
του αναλυτικού προγράμματος των Δομικών έργων. Επιπλέον, το σενάριο είναι 
κατάλληλο για χρήση ως επανάληψη στο τέλος της χρονιάς.  
 
Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ  
Τομέας: Δομικών Έργων 
Ειδικότητα: Σχεδιαστών Δομικών Έργων 
Μάθημα: O H/Y στο Χώρο των Δομικών Έργων 
Διδακτικές ώρες: 13 
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3. Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου  
 
 
Οι επιμορφούμενοι χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων και ο καθένας 
αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο ρόλο ανάλογα με την εξοικείωσή του στη 
χρήση του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήματος WINDOWS, του 
δικτύου, του λογισμικού Πόλης και του AutoCAD. Στην συνέχεια όμως αφού 
και οι υπόλοιποι εξοικειωθούν με τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα, 
αλλάζουν ρόλους σε κάθε δραστηριότητα. Στις ομάδες δίνονται σε έντυπη ή σε 
ηλεκτρονική μορφή (AutoCAD),τα σχέδια των ασκήσεων και του διαγράμματος 
κάλυψης της οικοδομικής άδειας της οποίας πρόκειται να υπολογιστούν οι  
αμοιβές-φορολογικά, το ελάχιστο κόστος κατασκευής , η μελέτη 
πυροπροστασίας, ο χρονικός προγραμματισμός κλπ.  
 
Το σενάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να κινητοποιεί όλους τους 
εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίσουν όλα τα απαιτούμενα στάδια, 
προκειμένου να καταλήξουν στον υπολογισμό των αμοιβών-φορολογικά, 
του ελάχιστου κόστους κατασκευής της οικοδομής, μελέτη πυροπροστασίας, 
χρονικό προγραμματισμό κλπ. (οι οποίοι μπορεί να είναι διαφορετικοί για 
κάθε ομάδα ανάλογα με το διάγραμμα κάλυψης που θα δοθεί) για την 
οικοδομική άδεια που τους δίνεται. 
 
Κατανέμονται ρόλοι ανάλογα με το δυναμικό του κάθε εκπαιδευόμενου για 
να αποσαφηνίζονται έννοιες και να υιοθετούνται πρακτικές μεταξύ των 
μελών των ομάδων, αλλά και μεταξύ των ομάδων και του επιμορφωτή, 
ώστε οι επιμορφούμενοι να γίνονται ικανοί να λύνουν τα προβλήματα που 
παρουσιάζονται. 

 
Τα μέλη της ομάδας καλούνται  να υπολογίσουν το ελάχιστο κόστος 
κατασκευής της Νέας Διώροφης Οικοδομής με Υπόγειο, να συμπληρώσουν το 
έντυπο και τον φάκελο ασφάλειας και υγείας της οικοδομής να κατανείμουν τα 
χιλιοστά συνιδιοκτησίας και να προγραμματίσουν χρονικά το έργο.  Επίσης 
καλούνται να υπολογίσουν το πρόστιμο της οικοδομής στην περίπτωση που 
ήταν αυθαίρετο. 
 
Η επιλογή του θέματος του επιμορφωτικού σεναρίου έχει σαν σκοπό τη 
σύνδεση του μαθήματος «O H/Y στο Χώρο των Δομικών Έργων» με την 
επαγγελματική πράξη διότι το αντικείμενο του μαθήματος αφορά θέματα 
που πλέον χειρίζονται ευκολότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια με τη 
βοήθεια Η/Υ και κατάλληλων λογισμικών. 
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Εικόνα Ι.1- 38 – Κάτοψη Ισογείου 

 
 
 

 
Εικόνα Ι.1- 39 – Κάτοψη Ορόφου 

 
 

 
Εικόνα Ι.1- 40 – Στοιχεία Διαγράμματος Κάλυψης 
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4. Διδακτικοί Στόχοι 
 
Ως αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του σεναρίου οι εκπαιδευόμενοι 
αναμένεται: 

 Να συνδέουν τις επιμέρους γνώσεις τους με την πραγματικότητα της εργασίας. 
 Να εξοικειωθούν με το περιβάλλον της Πόλης. 
 Να γνωρίσουν τα πλαίσια διαλόγου, την οθόνη εργασίας και τις γραμμές 
εργαλείων και τον κύριο πίνακα επιλογών.  

 Να εκτελέσουν της κύριες εφαρμογές της Πόλης.  
 Να χρησιμοποιήσουν τη σελίδα εργαλεία και να καλέσουν βοηθητικές 
εφαρμογές. 

 Να οργανώσουν τις μελέτες του γραφείου σε φακέλους. 
 Να γνωρίζουν τις δυνατότητες της  Πόλης, και τη χρήση του EXCEL, του 

WORD, του Internet και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 
 

5. Περιγραφή Δραστηριοτήτων 
 
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αποτελείται από τέσσερις δραστηριότητες. Στις 
δραστηριότητες αυτές θα υπολογιστούν οι αμοιβές-φορολογικά της Νέας Διώροφης 
Οικοδομής με Υπόγειο. Το Ελάχιστο Κόστος Κατασκευής της, τα Μέτρα Ασφάλειας 
και Υγείας και ο χρονικός προγραμματισμός  του έργου. 
 
6. Περιγραφή ρόλων συμμετεχόντων 
 
Στην πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι έχουν 
συγκεκριμένους ρόλους: 
 
Ρόλος Εκπαιδευτή 
Ο εκπαιδευτής αντιπροσωπεύει τον επικεφαλής μηχανικό της εταιρίας μελετών και 
σχεδιαστών δομικών έργων. 
Εισάγει τα σχέδια στον server του εργαστηρίου 
Καθορίζει τη σύνθεση των ομάδων φροντίζοντας να είναι ισοδύναμες.  
Πληροφορεί τους εκπαιδευόμενους για την ηλεκτρονική διεύθυνση του Η/Υ του 
καθενός. 
Ζητά από κάθε ομάδα να ορίσει τον εκπρόσωπό της. 
Ζητά από κάθε ομάδα να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες δραστηριότητες. 
Ζητά από κάθε ομάδα να του αποστείλει ηλεκτρονικά τα τελικά αποτελέσματα και 
τα σχέδια. 
Κατά την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων παρέχει βοήθεια και διευκρινίσεις. 
Αξιολογεί κάθε ομάδα και παρέχει ανατροφοδότηση. 
 
