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Σελίδα 2 από 16 

 
Μάθηµα: «Τεχνικό Σχέδιο». 

 
Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
  

Η διδασκαλία του µαθήµατος του Τεχνικού σχεδίου  έχει ως σκοπό να αναπτύξει στους µαθητές/ µαθήτριες  την ικανότητα της γραφικής 
επικοινωνίας και έκφρασης που αποτελεί  τη βάση  για όλα τα σχεδιαστικά  και τεχνικά µαθήµατα. 

 
Β. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 
 

Στο τέλος του µαθήµατος οι µαθητές / µαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση:  
 
♦ Να γνωρίζουν τα µέσα τις µεθόδους και τα είδη του Τεχνικού Σχεδίου, τους κανόνες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε είδους και να 

εξοικειωθούν µε τις χρήσεις τους. 
♦ Να διαβάζουν και να ερµηνεύουν σχέδια και γραφήµατα διαφόρων ειδών (σχέδιο υφάσµατος, τεχνικό σχέδιο ενδύµατος, µηχανολογικό σχέδιο 

οργάνου ή  µηχανήµατος παραγωγής, ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό σχέδιο µηχανήµατος κλπ.) 
♦ Να σχεδιάζουν µε ελεύθερο χέρι  και µε τη χρήση των οργάνων και των µέσων του Τεχνικού Σχεδίου. 
 

 
Ώρες ∆ιδασκαλίας  :   3 ώρες /εβδοµάδα   (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. 



Σελίδα 3 από 16 

 
 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ο:   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

♦ Να αναφέρει τα διάφορα  είδη 

τεχνικού σχεδίου 

♦ Να ερµηνεύει σχήµατα συµβολικής 

αναπαράστασης  αφηρηµένων 

εννοιών σε παγκόσµια γλώσσα 

♦ Να διαβάζει γραφήµατα , γραφικές 

παραστάσεις  ή διαγράµµατα ροής 

 

1.1 Εισαγωγικά  Στοιχεία 

1.2  Η Γραφική Επικοινωνία 

1.3 Το Σχέδιο 

1.4 Το Τεχνικό Σχέδιο  

♦ ∆ιάλεξη 

♦ Συζήτηση 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση CD-ROM  

Σχετικά µε τη σύγχρονη εποχή – 
γραφική επικοινωνία.  

Συµβολική  παράσταση σε 
παγκόσµια γλώσσα : 

1. Αφηρηµένων εννοιών π.χ. ησυχία, 
κίνδυνος, πληροφορίες, προσοχή 
κλπ.  

2. Γραφηµάτων όπως χάρτες, σήµατα 

παροχής πληροφοριών, γραφικές 

παραστάσεις φυσικών οικονοµικών 

και άλλων ειδών µεγεθών, σκίτσα 

µε ή χωρίς λόγια, οργανογράµµατα 

δοµών οργανισµών ή διαγράµµατα 

ροής που επεξηγούν την 

αλληλουχία δράσεων ή λειτουργιών 

κλπ 

♦ Παρουσίαση των διαφόρων ειδών  

Η αξιολόγηση περιλαµβάνει: 

♦ Γραπτή δοκιµασία που 
περιλαµβάνει ασκήσεις 
ελέγχου ορθότητας 
γνώσεων . 

 
♦ Έλεγχος των εργασιών 
των µαθητών, αν έχουν  
εφαρµόσει τις βασικές 
αρχές σχεδιασµού. 

 
♦ Οι µαθητές καλούνται να 
υλοποιήσουν 
εφαρµόζοντας τις βασικές 
αρχές σχεδιασµού  ένα 
θέµα παραπλήσιου 
περιεχοµένου µε αυτό της 
θεµατικής ενότητας 
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Σελίδα 4 από 16 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 
σχεδίου  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο:   ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΣΧΕ∆ΙΟ 

Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

♦ Να αναφέρει τα χαρακτηριστικά 

στοιχεία του ελευθέρου σχεδίου   

♦ Να αναφέρει τις εφαρµογές 

ελευθέρου σχεδίου  και τη σηµασία 

του σχεδίου ως µέσου επικοινωνίας 

και επαγγελµατικού εργαλείου. 

♦ Να χρησιµοποιεί  ορθά τα  

σχεδιαστικά  όργανα, υλικά και 

µέσα  σχεδιασµού. 

2.1 Εισαγωγή στο Ελεύθερο Σχέδιο 

♦ Χαρακτηριστικά στοιχεία  

♦ Εφαρµογές ελευθέρου σχεδίου 

2.2 Υλικά, Μέσα  και όργανα 

σχεδίασης . 

