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 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile) 
Βάση των διεθνών τάσεων της µόδας ο ενδυµατολόγος σχεδιαστής µόδας έχει σαν αντικείµενο 

τον σχεδιασµό ενδυµάτων. 
Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού και την αποδοχή των ιδεών του από το αγοραστικό κοινό 

διαθέτει : αισθητική παιδεία, τεχνική κατάρτιση, γνωρίζει την εξέλιξη της τεχνολογίας και το κόστος 
συσχετιζόµενο µε το επίπεδο αγοράς. 

Εργάζεται είτε ως ελεύθερος επαγγελµατίας είτε ως υπεύθυνος δηµιουργίας, οργάνωσης και 
εκτέλεσης παραγωγής σε βιοτεχνίες ή βιοµηχανίες ετοίµων ενδυµάτων. 
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2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis) 
∆ηµιουργία µοντέλων : περιλαµβάνει ντοσιέ µε ολοκληρωµένες κολεξιόν για κάθε σαιζόν. 
Επιλογή υφασµάτων και υλικών για τη ραφή δειγµάτων στα σχέδια που έχουν ξεχωρίσει 
από τη συλλογή. 
Κατασκευή του προτύπου πατρόν για κάθε σχέδιο. 
Ραφή - Πρόβα - διόρθωση των δειγµάτων (µε τη βοήθεια εξειδικευµένων ατόµων). 
Μεγεθύνσεις των προτύπων πατρόν στους οδηγούς που έχει επιλεγεί το συγκεκριµένο 
πελατολόγιο κατόπιν δειγµατισµού. 
Συντονισµός παραγωγής οδηγίες επί της ραφής και κοπής. 
Επιλογή συµπληρωµατικών σχεδίων (αξεσουάρ) για την ολοκλήρωση της παρουσίασης. 
Να προετοιµάζει το χώρο εργαστηρίου του και να διατηρεί τάξη σε αυτό. 
Να έχει παρατηρητικότητα - καλλιτεχνική αισθητική - φαντασία έµπνευση, πρακτικότητα. 
Να αναπτύσσει καλές κοινωνικές σχέσεις στους χώρους εργασίας. 
Να µπορεί να ερευνά την αγορά. 
Να χρησιµοποιεί και να κινεί αναλώσιµα υλικά. 
Να κοστολογεί τα προϊόντα εργασίας του. 
Να κάνει σωστή προβολή του έργου του. 
Να επιλύει επιχειρηµατικά προβλήµατα. 
Να γνωρίζει, να παρακολουθεί και να ενηµερώνεται συνεχώς για τις τάσεις και τις εξελίξεις 
της εργασίας του. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός Ενδυµατολογίας και 

Σχεδίασης Μόδας πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
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 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 
 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός Ενδυµατολογίας και Σχεδίασης Μόδας εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της 
ειδικότητας. 

 

 
Α. 3.1.1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Α1. Παλαιολιθική εποχή. 
Α2. Νεολιθική εποχή. 
Α3. Μεσοποταµία. 
Α4. Αίγυπτος (ανά χιλιετηρίδες) (παλαιό - Νέο Βασίλειο). 
Α5. Κυκλαδικός Πολιτισµός. 
Α6. Μινωική εποχή. 
Α7. Μυκηναϊκή εποχή. 
Α8. Γεωµετρική περίοδος. 
Α9. Αρχαϊκή περίοδος. 
Α10. Κλασσική περίοδος. 
Α11. Ελληνιστική περίοδος. 
Α12. Ρωµαϊκή περίοδος. 
Α13. Πρωτοχριστιανική περίοδος. 
Α14. Βυζαντινή εποχή. 
Α15. Αναγέννηση. 
Α16. Μανιερισµός. 
Α17. Μπαρόκ. 
Α18. Ροκοκό. 
Α19. Νεοκλασικισµός. 
Α20. Ροµαντισµός. 
Α21. Ρεαλισµός. 
Α22. Ιµπρεσιονισµός. 
Α23. Μεταϊµπρεσσιονισµός. 
Α24. Εξπρεσιονισµός. 
Α25. Φοβισµός. 
Α26. Κυβισµός. 
Α27. Φουτισµός. 
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Α28. Μπάου - Χάους. 
Α29. 2ος Αιώνας 
Α30. Σύγχρονη εποχή. 
Α31. Ελληνική Λαϊκή τέχνη. 
Α32. Σύγχρονη ζωγραφική - Γλυπτική - Αρχιτεκτονική. 
Α33. Φωτογραφία και Design. 

 
Β. 3.2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑΣ 

Β1. Προϊστορική Ενδυµασία - Αρχή - αιτίες. 
Β2. Λαοί της Μεσοποταµίας. 
Β3. Αιγυπτιακή Ενδυµασία (ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ - ΧΙΛΕΤΙΡΙ∆ΕΣ) 
Β4. Μινωική ενδυµασία. 
Β5. Κρητοµυκιναϊκή. 
Β6. Ελλάδος (Γεωµετρική - Αρχαϊκή - Κλασσική). 
Β7. Ετρούσκων - Γότθων - Σκύθων. 
Β8. Ρωµαϊκή Ενδυµασία. 
Β9. Βυζαντινή Ενδυµασία. 
Β10. Προχριστιανική Ενδυµασία (12ος αιώνας). 
Β11. Ενδυµασία Χρηστού - Αγίου. 
Β12. Μεσαίωνας (Ρωµαϊκός - Γοτθικός). 
Β13. Αναγέννηση (Ιταλική Ενδυµασία). 
Β14. Αναγέννηση (Γερµανική Ενδυµασία). 
Β15. Αναγέννηση (Ισπανική Ενδυµασία). 
Β16. 17ος αιώνας Στυλ Μπαρόκ. 
Β17. Ενδυµασία - Εποχή Λουΐ Κένζ (Louis XV). 
Β18. Ενδυµασίες περιόδου - στυλ ∆ιευθυντηρίου (Directoire). 
Β19. Ροκοκό (18ος αιώνας). 
Β20. Νεοκλασικισµός (19ος αιώνας). 
Β21. Ροµαντισµός. 
Β22. Προπολεµική ενδυµασία. 
Β23. Μεταπολεµικές ενδυµασίες. 
Β24. Σύγχρονη εποχή - Σηµαντικές αλλαγές στην ενδυµασία. 
Β25. Υψηλή ραπτική. 
Β26. Μεγάλοι µετρ της µόδας. 
Β27. Σύγχρονοι σχεδιαστές. 
Β28. Το pret a - porter. 
 

Γ. 3.1.3. ΥΦΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. 
Γ1. Φυτικές Ίνες. 
Γ2. Ζωικές Ίνες. 
Γ3. Συνθετικά νήµατα - Ακρυλικά. 
Γ4. Ελαστικά νήµατα. 
Γ5. Ορυκτά. 
Γ6. Μέτρηση - απορρόφηση υγρασίας - ελαστικότητα - Ειδικό βάρος - Αντοχή. 
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Γ7. Νήµατα - Νούµερα - Στρίψεις - Ποιοτικός έλεγχος - Ταξινόµηση - Τύποι (µονόκλωνα - 
δίκλωνα - πολύκλωνα). 

Γ8. Μπολκλέ νήµατα (σχηµατική παράσταση). 
Γ9. Τεχνητές Ίνες (Nylon - παράγωγα). 
Γ10. Γενικά για τα υφάσµατα. 
Γ11. ∆ιάφορα είδη υφασµάτων. 
Γ12. Σχηµατική αναγνώριση της υφάνσεως. 
Γ13. Αργαλειός - είδη του. 
Γ14. Τι είναι ο αργαλειός Ζακάρ. 
Γ15. Υφάνσεις - απλές - διαγκωνάλ - καρό. 
Γ16. Σχέδια υφάνσεως για (σατέν - βελούδο κ.λ.π.) 
Γ17. Πλεκτικές µηχανές - είδη. 

 
∆. 3.1.4. ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΟ∆ΑΣ 

∆1. Μηχανισµοί λειτουργίας στη διεθνή µόδα. 
∆2. Αλληλοεπιδράσεις διαφορετικών τύπων επαγγελµάτων στο χώρο της µόδας. 

- Πως καθορίζονται 
- Τι είναι οι τάσεις της µόδας 
- Χρονοδιάγραµµα 
- Ποια είδη βιοµηχανίας επηρεάζουν; 

∆3. Πως χρησιµοποιούνται τα διάφορα επαγγέλµατα στην βιοµηχανία της µόδας. 
∆4. Το ρίσκο της πρόβλεψης - Επιλογές - δυνατότητες - περιορισµοί. 
∆5. Πως χρησιµοποιούνται οι τάσεις για εµπορικούς συλλόγους ενδυµάτων. 
∆6. Οι διεθνείς γραµµατείς : χρώµατος - µαλλιού κ.λ.π. 
∆7. Τάσεις της µόδας για επόµενες δύο σαιζόν. 
∆8. Επαλήθευση των τάσεων ή απόρριψη. 
∆9. Αίτια εµπορικού αποτελέσµατος. 
∆10. Ερµηνεία στις εργασίες καταρτιζοµένων. 
∆11. Ερµηνεία στις συλλογές µαζικής παραγωγής. 
∆12. Ερµηνεία στις συλλογές µεγάλων σχεδιαστών στα διεθνή κέντρα µόδας και υψηλής 

ραπτικής. 
∆13. Προβολές από σύγχρονες επιδείξεις. 
∆14. Ποια είδη τάσεων µόδας απευθύνονται στα διαφορετικά επίπεδα πελατών - στόχων 

και γιατί; 
∆15. Από τι είδος ερεθίσµατα δηµιουργούνται οι τάσεις της µόδας. 

- Πόσο διαρκούν. 
- Ακµή - παρακµή.  

