Ειδικότητα: Ύφασµα – Ένδυση

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος

Α΄ Τάξη 2ου Κύκλου Τ.Ε.Ε.
5 ώρες /εβδοµάδα

Αθήνα, Απρίλιος 2001

Μάθηµα: « Τεχνολογία Προτύπων Κοπής (Πατρόν) ΙΙ».
Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εφοδιάσει και να αναπτύξει στους µαθητές/τριες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται να κατασκευάζουν βασικά και
σύνθετα πρότυπα κοπής (πατρόν), αλλά και να είναι σε θέση να ερµηνεύουν σχέδια ενδυµάτων από φωτογραφίες, δείγµατα και σκίτσα και κατασκευάζουν το
αντίστοιχο πατρόν για βιοµηχανική παραγωγή.

Β. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
Στο τέλος του µαθήµατος οι µαθητές / µαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση :
 Να γνωρίζουν τις µεθόδους παραγωγής προτύπων κοπής
 Να κατασκευάζουν τα πρότυπα κοπής (βάσεις πατρόν) για τα διάφορα είδη ενδυµάτων
 Να ερµηνεύουν σχέδια µοντέλων και να παράγουν το αντίστοιχο πατρόν βιοµηχανικά πατρόν.
 Να κάνουν τεχνικές αναλύσεις των σχεδίων που σχετίζονται µε την παραγωγή του ετοίµου ενδύµατος
 Να µετατρέπουν τα βασικά σχέδια πατρόν σε άλλα πρωτότυπα σχέδια πατρόν.
 Να δηµιουργούν µεγεθύνσεις των πατρόν.
 Να χειρίζονται το σύστηµα CAD (σχεδίασης πατρόν).
 Να επεξεργάζονται βασικά και σύνθετα πατρόν και να δηµιουργούν πρότυπα σχέδια πατρόν µε Ηλεκτρονική σχεδίαση (σύστηµα CAD) .
 Να δηµιουργούν µεγεθύνσεις των πατρόν µε το σύστηµα CAD
 Να δηµιουργούν τοποθέτηση πατρόν (φύλλο σχεδίασης για κοπή) και υπολογίζουν την κατανάλωση υφάσµατος.

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:






Βιβλίο µαθήµατος
Μηχάνηµα προβολής διαφανειών
Υλικά σχεδίασης πατρόν (φύλλα σχεδίασης, µολύβια, διαβήτης, χάρακες 50 cm και 100 cm, τρίγωνο, καµπυλόριγα, µέτρο µικρών αποστάσεων, µεζούρα,
ψαλίδια, σαπουνάκια )
Σύστηµα CAD Ηλεκτρονικής σχεδίασης και επεξεργασίας πατρόν µε τον απαραίτητο εξοπλισµό: Σταθµός Η/Υ, ηλεκτρονικό τραπέζι, plotter, εκτυπωτής,
σαρωτής, digit mouse
Εξειδικευµένο λογισµικό για το σύστηµα CAD ηλεκτρονικής σχεδίασης πατρόν.

 Ώρες ∆ιδασκαλίας : 5 (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διδάσκοντες οφείλουν να έχουν µια ευελιξία µέσα στο πλαίσιο του προτεινόµενου προγράµµατος σπουδών, ώστε να το προσαρµόζουν κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο στις εκάστοτε εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές συνθήκες.
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ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

Η αξιολόγηση του µαθήµατος
περιλαµβάνει
πρακτική
δοκιµασία:
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:
♦ Να εφαρµόζουν τις µεθόδους
κατασκευής των πατρόν του
Περιεχοµένου.
♦ Να κατασκευάζουν όλα τα είδη
των πατρόν παντελονιού που
διδάχθηκαν.
♦ Να κατασκευάζουν πατρόν
παντελονιού σε οποιαδήποτε
παραλλαγή και αν τους δοθεί, από
δείγµα ή φωτογραφία.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Παντελόνι Καµπάνα
Παντελόνι Εβαζέ στην Άκρη
Παντελόνι Φαρδύ
Παντελόνι Σωλήνας
Παντελόνι Βερµούδα
Παντελόνι Σορτς
Μεγεθύνσεις από το Βασικό
πατρόν
1.8 Μετατροπές βασικών Σχεδίων σε
πρωτότυπα Σχέδια