 

 

♦ ∆ιάλεξη 

♦ Παρουσίαση σχεδίων µελέτης  και 

λεπτοµερειών διαφορετικών τύπων , 

όπως µοντέλα, σχέδια υφασµάτων, 

µοτίβων, µηχανηµάτων και 

συσχετισµός µε τα αντικείµενα που 

αναπαριστούν. 

♦ Υλικά, µέσα  και όργανα σχεδίασης  

εκ του φυσικού και από φωτογραφίες 

βιβλίων – περιοδικών ή από 

διαφάνειες.  

1. Χαρτί σχεδίασης (35Χ50 cm, 

κολλές ingres  για κάρβουνο κλπ. 

2. Μολύβια σχεδίασης (µε µύτες 

διαφορετικής  σκληρότητας: Β, 

ΗΒ,2Β,3Β) 

3. Χρώµατα σχεδίασης (ξυλοµπογιές, 

ειδικοί µαρκαδόροι, ακουαρέλα, 

♦ Έλεγχος των εργασιών 
των µαθητών για τη χρήση 
των υλικών, των µέσων 
και των οργάνων, 
συντήρηση των οργάνων 
σχεδίασης 
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Σελίδα 5 από 16 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 
παστέλ κλπ). 

4. Ξύστρα, γόµα  

5. Πινακίδα σχεδίασης 50Χ70 

cm,(ξυλοτέξ)  

6.  Σελο-τεϊπ – κλιπς(πιαστράκια 

7. Σπρεί (στερεωτικό) 

8. Βελόνα 

♦  Άσκηση Νο 1: Εξάσκηση στη 

χρήση των υλικών, µέσων και 

οργάνων σχεδίασης. 

Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

♦ Να αναφέρει  τα χαρακτηριστικά 

της ανάλυσης και σύνθεσης στο 

ελεύθερο σχέδιο. 

♦ Να σχεδιάζει ελεύθερα φυσικά 

σχήµατα , υφάσµατα, ενδύµατα εκ 

του φυσικού. 

2.3 Μέθοδος Σχεδίασης  

♦ Ανάλυση – Σύνθεση  

♦ Τρόπος Εργασίας  

♦ Παρατήρηση –και αναγνώριση 

φυσικών σχηµάτων 

 

♦ Παρουσίαση φυσικών σχηµάτων  

διαφόρων µεγεθών 

♦  Άσκηση Νο2 : Σχεδιασµός φυσικών 

σχηµάτων.  

 

♦ Έλεγχος των εργασιών 

των µαθητών για τον 

ορθό σχεδιασµό των 

φυσικών σχηµάτων. 

3 

♦ Να αναφέρει τους κανόνες χρήσης 

των αναλογιών και  των αξόνων . 

2.4 Μελέτη αναλογιών  -  άξονες 

2.5 Ορθή τοποθέτηση  στο 

♦ Παρουσίαση  κούκλας για  µελέτη 

αναλογιών 

♦ Έλεγχος των εργασιών 

των µαθητών για την 

3 



Σελίδα 6 από 16 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 

♦ Να αναπτύξει τις πρώτες 

σχεδιαστικές  δεξιότητες 

σχεδιασµού σκίτσου ανθρώπινου  

σώµατος. 

♦ Να σχεδιάζει απλές µορφές, 

σώµατα, µηχανήµατα, 

εφαρµόζοντας σωστά τις αναλογίες 

απεικόνισης.  

♦ Να γνωρίζει τους κανόνες 

ορθολογικής και αισθητικής 

οργάνωσης ενός σχεδίου στο 

σχεδιαστικό χώρο. 

σχεδιαστικό χώρο. ♦ Προβολή  σχεδίων σε διαφάνειες. 

♦ .Άσκηση Νο 3: Σχεδίαση  µε 

αναλογίες. 

♦ Παρουσίαση διαφόρων τύπων 

σχεδίων , πινάκων καθώς και 

εντύπων , εξώφυλλων, σελίδων, 

αφισών και άλλων παραδειγµάτων 

♦ . Άσκηση Νο 4: Ορθολογική και 

αισθητική οργάνωση ενός σχεδίου,  

µε διαφόρων µεγεθών στοιχεία από 

χαρτόνι. 

 

ορθή χρήση αναλογιών 

και αξόνων  καθώς και 

την ορθή τοποθέτηση 

στον σχεδιαστικό χώρο. 

