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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 ∆οµικών Έργων» της ειδικότητας «Σχεδιαστών
∆οµικών Έργων», του τοµέα ∆οµικών Έργων της Γ τάξης ΕΠΑΛ.
Βασίζεται στην πραγµατοποίηση ενός επιµορφωτικού σεναρίου µε θέµα την
Οργάνωση Μελετών Νέας ∆ιώροφης Οικοδοµής που έχει αναλάβει εταιρία µελετών
και σχεδιαστών δοµικών έργων και ενσωµατώνεται στις διδακτικές ενότητες του
βιβλίου «O H/Y στο Χώρο των ∆οµικών Έργων» που διδάσκεται στην Γ τάξη ΕΠΑΛ
του τοµέα ∆οµικών Έργων.
Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε µικρές οµάδες, κάθε µία από τις οποίες
αντιπροσωπεύει τα µέλη της υποτιθέµενης εταιρίας. Ο επιµορφωτής αναλαµβάνει
ρόλο συντονιστή του έργου
Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν µία οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους
ρόλους. Από τους ρόλους αυτούς πρέπει να περάσουν όλα τα µέλη της οµάδας
καθώς εξοικειώνονται µε το CIVIL. Π.χ ο ρόλος του επιµορφούµενου Α: 1ος
Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας που αναλαµβάνει αυτός έχει τη µεγαλύτερη
ευχέρεια στο χειρισµό του CIVIL κατά την εξέλιξη του σεµιναρίου πρέπει να την
αναλάβουν όλοι.
Ο επιµορφωτής αντιπροσωπεύει τον επικεφαλή σχεδιαστή – συντονιστή της
εταιρίας µελετών και σχεδιαστών δοµικών έργων.
Μοιράζει αντίτυπα των σχεδίων στις οµάδες των επιµορφούµενων ή τα εισάγει σε
ηλεκτρονική µορφή στον server του εργαστηρίου.
Καθορίζει τη σύνθεση των οµάδων.
Εξηγεί και αναλύει τους τρόπους µε τους οποίους είναι δυνατή η πραγµατοποίηση
των δραστηριοτήτων.
Ζητά από κάθε οµάδα να εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία στα οποία αναφέρονται οι
δραστηριότητες.
Κατά την πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων παρέχει βοήθεια σχετικά µε τη
χρήση του λογισµικού.
Ο επιµορφωτής θα αξιολογήσει το τελικό αποτέλεσµα/ έντυπα που ανέπτυξε κάθε
οµάδα στο πλαίσιο της δραστηριότητας.
Ο επιµορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε οµάδα στην αρχή του
επόµενου µαθήµατος, και θα σχολιάσει τυχόν πρωτοτυπίες και επεκτάσεις της κάθε
δραστηριότητας.
Κάθε επιµορφωτής έχει στη διάθεσή του:
 Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο.
 Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
 Έντυπα ή ηλεκτρονικά σχέδια του διαγράµµατος κάλυψης και των επιµέρους
στοιχείων της άδειας που τους έχουν δοθεί.
Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft
ταχυδροµείου (Outlook Express)