♦ Κατασκευή στον πίνακα ή µε
προβολή διαφανειών, επίδειξης
του τρόπου κατασκευής πατρόν,
των διαφόρων τύπων παντελονιών.
♦ Επίδειξη του τρόπου µεγεθύνσεων
ή σµικρύνσεων των φυσικών
µεγεθών.
♦ Επίδειξη φωτογραφιών, εικόνων,
διαφανειών, video των διαφόρων
τύπων παντελονιού.
Εργαστηριακή Άσκηση Νο 1.
Ασκήσεις κατασκευής πατρόν σε
συγκεκριµένο µέγεθος, για την
κάλυψη του περιεχοµένου
Εργαστηριακή Άσκηση Νο 2
Ασκήσεις κατασκευής πατρόν µε
µεγέθυνση από το βασικό και σε
παραλλαγές από δείγµατα ή
φωτογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΑΝ∆ΡΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:

2.1 Βάση ανδρικού παντελονιού.

♦ Κατασκευή στον πίνακα ή µε
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♦ Οι µαθητές καλούνται να
υλοποιήσουν µε σχεδιασµό
µε το χέρι ένα θέµα
παραπλήσιου περιεχοµένου
µε αυτό των εργαστηριακών
ασκήσεων του Α΄ Μέρους
του µαθήµατος.
♦ Για το Β΄ Μέρος του
µαθήµατος
οι
µαθητές
καλούνται να υλοποιήσουν
µε
τη
βοήθεια
του
ηλεκτρονικού υπολογιστή
και ειδικού λογισµικού
προγράµµατος
ηλεκτρονικής
σχεδίασης
πατρόν,
ένα
θέµα
παραπλήσιου περιεχοµένου
µε αυτό των εργαστηριακών
ασκήσεων . Βαθµολογείται
η συγκρότηση και η
πληρότητα της λύσης.

ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
♦ Να εφαρµόζουν τον τρόπο
κατασκευής πατρόν, των βασικών
σχεδίων ανδρικού παντελονιού.
♦ Να κατασκευάζουν τα βασικά είδη
πατρόν παντελονιού.

2.2 ∆ιάφορα είδη παντελονιού.
2.3 Μεγεθύνσεις από το Βασικό
πατρόν

προβολή διαφανειών, επίδειξης
του τρόπου κατασκευής πατρόν,
των διαφόρων τύπων ανδρικού
παντελονιού.

♦ Οι µαθητές παρουσιάζουν
στην τάξη τα όσα
αποκόµισαν από την
επίσκεψη.

5

♦ Προφορική ή γραπτή
παρουσίαση στην τάξη των
όσων αποκόµισαν από την
επίσκεψη.
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♦ Επίδειξη φωτογραφιών, εικόνων,
slides, video των διαφόρων τύπων
παντελονιού.
♦ ∆ιαµόρφωση οµάδων από τον
καθηγητή και οργάνωση
επίσκεψης σε χώρους κατασκευής
ανδρικού παντελονιού.
Εργαστηριακή Άσκηση Νο 3.
Ασκήσεις κατασκευής πατρόν σε
συγκεκριµένο µέγεθος, για την
κάλυψη του περιεχοµένου
Εργαστηριακή Άσκηση Νο 4
Ασκήσεις κατασκευής πατρόν µε
µεγέθυνση από το βασικό και σε
παραλλαγές από δείγµατα ή
φωτογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΦΟΡΕΜΑΤΑ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:
♦ Να εφαρµόζουν τις µεθόδους
κατασκευής των πατρόν του
περιεχοµένου.
♦ Να κατασκευάζουν όλα τα είδη
των πατρόν του περιεχοµένου που

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Φόρεµα Μακρύ
Φόρεµα µε Πένσες
Φόρεµα Ρεντιγκότα
Φόρεµα Princes
Φόρεµα Εγκυµοσύνης
Μεγεθύνσεις από το Βασικό
πατρόν

♦ Κατασκευή στον πίνακα ή µε
προβολή διαφανειών, επίδειξης
του τρόπου κατασκευής πατρόν,
του περιεχοµένου.
♦ Επίδειξη φωτογραφιών, εικόνων,
slides, video των διαφόρων τύπων
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ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
διδάχθηκαν.
♦ Να κατανοούν τη µέθοδο
µεγέθυνσης του βασικού πατρόν
♦ Να δηµιουργούν πατρόν µε
διάφορες παραλλαγές και σχέδια.