 
Ο εκπαιδευτής έχει στη διάθεσή του: 

 Έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 
 Έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 Έντυπα ή ηλεκτρονικά σχέδια της διαγράμματος κάλυψης και των επιμέρους 
στοιχείων της άδειας που τους έχουν δοθεί. 

Λογισμικά: Civil, AutoCAD, Microsoft Office, Πρόγραμμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (Outlook Express) 
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Ρόλος εκπαιδευόμενου 
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων. Κάθε εκπαιδευόμενος 
αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα στο πλαίσιο της ομάδας.   
 
Ρόλος ομάδας εκπαιδευόμενων 
Κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει το μελετητικό τμήμα της εταιρίας μελετών και 
σχεδιαστών δομικών έργων που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη εργασία. 
Η ομάδα υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα παραπάνω για αξιολόγηση. 
 
Ρόλος μελών κάθε ομάδας 
Οι εκπαιδευόμενοι που αποτελούν μία ομάδα αναλαμβάνουν συγκεκριμένους 
ρόλους. Ενδεικτικά η κατανομή μπορεί να είναι όπως παρακάτω. 
 
Εκπαιδευόμενος Α - Εκπρόσωπος ομάδας - 1ος Μελετητής 
Ο ρόλος του εκπροσώπου είναι μία επιπλέον αρμοδιότητα που αναλαμβάνει ένα 
από τα τρία μέλη της ομάδας. Είναι ο εκπαιδευόμενος που έχει τη μεγαλύτερη 
ευχέρεια στο χειρισμό του CIVIL.  Καθοδηγεί το μέλος της ομάδας που 
αναλαμβάνει τις επιμετρήσεις και αναλαμβάνει να παρουσιάσει τα κρίσιμα στοιχεία 
στις εφαρμογές. Στο τέλος της δραστηριότητας αναλαμβάνει την ηλεκτρονική 
αποστολή της εργασίας της ομάδας στον επιμορφωτή μέσω e-mail.  
Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης θα συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, 
θα ανταλλάσσει απόψεις και θα ζητά ή θα παρέχει βοήθεια σχετικά με τη χρήση 
του λογισμικού.  
 
Ο εκπαιδευόμενος Α, έχει αυξημένες αρμοδιότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα 
μέλη, ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν 
μέσα στην ομάδα. Επίσης συντονίζει συζήτηση μέσα στην ομάδα, για να 
εξασφαλίσει την ποιότητα της εργασίας. Στην πορεία βέβαια όλοι οι 
επιμορφούμενοι θα κληθούν να πάρουν την θέση αυτή καθώς όλοι πρέπει να 
περάσουν από όλες τις θέσεις.  

 
Εκπαιδευόμενος Β: 2ος Μελετητής  
Είναι ο εκπαιδευόμενος που έχει τη μεγαλύτερη ευχέρεια στην ανάγνωση σχεδίων. 
Αναλαμβάνει την ηλεκτρονική αποστολή της εργασίας της ομάδας στον 
επιμορφωτή μέσω e-mail καθώς και την εκτύπωση της. 
 
 
Εκπαιδευόμενος Γ: 3ος Μελετητής 
Δεν έχει κάποια ειδική αρμοδιότητα. Συμβάλλει στην καλύτερη και εποπτική 
παρουσίαση της τελικού αποτελέσματος.  
 
Αξιολόγηση: 
Με το τέλος της κάθε δραστηριότητας, η κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της τα 
ηλεκτρονικά αρχεία και τα εκτυπωμένα έντυπα. 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα γίνει με τη μέθοδο  portfolio. Τα αρχεία που 
δημιουργούν θα αποθηκευτούν σε φάκελο και θα υπάρχει η δυνατότητα για 
αναθεώρησή τους οποιαδήποτε στιγμή.  
Η ομάδα θα στείλει στον εκπαιδευτή με e-mail ένα συμπιεσμένο zip αρχείο που θα 
περιέχει όλα τα αρχεία κάθε δραστηριότητας. 
 
Κάθε εκπαιδευόμενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

 Έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 
 Έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 Έντυπα ή ηλεκτρονικά σχέδια της διαγράμματος κάλυψης και των επιμέρους 
στοιχείων της άδειας που τους έχουν δοθεί. 

Λογισμικά: Civil, AutoCAD, Microsoft Office, Πρόγραμμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (Outlook Express) 
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7. Απαραίτητοι Τεχνολογικοί Πόροι 
 

 Εργαστηριακοί χώροι 
 Το εκπαιδευτικό σενάριο θα πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο πληροφορικής, 

αφού απαιτείται η χρήση Η/Υ. 
 Διαδικτυακή υποδομή 

Το εργαστήριο πληροφορικής θα πρέπει να υποστηρίζεται και από ένα τοπικό 
δίκτυο LAN, ώστε να μπορούν οι χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και 
να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικό υλικό και να διαθέτει σύνδεση με το 
διαδίκτυο. 

 Υλικό (Hardware) 
Για τη λειτουργία του συστήματος θα χρειαστούν ένας Η/Υ για κάθε 
εκπαιδευόμενο και ένας Η/Υ που θα λειτουργεί σαν Server. 