∆16. Συνδυασµός µαθήµατος µε το σχέδιο µόδας και της προσοµοίωσης. 
 

Ε. 3.1.5. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ε1. Ατοµικός χώρος εργασίας. 
Ε2. Χώρος Βιοµηχανίας - Βιοτεχνίας του ρούχου. 
Ε3. Εξοπλισµός για διάφορες φάσεις παραγωγής. 
Ε4. Η ραπτοµηχανή : είδη χειρισµός, τεχνικές βλάβες, συντήρηση. 
Ε5. Ο κοπτοράπτης. 
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Ε6. Ηλεκτρικό ψαλίδι. 
Ε7. Κοπτήριο - φινίρισµα 
Ε8. Πάγκοι εργασίας. 
Ε9. Σιδερωτήριο - πρέσα. 
Ε10. Ποιοτικός έλεγχος. 
Ε11. Συσκευασία. 
Ε12. Άλλοι χώροι : κλωστοϋφαντουργείο, βαφείο. 
Ε13. Μηχανές κεντήµατος. 
Ε14. Μηχανές πλεκτών. 

 
ΣΤ. 3.1.6. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟ∆ΑΣ 

ΣΤ1. Κοινωνία - Πολιτισµός Μόδα. 
ΣΤ2. ∆ηµογραφία - Κοινωνικά πρότυπα. 
ΣΤ3. Μορφές κατανάλωσης. 
ΣΤ4. Κατηγορίες δηµιουργών - Κατηγορίες παραγωγών. 
ΣΤ5. Μοχλοί της βιοµηχανίας της µόδας. 
ΣΤ6. Το χρονοδιάγραµµα της µόδας. 
ΣΤ7. Κοινωνικά νοήµατα και ντύσιµο. 
ΣΤ8. Αγοραστικό κοινό - Ο πελάτης - στόχος. 
ΣΤ9. Οικονοµικά επίπεδα αγοράς. 
ΣΤ10. Κοστολόγηση συλλογών παραγωγής. 
ΣΤ11. ∆ιαχείριση προκαθορισµένου κοστολογίου - budget. 
ΣΤ12. Marketing - Προσέγγιση του αγοραστικού κοινού. 
ΣΤ13. ∆ηµόσιες σχέσεις - πελατών - εργαζοµένων - εργοδοτών. 
ΣΤ14. Έρευνα αγοράς - αγοραστικής ανάγκης - επιθυµίας και εκπλήρωσης αυτής 

γρηγορότερα από ανταγωνιστές.  
ΣΤ15. Προώθηση προϊόντος και πρόσβαση στο κατάλληλο αγοραστικό κοινό. 
ΣΤ16. Ετοιµότητα αντιµετώπισης της ζήτησης. 
ΣΤ17. Κοινωνικοί θεσµοί - κοινωνικά επίπεδα - στρώµατα. 
ΣΤ18. Κοινωνία πόλης - χωριού - επαρχίας. 
ΣΤ19. Σχέση χώρου - κοινωνίας - εργασίας. 
ΣΤ20. Σχεδιασµός χώρου και οργάνωση της εργασίας. 

 
Ζ. 3.1.7. STYLING 

Ζ1. Σιλουέτα. 
Ζ2. Υφάσµατα. 
Ζ3. Χρώµατα. 
Ζ4. Η επίδραση των διαφόρων υφασµάτων στην επιλογή χρωµατικών συνδυασµών 

ανάλογα µε το σχέδιο.  
Ζ5. Κοινωνικές περιστάσεις, σε σχέση µε την επιλογή χρωµάτων - υφασµάτων - γραµµής 

σχεδίου. 
Ζ6. Τεχνικές υψηλής ραπτικής. 
Ζ7. Συνδυασµός διαφορετικών στοιχείων στην κατασκευή, δηµιουργία νέων γραµµών. 
Ζ8. Το παιχνίδι των συµπτώσεων και διαφόρων τεχνικών στο τελικό αποτέλεσµα. 
Ζ9. Χρήση των τάσεων της µόδας στο Styling. 
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Ζ10. Μετατροπές παλαιών στυλ, σε σύγχρονα πρότυπα. 
Ζ11. Υλικά και τεχνικές που βοηθούν στην επιτυχηµένη τελική εικόνα. 
Ζ12. Χρήση διαφόρων υλικών στις εφαρµογές. 
Ζ13. Προτίµηση σχεδίων - γραµµής - υφασµάτων, ανάλογα µε ηλικίες και σώµατα. 
Ζ14. ∆ιαφορές της Haute couture µε το pret - a - porter. 
Ζ15. Ιστορική αναδροµή, πορεία γυναικείας και ανδρικής ενδυµασίας Προπολεµική - 

Μεσοπολεµική - Μεταπολεµική περίοδο. 
Ζ16. Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα - τάσεις - διαφορές. 
Ζ17. Εξελίξεις µέχρι τη σηµερινή εποχή. 
Ζ18. Μεγάλοι µετρ της υψηλής ραπτικής, διεθνώς. 
Ζ19. Αξεσουάρ σύµφωνα µε ηλικίες - ώρες - εποχές. 

 
Η.3.1.8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Η1. Επιλογή χώρου παρουσίασης. 
Η2. Θεωρία οργάνωσης Συλλογής. 
Η3. Οργάνωση - Επιλογή προσωπικής συλλογής - Portfolio. 
Η4. Επιλογή αξεσουάρ. 
Η5. Επιλογή µανεκέν. 
Η6. Σκηνικά - Θέµα παρουσίασης. 
Η7. Μουσική. 
Η8. Φωτισµός. 
Η9. Χορογραφία. 
Η10. Οργάνωση παρασκηνίων. 
Η11. Σκηνοθετική παρουσίαση. 
Η12. Τρόπος εκφώνησης παρουσίασης. 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για πέντε (5) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός Ενδυµατολογίας και Σχεδίασης Μόδας, εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της 
ειδικότητας. 

 
Α. 3.2.1. ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΟ∆ΑΣ 

Α1. Τι είναι το σχέδιο µόδας. 
Α2. Υλικά για σχεδίαση. 
Α3. Βάση - άξονες - Ισορροπία ανθρωπίνου σώµατος. 
Α4. Αναλογίες ανθρωπίνου σώµατος - Στάσεις - κινήσεις 
Α5. Μελέτη ανατοµικών στοιχείών σώµατος - κλίσεις άκρων. 
Α6. Εξάσκηση στις ανθρώπινες φιγούρες σε στάσεις. 
Α7. Εµπρός - προφίλ (αριστερή - δεξιά) κλίση - πίσω - καθιστή.  
Α8. Κεφάλι - αναλογίες - άξονες - µεγενθύσεις. 
Α9. Κεφάλι µε διαφορετικά χαρακτηριστικά - Κτενίσµατα. 
Α10. Σχεδίαση εκ του φυσικού (µοντέλο). 
Α11. Τρόπος σχεδιασµού και προοπτική του σχεδιασµού ρούχων επάνω στη φιγούρα. 
Α12. Σχεδιασµός αξεσουάρ - (καπέλα - υποδήµατα κ.λ.π.).  
Α13. Απλοποίηση γραµµών σχεδιασµού της φιγούρας. 
Α14. Τεχνικό σχέδιο - ρούχων. 
Α15. Ανδρικό σώµα - αναλογίες - κεφάλι - κινήσεις. 
Α16. Παιδικά σώµατα - κεφάλι. 
Α17. Εφαρµογή όλων των ανωτέρω σε συλλογές σχεδίου. 
Α18. Ανάπτυξη προσωπικού στυλ και τεχνικής φιγούρας. 
Α19. Έρευνα - Μεταµόρφωση. 
Α20. Εφαρµογές µε χρώµατα - τρόπους - τεχνικές στην ολοκλήρωση συλλογών. 
Α21. Φωτοσκιάσεις µοντέλων. 

 
Β. 3.2.2. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

Β1. Σε τι µας χρησιµεύει το σχέδιο. 
Β2. Υλικά και εργαλεία σχεδίασης. 
Β3. Άξονες - αναλογίες αντικειµένων. 
Β4. Πως σχεδιάζουµε εκ του φυσικού αντικειµένου. 
Β5. Σχεδιαστικές µελέτες σχηµάτων - αντικειµένων. 
Β6. Συνθέσεις. 
Β7. Φωτοσκιάσεις - Τόνοι. 
Β8. Σχεδίαση γλυπτών. 
Β9. Άξονες - Τοµές - Ισορροπία. 
Β10. Εφαρµογές θεµάτων - ασκήσεων. 
Β11. Εφαρµογές θεµάτων µε χρώµατα. 
 

Γ. 3.2.3. ΧΡΩΜΑ 
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Γ1. Το χρώµα στη ζωή µας. 
Γ2. Ο κύκλος του /ΤΤΕΝ - Συµβολισµός χρωµάτων. 
Γ3. Αρµονικά χρώµατα. 
Γ4. Βασικά χρώµατα - Συµπληρωµατικά.  
Γ5. Χρώµατα θερµά - ψυχρά - ουδέτερα. 
Γ6. Φωτεινότητα χρωµάτων - Τονικότητα. 
Γ7. Ασκήσεις πάνω στη δηµιουργία χρωµάτων - αποχρώσεων - τονισµών. 
Γ8. Θέµατα από ύφασµα µε σχέδια - χρώµατα. 
Γ9. Πιστή µεταφορά σχεδίων - χρωµάτων στο χαρτί. 
Γ10. Χρησιµοποίηση χρωµάτων - αναµίξεις χρωµάτων.  
Γ11. Το χρώµα και η τεχνική εφαρµογή του. 
Γ12. Συνδυασµοί χρωµάτων για αποτέλεσµα ολοκλήρωσης έργου. 
Γ13. Μετατροπή υφασµάτων από θερµά σε ψυχρά. 
Γ14. Μετατροπή των βασικών χρωµάτων σε συµπληρωµατικά. 
Γ15. Εξάσκηση και εφαρµογή του χρώµατος σε διάφορα θέµατα. 
 

