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Μάθηµα: « Ιστορία  Ενδυµασίας ΙΙ». 
 
Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

 
Το µάθηµα της Ιστορίας Ενδυµασίας έχει ως σκοπό µέσα από την ιστορική αναδροµή, να αναπτύξει την αισθητική και την κριτική ικανότητα του 
µαθητή/τριας. Να δείξει τις ανάγκες που εξυπηρετεί το ένδυµα, την εξέλιξη του καθώς και τις τάσεις που αναπτύχθηκαν σε κάθε εποχή καθώς και τις 
επιρροές που δέχθηκε η εξέλιξη του ενδύµατος από τις τέχνες και τον πολιτισµό της κάθε εποχής. 
Μέσα από την ιστορική µελέτη της ενδυµασίας ο µαθητής/τρια πρέπει να αποκοµίσει στοιχεία και χαρακτηριστικά που θα του είναι χρήσιµα για το 
σχεδιασµό ενός νέου πρωτότυπου σχεδίου ενδύµατος και να  είναι σε θέση να αναγνωρίζει σχέδια ενδυµάτων που αναφέρονται σε παλαιότερες 
εποχές. 
 
 

 Ώρες ∆ιδασκαλίας: 3 ώρες  την εβδοµάδα. (ΘΕΩΡΙΑ) 
 
 
 Παρατηρήσεις. 

Σχετικά µε το περιεχόµενο της διδασκαλίας σε κάθε ενότητα, θα πρέπει να εξετάζονται περισσότερο οι ενδυµασίες, που σφράγισαν περισσότερο την 
συγκεκριµένη εποχή. Να δίνεται περισσότερο έµφαση στα γενικά αισθητικά χαρακτηριστικά και όχι στις ηµεροµηνίες. Θα πρέπει να γίνονται συγκρίσεις 
µεταξύ των εποχών και να τονίζονται οι διάφορες επιρροές από την µια εποχή στην άλλη. 
Η διδασκαλία θα περιλαµβάνει την προβολή διαφανειών, επισκέψεις σε χώρους µουσείων, εκθέσεων και οποιαδήποτε άλλο υλικό που θα µπορούσε να 
βελτιώσει και να προωθήσει καλύτερα την εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόµη για καλύτερη εξοικείωση των µαθητών µε το αντικείµενο του µαθήµατος θα 
πρέπει να εκπονούνται σχετικές εργασίες σύµφωνα πάντα µε τις υποδείξεις του διδάσκοντα καθηγητή 

 
 

Σελίδα 2 από 7 



 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
 
♦ Να αναπτύσσουν τον χαρακτήρα 

της  γυναικείας και ανδρικής 
ενδυµασίας της Γερµανικής 
Αναγέννησης. 

♦ Να περιγράφουν τα αξεσουάρ της 
εποχής της Γερµανικής 
Αναγέννησης. 

♦ Να περιγράφουν το ύφος και τις 
εκφράσεις της Ισπανικής µόδας. 

♦ Να αναγνωρίζουν τα ενδύµατα και 
αξεσουάρ της Ισπανικής µόδας. 

♦ Να  σχεδιάζουν µε ελεύθερη 
σχεδίαση τα κύρια ενδύµατα της 
Γερµανικής και Ισπανικής εποχής. 

♦ Να κατονοµάζουν τα είδη των 
υφασµάτων και τα χρώµατα που 
κυριαρχούσαν στην περίοδο της 
Αναγέννηση 

 
1.1 Ο χαρακτήρας της και η άνθηση 

της σε όλη την Ευρώπη. 
1.2 Γενικά χαρακτηριστικά της 

Ενδυµασίας 
1.3 Γυναικεία και Ανδρική  

ενδυµασία  
1.4 Υφάσµατα-Αξεσουάρ κοσµήµατα, 
1.5 Γερµανική γραµµή (καλσόν). 
1.6 Ισπανική γραµµή 
 

♦ Επίδειξη εικόνων, φωτογραφιών 
καθώς και άλλου υλικού που θα 
µπορούσε να βοηθήσει στην 
καλύτερη κατανόηση των στόχων 
του µαθήµατος. 

♦ Προβολή slides ή διαφανειών στην 
τάξη έργων τέχνης καθώς και 
ενδυµασιών.  

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Συζήτηση  
 

Εργασία 13η 
Να γίνει υπό µορφή εργασίας 
σύγκριση  ενδυµασιών µεταξύ 
Αναγέννησης, Μεσαίωνα ή 
Βυζαντινής εποχής 
♦ Εργασία 14η 
Να σχεδιάσουν µια ανδρική και µια 
γυναικεία χαρακτηριστική ενδυµασία, 
από την Γερµανική και Ισπανική 
εποχή. 

 

 
Παρουσίαση των µαθητών 
στην τάξη προφορικά  τα 
όσα αποκόµισαν από την 
προβολή. 
 
Ασκήσεις ανοικτού τύπου 
π.χ. για ποιους λόγους η 
Ενδυµασία της ισπανικής 
αυλής αποτέλεσε 
ενδυµατολογικό πρότυπο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΜΠΑΡΟΚ 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
 
♦ Να κατανοήσουν την αισθητική 

και το στυλ του Μπαρόκ. 
♦ Να κατανοήσουν την 

αυθεντικότητα, κοµψότητα και 
καινοτοµία της µόδας στην εποχή 
Μπαρόκ.  