 

Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

♦ Να  αναφέρει τις τεχνικές 

φωτοσκίασης και τους 

διαφορετικούς  τόνους 

♦ Να εφαρµόζει τις  τεχνικές 

φωτοσκίασης και τους 

διαφορετικούς  τόνους  σε διάφορα 

σχέδια 

2.6 Φωτοσκίαση -  Τόνοι   ♦ Παρουσίαση παραδειγµάτων 

φωτοσκίασης διαφόρων τύπων 

σχεδίων , και επεξήγηση των τεχνικών 

φωτοσκίασης και τους διαφορετικούς  

τόνους  σε διάφορα σχέδια. 

♦ Προβολή διαφανειών ανάλογων 

παραδειγµάτων 

♦ Άσκηση Νο 5:  Σχεδίαση διαφόρων 

♦ Έλεγχος των εργασιών 

των µαθητών για την 

ορθή χρήση της 

φωτοσκίασης και των 

τόνων.  

3 



Σελίδα 7 από 16 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 
τόνων φωτοσκίασης.  

♦  Άσκηση Νο  6: σχεδίασης 

στερεοµετρικών σχηµάτων. 

Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

♦ Να διακρίνει τις ιδιαιτερότητες της  

απεικόνισης απλών µορφών, 

σωµάτων, µοτίβων και σχεδίων 

υφασµάτων σε σχέση µε άλλα 

αντικείµενα. 

♦  Να σχεδιάζει σχέδια για υφάσµατα. 

♦ Να σχεδιάζει µοτίβα από διάφορες 

εποχές, λαϊκές παραδόσεις. 

♦  Να σχεδιάζει µοτίβα για τύπωµα σε 

ύφασµα σύµφωνα  µε τις σύγχρονες 

τάσεις µόδας. 

♦  Να σχεδιάζει µοντέλα 

εφαρµόζοντας τις αρχές του 

ελευθέρου σχεδίου. 

2.7 Πλαστικά Στοιχεία 

♦ Σηµείο – Γραµµή – Σχήµα 

♦ Το φως -  

2.8 Εφαρµογές θεµάτων- ασκήσεων 

♦ Παρουσίαση και ανάλυση σχεδίων . 

♦ Ανάλυση  ιδιαιτεροτήτων διαφόρων 

σχεδίων  που προορίζονται για 

τύπωµα σε ύφασµα ή για τη 

δηµιουργία υφασµάτων καθώς και 

σχεδίων µοντέλων.  

♦  Άσκηση Νο 7: Σχεδιασµός µοτίβων  

ή σχεδίων  για τη  δηµιουργία 

υφάσµατος. 

♦  Άσκηση Νο 8: Σχεδιασµός µοτίβων 

για τύπωµα  σε ύφασµα µε θέµατα 

παρµένα από τις σύγχρονες τάσεις 

µόδας. 

♦ Έλεγχος των εργασιών 

των µαθητών για την 

ορθή χρήση των 

πλαστικών στοιχείων στο 

σχεδιασµό των θεµάτων 

των ασκήσεων. 

 

3 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο:   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 



Σελίδα 8 από 16 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 

Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

♦ Να γνωρίζει τη λειτουργία  του 
σχεδίου  ως µέσου απεικόνισης. 

♦ Να γνωρίζει τη σηµασία του 
σχεδίου ως µέσου επικοινωνίας και 
επαγγελµατικού εργαλείου. 

♦ Να χρησιµοποιεί σωστά τα 
σχεδιαστικά  όργανα, υλικά  και 
µέσα  σχεδιασµού, για την ακριβή 
απεικόνιση των  µορφών και των 
αντικειµένων. 

3.1 Εισαγωγή στο Γραµµικό Σχέδιο 

3.2 Υλικά, Μέσα  και Όργανα 
Σχεδίασης  

♦ Περιγραφή και χρήση των υλικών, 
των µέσων και των οργάνων 
σχεδίασης (Χαρτιά, Μολύβια, 
Μελάνι, Σχεδιαστική επιφάνεια, 
Όργανα σχεδίασης, Στενσιλ 
γραµµάτων και συµβόλων) 

3.3 Συντήρηση των οργάνων  
σχεδίασης. 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση σχεδίων µελέτης  και 
λεπτοµερειών διαφορετικών τύπων , 
όπως µοντέλα, σχέδια υφασµάτων, 
µοτίβων, και συσχετισµός µε τα 
αντικείµενα που αυτά  
αναπαριστούν. 

♦ Παρουσίαση, επίδειξη και 
περιγραφή υλικών µέσων και 
οργάνων σχεδίασης. 

♦ Αναφορά σε κανόνες τυποποίησης. 

♦ Παρουσίαση και αξιολόγηση 
σχεδίων µε καλή και κακή χρήση 
των σχεδιαστικών οργάνων και 
υλικών 

♦ Άσκηση Νο 1: Εξάσκηση στη 
χρήση των υλικών, µέσων και 
οργάνων σχεδίασης  και συντήρηση. 