∆. 3.2.4. ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
∆1. Γραµµές - είδη γραµµών. 
∆2. Τι είναι σηµείο. 
∆3. Σχέση σηµείου γραµµών. 
∆4. Σύνθεση γραµµών σε σχήµατα. 
∆5. Σύνθεση γραµµών σε σχήµατα - µε τυχαία σηµεία. 
∆6. Χρυσή τοµή - αναλογίες. 
∆7. Κατανόηση βασικού σχεδίου και των αρχών αισθητικής. 
∆8. Συγκεκριµένες και αφηρηµένες συνθέσεις πάνω στην αρµονία και ένταση των 

σχηµάτων. 
∆9. Εφαρµογή µε σειρά ασκήσεων - συνθέσεων µε συγκεκριµένα θέµατα. 
∆10. Εφαρµογή µε σειρά ασκήσεων µε σχέδια σπουδαστών. 
∆11. ∆ηµιουργία σχηµάτων µε διαφορετικούς τονισµούς - χρωµατικές εντάσεις, Άσπρα - 

µαύρα. 
∆12. Εξάσκηση σχεδίασης σχηµάτων µε στοιχεία αφηρηµένων µοτίβων - αφαιρετικών. 
∆13. Χρήση 2-3 ή περισσοτέρων χρωµάτων. 
∆14. Πως χρησιµοποιούµε τα σχέδια - µοτίβα για το ένδυµα. 
∆15. Τοποθέτηση ενός σχεδίου ανάλογα µε τη χρήση το είδος υφάσµατος. 

 
Ε. 3.2.5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ 

Ε1. Τι είναι το πατρόν - υλικά και όργανα που χρησιµοποιούµε.  
Ε2. Πως παίρνουµε τα µέτρα - Τα σηµεία που ενδιαφέρουν στο σώµα για την κατασκευή 

πατρόν. 
Ε3. Βασικός σκελετός κορσάζ µε πένσες Νο 24. Προσδιορισµός βασικών στοιχείων µε τη 

βοήθεια των οποίων συντελείται η κατασκευή (Σωµατοµετρία). 
Ε4. Κλασική ζακέτα : 1ος τύπος - 2ος τύπος - 3ος τύπος. 
Ε5. Ζακέτα µε πέτο - γιακά. 
Ε6. Ζακέτα τύπου Σανέλ - Ριχτή ζακέτα. 
Ε7. Κλασσικό µανίκι ζακέτας (επανωµάνικο - Κατωµάνικο) 
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Ε8. Ζακέτα ριχτή (κοντή ζακέτα - µακρυά ζακέτα). 
Ε9. Ζακέτα σταυρωτή - Ζακέτα ζαπονέ. 
Ε10. Φούστα ίσια - εβαζέ - ηµίλοξη. 
Ε11. Φούστα κλος - µε φύλλα (4) - (8). 
Ε12. Φούστα µε αµπιεσµάν. 
Ε13. Φούστα µε τοπικά κλος - διαφορετική ύλη. 
Ε14. Φούστα οµπρέλα. 
Ε15. Φούστα φάκελος (envelope). 
Ε16. Φούστα µε κουφόπιετα εµπρός ή και πίσω. 
Ε17. Φούστα µε πιέττες (διαφορετικά φάρδη πιέτας). 
Ε18. Συνδυασµός φούστας µε κουφόπιεττες και πιέττες. 
Ε19. Πλισέ φούστες. 
Ε20. Κατασκευή βασικού σκελετού φορέµατος. 
Ε21. Φόρεµα ίσιο - εβαζέ - εφαρµοστό. 
Ε22. Φόρεµα µε πένσες - χωρίς πένσες - θέσεις πενσών και πως καταργούνται ανάλογα 

µε το σχέδιο - Ρεντικότα - κόψιµο Princes. 
Ε23. Φόρεµα σε ριχτή γραµµή και βάση φορέµατος εγκυµοσύνης σεµιζιέ. 
Ε24. Φορέµατα µε µανίκι - χωρίς µανίκι µε διάφορα κοψίµατα στυλ empire - κάθετες - 

οριζόντιες ραφές. εφαρµογή και εξάσκηση όλων των περιπτώσεων από φιγουρίνια. 
Ε25. Μανίκι φορέµατος  

α) ίσιο  
β) γάντι µε κουφόπιετα  
γ) Γάντι Ζυγκό  
δ) Κοντό Ζυγκό  
ε) Γάντι µε πένσα στον καρπό  
στ) Εβαζέ µανίκι  
ζ) Μανίκι πουκάµισου  
η) Μανίκι κοντό ίσιο  
θ) Μανίκι troi-cart  
ι) Μανίκι µε βολάν  
ια) Μανίκι µε σπύρες  
ιβ) Μανίκι µε µανσέτα (µονή - διπλή)  
ιγ) Μανίκι ρεκλάν  
ιδ) Μανίκι ζαπονέ  
ιε) Ανδρικό µανίκι. 

Ε26. Βασικός σκελετός Μπούλας (µε λαιµόκοψη - γιακάδες). 
Ε27. Στενές - ριχτές - σταυρωτές - κρουαζέ. 
Ε28. Σκελετός πουκαµίσου (ανδρικού - γυναικείου). 
Ε29. Πουκάµισα µακρυά - Γυναικεία µε άνοιγµα εµπρός. 
Ε30. Γιακάδες : 

α) Ναυτικοί 
β) Πέτο - γιακάς κλασικός τύπος 
γ) Με µεγάλα και µικρά πέττα 
δ) Στρογγυλός γιακάς 
ε) Μυτερός  
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στ) Φαρδύς εµπρός, στενός πίσω  
ζ) Μπεµπέ  
η) Μπάιρον  
θ) Στρατιωτικός  
ι) Γιαπωνέζικος  
ια) Μάο  
ιβ) Παλτού  
ιγ) Όρθιος  
ιδ) Ζιβάγκο  
ιε) Peter pan  
ιστ) Μανδαρίνου 
ιζ) Σµόκιν 
ιη) Flat 
ιθ) Γυριστός (µε τσάκιση) 
κ) Κλωντίν 
κα) Ιππασίας 

Ε31. Ωµίτες 
Ε32. Κατασκευή σκελετού για παλτό. 

α) Κλασσική γραµµή 
β) Ριχτό 
γ) Σταυρωτό 
δ) 2ος τύπος 
ε) 3ος τύπος 
στ) Ρεντικότα 
ζ) Σπορ 
η) Μαντώ 
θ) Καµπαρντίνα 
ι) Με άνοιγµα πίσω 

Ε33. Νυχτικά (µε ή χωρίς µανίκι - µε ή χωρίς γιακά).  
Ε34. Παντελόνι 

α) Παντελόνι ναυτικό 
β) Παντελόνι ίσιο 
γ) Παντελόνι µε σούρες - πιετάκια (2 ή 4) 
δ) Παντελόνι µε βαθιές πιέτες ή κουφόπιεττες 
ε) Παντελόνι στενό - Παντελόνι µε ρεβέρ 
στ) Φόρµα Παντελόνι 
ζ) Τύπου πιζάµας - Αµερικάνικου - Γαλλικού τύπου 
η) Ζύπ - Κυλότ 
θ) Γκολφ 
ι) Βερµούδα  
ιβ) Σορτς 

Ε35. Ζαπονέ 
α) Ζαπονέ 1ος τύπος  
β) Ζαπονέ 2ος τύπος και 3ος τύπος  
γ) Ζαπονέ µε διάφορα σχέδια - κοψίµατα 
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Ε36. Σκελετός κάπας (βάση) 
α) Κάπα ηµίλοξη  
β) Κάπα Μεξικάνικη (Poncho) 
γ) Κάπα κοντή 
δ) Κάπα µακριά µε φάρδη 
ε) Κάπα µε δύο πανώ 
στ) Μπέρτες 
ζ) Κάπα µε γιακά 

Ε37. Καπυσόν 
Ε38. Παιδικό πατρόν (βάση σκελετός) και εφαρµογή θεµάτων όλης της ανωτέρω ύλης. 
Ε39. Βραδινά φορέµατα  

α) Βραδινά φορέµατα κοντά - µακριά - ίσια 
β) Βραδινά κρουαζέ - µε δέσιµο εµπρός  
γ) Βραδινά ντραπέ - µε σούρες - στράπλες - έξωµα 
δ) Βραδινά µε διαφορετικά σχέδια ντεκολτέ - ανοίγµατα  

Ε40. ∆ιάφορα σχήµατα πάτ - Ζωνάκις. 
Ε41. Τσέπες 

α) Σαφάρι 
β) Στρογγυλές 
γ) Τετράγωνες 
δ) Με πάτ 
ε) Εσωτερικές 
στ) Με καπάκι εξωτερικές 

Ε42. Γιλέκο 
α) Γιλέκο µε µύτες εµπρός  
β) Γιλέκο ίσιο 
γ) Γιλέκο ανδρικό 

Ε43. Ασσυµετρικά σχέδια 
Ε44. Μπουφάν 
Ε45. Φούστα Ζαρόγκ 
Ε46. Τζήν 
Ε47. Ανδρικό παντελόνι - Κλασσικό βάση. 
 

Η ανωτέρω ύλη εφαρµόζεται : 
1. Κατασκευή σε φυσικά µεγέθη - νούµερα. 
2. Μεγενθύσεις ή σµικρύνσεις. 
3. Επάνω σε χαρτί σελλιλόζα 
4. Επάνω σε ύφασµα φλιζελίν ή κάµποτο γίνεται η εφαρµογή του πατρόν για τελικό 
αποτέλεσµα. 