3.7 Μετατροπές βασικών Σχεδίων σε
πρωτότυπα Σχέδια

ενδυµάτων του περιεχοµένου.
♦ ∆ιαµόρφωση οµάδων από τον
καθηγητή και οργάνωση
επίσκεψης σε χώρους παραγωγής
πατρόν και ενδυµάτων.
Εργαστηριακή Άσκηση Νο 5.
Ασκήσεις κατασκευής πατρόν σε
συγκεκριµένο µέγεθος, για την
κάλυψη του περιεχοµένου
Εργαστηριακή Άσκηση Νο 6
Ασκήσεις κατασκευής πατρόν µε
µεγέθυνση από το βασικό και σε
παραλλαγές από δείγµατα ή
φωτογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΖΑΚΕΤΑ - ΤΑΓΙΕΡ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:

♦ Κατασκευή στον πίνακα ή µε
προβολή διαφανειών, επίδειξης
του τρόπου κατασκευής πατρόν,
του περιεχοµένου.

4.1 Ζακέτα Ανδρικού Τύπου
4.2 Κλασικό Ταγιέρ

♦ Να εφαρµόζουν τις µεθόδους
κατασκευής των πατρόν του
περιεχοµένου.
♦ Να δηµιουργούν πατρόν µε
διάφορες παραλλαγές και σχέδια.
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Εργαστηριακή Άσκηση Νο 7.
Ασκήσεις κατασκευής πατρόν σε
συγκεκριµένο µέγεθος, για την
κάλυψη του περιεχοµένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:
♦ Να εφαρµόζουν τις µεθόδους
κατασκευής των πατρόν του

5.1 Σκελετός Πουκαµίσου (Ανδρικού
- Γυναικείου)
5.2 Πουκάµισα Μακριά
5.3 Γυναικεία Πουκαµίσα µε άνοιγµα

♦ Κατασκευή στον πίνακα ή µε
προβολή διαφανειών, επίδειξης
του τρόπου κατασκευής πατρόν,
του περιεχοµένου.
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ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
περιεχοµένου.
Να δηµιουργούν πατρόν µε διάφορες
παραλλαγές και σχέδια.

εµπρός
Εργαστηριακή Άσκηση Νο 8.
Ασκήσεις κατασκευής πατρόν σε
συγκεκριµένο µέγεθος, για την
κάλυψη του περιεχοµένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΝΥΧΤΙΚΑ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:
♦ Να εφαρµόζουν τις µεθόδους
κατασκευής των πατρόν του
περιεχοµένου.
Να δηµιουργούν πατρόν µε διάφορες
παραλλαγές και σχέδια.

6.1 Νυχτικά (µε ή χωρίς µανίκι - µε ή
χωρίς γιακά)
6.2 Ανδρική πιζάµα.

♦ Κατασκευή στον πίνακα ή µε
προβολή διαφανειών, επίδειξης
του τρόπου κατασκευής πατρόν,
του περιεχοµένου.
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♦ Ανάθεση εργασίας στους
µαθητές µε θέµα π.χ. «Η
ιστορία του παλτό, είδη και
υφάσµατα κατασκευής
παλτό».
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Εργαστηριακή Άσκηση Νο 9.
Ασκήσεις κατασκευής πατρόν σε
συγκεκριµένο µέγεθος, για την
κάλυψη του περιεχοµένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΠΑΛΤΟ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:
♦ Να εφαρµόζουν την βάση
σκελετού του παλτό.
♦ Να κατασκευάζουν σε νούµερα
και µεγέθη, πατρόν διαφόρων
παλτό.
♦ Να δηµιουργούν πατρόν µε
διάφορες παραλλαγές και σχέδια.

