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ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ
Σύντοµη Περιγραφή Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων
(προφίλ επαγγέλµατος)
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ µέσω συστηµάτων Η/Υ»
ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Οι σηµερινές σχεδιαστικές ανάγκες µε Η/Υ είναι η ικανότητα σχεδίασης µεγάλου φάσµατος
εφαρµογών σε δύο διαστάσεις και για την ορατή πενταετία η σχεδίαση σε τρεις διαστάσεις, µε
στατική ή δυναµική φωτορεαλιστική απεικόνιση. Σε αυτά σκοπεύει και η εκπαίδευση της ειδικότητας.
∆ηλαδή το γνωσιολογικό επίπεδο είναι ευρύ, µε στόχο να δώσει στον εκπαιδευόµενο την ικανότητα
αναζήτησης επαγγελµατικής αποκατάστασης σε οποιοδήποτε Ιδιωτικό Τεχνικό γραφείο, Βιοµηχανική
Μονάδα, ή φορέα του ∆ηµοσίου και συγκεκριµένα σε σχεδίαση έργων Πολιτικού Μηχανικού, έργων
Αρχιτέκτονος, Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού µέσω του Η/Υ .
Οι διπλωµατούχοι της ειδικότητας σχεδιαστές µέσω συστηµάτων Η/Υ (CAD Users) θα είναι ικανοί
να ανταπεξέλθουν στα παρακάτω επαγγελµατικά καθήκοντα:
1.Χρήση Η/Υ, σε περιβάλλον DOS και Windows.
2.Xρήση σχεδιαστικού προγράµµατος, για σχέδια σε δύο διαστάσεις.
3.Xρήση σχεδιαστικού προγράµµατος, για σχέδια σε τρεις διαστάσεις.
4.Οργάνωση περιβάλλοντος εργασίας σύµφωνα µε τις ανάγκες του χρήστη.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.Στόχος :
Η δυνατότητα των αποφοίτων οποιουδήποτε τύπου Λυκείου να αποκτήσουν τις κατάλληλες
γνώσεις και την ικανότητα να σχεδιάζουν µέσω Η/Υ.
2.Τοµέας ειδικότητας.
Η χρήση σχεδιαστικού προγράµµατος, για την σχεδίαση οποιουδήποτε κτιριακού, τεχνικού,
ηλεκτροµηχανολογικού έργου.
3.Τύπος απολυτηρίου εισαγωγής των καταρτιζοµένων.
Κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου.

4. Ιδιαίτερες ικανότητες-επαγγελµατικά καθήκοντα.
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας µπορούν:
1. Να γράψουν ένα κείµενο σε κειµενογράφο σε περιβάλλον Windows, να το µορφοποιήσουν
κατάλληλα και να το εκτυπώσουν.
Παράλληλα είναι σε θέση µε µικρή εξάσκηση για προσαρµογή, να γράψουν, να µορφοποιήσουν
και να εκτυπώσουν κείµενα από οποιοδήποτε άλλο κειµενογράφο του περιβάλλοντος Windows.
2. Nα συνθέσουν ένα απλό «λογιστικό φύλλο» σε λογιστικά φύλλα, να το διαχειριστούν κατάλληλα
και να το εκτυπώσουν.
Επίσης είναι σε θέση µε µικρή εξάσκηση για προσαρµογή να διαχειριστούν οποιοδήποτε άλλο
λογιστικό φύλλο σε περιβάλλον Windows.
Nα σχεδιάσουν µέσω του σχεδιαστικού προγράµµατος AUTOCAD R12 ή νεότερο, οποιοδήποτε
σχέδιο τους δοθεί ως σκαρίφηµα, σε δύο διαστάσεις, οποιαδήποτε κλίµακα και να το εκτυπώσουν
σε Raster ή Pen Plotter.
Το σχέδιο αυτό είναι δυνατό να ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες:
Οικοδοµικό Σχέδιο,
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο,
Σχέδιο Αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού,
Ηλεκτρολογικό Σχέδιο,
Μηχανολογικό Σχέδιο,
Τοπογραφικό Σχέδιο,
Τεχνικών & Υδραυλικών έργων.
3. Εκτός από την ικανότητα σχεδίασης µε το σχεδιαστικό πρόγραµµα ΑutoCAD, στο περιβάλλον
του MS-DOS/LAN,MS-Windows/LAN, ή UNIX, οι σχεδιαστές της ειδικότητας αυτής µπορούν να
σχεδιάσουν και µε οποιοδήποτε σχεδιαστικό πρόγραµµα, µε µικρή µόνο εξάσκηση για
προσαρµογή, αφού ήδη έχουν την βασική παιδεία, που είναι ανεξάρτητη από σχεδιαστικά
προγράµµατα.
4. Να σχεδιάσουν µέσω του σχεδιαστικού προγράµµατος ΑutoCAD R.12 ή νεότερο, οποιοδήποτε
σχέδιο τους δοθεί ως σκαρίφηµα, σε τρεις διαστάσεις και να το εκτυπώσουν σε Raster ή Pen
Plotter, σε αξονοµετρική ή προοπτική µορφή. Το σχέδιο αυτό είναι δυνατόν να ανήκει στις
παρακάτω κατηγορίες:
Οικοδοµικό Σχέδιο,
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο,
Σχέδιο Αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού.
5. Να παράγουν φωτοσκίαση µε τη φωτορεαλιστική µέθοδο, χρησιµοποιώντας τις µικρές
δυνατότητες του προγράµµατος ΑutoCAD R.12 που έχουν διδαχθεί. Με τη µικρή αυτή εµπειρία
όµως θα είναι ικανοί σε περιβάλλον εργασίας που θα απαιτήσει υψηλής στάθµης φωτοσκίαση,
ενώ παράλληλα θα διαθέτει και τα ανάλογα προγράµµατα, να ανταπεξέλθουν άριστα, αφού
χρειαστεί χρόνος προσαρµογής και εξοικείωσης µε το όποιο άλλο σχεδιαστικό πρόγραµµα.
6. Να οργανώσουν καλύτερα το περιβάλλον εργασίας τους, µέσω του σχεδιαστικού προγράµµατος
(Customization), όσο και του αντίστοιχου επαγγελµατικού χώρου που θα βρεθούν, µέσω των
µακροεντολών, µικρών προγραµµάτων σε AutoLISP, Pull Down Menus µε έτοιµα Βlocks & Slides
και γενικά ό,τι είναι δυνατόν να βελτιώσει την ταχύτητα απόδοσης της εργασίας.
7. Να ανταλλάξουν σχέδια-αρχεία από διαφορετικά προγράµµατα, από διαφορετικά λειτουργικά
συστήµατα και να τα προσαρµόσουν στις ανάγκες τους.