Office,

Πρόγραµµα

ηλεκτρονικού

Τα ηλεκτρονικά αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων, για να τα δώσει στις οµάδες
που δεν τις ολοκλήρωσαν, προκειµένου να συνεχίσουν στην τρέχουσα
δραστηριότητα.
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Περιορισµοί: Ο επιµορφωτής φροντίζει να οριστούν οµάδες ίδιας δυναµικότητας
ανάλογα µε την εξοικείωση των επιµορφούµενων µε το Civil, τη χρήση τοπικού
δικτύου και τη χρήση του AutoCAD. Συµβουλεύει τα µέλη των οµάδων ώστε να
αναλάβουν δραστηριότητες ανάλογα µε το δυναµικό τους.
Φροντίζει να ενθαρρύνει την επικοινωνία µεταξύ των µελών της οµάδας και να
συλλέγει στοιχεία για την αξιολόγηση των οµάδων και των επιµορφούµενων
ξεχωριστά.
Οι πρώτες δραστηριότητες αφορούν την 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 ∆ιώροφης 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 επιµορφούµενους δίνονται τα απαραίτητα σχέδια την «Νέας ∆ιώροφης
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. Αξιολόγηση
Ο επιµορφωτής θα αξιολογήσει τις εφαρµογές που ανέπτυξε κάθε οµάδα στο
πλαίσιο της κάθε δραστηριότητας. Ο επιµορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε
κάθε οµάδα στην αρχή του επόµενου µαθήµατος, και θα σχολιάσει τυχόν
πρωτοτυπίες και επεκτάσεις της δραστηριότητας. Προτείνεται για κάθε
δραστηριότητα να γίνεται εκτύπωση και αποθήκευση του υλικού σε προσωπικό
αρχείο για κάθε επιµορφούµενο.

3. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων
∆ραστηριότητα 1η:
Ξενάγηση στο περιβάλλον της ΠΟΛΗΣ – Η Φιλοσοφία της
∆ιδακτικές ώρες: 3
Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται γνωριµία των µελών µεταξύ τους. Η
δραστηριότητα αφορά στην παρουσίαση του λογισµικού CIVIL και τη χρήση των
βασικών αρχών λειτουργίας. Ο επιµορφωτής αναφέρει και επιδεικνύει τις
λειτουργίες και δυνατότητες του CIVIL και ζητά από τους επιµορφούµενους να
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εκτελέσουν την εφαρµογή Πόλης για windows, να πειραµατιστούν ελεύθερα
επιλέγοντας εργαλεία της και να τρέξουν κύριες και βοηθητικές εφαρµογές της.
Για τη δραστηριότητα ο επιµορφωτής έχει στη διάθεσή του:
 Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο.
Λογισµικά: Civil.

∆ραστηριότητα 2η:
Βασικές αρχές - Γραµµές της Πόλης
∆ιδακτικές ώρες: 3
Ο επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τις βασικές αρχές της Πόλης
τις γραµµές: εντολών(µενού), διαχείρισης, θέσης, κατάστασης και ενεργειών.
Ζητά από τους επιµορφούµενους να κάνουν διαχείριση φακέλων να εκτελέσουν τις
εντολές: Ιστορικό ,Shell(Dos), µετατροπέας αρχείων, λήψη άδειας χρήσης. Να
ανατρέξουν στα αρχεία που βρίσκονται στο θέµατα για να ενηµερωθούν σχετικά µε
τη νοµοθεσία. Να προσπαθήσουν να αναγνώσουν την ιστοσελίδα της Civiltech
µέσα από την εφαρµογή civil και να αποστείλουν email. Από την εντολή κέλυφος
να αποκτήσουν πρόσβαση στους πόρους του συστήµατος τους (εκτυπωτές,
γραµµατοσειρά κ.λ.π.).
Επίσης ζητείται από τους επιµορφούµενους να επιλέξουν µία κύρια εφαρµογή από
την εντολή προγράµµατα για να τους αναλυθεί η γραµµή διαχείρισης, η γραµµή
θέσης, η γραµµή κατάστασης και η γραµµή ενεργειών.
Τέλος οι επιµορφούµενοι καλούνται να δηµιουργήσουν στην επιφάνεια εργασίας
µία περιοχή µε το όνοµα τους και µέσα σε αυτή να δηµιουργήσουν ένα φάκελο µε
το επώνυµό τους. Στην συνέχεια να προσθέσουν στο φάκελο ένα τουλάχιστο
συνηµµένο αρχείο π.χ το αρχείο AutoCAD που του έχει δοθεί και στη να το
διαγράψουν. Στην συνέχεια να µετονοµάσουν τον φάκελο µε τα αρχικά του
ονοµατεπώνυµό τους και να τον αποστείλουν σε λογαριασµό email που θα τους
δοθεί.
Για τη δραστηριότητα ο επιµορφωτής έχει στη διάθεσή του:
 Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο.
 Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
Λογισµικά: Civil, Πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Outlook Express)