 Λογισμικά Εργαλεία (Software) 

Για τη λειτουργία του συστήματος χρειάζεται το λογισμικό AutoCAD 2006,  
ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Outlook Express, Mozilla 
Thunderbird) καθώς και τα προγράμματα Microsoft  office.  

 
 
8. Ανάλυση Δραστηριοτήτων  
 
Δραστηριότητα 1:  Υπολογισμός αμοιβών - φορολογικών  
 
α. Γενικά  

 
Η δραστηριότητα αφορά την εφαρμογή Αμοιβές που υπολογίζει τις αμοιβές των 
μηχανικών και τα φορολογικά, προκειμένου να εκδοθεί μια οικοδομική άδεια. 
Επίσης δημιουργεί και εκτυπώνει τα απαιτούμενα έντυπα της άδειας, έτοιμα να 
υποβληθούν στην πολεοδομία. 
 
β. Αναλυτική Περιγραφή Δραστηριότητας 

 
 
Στάδιο 1ο:  Προετοιμασία 

 
Ο εκπαιδευτής κάνει μια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας 

τους διδακτικούς της στόχους. Δίνονται στους εκπαιδευόμενους προφορικές 
οδηγίες, στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε εκπαιδευόμενου καθώς και ο 
γενικότερος σκοπός της δραστηριότητας. 

 
Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 
 

O εκπαιδευτής  παρουσιάζει στους εκπαιδευόμενους τις παρακάτω εντολές 
του Civil: 

 Αρχείο Άδειας 
Με την επιλογή αυτή μπορούμε να καλέσουμε κάποιο αρχείο μελέτης ή να 
δημιουργήσουμε ένα νέο (εικόνα Ι.1-41). 
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Εικόνα Ι.1-41 

 

 Δεδομένα 
Κάνοντας κλίκ στην επιλογή δεδομένα του κατακόρυφου μενού αριστερά στην 
οθόνη ανοίγει το παρακάτω menu: 

1. Είδος Έργου 
2. Αρχικές τιμές 
3. Ανάλυση επιφανειών κατοικιών 
4. Συμβατικός προϋπολογισμός κτιρίου 
5. Ρύθμιση προϋπολογισμών – αμοιβών 

6. Αμοιβή τοπογραφικού 
Αν έχουμε κάνει αποτύπωση των ομόρων οικοπέδων συμπληρώνουμε και την 
επιφάνειά τους (σε στρέμματα). 

7. Κατηγορίες μελετών 
8. Παράμετροι αμοιβών – φορολογικών 

9. Δεδομένα Ι.Κ.Α. 

10. Στοιχεία έργου, ιδιοκτήτη, μηχανικού 
   

 Αποτελέσματα 
1. Αμοιβές ανά εργασία 
2. Αμοιβές ανα μηχανικό 
3. Σύνολο φορολογικών-αμοιβών 

 

 Βασικά έντυπα αδείας   
Όλα τα βασικά έντυπα αδείας βρίσκονται σε αυτό το menu: βασικά έντυπα 
(αίτηση, δήλωση αναθέσεων, προϋπολογισμός έργου, δαπάνη μελετών, έντυπο 
τράπεζας, κ.α), συμπληρωματικά έντυπα (τεχνική περιγραφή έργου, στατιστικό 
δελτίο, πληροφοριακά δελτία, δήλωση ανάληψη κατασκευής κ.α), αιτήσεις 1 
(αίτηση για βεβαίωση αρτιότητας οικοπέδου, αίτηση για καθορισμό οικοδομικής 
γραμμής κ.α), αιτήσεις 2 (αίτηση για προσωρινή σύνδεση με ΔΕΗ, αίτηση για 
αυτοψία, αίτηση για χορήγηση άδειας από κοινότητα), άλλα έντυπα (γενική αίτηση 
μηχανικού, γενική αίτηση ιδιοκτήτη, εξώφυλλο τεύχους αμοιβών) (εικόνα Ι.1-42). 
 

25



 

 
 

 
Εικόνα Ι.1-42 

 
 

 Εκτύπωση εντύπων 
Μπορούμε να τυπώσουμε όλα τα παραπάνω έντυπα. 
 

 Σημειώσεις αδείας 
Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται ο κειμενογράφος της Πόλης και μας δίνετε η 
δυνατότητα να γράψουμε κάποιες σημειώσεις για θέματα σχετικά με την άδεια. 
 

 Συντελεστές 
Στο σημείο αυτό του προγράμματος βρίσκονται όλοι οι συντελεστές οι οποίοι 
υπεισέρχονται στον υπολογισμό των αμοιβών και φορολογικών. 
 

 Χρήσιμες πληροφορίες 
Εδώ βρίσκονται πληροφορίες σχετικά με τιμές ζώνης, εγκυκλίους, αποφάσεις 
Ι.Κ.Α., αποφάσεις αποκατάστασης σεισμόπληκτων κτιρίων κ.α. 
  
Στάδιο 3ο:  Εφαρμογή 
 
Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να υπολογίσουν την αμοιβή του μηχανικού και 
των φορολογικών, προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια για Νέα Διώροφη 
Οικοδομή με Υπόγειο. Επίσης να δημιουργηθούν και να εκτυπωθούν τα έντυπα 
σύνταξη προϋπολογισμού έργου, δαπάνη μελετών καθορισμός αμοιβής μηχανικού, 
συγκεντρωτικός πίνακας αμοιβών, φορολογικά ΙΚΑ και το σημείωμα κατάθεσης 
εισφορών της άδειας, προκείμενου να υποβληθούν στην πολεοδομία. 
 
Βήμα 1ο: Από τι κύριες εφαρμογές της Πόλης οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν και 
τρέχουν την εφαρμογή την αμοιβές (εικόνα Ι.1-43). 
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Εικόνα Ι.1-43 

 
Βήμα 2ο: Από την εντολή αρχείο άδειας οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν περιοχή και 
φάκελο που θα αποθηκεύουν τα παραδοτέα και δημιουργούν μια νέα μελέτη 
δίνοντας τίτλο: ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (εικόνα Ι.1-44). 
 