7.1 Κατασκευή βασικού πατρόν για
παλτό.
7.2 Κλασική Γραµµή
7.3 Εβαζέ
7.4 Ριχτό
7.5 Ρεντιγκότα 1ος-2ος τύπος
3.8 Μεγεθύνσεις από το Βασικό
πατρόν
7.6 Μετατροπές βασικών Σχεδίων σε
πρωτότυπα Σχέδια

♦ Κατασκευή στον πίνακα ή
προβολή διαφανειών, επίδειξης
του τρόπου κατασκευής πατρόν,
των διαφόρων τύπων παλτό.
♦ Επίδειξη φωτογραφιών, εικόνων,
slides, video των διαφόρων τύπων
παλτό.
♦ Επίδειξη υφασµάτων που
χρησιµοποιούνται για κατασκευή
παλτό.
Εργαστηριακή Άσκηση Νο 10.
Ασκήσεις κατασκευής πατρόν σε
συγκεκριµένο µέγεθος, για την
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ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

♦ Παρουσίαση των µαθητών
στην τάξη της εργασίας που
τους ανατέθηκε.

5

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
κάλυψη του περιεχοµένου
Εργαστηριακή Άσκηση Νο 11
Ασκήσεις κατασκευής πατρόν µε
µεγέθυνση από το βασικό και σε
παραλλαγές από δείγµατα ή
φωτογραφίες
♦

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο : ΤΣΕΠΕΣ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:
♦ Να εφαρµόζουν τον τρόπο
κατασκευής των πατρόν του
περιεχοµένου.

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

♦ Κατασκευή στον πίνακα ή µε
προβολή διαφανειών, επίδειξης
του τρόπου κατασκευής πατρόν,
των διαφόρων τύπων από τσέπες.

Τσέπη σαφάρι
Τσέπη τετράγωνες
Τσέπη στρογγυλές
Τσέπη µε πατ
Τσέπες εσωτερικές

♦ Επίδειξη φωτογραφιών, εικόνων,
slides, video των διαφόρων τύπων
από τσέπες.

♦ Να δηµιουργούν πατρόν µε
διάφορες παραλλαγές και σχέδια.

♦ ∆ιαµόρφωση και οργάνωση
οµάδων από τον καθηγητή, για την
κατασκευή και συλλογή διαφόρων
ειδών από τσέπες.
♦ ∆ηµιουργία ταµπλό µε είδη
τσέπης.
Εργαστηριακή Άσκηση Νο 12.
Ασκήσεις κατασκευής πατρόν τσέπης
όλων των ειδών του περιεχοµένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο : ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΠΑΤΡΟΝ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:

9.1

Βασικά πατρόν του παιδικού

♦ Κατασκευή στον πίνακα ή µε
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ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ενδύµατος.

προβολή διαφανειών, επίδειξης
του τρόπου κατασκευής των
παιδικών πατρόν.

♦ Να εφαρµόζουν τις βασικές
διαφορές µεταξύ παιδικού και
γυναικείου, ανδρικού πατρόν.

♦ ∆ιανοµή πίνακα µε τις παιδικές
αναλογίες.

♦ Να κατασκευάζουν τα κύρια και
βασικά πατρόν των παιδικών
ενδυµάτων.

♦ Επίδειξη φωτογραφιών, εικόνων,
slides, video των διαφόρων τύπων
παιδικών ενδυµάτων.

♦ Να δηµιουργούν παιδικά πατρόν
µε διάφορες παραλλαγές και
σχέδια.

♦ ∆ιαµόρφωση οµάδων από τον
καθηγητή και οργάνωση
επίσκεψης σε χώρους κατασκευής
πατρόν και παραγωγής παιδικών
ενδυµάτων.

♦ Ανάθεση εργασίας στους
µαθητές, κατασκευής
πατρόν διαφόρων τύπων
παιδικών ρούχων και
αναλογιών.
♦ Οι µαθητές παρουσιάζουν
στην τάξη προφορικά τα
όσα αποκόµισαν από την
επίσκεψη, τονίζοντας και
δίνοντας έµφαση στις
κυριότερες φάσεις
παραγωγής πατρόν παιδικού
ενδύµατος.