∆ραστηριότητα 3η:
Εφαρµογή Αµοιβές – Υπολογισµός Αµοιβών - Φορολογικών
∆ιδακτικές ώρες: 6
Ο επιµορφωτής παρουσιάζει στους εκπαιδευόµενους την εφαρµογή Αµοιβές που
υπολογίζει τις αµοιβές των µηχανικών και τα φορολογικά, προκειµένου να εκδοθεί
µια οικοδοµική άδεια.
Οι επιµορφούµενοι καλούνται να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας της
εφαρµογής Αµοιβές, να γνωρίσουν το πλαίσιο της οθόνης εργασίας και τις γραµµές
εργαλείων και να εκτελέσουν την εφαρµογή για την «Νέα ∆ιώροφη Οικοδοµή µε
Υπόγειο».
Στη συνέχεια ο επιµορφωτής επιλύει απορίες και υποδεικνύει λύσεις σε ενδεχόµενα
προβλήµατα και ζητά από τους επιµορφούµενους να εκτυπώσουν τα
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παραδοτέα/έντυπα και να τα υποβάλλουν
δοθεί.

ηλεκτρονικά σε email που τους έχει

Για τη δραστηριότητα ο επιµορφωτής έχει στη διάθεσή του:
 Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο.
 Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
 Έντυπα ή ηλεκτρονικά σχέδια του διαγράµµατος κάλυψης και των επιµέρους
στοιχείων της άδειας που τους έχουν δοθεί.
Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft
ταχυδροµείου (Outlook Express)

Office,

Πρόγραµµα

ηλεκτρονικού

Ενότητα 4η:
Εφαρµογή ΕΚΚΟ –Υπολογισµός Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδοµών
∆ιδακτικές ώρες: 6
Ο επιµορφωτής παρουσιάζει στους εκπαιδευόµενους την εφαρµογή 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 ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
Οι επιµορφούµενοι καλούνται να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας της
εφαρµογής ΕΚΚΟ, να γνωρίσουν το πλαίσιο της οθόνης εργασίας και τις γραµµές
εργαλείων και να εκτελέσουν την εφαρµογή για την «Νέα ∆ιώροφη Οικοδοµή µε
Υπόγειο».
Τέλος ζητά από τους επιµορφούµενους να αποθηκεύσουν τα παραδοτέα, να τα
εκτυπώσουν και να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο email που τους έχει δοθεί.
Για τη δραστηριότητα ο επιµορφωτής έχει στη διάθεσή του:
 Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο.
 Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
 Έντυπα σχέδια της κάτοψης και των επιµέρους στοιχείων της άδειας που τους
έχουν δοθεί.
Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft
ταχυδροµείου (Outlook Express)

Office,

Πρόγραµµα

ηλεκτρονικού

∆ραστηριότητα 5η:
Εφαρµογή Μέτρα Ασφάλειας – Συµπλήρωση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας
∆ιδακτικές ώρες: 3
Ο επιµορφωτής παρουσιάζει στους εκπαιδευόµενους την εφαρµογή Μέτρα
Ασφάλειας µε την οποία συµπληρώνουµε το Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας και
Υγείας. Στο σχέδιο περιγράφουµε τα διάφορα στάδια κατασκευής του κτιρίου και
προβλέπουµε πιθανούς κινδύνους που µπορεί να προκύψουν καθώς και το πώς
πρέπει να αντιµετωπιστούν. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας περιέχει οδηγίες και
σχέδια, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής
του κτιρίου.
Οι επιµορφούµενοι καλούνται να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας της
εφαρµογής, να γνωρίσουν το πλαίσιο της οθόνης εργασίας, τις γραµµές εργαλείων
της και να την εκτελέσουν για την «Νέα ∆ιώροφη Οικοδοµή µε Υπόγειο».
Τέλος ζητά από τους επιµορφούµενους να αποθηκεύσουν τα παραδοτέα, να τα
εκτυπώσουν και να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο email που τους έχει δοθεί .
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Για τη δραστηριότητα ο επιµορφωτής έχει στη διάθεσή του:
 Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο.
 Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
 Έντυπα σχέδια της κάτοψης και των επιµέρους στοιχείων της άδειας που τους
έχουν δοθεί.
Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft
ταχυδροµείου (Outlook Express)