 
ΣΤ. 3.2.6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 

ΣΤ1. Γενικά περί ραπτικής (οδηγίες). 
ΣΤ2. Υλικά που θα χρειασθούν, όργανα ραπτικής. 
ΣΤ3. Χρήση και τοποθέτηση υφάσµατος για κόψιµο. 
ΣΤ4. Στο ίσιο, στο λοξό τοποθέτηση του πατρόν 
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ΣΤ5. Βελονιές χεριού : Σηµάδια, καρίκωµα, ραφές, γαζί χεριού, καρίκωµα βελονιές, 
στριφώµατος, ψαροκόκαλο, τρύπωµα. 

ΣΤ6. Κουµπότρυπες όλων των τύπων. 
ΣΤ7. Ράψιµο κουµπιών ανάλογα το είδος και το ύφασµα. 
ΣΤ8. Ρέλια - Φάσες - µόστρες. 
ΣΤ9. Μανσέτες - πατιλέτες - πάτ - ζωνάκια. 
ΣΤ10. Οδηγίες για όλες τις τσέπες (ανάλογα το είδος) Σχέδιο. 
ΣΤ11. Γιακάδες - τελειώµατα - ξεχειλώµατα. 
ΣΤ12. Πως τοποθετούνται τα µανίκια - πως ράβονται. 
ΣΤ13. Πως φοδράρονται τα ρούχα. 
ΣΤ14. Σιδέρωµα - µοντάρισµα - Καναβάτσα. 
ΣΤ15. Βολάν - Σούρες. 
ΣΤ16. Ραφή βραδινών φορεµάτων από διάφορα υφάσµατα (βελούδο - τούλι - σατέν - 

µπροκάρ). 
ΣΤ17. Γαρνίρισµα φορεµάτων µε διάφορους τεχνικούς τρόπους και ανάλογα υλικά. 
ΣΤ18. Ανώµαλα σώµατα. 
ΣΤ19. Εφαρµογή της ραπτικής γίνεται σε όλα τα θέµατα της ύλης του µαθήµατος κοπτικής, 

σε διάφορες ποιότητες υφασµάτων (µάλλινα - µεταξωτά - βαµβακερά κ.λ.π για 
αντιµετώπιση των προβληµάτων και ιδιαιτεροτήτων της κάθε περίπτωσης. 

ΣΤ20. Επιδιορθώσεις - Μεταποιήσεις φορεµάτων, παλτών κ.λ.π. 
 

Για την εφαρµογή της ραπτικής γίνεται η χρήση των απλών ραπτοµηχανών αλλά και 
επαγγελµατικών. 
 
Ζ. 3.2.7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΕΩΝ 

Ζ1. Βιοµηχανική διαδικασία µεγενθύσεων από πατρόν βασικού µεγέθους. 
Ζ2. Εφαρµογή µεθόδου µεγενθύσεων µε ακρίβεια. 
Ζ3. Μαζική παραγωγή σχεδίου - πατρόν. 
Ζ4. Η επιλογή µεγεθών για εγχώρια παραγωγή και για εξαγωγές. 
Ζ5. ∆ισδιάστατη ή τρισδιάστατη µεγένθυση. 

 
Η. 3.2.5. ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΧΡΩΜΑ 

Η1. Σηµασία του σχεδίου υφάσµατος για το ένδυµα. 
Η2. Τεχνικές του σχεδίου υφάσµατος. 
Η3. Μελέτη του σχεδίου για ύφασµα. 
Η4. Μοτίβα από διάφορες εποχές - λαϊκή παράδοση - καλλιτεχνικά κινήµατα. 
Η5. Τεχνικές συνδυασµών µοτίβων και χρωµατική θεωρία για τα είδη και απόδοση σε 

ποιότητες υφασµάτων. 
Η6. Είδη τυπώµατος. 
Η7. ∆ιαδικασία τυπώµατος. 
Η8. Τύπωµα σε ύφασµα - Χρωµατικές παραλλαγές. 
Η9. Εφαρµογές - µικρές συλλογές συνδυασµένων υφασµάτων. 
Η10. Τεχνική συνδυασµού διαφόρων υφάνσεων. 
Η11. Τεχνική επανάληψης - είδη επανάληψης. 
Η12. Προετοιµασία σχεδίων βασισµένα σε τάσεις από πρόγνωση µόδας. 
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Η13. Προετοιµασία σχεδίων σε ύφασµα µε στάµπα για το Project προσοµοίωσης. 
Η14. Συλλογή Μακό. 

 
Θ. 3.2.5. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Θ1. Αναθέσεις εργασιών - Project. 
Θ2. Η έννοια της ευθύνης και του ανταγωνισµού στην επαγγελµατική πραγµατικότητα. 
Θ3. Οικονοµική επιτυχία ή αποτυχία. 
Θ4. Σωστή διαχείριση του χρόνου και δεξιοτήτων. 
Θ5. Κατανοµή εργασιών σε µάλη της οµάδας. 
Θ6. Έννοια της έρευνας από τα project και κριτική επεξεργασία για ταξινόµηση και 

εξαγωγή συµπερασµάτων. 
Θ7. Project έρευνας - υφάσµατος - χρώµατος. 
Θ8. ∆ηµιουργία συλλογών - Περιορισµός παραγόντων σε σχέση µε πελάτη - στόχο : ηλικία 

- κόστος - τάση µόδας - είδος ρούχου - είδος υφάσµατος - εποχή κ.λ.π. 
Θ9. Project για σχεδιασµό κοπής. 
Θ10. Project για σχεδιασµό - κοπή - ραφή. 
Θ11. Τάσεις και ρεύµατα της εποχής. 
Θ12. Επιλογές. 
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4. Κατάλογος Ερωτήσεων. 

4.1.1. ΟΜΑ∆Α Α 
1. Η τέχνη στην προϊστορική εποχή:  

α) ποια ήταν κυρίως τα θέµατα των έργων της προϊστορικής περιόδου;  
β) τι υλικά χρησιµοποιούσαν και ποια εργαλεία;  
γ) σε ποιους χώρους συναντάµε κυρίως ευρήµατα προϊστορικής τέχνης; 

2. Αιγυπτιακή τέχνη:  
α) να αναφέρετε αντιπροσωπευτικά γλυπτά και αρχιτεκτονικά οικοδοµήµατα.  
β) τι ήθελαν να δείξουν µε τις τοιχογραφίες και τα ανάγλυφα; 

3. α) Ποιοι ήταν οι τρόποι σχεδίασης και προβολής της θεµατολογίας των παραστάσεων στην 
αιγυπτιακή τέχνη;  
β) Ποιοι λαοί επηρεάζονται από την αιγυπτιακή τέχνη και για ποιους λόγους επηρεάζονται; 

4. Τι παριστάνουν συνήθως τα µνηµεία των λαών της Μεσοποταµίας; 
5. α) Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κυκλαδικής τέχνης;  

β) Να αναφέρετε περιοχές που ανακαλύφθηκαν λείψανα του κυκλαδικού πολιτισµού, καθώς και 
έργα που χαρακτηρίζουν τον πολιτισµό αυτό. 

6. α) Ποια είναι τα καινούργια στοιχεία που εντοπίζονται στη µινωική τέχνη;  
β) Να αναφέρετε µερικά χαρακτηριστικά οικοδοµήµατα, γλυπτά και άλλα έργα τέχνης του 
µινωικού πολιτισµού.  
γ) Από πού αντλούσαν τα θέµατά τους στις τοιχογραφίες;  

7. Ποια είναι τα νέα στοιχεία που εισάγονται στη γλυπτική κατά την ελληνική κλασική περίοδο; 
8. Ποιες διαφορές παρουσιάζονται στα γλυπτά έργα της αρχαϊκής και της κλασικής περιόδου; 
9. α) Τι γνωρίζετε για τα αγγεία; Ποια ήταν η χρήση τους;  

β) Ποιες είναι οι διαφορές των πρώιµων αγγείων, αν συγκριθούν µε τα αγγεία της Γεωµετρικής 
περιόδου;  
γ) Πώς χαρακτηρίζεται η τέχνη των αγγείων και η θεµατολογία που χρησιµοποιούσαν οι Έλληνες 
ζωγράφοι στην κλασική περίοδο; 

10. Να συγκρίνετε τα ρωµαϊκά έργα τέχνης (οικοδοµήµατα, γλυπτά, αγάλµατα) µε τα ελληνικά έργα. 
11. α) Ποια είναι η τέχνη που αναπτύσσεται ,κυρίως κατά τους Βυζαντινούς χρόνους;  

β) Ποια τα χαρακτηριστικά του ναού της Αγίας Σοφίας; 
12. Συγκρίνετε ένα ναό Γοτθικού ρυθµού µε έναν Βυζαντινού ρυθµού. 
13. α) Τι ονοµάζουµε "Σχολές" ζωγραφικής; Ποιον αιώνα εµφανίζονται; Σε ποιες περιοχές;  

β) Να αναφέρετε µερικούς εκπροσώπους της κάθε "Σχολής". 
14. Ποιος καλλιτέχνης έβαλε τα θεµέλια του κανόνα της προοπτικής στη ζωγραφική; Τι πέτυχε µε 

αυτό;  
15. α) 16ος αιώνας: ποιοι είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι και ποια τα έργα τους;  

β) Τι γνωρίζετε για τον Leonardo da Vinci; Να αναφέρετε τα κυριότερα έργα του. 
16. α) Πώς ονοµάστηκαν οι αίθουσες στις οποίες συγκεντρώνονταν οι µαθητές των ζωγράφων;  

β) Τι γνωρίζετε για το ∆οµίνικο Θεοτοκόπουλο και το έργο του ; 
17. α) Τι είναι ο Μανιερισµός;  

β) Ποιοι είναι οι χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι του Μανιερισµού;  
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18. α) Τι σηµαίνει ο όρος «Μπαρόκ»;  
β) Ποιοι είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι του Μπαρόκ;  
γ) Να αναφέρετε χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά οικοδοµήµατα (εκκλησίες, κατοικίες, παλάτια), του 
ρυθµού Μπαρόκ. 