♦ Έλεγχος των εργασιών 
των µαθητών για τη χρήση 
των υλικών, των µέσων 
και των οργάνων, 
συντήρηση των οργάνων 
σχεδίασης 
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Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

♦ Να κατονοµάζει τα διάφορα είδη 
γραµµών 

♦ Να διακρίνει  την σηµασία των 
γραµµών στο σχέδιο και των 
διαφόρων ιδιοτήτων και 
χαρακτηριστικών τους. χρησιµότητα 
τους στο σχεδιασµό και την 
απεικόνιση. 

♦ Να σχεδιάζει σωστά τα είδη 
γραµµών σε διαφορετικά πάχη 

3.4 Γραµµές  

♦ Ευθείες γραµµές 

♦ Καµπύλες Γραµµές 

♦ Είδη  Γραµµών 

♦ Πάχη  Γραµµών  

♦ Βιβλίο µαθήµατος 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Ανάλυση του ρόλου και της 
σηµασίας των διαφόρων τύπων 
γραµµών µε παραδείγµατα  

♦ Υπόδειξη ορθού τρόπου σχεδίασης 
γραµµών, τοποθέτησης χαρτιού και 
χρήσης οργάνων. 

 Άσκηση Νο 2: Σχεδιασµός των 
διαφόρων τύπων γραµµών , 

♦ Έλεγχος των εργασιών 
των µαθητών για την ορθή 
σχεδίαση  των τύπων 
γραµµών. 

 

3 



Σελίδα 9 από 16 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 
εφαρµογές. 

Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

♦ Να αναφέρουν  τους αισθητικούς 
κανόνες που οδηγούν σε ποιοτική 
γραφή γραµµάτων και αριθµών. 

♦ Να διακρίνει τους διαφορετικούς 
τρόπους γραφής οικογενειών και 
ειδών γραµµάτων και αριθµών. 

♦ Να  αναπτύξει τις πρώτες 
σχεδιαστικές δεξιότητες για ορθή 
ελεύθερη γραφή  καθώς και γραφή 
µε όργανα εφαρµόζοντας τους 
κανόνες τυποποίησης. 

3.5 Γράµµατα  και Αριθµοί ♦ Προβολή διαφανειών  

♦ Παρουσίαση παραδειγµάτων 
γραµµατογραφίας, τύπων γραµµάτων 
και γραµµατοσειρών και επεξήγηση 
της δοµής και αισθητικής τους.  

♦ Τυποποίηση γραµµάτων  

 Άσκηση Νο 3: Σχεδίαση συνόλων 
γραµµάτων βάσει κανόνων,  µε ή 
χωρίς όργανα.   

♦ Έλεγχος των εργασιών 
των µαθητών για την ορθή 
σχεδίαση  των γραµµάτων. 
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Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

♦ Να  αναφέρει τους κανόνες 
τυποποίησης  και τους διαφόρους 
τρόπους διαστασιολόγησης  των 
σχεδίων. 

♦ Να διακρίνει την σχέση φυσικού και 
σχεδιαστικού µεγέθους, και τις 
συνηθέστερα χρησιµοποιούµενες 
κλίµακες. 

♦ Να σχεδιάζει σε διάφορες κλίµακες  

♦ Να κατασκευάζει  σχέδια  
εφαρµόζοντας  τους κανόνες 
Οργάνωσης και παρουσίασης 
σχεδίου. 

3.6 Κλίµακες 

♦ ∆ιαστασιολόγηση σχεδίων 

3.7 Οργάνωση- Παρουσίαση 
Σχεδίου 

♦ Τίτλοι  Σχεδίων  

♦ Θέση Σχεδίων. 

♦ Υποµνήµατα 

 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση σχεδίων  αντικειµένων 
σε διαφορετικές κλίµακες. 

♦ Παρουσίαση και ανάλυση του 
τρόπου διαστασιολόγησης διαφόρων 
σχεδίων. 

♦ Μετατροπές µεγεθών,  από την 
πραγµατικότητα στο σχέδιο, από  το 
σχέδιο στην πραγµατικότητα καθώς 
και από τη µία κλίµακα στην άλλη. 

 Άσκηση Νο 4:  Σχεδίαση απλών 
θεµάτων (πατρόν) σε διάφορες 
κλίµακες. 

♦ Παρουσίαση διαφόρων τύπων 
σχεδίων , πινάκων καθώς και 
εντύπων , εξώφυλλων, σελίδων, 

♦ Έλεγχος των εργασιών 
των µαθητών για την ορθή 
οργάνωση και παρουσίαση 
των σχεδίων και χρήση 
κλίµακας.  