 
Εικόνα Ι.1-44 

 
Βήμα 3ο: Από την επιλογή δεδομένα δίνουν με την παρακάτω  σειρά τα δεδομένα 
για τον υπολογισμό των αμοιβών και των φορολογικών (εικόνα Ι.1-45). 
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Εικόνα Ι.1-45 

 
1) Είδος έργου: Νέα οικοδομή 
2) Αρχικές Τιμές 
α) Δίνουμε Τ.Α : περιοχή Θεσσαλίας, τιμές Τ.Ζ. : 80,00€ και  Σ.Ζ. : 0,75  
β) Συντελεστές Ι.Κ.Α. και φορολογικών που ισχύουν κατά τη φάση υπολογισμού 
της άδειας. 
γ) Ισχύοντες συντελεστές λ: 0,21399 και λ΄:0,21399 (σύμφωνα με τους τρέχον 
συντελεστές) 
3) Ανάλυση επιφανειών κατοικιών  
Δίνουμε τις τιμές αντίστοιχα για τ.μ : 100,35 και 63  διαμερίσματος και 21,74 και 
15,90 για ημιπαίθριους (εικόνα Ι.1-46). 
 

 
Εικόνα Ι.1-46 

 
4) Συμβατικός προϋπολογισμός κτιρίου 
Τα μ2 κατοικίας έχουν συμπληρωθεί αυτόματα από την ανάλυση επιφανειών 
κατοικιών. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε τα μ2 του υπογείου:111,06 μ2 (εικόνα 
Ι.1-47).  
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Εικόνα Ι.1-47 

 
5) Ρύθμιση προϋπολογισμών - αμοιβών 
Δίνουν τα μ2 του περιβάλλοντος χώρου (αν η επιφάνεια είναι υπερβολικά μεγάλη, 
μπορούν να βάλουν και επιφάνεια ίση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη) 
(εικόνα Ι.1-48). 
 

 
Εικόνα Ι.1-48 

 
 
6) Αμοιβή Τοπογραφικού 
Συμπληρώνουν τα στρέμματα του οικοπέδου 4,52391 για εκτός σχεδίου και 2 
σημεία (εικόνα Ι.1-49). 
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Εικόνα Ι.1-49 

  
7) Κατηγορίες μελετών 
Δηλώνουν τις κατηγορίες των μελετών που πρέπει να υποβάλλουν για την έκδοση 
της συγκεκριμένης άδειας (αρχιτεκτονικά, περιβάλλων χώρος, στατικά, 
θερμομόνωση, ύδρευση, αποχέτευση, παθητική πυροπροστασία) (εικόνα Ι.-50). 
 

 
Εικόνα Ι.1-50 

 
8) Παράμετροι αμοιβών - φορολογικών 
Δηλώνουν ότι το κτίριο βρίσκεται εκτός έδρας. 
  
9) Δεδομένα Ι.Κ.Α. 
Τα δεδομένα Ι.Κ.Α. αναγράφονται αυτόματα από το πρόγραμμα στη σωστή 
συνήθως θέση του πίνακα υπολογισμού ημερομισθίων Ι.Κ.Α. 
Θα πρέπει να προσέξουν τα παρακάτω: 
 
Επιφάνεια περιβάλλοντος χώρου:  
Η επιφάνεια αυτή δεν είναι απαραίτητα ίδια με την επιφάνεια που δώσατε στην 
οθόνη Ρύθμιση Προϋπ/σμών αμοιβών”. Μπορούμε ειδικά για τον υπολογισμό του 
Ι.Κ.Α. να δώσουν επιφάνεια ακάλυπτου ίση με την κάλυψη του κτιρίου.  
Δηλώνουν την τιμή 1 που σημαίνει ότι οι υπολογισμοί γίνονται με βάση τους 
συντελεστές του ΠΙΝΑΚΑ 1 του Ι.Κ.Α.  
  
10) Στοιχεία έργου, ιδιοκτήτη, μηχανικού 
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Εδώ συμπληρώνουν τα στοιχεία του έργου, του ιδιοκτήτη και των μηχανικών 
(ονόματα, διευθύνσεις κ.λπ.), τα οποία το πρόγραμμα τα τοποθετεί αυτόματα σε 
όλα τα έντυπα (εικόνα Ι.-51). 
 

 
Εικόνα Ι.1-51 

 
Βήμα 4ο: Από την επιλογή βασικά έντυπα αδείας βλέπουν μια προεπισκόπηση των 
εντύπων που θέλουν να εκτυπώσουν (εικόνα Ι.1-52).     
                                                     

 
Εικόνα Ι.1-52 

Βήμα 5ο: Από την επιλογή εκτύπωση εντύπων επιλέγουν και εκτυπώνουν τα 
έντυπα της αδείας που θέλουν. 
 
Βήμα 6ο: Κλείνουν την εφαρμογή 
 
Στάδιο 4ο:  Αξιολόγηση 
 
Οι εκπαιδευόμενοι στην αρχή της εφαρμογής όρισαν περιοχή και φάκελο 
αποθήκευσης της εφαρμογής. Έτσι όταν τελειώσουν υπάρχει αποθηκευμένη στον 
προσωπικό τους φάκελο.  
Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα γίνει με τη μέθοδο  portfolio. Τα αρχεία των 
εφαρμογών που δημιουργούν θα αποθηκευτούν σε φάκελο και θα υπάρχει η 
δυνατότητα για αναθεώρησή τους οποιαδήποτε στιγμή.  
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Δραστηριότητα 2:  Υπολογισμός Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής  
 
α. Γενικά  
 
Η δραστηριότητα αφορά την εφαρμογή ΕΚΚΟ που υπολογίζει το Ελάχιστο Κόστος 
Κατασκευής Οικοδομών και το κατανείμει στις επιμέρους εργασίες του έργου 
σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 
 
β. Αναλυτική Περιγραφή Δραστηριότητας 

 
 
Στάδιο 1ο:  Προετοιμασία 

 
Ο εκπαιδευτής κάνει μια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας 

τους διδακτικούς της στόχους. Δίνονται στους εκπαιδευόμενους προφορικές 
οδηγίες, στις οποίες αναλύεται ο ρόλος τους καθώς και ο γενικότερος σκοπός της 
δραστηριότητας.  
 
Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 
 
O εκπαιδευτής παρουσιάζει στους εκπαιδευόμενους τις παρακάτω εντολές της 
εφαρμογής ΕΚΚΟ: 
 

 Αρχείο Άδειας 
Με την επιλογή αυτή μπορούμε να καλέσουμε κάποιο αρχείο μελέτης ή να 
δημιουργήσουμε ένα νέο (εικόνα 31). 
 

 
Εικόνα Ι.1-53 

 
 
 

 Δεδομένα 
Κάνοντας κλίκ στην επιλογή δεδομένα του κατακόρυφου μενού αριστερά στην 
οθόνη ανοίγει το παρακάτω menu: 

1. Αυτόματη μεταφορά δεδομένων 
Με την εντολή αυτή έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε ένα αρχείο του 
προγράμματος Civil και στην συνέχεια να κάνουμε αυτόματη μεταφορά στοιχείων 
στο πρόγραμμα ΕΚΚΟ. 

2. Γενικά στοιχεία κτιρίου (εικόνα 32) 
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Εικόνα Ι.1-54 

 
Στα γενικά στοιχεία του κτιρίου πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουμε την Τιμή 
Ζώνης (ΤΖ) και τη Μέση Τιμή Ζώνης (μΤΖ) 
Αν η οικοδομή βρίσκετε σε περιοχή που δεν έχει Τιμή Ζώνης, τότε βάζουμε την 
Τιμή Ζώνης της πλησιέστερης μέχρι 3 χλμ. περιοχής, αν βέβαια υπάρχει. Στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να το δηλώσετε στο πεδίο ″εντός τριών χλμ″. 
 
Σαν τον αριθμό όψεων λαμβάνουμε τον αριθμό των δομών ή των κοινόχρηστων 
χώρων ( πλατείες κ.λπ.) που συνορεύει το κτίριο και όχι τις πραγματικές όψεις. να 
Δηλώνουν τον τύπο κατασκευής  δίνοντας 0 για οπλισμένο σκυρόδεμα ή 1 για 
σιδηροκατασκευή. 

 

3. Περιγραφή οικοδομής (εικόνα Ι.1-55) 

 

 
Εικόνα Ι.1-55 

 
Στον πίνακα αυτό δίνουμε τα μ2 κάθε χώρου (κύριου ή βοηθητικού) στην 
αντίστοιχη στήλη.  

 
4. Αρχικές τιμές 

Σαν αρχικές τιμές το πρόγραμμα έχει τις Τιμές Εκκίνησης κάθε κατηγορίας κτιρίου 
ώστε να μην επηρεάζεται η επίλυση από πιθανή αλλαγή των τιμών Εκκίνησης που 
βρίσκονται στους  ''συντελεστές '' και το κάθε αρχείο να έχει τις τιμές Εκκίνησης 
της εποχής του. Το κόστος Εκκίνησης που το πρόγραμμα λαμβάνει υπ ' όψιν του 
για να υπολογίσει το ΚΚΟ  προέρχεται απ' αυτή την επιλογή. 
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 Αποτελέσματα 

Κάνοντας κλίκ στην επιλογή αποτελέσματα ανοίγει το παρακάτω menu: 
 

1. Συνοπτικά αποτελέσματα (εικόνα Ι.1-56) 

 

 
Εικόνα Ι.1-56 

 
Εμφανίζεται πίνακας στον οποίο υπολογίζεται το Κ.Κ.Ο ανά χρήση καθώς και το 
συνολικό Κ.Κ.Ο του κτιρίου. 
 

2. Εκτύπωση αποτελεσμάτων 
 

 Πίνακες 
 Κάνοντας κλικ στην επιλογή αυτή ανοίγει το παρακάτω menu: 

1. Κ.Κ.Ο. αρχικών πινάκων  

Στον αυτό έρχονται , μετά από την επίλυση των δεδομένων που έχετε δώσει, 
τα Κ.Κ.Ο. που αντιστοιχούν σε κάθε αρχικό πίνακα.  

2. Αρχικός πίνακας 1: αναφέρεται σε κτίρια κατοικιών (πολυκατοικίες-
μονοκατοικίες. 

3. Αρχικός πίνακας 2 : αναφέρεται σε κτίρια γραφείων , καταστημάτων και 
εμπορικών κέντρων 

4. Αρχικός πίνακας 3: αναφέρεται σε σταθμούς αυτοκινήτων, 
γεωκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις , βιομηχανικά-βιοτεχνικά κτίρια και 
αποθήκες. 

5. Αρχικός πίνακας 4: αναφέρεται σε ξενοδοχεία, νοσηλευτήρια, 
εκπαιδευτήρια, μουσεία κτλ. 

6. Τελικός πίνακας 
   

 Έντυπα 
Η εφαρμογή ΕΚΚΟ περιέχει τα εξής έντυπα: έντυπο Α (πολυκατοικίες), έντυπο Β 
(μονοκατοικία),έντυπο Γ (γραφ./ καταστ./ εμπ.κέντρα), έντυπο Δ, έντυπο Ε-
ΣΤ,(υπόλοιπα κτίρια), αρχικός πίνακας 1 (κατοικίες),αρχικός πίνακας 2 (γραφείο-
καταστήματα),αρχικός πίνακας 3 (σταθμ.αυτ./γεωργ.), αρχικός πίνακας 4 
(Ξενοδοχ./Νοσηλ./Εκπαιδ.), τελίκος πίνακας ,δήλωση εργασιών (εικόνα Ι.1-57). 
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Εικόνα Ι.1-57 

 

 Εκτύπωση εντύπων 
Μπορούμε να επεξεργαστούμε και να εκτυπώσουμε τα παραπάνω έντυπα.  
 