19. 17ος αιώνας: Να αναφέρετε τους κυριότερους Ολλανδούς καλλιτέχνες και τα έργα τους. 
20. α) Ο Βαττώ (1700) και το έργο του.  

β) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία των έργων του Βαττώ; 
21. Να συγκρίνετε το στυλ Μπαρόκ µε το στυλ Ροκοκό. 
22. Να αναφέρετε τις αντιθέσεις ανάµεσα στην προτεσταντική και καθολική αρχιτεκτονική. 
23. Η θέση των ζωγράφων και γλυπτών στην Αγγλία. 
24. α) Πότε αρχίζει η σύγχρονη εποχή στην τέχνη;  

β) Ποια προβλήµατα αντιµετώπισαν οι καλλιτέχνες; 
25. α) Ποιες αλλαγές παρατηρήθηκαν στο ύφος - στυλ των καλλιτεχνών του 18ου αιώνα;  

β) Ποιες είναι οι βασικές επιρροές που δέχονται οι αρχιτέκτονες του 18ου αιώνα και πώς αυτές 
εκφράζονται στα οικοδοµήµατά τους;  

26. α) Πού οφείλεται η ελευθερία των καλλιτεχνών στην επιλογή θεµάτων και σε τι ωφέλησε αυτή;  
β) Ποιοι είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι του ροµαντισµού; 

27. Ποιοι είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι της ζωγραφικής κατά την περίοδο της Γαλλικής 
Επανάστασης και ποια είναι τα θέµατά τους;  

28. α) Πώς επηρέασαν την αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα οι αλλαγές που συντελέστηκαν στην 
κοινωνία µε τη βιοµηχανική επανάσταση;  
β) Να αναφέρετε σηµαντικές αλλαγές στη ζωή των ζωγράφων κατά την περίοδο της βιοµηχανικής 
επανάστασης. 

29. α) Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Ρεαλισµού;  
β) Να αναφέρετε τους κυριότερους εκπροσώπους και τα έργα τους. 

30. α) Τι θέµατα και χρώµατα χρησιµοποιούσαν οι εκφραστές του Ιµπρεσιονισµού; Αναφέρετε τους 
κυριότερους εκπροσώπους του.  
β) Ποια είναι η προσφορά των συµµάχων του Ιµπρεσιονισµού; 

31. Να αναφέρετε τους κυριότερους εκπροσώπους της Art - Nouveaux και τα έργα τους. 
32. Η βασική ιδεολογία που στηρίζει τον εξπρεσιονισµό και την αφηρηµένη τέχνη. 
33. Τι γνωρίζετε για το Φοβισµό και πώς εκφράστηκε στην τέχνη; 
34. Τι είναι ο Κυβισµός; Ποιοι είναι οι εκπρόσωποι του Κυβισµού και τι επεδίωξαν µε την τέχνη αυτή; 
35. Περιγράψτε την τέχνη του Μπάου Χάους. 
36. α) Τι ονοµάζουµε Ελληνική λαϊκή τέχνη;  

β) Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της Ελληνικής λαϊκής τέχνης και το έργο τους.  
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4.1.2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑΣ (ΟΜΑ∆Α Β) 
1. α) Περιγράψτε τον τρόπο µε τον οποίο ντύνονταν οι άνθρωποι στην Προϊστορική Εποχή. 

β) Ποιες µεθόδους επεξεργασίας των υλικών χρησιµοποιούσαν την προϊστορική εποχή;  
2. Να συγκρίνετε την ενδυµασία των λαών της Μεσοποταµίας, δηλαδή των Σουµέριων - 

Βαβυλωνίων - Ασσυρίων και των Περσών.  
3. Να περιγράψετε το ένδυµα «Καλασίρις». Ποιες επιρροές δέχτηκε και πώς εξελίχθηκε;  
4. Να αναφέρετε τα γενικά χαρακτηριστικά της ενδυµασίας της Αρχαίας Αιγύπτου. Ποιο είναι το 

κύριο χαρακτηριστικό της;  
5. Να περιγράψετε την ανδρική ενδυµασία των Αιγυπτίων ανάλογα µε τη κοινωνική τάξη (εργατική 

τάξη - βασιλείς και ανώτερες κοινωνικές τάξεις).  
6. α) Ποια είδη υφασµάτων και ποια χρώµατα χρησιµοποιούσαν οι Αιγύπτιοι για την ενδυµασία 

τους;  
β) Τι γνωρίζετε για τα αξεσουάρ της αιγυπτιακής ενδυµασίας; (κοµµώσεις - κοσµήµατα - 
υποδήµατα).  

7. Να περιγράψετε τη γυναικεία ενδυµασία της µινωικής εποχής.  
8. Να περιγράψετε την ανδρική ενδυµασία της µινωικής εποχής.  
9. Μινωική εποχή: α) Κοµµώσεις ανδρών - γυναικών. β)Υφάσµατα - χρώµατα. γ) Κοσµήµατα - 

Υποδήµατα.  
10.  Να αναφέρετε τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ της µυκηναϊκής και της µινωικής ενδυµασίας 

(ανδρών –γυναικών).  
11. α) Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά της ενδυµασίας της αρχαϊκής και της κλασικής 

περιόδου. β) Να συγκρίνετε τη γυναικεία ενδυµασία δωρικού και ιωνικού στυλ της αρχαϊκής 
περιόδου.  

12. Να περιγράψετε την ανδρική ενδυµασία της αρχαϊκής και της κλασικής περιόδου 
13. α) Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά της ενδυµασίας των Ετρούσκων.  

β) Να συγκρίνετε την ενδυµασία των Ετρούσκων και των Ελλήνων.  
14. Ποια στοιχεία της τέχνης και της ενδυµασίας των Ετρούσκων διατηρήθηκαν ή εξελίχθηκαν στη 

ρωµαϊκή εποχή;  
15. α) Ποια η επίδραση της ελληνικής ενδυµασίας στη ρωµαϊκή;  

β) Να αναφέρετε τα υφάσµατα και τα χρώµατα που χρησιµοποιούσαν τη ρωµαϊκή εποχή.  
16. Να περιγράψετε τη γυναικεία ενδυµασία της ρωµαϊκής εποχής.  
17. Να περιγράψετε την ανδρική ενδυµασία της ρωµαϊκής εποχής.  
18. Τι φορούσαν οι ρωµαίοι αυτοκράτορες, ανάλογα µε τους χώρους και τους θεσµούς που 

αντιπροσώπευαν;  
19. α) Τι είναι η «Τόγκα», το «πάλλιουµ» και ποιοι τα φορούσαν;  

β) Τι είναι τα «γκλαβί» (Glavi) και ποια τάξη πολιτών τα χρησιµοποιούσε;  
20. α) Τι είναι η «τουνίκα» , η «στόλα» και η «πάλλα» και σε ποια εποχή ανήκουν;  

β)Να αναφέρετε τα αξεσουάρ της γυναικείας ενδυµασίας της Ρωµαϊκής εποχής ( κοµµώσεις - 
κοσµήµατα – υποδήµατα).  

21. α) Ορισµός και περιγραφή της ∆αλµατικής.  
β)Ποιοι τη φορούσαν;  

22. α) Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά της βυζαντινής ενδυµασίας.  
β)Τι γνωρίζετε για τα υφάσµατα και τα κοσµήµατα που  χρησιµοποιούσαν τη βυζαντινή εποχή;  
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23. α) Να περιγράψετε την ανδρική ενδυµασία της βυζαντινής εποχής.  
β) Να περιγράψετε τη γυναικεία ενδυµασία της βυζαντινής εποχής.  

24. α)Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ βυζαντινής και ρωµαϊκής ενδυµασίας;  
β)Να συγκρίνετε τις κοµµώσεις γυναικών και ανδρών της αρχαίας  ελληνικής, της ρωµαϊκής και 
βυζαντινής εποχής.  

25. α) Να περιγράψετε τη φράγκικη φορεσιά.  
β)Ποια εποχή φορέθηκε η φράγκικη φορεσιά και από ποιες  ενδυµασίες προήλθε; 

26. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της γυναικείας και της ανδρικής ενδυµασίας του 12ου αιώνα;  
27. Τι είναι ο κότος ; Πότε εµφανίζεται και ποιοι τον φορούν ;  
28. Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά της ενδυµασίας στη Γοτθική εποχή. Ποια ριζική αλλαγή 

σηµειώθηκε στη µόδα;  
29. Τι είναι οι ουπλάνδες και τα πουρπουά; Πότε εµφανίζονται και ποιοι τα φορούν ;  
30. α) Τι χαρακτηρίζει το στυλ της Αναγέννησης και πότε επικράτησε αυτό;  

β) Ποιες αλλαγές σηµειώθηκαν στην ενδυµασία αυτή την εποχή;  
31. α) Πώς εξελίσσεται η ιταλική µόδα κατά τη περίοδο της Αναγέννησης;  

β) Πώς αλλάζει το ανδρικό ένδυµα σ' αυτή την εποχή;  
32. α) Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά της ενδυµασίας την εποχή της Γερµανικής 

Αναγέννησης.  
β) Να περιγράψετε τη ανδρική ενδυµασία.  

33. α) Να περιγράψετε τη γυναικεία ενδυµασία της εποχής της Γερµανικής Αναγέννησης.  
β)Να περιγράψετε τα αξεσουάρ αυτής της εποχής (καπέλα,  υποδήµατα, κοσµήµατα).  