 

3 



Σελίδα 10 από 16 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 
αφισών και άλλων παραδειγµάτων 

 Άσκηση  Νο 5: Ορθολογική  και 
αισθητική οργάνωση ενός σχεδίου,  
µε διαφόρων µεγεθών στοιχεία  

Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

♦ Να διακρίνει τις δυνατότητες  των 
γεωµετρικών κατασκευών για 
ακριβή σχεδιασµό διαφόρων 
θεµάτων, µε ορθή χρήση των 
οργάνων. 

♦ Να κατασκευάζει γεωµετρικές 
κατασκευές. 

♦ Να χρησιµοποιεί τις γεωµετρικές 
κατασκευές στην σχεδίαση πατρόν, 
µοτίβων κλπ. 

3.8 Γεωµετρικές Κατασκευές. 

♦ ∆ιχοτόµηση 

♦ Τριχοτόµηση 

♦ Πολύγωνα, Κύκλοι, Τόξα και 
Ελλείψεις. 

 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση επίλυσης 
προβληµάτων µε γεωµετρικές 
κατασκευές  και µη κατασκευές , 
ώστε να αναδειχθεί η χρησιµότητα 
τους.. Εφαρµογές γεωµετρικών 
κατασκευών στο τοµέα.  

 Ασκήση Νο 6: Σχεδίασης απλών 
θεµάτων  (πατρόν) και  µοτίβων  
µε γεωµετρικές κατασκευές. 

♦ Έλεγχος των εργασιών 

των µαθητών για την 

ορθή σχεδίαση  των 

γεωµετρικών 

κατασκευών.  
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Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

♦ Να διακρίνει  την µορφή απλών 
στερεών και αντικειµένων , µέσα από 
τους διαφόρους τρόπους σχεδίασης. 

♦ Να χρησιµοποιεί τις µεθόδους ορθής 
απεικόνισης τρισδιάστατων 
αντικειµένων βάσει των κανόνων και 
συµβάσεων της παραστατικής 
γεωµετρίας. 

♦  Να διακρίνει την άµεση σχέση όψεων 
κατόψεων  και τοµών. 

 

3.9 Προβολές 
 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση  αξονοµετρικών 
σχεδίων απλών  στερεών ταυτόχρονα 
µε τις όψεις  τους στα επίπεδα 
προβολής 

♦ Ανάλυση των βασικών µεθόδων 
παράστασης απλών γεωµετρικών 
στοιχείων (σηµείο ,ευθεία, κλπ.)  µε 
τυχαία και ειδική σχέση ως προς τα 
επίπεδα προβολής και Παρουσίαση 
παραδειγµάτων . Εφαρµογές 

 Ασκήση Νο 7: Σχεδίασης  
κατόψεων απλών στερεών. 

 Ασκήση Νο 8: Σχεδίασης όψεων 

♦ Έλεγχος των εργασιών 
των µαθητών για την 
ορθή σχεδίαση  των 
κατόψεων  και των 
τοµών απλών στερεών. 

 

3 



Σελίδα 11 από 16 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 
απλών στερεών. 

 Ασκήση Νο 9: Σχεδίασης τοµών 
απλών στερεών. 

Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

♦ Να ορίζει την τοµή 

♦ Να αναφέρει τα είδη τοµών  

♦ Να σχεδιάζει τα διάφορα είδη τοµών 
περιγράφει τι. 

♦ Να σχεδιάζει τεχνικά σχέδια 
προτύπων κοπής χρησιµοποιώντας   
όλες τις παραπάνω γνώσεις.  

 

3.10  ΟΙ ΤΟΜΕΣ  

♦ Ορισµοί και Τεχνική  της τοµής 

♦ Είδη τοµών. 

 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση σχεδίων διαφόρων 
ειδών τοµών. Ο ρόλος των τοµών 
στο σχέδιο. Εφαρµογές 

♦ Ανάλυση των βασικών µεθόδων 
σχεδίασης των τοµών  

♦ Παρουσίαση τεχνικών σχεδίων 
προτύπων κοπής. 

♦ Παρουσίαση των καθιερωµένων 
συµβολισµών  (σχεδιαστικών και 
παραγωγής του ενδύµατος)  σε ένα 
τεχνικό σχέδιο. 

 Ασκήση Νο 10: σχεδιασµού  
τεχνικών σχεδίων προτύπων 
κοπής,  χρήση των καθιερωµένων 
συµβολισµών  (σχεδιαστικών και 
παραγωγής του ενδύµατος)  σε ένα 
τεχνικό σχέδιο, ∆ιαστασιολογηµένα 
και  υπό κλίµακα. 