 Συντελεστές 
Στο σημείο αυτό του προγράμματος βρίσκονται όλοι οι συντελεστές οι οποίοι 
υπεισέρχονται στον υπολογισμό του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομών. 
 

 Χρήσιμες πληροφορίες 
Εδώ βρίσκονται πληροφορίες σχετικά με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, 
εγκυκλίους Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Μέσες Τιμές Ζώνης κ.α. 

 
 
 
 

Στάδιο 3ο:  Εφαρμογή 
 
Για την NEA ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ της προηγούμενης δραστηριότητας 
υπολογίστε το Ελάχιστο Κόστος Κατασκευής της οικοδομής και εκτυπώστε τα 
ανάλογα έντυπα. 
 
Βήμα 1ο: Οι εκπαιδευόμενοι ανοίγουν την εφαρμογή ΕΚΚΟ, επιλέγουν τον φάκελο 
που αποθηκεύουν τα παραδοτέα όπως και στην προηγούμενη ενότητα και δίνουν 
τίτλο μελέτης NEA ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (εικόνα 36). 
 

 
Εικόνα Ι.1-58 
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Βήμα 2ο:  Από την επιλογή δεδομένα κάνουν αυτόματη εισαγωγή του αρχείου που 
δημιούργησαν στην προηγούμενη δραστηριότητα (εικόνα Ι.1-59). 

 
Εικόνα Ι.1-59 

Βήμα 3ο: Στο πίνακα γενικά στοιχεία κτιρίου δίνουν Τιμή Ζώνης 80,00€ και για 
Μέση Τιμή Ζώνης επιλέγουν Θεσσαλίας ή αν θέλουν βρίσκουν και βάζουν της 
περιοχής που διαμένουν ή κάποια της αρεσκείας τους.  
 
Βήμα 4ο: Στην επιλογή αποτελέσματα, εμφανίζετε ο πίνακας Κόστους Κατασκευής 
ανά χρήση και συνολικά (εικόνα Ι.1-60). 
   

 
Εικόνα Ι.1-60 

 
Βήμα 5ο:Στην επιλογή πίνακες και συγκεκριμένα στον αρχικό πίνακα Ι αφού 
πρόκειται για κατοικία βλέπουν την κατανομή που έχει κάνει  η εφαρμογή στις 
διάφορες εργασίες (εικόνα Ι.1-61). 
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Εικόνα Ι.1-61 

 
Βήμα 6ο: Από την επιλογή έντυπα και συγκεκριμένα έντυπο Α έχουν μια 
προεπισκόπηση του εντύπου που θέλουν να εκτυπώσουν (εικόνα Ι.1-62).     
                                                     

 
Εικόνα Ι.1-62 

 
Βήμα 7ο: Από την επιλογή εκτύπωση εντύπων επιλέγουν και εκτυπώνουν το 
έντυπο Α (εικόνα Ι.1-63). 
 

 
Εικόνα Ι.1-63 

 
Βήμα 8ο: Κλείνουν την εφαρμογή 
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Στάδιο 4ο:  Αξιολόγηση 
 
Οι εκπαιδευόμενοι στην αρχή του εκπαιδευτικού σεναρίου όρισαν περιοχή και 
φάκελο αποθήκευσης των αρχείων της εφαρμογής. Έτσι όταν τελειώσουν υπάρχει 
αποθηκευμένη στον προσωπικό τους φάκελο.  
Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα γίνει με τη μέθοδο  portfolio. Τα αρχεία των 
εφαρμογών που δημιουργούν θα αποθηκευτούν σε φάκελο και θα υπάρχει η 
δυνατότητα για αναθεώρησή τους οποιαδήποτε στιγμή.  
 
 
 
Δραστηριότητα 3:  Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
 
α. Γενικά  
 
Η δραστηριότητα αφορά την εφαρμογή Μέτρα Ασφάλειας με την οποία 
συμπληρώνουμε το έντυπο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στο οποίο περιγράφουμε 
τα διάφορα στάδια κατασκευής του κτιρίου και προβλέπουμε πιθανούς κινδύνους 
που μπορεί να προκύψουν καθώς και το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν, και τον 
Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας που περιέχει οδηγίες και σχέδια, που θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου. 
 
β. Αναλυτική Περιγραφή Δραστηριότητας 

 
 
Στάδιο 1ο:  Προετοιμασία 

 
Ο εκπαιδευτής κάνει μια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας 

τους διδακτικούς της στόχους. Δίνονται στους εκπαιδευόμενους προφορικές 
οδηγίες, στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του καθώς και ο γενικότερος σκοπός της 
δραστηριότητας.  
 
 
Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 
 
O εκπαιδευτής παρουσιάζει στους εκπαιδευόμενους τις παρακάτω εντολές και 
αρχές επεξεργασίας του ΣΑΥ-ΦΑΥ: 

 

 Αρχείο Άδειας 
Με την επιλογή αυτή μπορούμε να καλέσουμε κάποιο αρχείο μελέτης ή να 
δημιουργήσουμε ένα νέο (εικόνα Ι.1-64). 
 