34. α) Ποιες αλλαγές σηµειώθηκαν στη µόδα κατά την εποχή της Ισπανικής αναγέννησης;  
β) Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά της ανδρικής Ισπανικής ενδυµασίας.  

35. α) Τι καταργείται και ποια νέα στοιχεία εµφανίζονται στη γυναικεία ενδυµασία της Ισπανικής 
Αναγέννησης;  
β) Να περιγράψετε τα αξεσουάρ αυτής της εποχής (καπέλα, υποδήµατα, κοσµήµατα).  

36. α) Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της γυναικείας ενδυµασίας εποχής Μπαρόκ;  
β) Τι γνωρίζετε για τα υφάσµατα και τα κοσµήµατα της εποχής αυτής;  

37. α) Ποιες βασικές αλλαγές σηµειώθηκαν στη γυναικεία και ανδρική µόδα στην εποχή Μπαρόκ;  
β) Ποιες είναι οι βασικές τάσεις της µόδας που επικράτησαν αυτή την εποχή;  

38. α) Να περιγράψετε την ανδρική ενδυµασία του 17ου αιώνα (εποχή Λουδοβίκου 14ου).  
β) Να αναφέρετε τα κυριότερα χαρακτηριστικά της γυναικείας  ενδυµασίας αυτής της εποχής.  

39. Τι είναι το «Γκόλερ» και η «Κυλότ» (Κυλόττα); Ποιοι και πότε τα φορούσαν αντίστοιχα;  
40. α) Να αναφέρετε τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ενδυµασίας της  εποχής Ροκοκό.  

β) Να αναφέρετε τα τµήµατα της γυναικείας ενδυµασίας της εποχής  Ροκοκό.  
41. α) Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της ενδυµασίας κατά την αρχή έως και τα µέσα του 18ου 

αιώνα;  
β) Τι είναι η ρεντιγκότα;  

42. α) Τι ονοµάζουµε στυλ ∆ιευθυντηρίου (στυλ Ντιρεκτοράτου) και πότε καθιερώνεται;  
β) Περιγράψτε το αυτοκρατορικό στυλ (στυλ Empire).  

43. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ενδυµασίας, κατά την περίοδο της βιοµηχανικής 
εποχής (τέλη του 19ου αιώνα);  
β) Ποια νέα είδη ενδυµασίας εµφανίστηκαν στη γυνακεία και ανδρική µόδα αυτής της εποχής;  

44. Νεανικό στυλ: πότε εµφανίστηκε και ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του;  
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45.  Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις αλλαγές που έγιναν στην ανδρική και γυναικεία ενδυµασία 
αµέσως µετά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο.  

46. α) Ποιοι είναι οι παράγοντες που επέδρασαν στη µόδα κατά τη δεκαετία του 1930;  
β) Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της γυναικείας και ανδρικής ενδυµασίας την περίοδο 
του µεσοπολέµου;  

47. α) Τι είναι το στυλ New Look; Πότε εµφανίζεται και ποιος είναι ο κύριος εκπρόσωπός του;  
β) Ποιο ρόλο έπαιξε η οικονοµική ανάκαµψη της δεκαετίας του ‘50,στη γυναικεία µόδα;  

48. Ποια νέα στοιχεία εισήχθησαν στη µόδα των ενδυµάτων κατά τη δεκαετία του ‘60 και ’70 και ποιοι 
καθορίζουν τους κανόνες της µόδας;  

49. Τι είναι η υψηλή ραπτική και τι το pret-à-porter;  

 

4.1.3. ΥΦΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΟΜΑ∆Α Γ) 
1. Ποιες ίνες ονοµάζουµε φυτικές; Να αναφέρετε παραδείγµατα τέτοιων ινών.  
2. Ποιες είναι οι χώρες παραγωγής βαµβακιού;  
3. Να περιγράψετε τους τρόπους συλλογής του βαµβακιού. 
4. Πώς προσδιορίζεται η εµπορική αξία του βαµβακιού;  
5. Ποιοι είναι οι τρόποι επεξεργασίας του βαµβακιού;  
6. Να αναφέρετε τις ιδιότητες, τα πλεονεκτήµατα και τις ποιότητες του βαµβακιού.  
7. Τι είναι ο Μερσερισµός; Να αναφέρετε υφάσµατα αυτής της κατηγορίας.  
8. Ποια άλλα φυτά εκτός από το βαµβάκι παράγουν ίνες; Πού χρησιµοποιούνται αυτές οι ίνες και 

ποια είναι τα προϊόντα που παράγονται;  
9. Ποιοι είναι οι τρόποι επεξεργασίας του λιναριού;  
10. Να αναφέρετε τις ιδιότητες του λινού. Πώς είναι η σχηµατική εγκάρσια τοµή λιναριού;  
11. Να αναφέρετε 3 ζωικές, 3 φυτικές και 3 χηµικές ίνες.  
12. Τι γνωρίζετε για το µετάξι;  
13. Ποιες είναι οι ιδιότητες των ινών του µεταξιού;  
14. Ποια είναι η ελαστική µοριακή δοµή του µεταξιού και ποιο το σχήµα της εγκάρσιας τοµής της ίνας; 

- Σχήµα.  
15. Να αναφέρετε τα κέντρα παγκόσµιας παραγωγής µεταξωτών υφασµάτων.  
16. Πώς καθορίζονται οι ποιότητες µεταξιού;  
17. Να αναφέρετε τις χαρακτηριστικές ονοµασίες των µεταξωτών, σύµφωνα µε την επεξεργασία και 

τον τόπο προέλευσής τους.  
18. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά της ίνας του µαλλιού.  
19. Ποια είναι τα µειονεκτήµατα του µαλλιού και πώς αντιµετωπίζονται;  
20. Ποιες είναι οι ιδιότητες του µαλλιού;  
21. Να αναφέρετε τις ποιότητες του µαλλιού.  
22. Να περιγράψετε τις µεθόδους επεξεργασίας του µαλλιού.  
23. Πώς γίνεται η βαφή µάλλινων υφασµάτων;  
24. Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά του µαλλιού.  
25. Τι είναι οι «αναγεννηµένες ίνες» και ποιες είναι οι ιδιότητές τους;  
26. Από ποια άλλα ζώα εκτός των προβάτων παίρνουµε ίνες; Ποιες είναι οι ονοµασίες τους και για 

ποια προϊόντα χρησιµοποιούνται;  
27. Πώς ταξινοµούνται οι συνθετικές ίνες;  
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28. Τι γνωρίζετε για το Lambwool;  
29. Ποια τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα των συνθετικών ινών;  
30. Τι είναι το Viscose rayon και ποιες είναι οι ιδιότητές του;  
31. ∆ιαφορά συµπεριφοράς στην υγρασία του µαλλιού και του βαµβακιού.  
32. Ποιες είναι οι ιδιότητες του Nylon;  
33. Ποιες είναι οι χρήσεις του Nylon;  
34. Τι γνωρίζετε για τις πολυεστερικές ίνες; Ποιες είναι οι ιδιότητες και οι χρήσεις τους;  
35. Ποιες είναι οι ιδιότητες των ακρυλικών ινών; Να αναφέρετε εκτός από το Orlon άλλες ίνες της 

κατηγορίας αυτής.  
36. Τι γνωρίζετε για τα ελαστικά υφάσµατα; Να αναφέρετε τρεις (3) ονοµασίες.  
37. Πώς χαρακτηρίζονται οι στρίψεις στα νήµατα;  
38. Τι γνωρίζετε για τα υφάσµατα CoolWool;  
39. Τι είναι τα Mπουκλέ νήµατα; (σχηµατική παράσταση)  
40. Ποια είναι η σηµασία της στρίψης του νήµατος σε λεπτό ύφασµα;  
41. Αναφέρετε και αναλύστε τη διαδικασία του διασίµατος ως επιµέρους διαδικασία της ύφανσης.  
42. Αναφέρετε τις διαφορές του νήµατος πενιέ από το νήµα καρντέ.  
43. Ποια είναι τα είδη αργαλειού;  
44. Πώς γίνεται το διάβασµα ενός απλού σχεδίου υφαντικής µε δύο (2) ή πέντε (5) χρώµατα;  
45. Να αναφέρετε τα συστήµατα µέτρησης λεπτότητας ίνας και νήµατος.  
46. Οι ούγιες στα υφάσµατα.  
47. Τι είναι ο αργαλειός Ζακάρ;  
48. Να περιγράψετε τις υφάνσεις διαγωνάλ και καρό.  
49. Ποια είναι τα είδη των πλεκτικών µηχανών;  

 

4.1.4. ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΟ∆ΑΣ (ΟΜΑ∆Α ∆) 
1. α) Τι είναι «µόδα» και τι «πρόγνωση µόδας»;  

β) Να αναφέρετε τα κυριότερα κέντρα της ευρωπαϊκής µόδας.  
2. Ποια είναι τα χρονοδιαγράµµατα παρουσίασης συλλογών για την Haute Couture και σε ποιες 

κοινωνικές τάξεις απευθύνονται;  
3. Ποια τα χρονοδιαγράµµατα παρουσίασης συλλογών για το pret-à-porter και σε ποιες κοινωνικές 

τάξεις απευθύνονται;  
4. Ποια στοιχεία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στη σύνθεση µιας συλλογής ένδυσης;  
5. Ποιες ικανότητες πρέπει να διαθέτει ένας ερευνητής πρόγνωσης µόδας, ώστε η πρόβλεψη να 

είναι επιτυχής;  
6. α) Ποιοι παράγοντες επιδρούν στη διαµόρφωση των τάσεων της µόδας;  

β) Ποια χαρακτηριστικά καθορίζουν µία τάση µόδας;  
7. Ποιος είναι ο στόχος των συλλογών µαζικής παραγωγής;  
8. Ποια επαγγέλµατα έχουν αναπτυχθεί και υπηρετούν τον κλάδο της µόδας και ένδυσης;  
9.  Τι είναι το συµβατικό ντύσιµο, το µοντέρνο κλασικό, το προωθηµένο ντύσιµο και το ντύσιµο 