♦ Έλεγχος των εργασιών 

των µαθητών για την 

ορθή σχεδίαση  των 

τεχνικών σχεδίων 

προτύπων κοπής,  χρήση 

των καθιερωµένων 

συµβολισµών 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4ο:   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΣΧΕ∆ΙΟ 

Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

♦ Να αναφέρει τα είδη 
µηχανολογικού σχεδίου 

♦ Να ερµηνεύει ένα µηχανολογικό 

4.1 Είδη Μηχανολογικού Σχεδίου 

♦ Το κατασκευαστικό σχέδιο 
αντικειµένων 

♦ Το κατασκευαστικό σχέδιο 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση µηχανολογικών 
σχεδίων διαφόρων ειδών. Ο ρόλος 
του µηχανολογικού σχεδίου. 
Εφαρµογές 

♦ Έλεγχος των εργασιών 

των µαθητών για την 

ορθή σχεδίαση και 

ερµηνεία των διαφόρων 
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Σελίδα 12 από 16 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 
σχέδιο 

♦ Να εφαρµόζει τις τεχνικές 
σχεδίασης µηχανολογικού σχεδίου 

εγκαταστάσεων 

♦ Το λειτουργικό σχέδιο 
εγκαταστάσεων 

♦ Το σχέδιο οµάδων  

♦ Ανάλυση των βασικών µεθόδων 
σχεδίασης  των διαφόρων ειδών 
µηχανολογικού σχεδίου 

♦ Άσκηση Νο 1:  Σχεδίαση του 
κατασκευαστικού  σχεδίου 
µηχανολογικού εξαρτήµατος 
κλωστοϋφαντουργικού 
µηχανήµατος 

♦ Άσκηση Νο 2:  Σχεδίαση του 
κατασκευαστικού  σχεδίου µιας 
µηχανολογικής εγκατάστασης 

♦ Άσκηση Νο 3:  Σχεδίαση του 
λειτουργικού  σχεδίου µιας 
µηχανολογικής εγκατάστασης 
βαφής 

♦ Άσκηση Νο 4:  Μελέτη – ερµηνεία 
σχεδίου οµάδων, σύστηµα  
µετάδοσης κίνησης µιας 
ραπτοµηχανής ή ενός αργαλειού 
υφαντήριου.  

ειδών µηχανολογικού 

σχεδίου. 

Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

♦ Να ερµηνεύει όψεις και τοµές  
µηχανολογικών εξαρτηµάτων 

♦ Να σχεδιάζει  ορθά όψεις και τοµές  
µηχανολογικών εξαρτηµάτων 

4.2 Όψεις και τοµές  
µηχανολογικών εξαρτηµάτων  

♦ Μηχανολογικό εξάρτηµα σε 
αξονοµετρική και ορθογραφική 
σχεδίαση 

♦ Σχεδίαση όψεων απλών 
µηχανολογικών εξαρτηµάτων 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση µηχανολογικών 
εξαρτηµάτων σε σχέδια όψεων  και 
τοµών  

♦ Ανάλυση των βασικών µεθόδων 
σχεδίασης. 

♦ Άσκηση Νο 5:  Σχεδίαση 
µηχανολογικών εξαρτηµάτων 
όψεων  και τοµών  

♦ Έλεγχος των εργασιών 

των µαθητών για την 

ορθή σχεδίαση και 

ερµηνεία των διαφόρων 

ειδών µηχανολογικού 

σχεδίου. 
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Σελίδα 13 από 16 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 

Να είναι σε θέση ο µαθητής: 

♦ Να   διαβάζει τη αναγραφή των 
διαστάσεων σε ένα µηχανολογικό 
σχέδιο 

♦ Να κάνει διαστασιολόγηση µιας 
όψης εξαρτήµατος 

♦ Να ερµηνεύει διαφόρους τύπους 
υποµνηµάτων 

♦ Να σχεδιάζει υποµνήµατα 
διαφόρων τύπων 

 

4.3 Η διαστασιολόγηση στο 
µηχανολογικό σχέδιο 

♦ Αναγραφή διαστάσεων:  

 Σε όψεις µηχανολογικών 
εξαρτηµάτων 

Κατά τάξη µεγέθους 

Σε αξονικές γραµµές 

♦ ∆ιαστασιολογηση  όψης 
εξαρτήµατος 

4.4 Υπόµνηµα 

 

♦ Παρουσίαση µηχανολογικών 
εξαρτηµάτων  µε αναγραφή 
διαστάσεων σε σχέδια όψεων  και 
τοµών  

♦ Ανάλυση  των διαστασιολογηµένων 
εξαρτηµάτων. Οδηγίες 
διαστασιολόγησης µηχανολογικών 
εξαρτηµάτων. 