Office,

Πρόγραµµα

ηλεκτρονικού

Ενότητα 6η:
Εφαρµογή PYR199 – Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
∆ιδακτικές ώρες: 3
Ο επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους την εφαρµογή PYR199 µε την
οποία µπορούµε να συντάξουµε την µελέτη Παθητική Πυροπροστασίας ενός
καταστήµατος, διαµερίσµατος κλπ.
Οι επιµορφούµενοι καλούνται να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας της
εφαρµογής, να γνωρίσουν το πλαίσιο της οθόνης εργασίας και τις γραµµές
εργαλείων της και να εκτελέσουν την εφαρµογή για την «Νέα ∆ιώροφη Οικοδοµή
µε Υπόγειο».
Τέλος ζητά από τους επιµορφούµενους να αποθηκεύσουν τα παραδοτέα, να τα
εκτυπώσουν και να τα υποβάλλουν και ηλεκτρονικά στο email που τους έχει δοθεί.
Για τη δραστηριότητα ο επιµορφωτής έχει στη διάθεσή του:
 Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο.
 Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
 Έντυπα ή ηλεκτρονικά σχέδια της κάτοψης των ορόφων και των επιµέρους
στοιχείων της άδειας που τους έχουν δοθεί.
Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft
ταχυδροµείου (Outlook Express)

Office,

Πρόγραµµα

ηλεκτρονικού

Ενότητα 7η:
Εφαρµογή XRONOS – Χρονικός Προγραµµατισµός Έργων
∆ιδακτικές ώρες: 3
Η δραστηριότητα αφορά την βοηθητική εφαρµογή της Πόλης 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.
Οι επιµορφούµενοι καλούνται να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας της
εφαρµογής, να γνωρίσουν το πλαίσιο της οθόνης εργασίας και τις γραµµές
εργαλείων της και να εκτελέσουν την εφαρµογή για την «Νέα ∆ιώροφη Οικοδοµή
µε Υπόγειο».
Τέλος ο επιµορφωτής ζητά από τους επιµορφούµενους να αποθηκεύσουν τα
παραδοτέα, να τα εκτυπώσουν και να τα υποβάλλουν και ηλεκτρονικά στο email
που τους έχει δοθεί.
Για τη δραστηριότητα ο επιµορφωτής έχει στη διάθεσή του:
 Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο.
 Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
 Έντυπα σχέδια της κάτοψης και των επιµέρους στοιχείων της άδειας που τους
έχουν δοθεί.
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Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft
ταχυδροµείου (Outlook Express)

Office,

Πρόγραµµα

ηλεκτρονικού

Ενότητα 8η:
Εφαρµογή ΕΚΤΟS 98 – Υπολογισµός Προστίµων Αυθαιρέτων
∆ιδακτικές ώρες: 6
Η δραστηριότητα αφορά την εφαρµογή EKTOS98 µε την οποία υπολογίζουµε τα
πρόστιµα των αυθαιρέτων κτισµάτων σύµφωνα µε το Π.∆ 267.
Οι επιµορφούµενοι καλούνται να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας της
εφαρµογής, να γνωρίσουν το πλαίσιο της οθόνης εργασίας και τις γραµµές
εργαλείων και να εκτελέσουν την εφαρµογή για την «∆ιώροφη Οικοδοµή µε
Υπόγειο» µε δεδοµένα: 5 Χρόνια διατήρησης και όλες οι εργασίες
ολοκληρωµένες.
Τέλος επιµορφωτής ζητά από τους επιµορφούµενους να αποθηκεύσουν τα
παραδοτέα, να τα εκτυπώσουν και να τα υποβάλλουν και ηλεκτρονικά στο email
που τους έχει δοθεί.
Για τη δραστηριότητα ο επιµορφωτής έχει στη διάθεσή του:
 Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο.
 Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
 Έντυπα ή ηλεκτρονικά σχέδια του διαγράµµατος κάλυψης της άδειας που τους
έχουν δοθεί.
Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft
ταχυδροµείου (Outlook Express)