 
Εικόνα Ι.1-64 
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 Δεδομένα 
Κάνοντας κλίκ στην επιλογή δεδομένα του κατακόρυφου μενού αριστερά στην 
οθόνη ανοίγει το παρακάτω menu: 

1. Αυτόματη μεταφορά δεδομένων (όπως και οι προηγούμενες εφαρμογές) 
2. Γενικά στοιχεία κτιρίου 
Συμπληρώνουμε τα στοιχεία που ζητάει ο πίνακας π.χ ημερομηνία, έργο, 
διεύθυνση, ιδιοκτήτης κλπ (εικόνα Ι.1-65). 
 

 
Εικόνα Ι.1-65 

 

3. Περιγραφή κτιρίου 
Στον πίνακας αυτόν πρέπει να δώσουμε δεδομένα όπως: εμβαδόν οικοπέδου, 
όγκος κτιρίου, αριθμός χώρων στάθμευσης κλπ (εικόνα Ι.1-66). 
 

 
Εικόνα Ι.1-66 

 

4. Τρόπος Κατασκευής Κτιρίου 
Σε αυτό το στάδιο συμπληρώνουμε τον τρόπο κατασκευής των τμημάτων που 
ζητούνται π.χ του φέροντος οργανισμού, επίστρωση δαπέδων, επενδύσεις, 
κάγκελα κλπ.(Το πρόγραμμα μας δίνει την δυνατότητα επιλογής από την λίστα 
ορισμένων έτοιμων περιγραφών) (εικόνα Ι.1-67) 
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Εικόνα Ι.1-67 

 

5. Φάσεις  εκτέλεσης του έργου 
Στον πίνακα αυτόν γράφουμε στην πρώτη στήλη την κάθε της εργασίας και 
στις υπόλοιπες περιγράφουμε πιθανούς ή μη κινδύνους ανάλογα με το θέμα 
της κάθε στήλης. (εικόνα Ι.1-68). 
 

 
Εικόνα Ι.1-68 

 
 

 Βασικά έντυπα 
Κάνοντας κλίκ στην επιλογή αποτελέσματα ανοίγει το παρακάτω menu: 

1. Σχέδιο ασφάλειας και υγείας 
2. Φάκελος ασφάλειας και υγείας 
3. Τεχνική περιγραφή 
 

 Εκτύπωση εντύπων 
Μπορούμε να επεξεργαστούμε και να εκτυπώσουμε τα παραπάνω έντυπα.  
 

 Συντελεστές  
Στην εντολή αυτή εμφανίζεται η λίστα των μηχανικών του έργου. 
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 Χρήσιμες πληροφορίες 
Εδώ βρίσκονται πληροφορίες σχετικά με σχετικές Π.Δ, Νόμους, Φ.Ε.Κ. κλπ. 
 
Στάδιο 3ο:  Εφαρμογή 
 
Για την Νέα Διώροφη Κατοικία με Υπόγειο ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να 
δημιουργήσουν το Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας και να εκτυπώσουν 
τα ανάλογα έντυπα. 
 
Βήμα 1ο: Ανοίγουν την εφαρμογή ASFALEIA, επιλέγουν τον φάκελο που 
αποθηκεύουν τα παραδοτέα όπως και στις προηγούμενες ενότητες και δίνουν τίτλο 
μελέτης NEA ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (εικόνα Ι.1-69). 
 

 
Εικόνα Ι.1-69 

 
Βήμα 2ο: Από την επιλογή δεδομένα κάνουν αυτόματη εισαγωγή του αρχείου που 
δημιούργησαν στην πρώτη δραστηριότητα. 
 
Βήμα 3ο: Στους πίνακες γενικά στοιχεία κτιρίου και περιγραφή κτιρίου 
συμπληρώνουν τα κενά που αφορούν το όνομα του μηχανικού που θα είναι 
υπεύθυνος για το Σ.Α.Υ. και το Φ.Α.Υ τον αριθμό της άδειας, τον όγκο του κτιρίου, 
τον αριθμό χώρων στάθμευσης και των χώρο των αποθηκών (εικόνα Ι.1-70). 
 

     
Εικόνα Ι.1-70 

Βήμα 4ο: Στην επιλογή τρόπο κατασκευής κτιρίου έχουν μεταφερθεί αυτόματα οι 
επιλογές και έτσι πηγαίνουν στον πίνακα φάσεις εκτέλεσης του έργου στον οποίο 
συμπληρώνουν - διορθώνουν τον πίνακα ανάλογα με τους κατά περίπτωση 
κινδύνους. 
 
Βήμα 5ο: Από την επιλογή  βασικά έντυπα έχουν μια προεπισκόπηση των εντύπων 
που θέλουν να εκτυπώσουμε.     
                                                     
Βήμα 6ο: Από την επιλογή εκτύπωση εντύπων επιλέγουν και εκτυπώνουν τα 
έντυπα που θέλουν. 
 
Βήμα 7ο: Κλείνουν την εφαρμογή 
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Στάδιο 4ο:  Αξιολόγηση 
 
Οι εκπαιδευόμενοι στην αρχή του εκπαιδευτικού σεναρίου όρισαν περιοχή και 
φάκελο αποθήκευσης των αρχείων της εφαρμογής. Έτσι όταν τελειώσουν υπάρχει 
αποθηκευμένη στον προσωπικό τους φάκελο.  
Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα γίνει με τη μέθοδο  portfolio. Τα αρχεία των 
εφαρμογών που δημιουργούν θα αποθηκευτούν σε φάκελο και θα υπάρχει η 
δυνατότητα για αναθεώρησή τους οποιαδήποτε στιγμή.  
 
 
Δραστηριότητα 4: Χρονικός Προγραμματισμός Έργου 
 
α. Γενικά  
 
Η δραστηριότητα αφορά την βοηθητική εφαρμογή της Πόλης την xronos με την 
οποία έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε το διάγραμμα Gantt το οποίο 
είναι αναγκαίο για τα δημόσια έργα και για την έκδοση οικοδομικής άδειας . 
 