♦  Άσκηση Νο 6: Μελέτη – ερµηνεία 
διαστασιολογηµένων σχεδίων 
µηχανολογικών εξαρτηµάτων  

♦ Άσκηση Νο 7: ∆ιαστασιολόγηση 
όψης εξαρτήµατος. 

♦ Παρουσίαση µηχανολογικών 
σχεδίων µε διαφόρους τύπους 
υποµνηµάτων 

♦ Ανάλυση και µελέτη των 
υποµνηµάτων  

♦ Άσκηση Νο 8: Σχεδίαση 
υποµνήµατος. 

♦ Έλεγχος των εργασιών 

των µαθητών για την 

ορθή σχεδίαση και 

ερµηνεία των διαφόρων 

ειδών µηχανολογικού 

σχεδίου. 
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♦ Να αναφέρει  τις βασικές πρακτικές 
σχεδίασης ενός σκαριφήµατος 

♦ Να σχεδιάζει ένα σκαρίφηµα 
εφαρµόζοντας τις βασικές 
πρακτικές σχεδίασης 

4.5 Σκαρίφηµα 

 
♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση σκαριφηµάτων 
µηχανολογικών εξαρτηµάτων 

♦ Παρουσίαση βασικές πρακτικές 
σχεδίασης ενός σκαριφήµατος 

♦  Άσκηση Νο 9: Σχεδίαση 
σκαριφήµατος  εφαρµόζοντας τις 
βασικές πρακτικές σχεδίασης. 

♦ Έλεγχος των εργασιών 

των µαθητών για την 

ορθή σχεδίαση 

σκαριφηµάτων. 

3 



Σελίδα 14 από 16 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 

♦ Να αναγνωρίζει τα σχέδια 
τυποποιηµένων στοιχείων. 

♦ Να σχεδιάζει τυποποιηµένα 
στοιχεία (σπειρώµατα, οδοντωτούς 
τροχούς, ελατήρια) 

♦ Να διακρίνει  το ρόλο του 
χρώµατος στο µηχανολογικό σχέδιο 

♦ Να διακρίνουν την αντιστοιχία 
χρωµάτων  και υλικού 

♦ Να διακρίνουν την αντιστοιχία 
χρωµάτων  και ρευστών 

4.6 Συµβολισµοί και Σηµάνσεις 

♦ Σύµβολα ποιότητας κατεργασίας 

♦ Σχεδίαση τυποποιηµένων 
στοιχείων (σπειρωµάτων, 
οδοντωτών τροχών, ελατηρίων) 

♦ Σύµβολα στοιχείων δικτύων 

♦ Το χρώµα στο µηχανολογικό 
σχέδιο 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση σχεδίων 
τυποποιηµένων στοιχείων 

♦ Παρουσίαση Πινάκων συσχέτισης 
χρώµατος και υλικού ή χρώµατος 
και ρευστού. 

♦ Άσκηση Νο 10: Σχεδίαση 
τυποποιηµένων στοιχείων Π.χ. 
οδοντωτών τροχών 

♦ Άσκηση Νο 11: Μελέτη Πινάκων 
συσχέτισης χρώµατος και υλικού ή 
χρώµατος και ρευστού. 

♦ Έλεγχος των εργασιών 

των µαθητών για την 

ορθή σχεδίαση  

στοιχείων. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5ο:   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΣΧΕ∆ΙΟ 

 5.1 ∆ιαφορά ηλεκτρολογικού 
σχεδίου και των άλλων ειδών 
τεχνικού σχεδίου 

5.2 Είδη Ηλεκτρολογικών σχεδίων 

♦ Πολυγραµµικό σχέδιο 
(συνδεσµολογίας) 

♦ Λειτουργικό σχέδιο 

♦ Μονογραµµικό σχέδιο  
(κατασκευαστικό) 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση διαφόρων ειδών 
ηλεκτρολογικών σχεδίων  

♦ Ανάλυση και ερµηνεία των ειδών 
ηλεκτρολογικών σχεδίων 

♦ Άσκηση Νο 1: Μελέτη – ερµηνεία 
ηλεκτρολογικού σχεδίου ραπτοµηχανής 

♦ Έλεγχος των εργασιών 

των µαθητών για την 

ερµηνεία 

ηλεκτρολογικού σχεδίου. 
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♦ Να αναγνωρίζει τα βασικά είδη 
απλών κυκλωµάτων 

♦ Να αναγνωρίζει τα βασικά είδη 
ασφαλειών  

5.3 Απλά κυκλώµατα, Ασφάλειες, 
Ρευµατοδότες 

5.4 ∆ιακόπτες Κυκλωµάτων 
φωτισµού 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση ηλεκτρολογικών 
σχεδίων µε απλά κυκλώµατα, 
ασφάλειες, ρευµατοδότες  και 
διακόπτες κυκλωµάτων φωτισµού. 