♦ Συζήτηση
Εργαστηριακή Άσκηση Νο 13.
Ασκήσεις κατασκευής βασικού
πατρόν παιδικού ρούχου
Εργαστηριακή Άσκηση Νο 14.
Ασκήσεις µε εφαρµογές σε διάφορα
νούµερα και µεγέθη και σε ελεύθερη
παραγωγή τύπου και σχεδίου παιδικού
ενδύµατος

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ)
Να είναι σε θέση οι µαθητές:

10.1 Ηλεκτρονική Σχεδίαση Πατρόν
Σελίδα 8 από 10

10

ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
♦ Να αναφέρουν τα εργαλεία
µεταβολής και επεξεργασίας
πατρόν στο σύστηµα CAD.
♦ Να χειρίζονται όλα τα εργαλεία
µεταβολής και επεξεργασίας
πατρόν στο σύστηµα CAD
♦ Να κατασκευάζουν βασικού
πατρόν στον Η/Υ µε τη χρήση
όλων των εργαλείων σχεδιασµού
CAD
♦ Να εφαρµόζουν όλες τις
λειτουργίες του συστήµατος για τη
δηµιουργία, επεξεργασία και
τοποθέτηση απλών και
πολύπλοκων σχεδίων πατρόν
♦ Να επεξεργάζονται στο σύστηµα
όλα τα πατρόν που διδάχθηκαν µε
το συµβατικά τρόπο παραγωγής

10.2 Εργαλεία Μεταβολής πατρόν
10.3 Κατασκευή βασικού πατρόν στον
Η/Υ µε τη χρήση όλων των
εργαλείων σχεδιασµού CAD.
10.4 Ανάλογη και δυσανάλογη
Μεγέθυνση πατρόν σε
πολύπλοκα σχέδια
10.5 Εφαρµογή περιθωρίων ραφής στο
πατρόν
10.6 Έλεγχος τρόπου ραφής
κοµµατιών του ρούχου
10.7 ∆ηµιουργία και επεξεργασία
µοντέλου ρούχου από διάφορα
υφάσµατα
10.8 ∆ηµιουργία τοποθέτησης µε
συνδυασµό περισσοτέρων του
ενός ρούχου.
10.9 Χρήση εργαλείων τοποθέτησης
 Αλλαγή φάρδους υφάσµατος
 ∆ηµιουργία καρό
 Εισαγωγή νέου οδηγού ρούχου
 Υπολογισµός κατανάλωσης
υφάσµατος
10.10 Επεξεργασία και τοποθέτηση
των πατρόν που διδάχθηκαν στα
προηγούµενα κεφάλαια

♦ Σύστηµα CAD για το σχεδιασµό
και επεξεργασία πατρόν, µε όλο
τον απαραίτητο εξοπλισµό.
♦ Παρουσίαση και εξήγηση των
εργαλείων και των λειτουργιών του
λογισµικού προγράµµατος του
συστήµατος CAD.
Εργαστηριακή Άσκηση 15
Ασκήσεις χρήσεις των εργαλείων
µεταβολής και επεξεργασίας πατρόν.
Εργαστηριακή Άσκηση 16
Ασκήσεις κατασκευής βασικού
πατρόν στον Η/Υ µε τη χρήση όλων
των εργαλείων σχεδιασµού CAD.
Εργαστηριακή Άσκηση 17
Ασκήσεις δηµιουργίας µεγέθυνσης
ανάλογης και δυσανάλογης σε
πολύπλοκα σχέδια.
Εργαστηριακή Άσκηση 18
Ασκήσεις ∆ηµιουργίας και
επεξεργασίας µοντέλου ρούχου.
Εργαστηριακή Άσκηση 19
Ασκήσεις µε εφαρµογές ∆ηµιουργία
όλων των παραπάνω πατρόν µε
Ηλεκτρονική Σχεδίαση - Συστήµα
CAD.
• ∆ιαβάθµιση µεγεθών
• Τοποθετήσεις
• ∆ηµιουργία Φύλλων Σχεδίασης
• Μεγεθύνσεις
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ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
•

Εκτυπώσεις

Εργαστηριακή Άσκηση20 .
Ολοκληρωµένες ασκήσεις
δηµιουργίας, επεξεργασίας,
τοποθέτησης και εκτύπωσης εικονικής
παραγωγής.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