β. Αναλυτική Περιγραφή Δραστηριότητας 

 
 
Στάδιο 1ο:  Προετοιμασία 
 

Ο εκπαιδευτής κάνει μια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας 
τους διδακτικούς της στόχους. Δίνονται στους εκπαιδευόμενους προφορικές 
οδηγίες, στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε εκπαιδευόμενου καθώς και ο 
γενικότερος σκοπός της δραστηριότητας.  

 
 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 
 
O εκπαιδευτής παρουσιάζει στους εκπαιδευόμενους τις παρακάτω εντολές και 
αρχές επεξεργασίας του Xronos: 
 

 Αρχείο Άδειας 
Με την επιλογή αυτή μπορούμε να καλέσουμε κάποιο αρχείο μελέτης ή να 
δημιουργήσουμε ένα νέο (εικόνα Ι.1-71). 
 

 
Εικόνα Ι.1-71 
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 Δεδομένα 
Στην επιλογή δεδομένα του κατακόρυφου μενού αριστερά στην οθόνη δίνουμε 
περιγραφή και την διεύθυνση του έργου, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, την 
ημερομηνία και τα στοιχεία του μηχανικού (εικόνα Ι.1-72). 
 

 
Εικόνα Ι.1-72 

 
 

 Χρονοδιάγραμμα 
Κάνοντας κλικ στην επιλογή χρονοδιάγραμμα ανοίγουμε το παρακάτω menu: 

1. Παράμετροι Gant. 

Στην επιλογή αυτή δίνουμε δεδομένα όπως τον τίτλο για το διάγραμμα, τον τρόπο 
παρουσίασης του διαγράμματος δηλαδή ημερολογιακή ή με ημέρες εργασίας, την 
ημερομηνία έναρξης του έργου και την συνολική διάρκεια. 

2. Επεξεργασία Χρονοδιαγράμματος  
Συμπληρώνουν τα ζητούμενα σε κάθε στήλη (εικόνα Ι.1-73). 
 

 
Εικόνα Ι.1-73 

3. Υπεραγορές και πολυκαταστήματα 
 Εκτύπωση αναλυτικού 
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Με την επιλογή αυτή γίνεται η εκτύπωση του αναλυτικού προϋπολογισμού του 
πίνακα Gantt. Σημειωτέον ότι το πρόγραμμα μας εκτυπώνει μόνο όσες εργασίες 
έχουν προϋπολογισμό. 
 

 Προκαθορισμένος πίνακας 
Με την επιλογή αυτή θέτουμε τον τρέχον πίνακα ως προκαθορισμένο για κάθε νέο 
αρχείο διαγράμματος Gantt. 
  

 Βιβλιοθήκη μηχανικών 
Η βιβλιοθήκη μηχανικών που είναι κοινή σε όλες τις εφαρμογές του Civil.  
 
Στάδιο 3ο:  Εφαρμογή 
 
Οι εκπαιδευόμενοι για την Νέα Διώροφη Κατοικία με Υπόγειο πρέπει να 
δημιουργήσουν το διάγραμμα Gantt και να εκτυπώσουν τα ανάλογα έντυπα. 
 
Βήμα 1ο: Ανοίγουν την βοηθητική εφαρμογή XRONOS, επιλέγουν τον φάκελο που 
αποθηκεύουν τα παραδοτέα και δίνουν τίτλο μελέτης NEA ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ 
ΥΠΟΓΕΙΟ (εικόνα Ι.1-74). 
 

 
Εικόνα Ι.1-74 

 
Βήμα 2ο: Συμπληρώνουν τα στοιχεία στον πίνακα αρχικών τιμών (εικόνα Ι.1-75).  
 

 
Εικόνα Ι.1-75 

 
Βήμα 3ο: Στην επιλογή χρονοδιάγραμμα (Περιγραφή κτιρίου και αποστάσεις από 
γειτονικά κτίρια) συμπληρώνουν τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν τις ημέρες 
διάρκειας, την μονάδα μέτρησης, την ποσότητα και την τιμή μονάδας. (μπορούν 
να βασιστούν στα άρθρα ΑΤΟΕ) (εικόνα Ι.1-76) 
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Εικόνα Ι.1-76 
                                                   
Βήμα 4ο: Από την επιλογή εκτύπωση αναλυτικού εκτυπώνουν τον αναλυτικό 
προϋπολογισμό του πίνακα Gantt. 
 
Βήμα 5ο: Κλείνουν την εφαρμογή 
 
 
Στάδιο 4ο:  Αποστολή Συζήτηση – παρατηρήσεις 
 
Το σύνολο των υλικών των δραστηριοτήτων στέλνεται στον επιμορφωτή. 
Πραγματοποιείται διάλογος με βάση τα συμπεράσματα των ομάδων.  
 
Στάδιο 5ο:  Αξιολόγηση 
 
Οι εκπαιδευόμενοι στην αρχή του εκπαιδευτικού σεναρίου όρισαν περιοχή και 
φάκελο αποθήκευσης των αρχείων της εφαρμογής. Έτσι τώρα που τελείωσαν όλες 
οι δραστηριότητες υπάρχουν αποθηκευμένες στον προσωπικό τους φάκελο.  
Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα γίνει με τη μέθοδο  portfolio. Τα αρχεία των 
εφαρμογών που δημιουργούν θα αποθηκευτούν σε φάκελο και θα υπάρχει η 
δυνατότητα για αναθεώρησή τους οποιαδήποτε στιγμή.  
 

 

Δραστηριότητα  
 
Οι εκπαιδευόμενοι (σε ομάδες των 4-5 ατόμων) και ο εισηγητής 
συζητούν για:  
α) τις αρχές που πρέπει να διέπουν την κατασκευή σεναρίων και 
υλικού για μάθηση με χρήση ΤΠΕ καθώς και για 
β) την πιθανή φόρμα (format) ενός σεναρίου και του 
συνοδευτικού υλικού. 
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