 3 



Σελίδα 15 από 16 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 

♦ Να αναγνωρίζει τα βασικά είδη 
ρευµατοδοτών 

♦ Να αναγνωρίζει τα βασικά είδη 
∆ιακόπτων κυκλωµάτων φωτισµού 

♦ Ανάλυση και ερµηνεία των 
ηλεκτρολογικών σχεδίων 

♦ Άσκηση Νο 2: Μελέτη – ερµηνεία 
ηλεκτρολογικών σχεδίων  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6ο:   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΣΧΕ∆ΙΟ 

♦ Να αναγνωρίζει τα βασικά είδη 
ηλεκτρονικών σχεδίων 

♦ Να αναγνωρίζει τα βασικά σύµβολα 
που χρησιµοποιούνται σε ένα 
ηλεκτρονικό σχέδιο   

♦ Να ερµηνεύει το ηλεκτρονικό 
σχέδιο µιας αυτόµατης 
ραπτοµηχανής 

6.1 Εισαγωγή 

6.2 Είδη Ηλεκτρονικού Σχεδίου 
♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση ηλεκτρονικών σχεδίων 
µε αναλυτικό ηλεκτρονικό σχέδιο, 
σχέδιο πλακέτας, µπλοκ –
διάγραµµα, και σχέδιο 
κυµατοµορφών. 

♦ Παρουσίαση πίνακα συµβόλων  

♦ Ανάλυση και ερµηνεία των 
ηλεκτρονικών σχεδίων  

♦ Άσκηση Νο 1: Μελέτη – ερµηνεία 
ηλεκτρονικών  σχεδίων οργάνων 
ποιοτικού ελέγχου, ή αυτόµατης 
ραπτοµηχανής ή πλεκτοµηχανης 

♦ Έλεγχος των εργασιών 

των µαθητών για την 

ορθή µελέτη και 

ερµηνεία ηλεκτρονικού 

σχεδίου. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7ο:   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΣΧΕ∆ΙΟ 

♦ Να  διακρίνει ένα Βιοµηχανικό 
αντικείµενο από ένα  χειροποίητο  

♦ Να  Προσδιορίζει τα 
χαρακτηριστικά ενός βιοµηχανικού 
προϊόντος 

♦ Να αναφέρει τις κατηγορίες 
προϊόντων που χρησιµοποιείται ο 

7.1 Εισαγωγή 

7.2 Βιοµηχανικό αντικείµενο και 
χειροποίητο αντικείµενο 

7.3 Σχεδιασµός ενός Βιοµηχανικά 
παραγόµενου αντικειµένου 
(µορφή και λειτουργία) 

7.4 Αισθητική των βιοµηχανικών 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση και συσχέτιση 
βιοµηχανικών και χειροποίητων 
αντικείµενων  

♦ Παρουσίαση σχεδίων βιοµηχανικών 
αντικειµένων, συσχέτιση µορφής 
και λειτουργίας, αισθητική  
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Σελίδα 16 από 16 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 
βιοµηχανικός σχεδιασµός 

♦  Να αναφέρει τα στοιχεία που 
καθορίζουν την αισθητική ενός 
βιοµηχανικού σχεδίου 

♦ Να αναφέρει  τους παράγοντες που 
επηρεάζουν το βιοµηχανικό σχέδιο 

αντικειµένων 

7.5 Παράγοντες που επηρεάζουν το 
βιοµηχανικό σχέδιο 

♦ Άσκηση Νο 1: Παρουσίαση µιας 
συλλογής Βιοµηχανικών και 
χειροποίητων αντικείµενων 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8ο: Ο Η/Υ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

♦ Να αναφέρει τα πλεονεκτήµατα 
σχεδίασης µε Η/Υ 

8.1 Γενικά 

8.2 Σχεδιασµός προϊόντων µε Η/Υ 
♦ Παρουσίαση  σχεδίων ενδυµάτων  

και σχεδίων πατρόν, σχεδιασµένα µε 
Η/Υ 

♦ Ανάλυση πλεονεκτηµάτων της 
Ηλεκτρονικής Σχεδίασης  
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