φαντασίας; Σε ποιο κοινό απευθύνεται το καθένα από τα παραπάνω είδη µόδας;  
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4.1.5. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΜΑ∆Α Ε) 
1. Πώς πρέπει να είναι ο χώρος εργασίας σε ένα σχεδιαστήριο ενδυµάτων;  
2. Αναφέρετε τους χώρους εργασίας σε µια βιοτεχνία ρούχων και τον εξοπλισµό που πρέπει να 

διαθέτουν.  
3. Ποια είναι η σηµασία των χώρων αποθήκευσης πρώτων υλών και τι συνθήκες πρέπει να 

επικρατούν σε αυτούς;  
4. Ποιες είναι οι συνθήκες αποθήκευσης υφασµάτων;  
5. Περιγράψτε τον εξοπλισµό ανά φάση παραγωγής ενδυµάτων.  
6. Ποια είναι τα κύρια είδη ραπτοµηχανών και ποιες εργασίες εκτελούνται σε αυτές;  
7. Τι είναι ο κοπτοράπτης και σε τι χρησιµεύει;  
8. Να αναφερθούν τα κύρια είδη αυτόµατων ραπτοµηχανών.  
9. Αναφέρετε τα παραγωγικά στάδια κατασκευής ενδυµάτων.  
10. Τι είναι ποιοτικός έλεγχος και πού εφαρµόζεται στη γραµµή παραγωγής ενδυµάτων;  
11. Τι είναι η συσκευασία κατά τη διαδικασία παραγωγής και ποιος είναι ο ρόλος της;  
12. Τι επεξεργασίες γίνονται στο βαφείο υφασµάτων και µε τι εξοπλισµό;  
13. Ποια είναι τα στάδια παραγωγής του νήµατος;  
14. Αναφέρετε τα είδη των νηµάτων που γνωρίζετε και ποια είναι αντίστοιχα η χρήση τους.  
 

4.1.6 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟ∆ΑΣ (ΟΜΑ∆Α ΣΤ) 
 

1. α) ∆ώστε τον ορισµό της κοινωνίας.  
β) Να αναφέρετε τους κυριότερους τύπους κοινωνιών.  
γ) Ποιες σχέσεις αναπτύσσονται µεταξύ των ατόµων ενός τύπου κοινωνίας;  

2. Πώς επιδρά το κοινωνικό περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, και το σύγχρονο περιβάλλον στην 
ενδυµασία;  

3. α) Πώς επιδρά το πολιτιστικό περιβάλλον στον τρόπο ένδυσης;  
β) Ποιοι παράγοντες έχουν παίξει ρόλο στην εξέλιξη της ενδυµασίας; 

4. Το δηµογραφικό πρόβληµα και οι επιπτώσεις σε διάφορους τοµείς.  
5. Πώς επιδρά η παράδοση στην κλειστή κοινωνία και πώς στη σύγχρονη αστική κοινωνία; Ποια 

είναι τα νέα πρότυπα;  
6. α) Ποιοι λόγοι καθορίζουν την κοινωνικότητα του ατόµου;  

β) Πώς επιδρά στο ντύσιµο του ατόµου:  
       i. η κοινωνικότητά του;  
       ii. η εργασία του;  
       iii. ο τόπος διαµονής του;  
       iv. το κοινωνικό του επίπεδο;  

7. Ποιες πληροφορίες µπορούµε να πάρουµε από το ντύσιµο ενός ατόµου;  
8. Πώς ο τρόπος παραγωγής υλικών αγαθών καθορίζει τις σχέσεις εργαζοµένων και κοινωνίας;  
9. Ποιος ο ρόλος της παιδείας των ατόµων στις σχέσεις ατόµου -κοινωνίας, πελατών - εργοδοτών - 

εργαζοµένων.  
10. α) Συγκρίνετε την αγοραστική ανάγκη µε τον καταναλωτισµό. 

β) Αναφέρετε µορφές καταναλωτισµού.  
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11. Ποιος είναι ο ρόλος της προσέγγισης του αγοραστικού κοινού;  
12. Πώς επιδρούν στη µόδα οι εξελίξεις στην τεχνολογία και οι αλλαγές στην καθηµερινή ζωή;  
13. α) Τι σηµαίνει µεταβιοµηχανική κοινωνία;  

β) Ποιοι είναι οι µοχλοί της σύγχρονης βιοµηχανίας µόδας;  
14. Τι εννοούµε µε τους όρους:  

i. Κοινωνικό συµφέρον;  
ii.Νέες αξίες;  
iii.Νέα ποιότητα ζωής;  

15. Τι παίζει σηµαντικό ρόλο σήµερα στην ανάπτυξη του τοµέα του ενδύµατος, της µόδας καθώς και 
της παραγωγής;  
1. Ιδιωτική πρωτοβουλία - Ατοµική.  
2. Βιοτεχνία.  
3. Επιχειρήσεις.  
4. Βιοµηχανίες.  
5. Η παρέµβαση του κράτους.  

16. Πώς επιδρά η υψηλή τεχνολογία και ο διεθνισµός(παγκοσµιοποίηση) στη µόδα;  
17. α) Τι πετυχαίνουµε µε την έρευνα αγοράς – Marketing;  

β) Ποιοι ωφελούνται;  
18. Τι ονοµάζουµε αγοραστικό κοινό και πώς αυτό καθορίζεται;  
19. Επηρεάζει η οικονοµία του κράτους τη µόδα;  

 

4.1.7. STYLING (ΟΜΑ∆Α Ζ)  
1. Για την αναζήτηση µιας ιδέας και το σχεδιασµό ενός µοντέλου ,τι πρέπει να λαµβάνει υπόψη του 

ο ενδυµατολόγος σχεδιαστής µόδας;  
2. Τι είναι το straples και ποια δεκαετία εµφανίστηκε ;  
3. Τι είναι το New - Look και από ποιους αντιπροσωπεύτηκε;  
4. Χαρακτηριστικά στοιχεία του βραδινού φορέµατος - υφάσµατα που συνήθως χρησιµοποιούνται - 

Αξεσουάρ.  
5. Ποια δεκαετία εµφανίστηκε η µόδα Charleston;Περιγράψτε τη σιλουέτα.  
6. Πότε λανσάρεται το χτένισµα à la garson;Περιγράψτε το.  
7. Ποιο βασικό εκφραστή είχε το βινύλ και το διαστηµικό στυλ:  

i. Y.S.L;  
ii. GIVANCE;  
iii. COUREZ;   
Ποια δεκαετία εµφανίστηκαν; 

8. Πότε εµφανίστηκαν τα χονδρόσολα παπούτσια, τα πουκάµισα µε µεγάλα πέτα, τα κοµψά παστέλ 
µίνι ταγιεράκια, οι ψηλές µπότες και οι ψεύτικες βλεφαρίδες;  

9. Πότε εµφανίστηκαν τα φορέµατα µε φουρό και τα µυτερά παπούτσια και πώς αυτά επηρέασαν τη 
µόδα;  

10. Τι είναι το στυλ της ενδυµασίας;  
11. Ποια δεκαετία και πώς επηρεάστηκε από τους Χίππυς η µόδα;  
12. Πότε εµφανίστηκε το γυναικείο παντελόνι για πρώτη φορά και ποια δεκαετία κυριάρχησε; 

Αναφέρετε ένα σχεδιαστή/στρια (εκφραστή του).  
13. Ιστορική αναδροµή του ταγιέρ.  
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14. Ποιος σχεδιαστής/ια έµεινε στην ιστορία για τις ριζοσπαστικές επεµβάσεις του πάνω στο ταγιέρ 
και γιατί;  

15. Αναφέρετε από πέντε υφάσµατα που προτείνετε για την κατασκευή :  
α) Σπορ παλτό 
β) Σπορ ταγιέρ  
γ) Νυφικό φόρεµα 

16. Ποιοι κατά τη γνώµη σας ανήκουν στους πρωτοποριακούς σύγχρονους σχεδιαστές;  
17. ∆ιαφορές της Haute Couture και του pret -à - porter.  
18. Το Μακιγιάζ και το χτένισµα έχουν πρωταρχικό ρόλο στην παρουσίαση ενός µοντέλου ή τα 

αξεσουάρ (παπούτσια, τσάντα, κόσµηµα); ∆ικαιολογήστε την άποψή σας. 
19. Προτάσεις σχεδίων - γραµµής - υφασµάτων - χρωµάτων ανάλογα µε ηλικίες και σώµατα.  
20. Προτάσεις υφασµάτων για πρωινά φορέµατα (3 χειµωνιάτικα – 3 καλοκαιρινά). ∆ικαιολογήστε την 

πρότασή σας. 
 
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
1. Πώς θα οργανώνατε την παρουσίαση µιας δικής σας προσωπικής συλλογής; 
2. Το θέµα ή τα θέµατα που θα παρουσιάζατε. 
3. Την επιλογή χώρου που θα κάνατε. 
4. Την επιλογή αξεσουάρ. 
5. Την επιλογή µανεκέν. 
6. Το σκηνικό σύµφωνα µε το θέµα. 
7. Τη µουσική επιλογή. 
8. Φωτισµός που επιβάλλεται κατά περίσταση και προτίµηση. 
9. Πώς πρέπει να γίνει η οργάνωση των παρασκηνίων για γρήγορο και θετικό αποτέλεσµα; 
10. Με ποιο τρόπο θα παρουσιάζατε τη συλλογή σας; 
11. Την επιλογή του ατόµου που θα χρησιµοποιούσατε για εκφώνηση και µε ποια κριτήρια; 
 

4.2.1. ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΟ∆ΑΣ (ΟΜΑ∆Α Α) 
1. Σχεδιασµός φιγούρας - σώµατος. 
2. Καθορισµός θέµατος - π.χ. 