Office,

Πρόγραµµα

ηλεκτρονικού

Ενότητα 9η:
Εφαρµογή Κ1000 – Κατανοµή Χιλιοστών Συνιδιοκτησίας
∆ιδακτικές ώρες: 6
Η δραστηριότητα αφορά την εφαρµογή Κ1000 η οποία µας δίνει την δυνατότητα
να υπολογίσουµε τον πίνακα ποσοστών οριζόντιας συνιδιοκτησίας και
κοινόχρηστων κάποιου κτιρίου.
Οι επιµορφούµενοι καλούνται να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας της
εφαρµογής, να γνωρίσουν το πλαίσιο της οθόνης εργασίας ,τις γραµµές εργαλείων
και να εκτελέσουν την εφαρµογή για το «ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ».
Τέλος επιµορφωτής ζητά από τους επιµορφούµενους να αποθηκεύσουν τα
παραδοτέα, να τα εκτυπώσουν και να τα υποβάλλουν και ηλεκτρονικά email που
τους έχει δοθεί .
Για τη δραστηριότητα ο επιµορφωτής έχει στη διάθεσή του:
 Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο.
 Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
 Πίνακα µε στοιχεία του κτιρίου που χρειάζονται για την εφαρµογή.
Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft
ταχυδροµείου (Outlook Express)
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Office,

Πρόγραµµα

ηλεκτρονικού

Ενότητα 10η:
Οι Yπόλοιπες Εφαρµογές της Πόλης
∆ιδακτικές ώρες: 3
Ο επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τις υπόλοιπες βασικές και
βοηθητικές εφαρµογές της Πόλης όπως : το AVAX, Μetal για windows, MSD,
RICHTER, Roof για Windows, ∆ιαχείριση εντύπων Αίτησης και Υπεύθ. ∆ήλωσης,
Μελέτη Αποχέτευσης, Αυθαίρετα 2004, Αυθαίρετα Αύγουστος 1998, ∆ραχµή για
Windows, Πρόγραµµα Μελέτης Θερµοµόνωσης, Κτίσµα για Windows, Πολεοδοµία
για Windows, Ύδρευση, Κτηµατολόγιο και τους αναλύει την χρήση της κάθε
εφαρµογής και την φιλοσοφία λειτουργία της.
Οι επιµορφούµενοι καλούνται να περιηγηθούν στο περιβάλλον εργασίας των
εφαρµογών, να γνωρίσουν το πλαίσιο της οθόνης εργασίας τους, τις γραµµές
εργαλείων και να πειραµατιστούν ελεύθερα εισάγοντας δεδοµένα στις εφαρµογές
αυτές. Επίσης εξηγεί στους επιµορφούµενους για κάθε εφαρµογή την σχέση της µε
το CIVIL (σε αρκετές είναι εφικτή εισαγωγή δεδοµένων από άλλες εφαρµογές του
CIVIL) αλλά και µε άλλες αρχιτεκτονικές εφαρµογές.
Για τη δραστηριότητα ο επιµορφωτής έχει στη διάθεσή του:
 Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο.
 Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
 Έντυπα ή ηλεκτρονικά σχέδια .
Λογισµικά: Civil, AutoCAD, Microsoft
ταχυδροµείου (Outlook Express)
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Office,

Πρόγραµµα

ηλεκτρονικού