α) Πρωινά φορέµατα - Χειµερινά - Καλοκαιρινά. 
β) Απογευµατινά φορέµατα (εµπριµέ - καρό - ριγέ)  
γ) Βραδινά φορέµατα µε στοιχεία που το καθορίζουν - διακοσµήσεις - ανοίγµατα - υλικά - 

υφάσµατα. 
δ) Ταγιέρ - Πρωινά - απογευµατινά - Βραδινά. 
Ταγιέρ - Χειµερινά - Ανοιξιάτικα - Καλοκαιρινά. 
ε) Παλτό - Πρωινό - Βραδινό. 
στ) Καµπαρτίνες. 
ζ) Κάπες - Μπολερό 
η) Φούστες : Πρωινές - Απογευµατινές - Βράδυνες. 
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θ) Παντελόνια : Σπορ - Βραδινά 
ι) Γιλέκα 
ια) Μπλούζες - Πουκάµισα : Πρωινά - Βραδινά 

3. Επιλογή θέµατος σχεδίου - έµπνευση καταρτιζόµενου. 
4. Τεχνικό σχέδιο παρουσίασης. 
5. Εφαρµογή χρώµατος µε τέµπερες. 
6. Φωτοσκιάσεις µε µολύβι και χρώµα. 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ : Να σχεδιασθεί φιγούρα - σώµα 3/4 κλίση 

1. Να σχεδιασθεί ένα καλοκαιρινό φόρεµα και ζακέτα µε µακρύ µανίκι. 
2. Το φόρεµα να είναι εµπριµέ. 
4. Το χαρτί σέλλερς µατ διαστάσεων 35x50. 
5. Να σχεδιασθεί : ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ. 
6. Να σχεδιασθεί ένα µέρος του εµπριµέ φορέµατος. 
7. Να γίνει εφαρµογή χρώµατος και συνδυασµών 
8. Να σχεδιασθούν τα αξεσουάρ. 

 

4.2.1. ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (ΟΜΑ∆Α Β)  
1. ∆ίδεται µια σύνθεση αντικειµένων για σχεδιασµό. 
2. ∆ίδεται ένα γνωστό - σώµα για σχεδιασµό. 
3. ∆ίδεται ένα κεφάλι - προτοµή για σχεδιασµό. 
4. ∆ίδεται µια σύνθεση µοντέρνων γλυπτών ή αντικειµένων εκ του φυσικού. 
5. Στα θέµατα που δίνονται οι σπουδαστές εφαρµόζουν : 

α) Χρώµα 
β) Φωτοσκιάσεις - τονισµούς. 
γ) ∆ιαγραµµίσεις. 
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4.2.3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑ (ΟΜΑ∆Α Γ) 
1. Επιλογή υφάσµατος (δίνεται συγκεκριµένη - ή προσωπικά από τον κάθε Καταρτιζόµενο) 
2. Το ύφασµα να είναι εµπριµέ µε συγκεκριµένα ή αφηρηµένα, καρό, ριγέ κ.λ.π. 
3. Μεταφορά του σχεδίου υφάσµατος στη µακέτα καθώς και πιστότητα των χρωµάτων. 
4. Το χαρτί 25x30 ή 30x50 σέλλερς ή σε χρωµατιστό χαρτί. 
5. Να γίνει η µετατροπή των χρωµάτων από σκούρα σε ανοικτά και αντίστροφα. 
6. Να γίνει η µετατροπή των χρωµάτων από θερµά σε ψυχρά και αντίστροφα.  

 

4.2.4. ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΟΜΑ∆Α ∆) 
1. ∆ίνεται σχέδιο µε τυχαία σηµεία τα οποία ενώνονται µε ευθύγραµµο τµήµα. 
2. Να γίνει mobilo από εξάγωνο µε γραµµές και καµπύλες. 
3. ∆ίνεται εφαρµογή της ύλης που διδάχθηκε µε σύνθεση συγκεκριµένου σχήµατος. 
4. ∆ίνεται άσκηση εφαρµογή σε µακέτα µοτίβου λαϊκής παράδοσης. 
5. α) ∆ίνεται σχήµα για εφαρµογή του σχεδίου για ένα βραδινό φόρεµα. 
β) Τα σηµεία που θα τοποθετηθεί το µοτίβο - σχέδιο. 

6. ∆ίνεται σχέδιο για πρωινό φόρεµα διακοσµηµένο µε µοτίβο σε ανάλογα σηµεία. 
1. ∆ίνονται θέµατα ανάλογα της ύλης. 
2. Επάνω σε µακέτες διαστάσεων 25x30. 
3. Όλα τα ανωτέρω δίνονται µε εφαρµογή χρώµατος άσπρο - µαύρο. 
4. Τα θέµατα µπορούν να δοθούν και µε εφαρµογή χρώµατος 2 µέχρι 3. 

 

4.2.5. ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ (ΟΜΑ∆Α Ε) 
1. α) ∆ίνεται θέµα σύµφωνα µε τη στοχοθεσία της ύλης. 

i. Επάνω σε χαρτί σελλιλόζα. 
ii. Φυσικό µέγεθος ή Σµίκρυνση. 
iii. Μεταφορά σε ύφασµα φλιζελίν ή κάµποτο. 

β) Μπορεί να δοθεί το θέµα σύµφωνα µε την προσοµοίωση µόδας. 
γ) Μπορεί να δοθεί το θέµα από φιγουρίνι µόδας. 
δ) Μπορεί να δοθεί συγκεκριµένο σχέδιο από τον εξεταστή. 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ  
Α) Να κατασκευασθεί ταγιέρ ανοιξιάτικο ή φόρεµα µε κοντό µανίκι και ζακέτα. 
Β) Φυσικό µέγεθος Νο 44. 
Γ) Να γίνουν όλα τα στάδια εργασίας µέχρι το τελικό αποτέλεσµα. 
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Στο θεωρητικό µέρος της πρακτικής εφαρµογής δίνονται ερωτήσεις συγκεκριµένες ή 
ερωτήσεις κρίσεως µε τη βοήθεια περιοδικών µόδας και φωτοτυπηµένων σκίτσων. 
 

4.2.6. ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ (ΟΜΑ∆Α ΣΤ) 
1. ∆ίνεται ένα θέµα σύµφωνα µε την ύλη της κοπτικής. 
2. Μπορεί να δοθεί το ίδιο θέµα της κοπτικής που θα εξετασθεί ο καταρτιζόµενος και να γίνει 
εφαρµογή σε ύφασµα. 

3. Το ύφασµα να είναι από κάµποτο ή άλλο ύφασµα ανάλογα µε το θέµα που δίνεται και την 
εποχή που αντιπροσωπεύει, δηλαδή (ανοιξιάτικο ή καλοκαιρινό). 

4. Ο καταρτιζόµενος οφείλει να ακολουθήσει όλη την πορεία και τα στάδια εργασίας για τελικό 
αποτέλεσµα. 

 

4.2.7. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΓΕΝΘΥΣΕΩΝ (ΟΜΑ∆Α Ζ) 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

 
ΓΙΛΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΠΛΕΚΤΟΥ  

 
1ον. Να γίνει η µεταφορά του σε χαρτόνι µε ραφές. 
2ον. Μεγένθυση σε χαρτόνι από το Νο Νο 44 στο Νο 46 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Να χρησιµοποιηθεί το πατρόν του οποίου η κατασκευή έχει 

γίνει από τους καταρτιζόµενους στο σπίτι. 
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ΣΤΡΑΠΛΕΣ ΦΟΡΕΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟ  

 
 

1ον. Από το βασικό σκελετό µε τις πένσες να γίνει η κατασκευή του πατρόν. 
2ον. Να γίνει η µεταφορά σε χαρτόνι µε ραφές. 
3ον. Να γίνει η µεγένθυση ενός στράπλες φορέµατος από Νο 44 στο Νο 48 

 



  

 
 

 
 

Σελίδα 34 από 34 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΜΟ∆ΑΣ 

4.2.8. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΟΜΑ∆Α Η) 
1. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ : ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1. Προσδιορισµός χρήσης υφάσµατος (φούστα). 
2. Θέµα : Να σχεδιασθεί το εµπριµέ για φούστα Καλοκαίρι 1997. 
3. Προσχέδια. 
4. Επιλογή τελικού σχεδίου. 
5. Εφαρµογή του σχεδίου σε µακέτα διαστάσεων 35x50. 
6. Τεχνική επανάληψη του τελικού σχεδίου. 
7. Τρόπος τοποθέτησης στην µακέτα. 
8. Χρωµατικές προτάσεις 3 µέχρι 4. 
9. Τύπωµα σε ύφασµα. 
10. Χρήση χρώµατος µέχρι 5 µαζί µε το ΛΕΥΚΟ - ΜΑΥΡΟ. 

 

4.2.9. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
ΘΕΜΑ : ΤΑΓΙΕΡ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ή ΦΟΡΕΜΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΖΑΚΕΤΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΑΣ 
ΜΑΚΕΤΑ 35 x 50 ΜΑΤ CELER ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

α) Φιγούρα ντυµένη µε το αντίστοιχο σχέδιο. 
β) Τεχνικά σχέδια µε διαστάσεις. 
γ) Προτάσεις υφασµάτων (δειγµατολόγιο). 
δ) Σε ύφασµα το είδος ραφής µήκος 10 cm δείγµα κλωστής, αυτοκόλλητο. 
ε) Κουµπιά διακοσµητικά υλικά κ.λ.π. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το θέµα ανακοινώνεται εκ των προτέρων για την αναζήτηση υφάσµατος και υλικών  

Η κατασκευή της µακέτας γίνεται παρουσία των εξεταστών. 
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