 
2.1 Χαρακτηριστικά της εποχής 
2.2 Τα σηµαντικότερα 

χαρακτηριστικά της ενδυµασίας 
2.3 Γυναικεία και Ανδρική  

ενδυµασία 
2.4 Υφάσµατα-Αξεσουάρ 

Κοσµήµατα- Χτενίσµατα 

♦ Επίδειξη εικόνων. 
♦ Συζήτηση  
♦ 

♦ 

∆ιαφάνειες µε στοιχεία από 
υφάσµατα και χαρακτηριστικά 
ενδύµατα της γαλλικής Μόδας. 
∆ια µόρφωση οµάδων και 
ταξινόµηση εργασιών από τον 
καθηγητή για συγκέντρωση 

 
 

♦ 

♦ 

Παρουσίαση των µαθητών 
στην τάξη των στοιχείων 
που συγκέντρωσαν για τις 
ενδυµασίες της εποχής. 

 
Ασκήσεις ανοικτού τύπου 
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

♦ Να περιγράφουν τα κύρια 
χαρακτηριστικά της Ολλανδικής 
και Γαλλικής ενδυµασίας. 

♦ Να αναφέρουν τις επιρροές της 
Γαλλικής µόδας και την 
προέκταση της στην σηµερινή 
εποχή σε ολόκληρό τον κόσµο. 

 
♦ Να περιγράφουν το στυλ και τα 

είδη των αξεσουάρ της εποχής. 
 

 στοιχείων και φωτογραφιών µε 
ενδυµασίες της εποχής Μπαρόκ. 

 
♦ Εργασία 15η  
Γραπτή εργασία  µε θέµα π.χ.<< η 
πρωτοεµφάνιση της υψηλής ραπτικής 
στην εποχή του Μπαρόκ και η 
διαδροµή της έως σήµερα.>>. 

π.χ. ποια  αξεσουάρ 
περιελάµβανε η ανδρική 
ενδυµασία της εποχής.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΡΟΚΟΚΟ 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
 
♦ Να περιγράφουν τις καινοτοµίες 

και τις αλλαγές στις ενδυµασίες 
που πραγµατοποιήθηκαν στην 
εποχή Ροκοκό. 

♦ Να αναφέρουν τα είδη των 
υφασµάτων τα χρώµατα και τα 
σχέδια της εποχής. 

♦ Να κατονοµάζουν τα 
σηµαντικότερα γυναικεία και 
ανδρικά αξεσουάρ της εποχής. 

♦ Να  ξεχωρίζουν και να συγκρίνουν 
ενδυµασίες µεταξύ Μπαρόκ και 
Ροκοκό εποχής. 

 

 
3.1 Χαρακτηριστικά της εποχής 

Ροκοκό 
3.2 Τα χαρακτηριστικά της 

ενδυµασίας 
3.3 Το µεγαλείο της αριστοκρατικής 

κοµψότητας στο έπακρο. 
3.4 Γυναικεία και Ανδρική  

ενδυµασία 
3.5 Γαλλική σχολή, ενδυµασία αστών, 

αυλικών, αριστοκρατών 
3.6 Υφάσµατα-Αξεσουάρ 

Κοσµήµατα- Χτενίσµατα 

♦ Επίδειξη εικόνων και 
οποιουδήποτε άλλου υλικού που 
θα µπορούσε να βοηθήσει τους 
µαθητές για την κατανόηση της 
εποχής. 

 
♦ 

♦ 

Εργασία 16η 
Βιβλιογραφική εργασία π.χ. <<οι 
καινοτοµίες στην ενδυµασία της 
εποχής Ροκοκό>>. 

 

 
Προφορική παρουσίαση των 
µαθητών στην τάξη των 
διαφορών µεταξύ Μπαρόκ 
και Ροκοκό εποχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 

 
♦ Να αναφέρουν τα είδη των 

 
4.1 Χαρακτηριστικά της Εποχής 
4.2 Κοινωνικές και οικονοµικές 

♦ 
♦ 

Επίδειξη εικόνων και 
φωτογραφιών µε έργα ζωγραφικής 
και ενδυµασίες της εποχής. 

 
Προφορική παρουσίαση από 
τους µαθητές στην τάξη µε 
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

υφασµάτων , το ύφος και της 
επιρροές της µόδας. 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Να περιγράφουν τα κύρια 
χαρακτηριστικά της γυναικείας 
ενδυµασίας από την επικράτηση 
της Αγγλικής µόδας. 
Να αναφέρουν την εξέλιξη της 
ενδυµασίας πριν και µετά την 
Γαλλική επανάσταση. 
Να περιγράφουν τα αξεσουάρ 
ανδρών και γυναικών στην 
Κλασσική και Νεοκλασική εποχή. 
Να  ξεχωρίζουν ενδυµασίες 
µεταξύ Ροκοκό και Κλασσικής 
εποχής. 

 

εξελίξεις 
4.3 Τα Γενικά χαρακτηριστικά της 

Ενδυµασίας 
4.4 Γυναικεία και Ανδρική  

ενδυµασία 
 

 
Να γίνει συζήτηση στην τάξη για 
τις κοινωνικές αλλαγές της εποχής 
και τις επιρροές στην ενδυµασία. 

 
Εργασία 17η 

Να σχεδιάσουν µια ανδρική και µια 
γυναικεία χαρακτηριστική ενδυµασία 
της Γαλλικής Μόδας του 1800. 
♦ Εργασία 18η 
Ατοµική εργασία από τους µαθητές µε 
θέµα π.χ.<<η επιρροή της αρχαίας 
εποχής στις τέχνες και την ενδυµασία 
στον Κλασικισµό>>. 

τα όσα αποκόµισαν από την 
συζήτηση και την εργασία.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
 
♦ Να αναφέρουν τα είδη των 

υφασµάτων, των χρωµάτων και το 
στυλ των ενδυµασιών της εποχής. 

♦ Να διατυπώνουν τα κύρια 
ενδύµατα της γυναικείας 
ενδυµασίας. 

♦ Να διακρίνουν τα κύρια ενδύµατα 
της ανδρικής ενδυµασίας καθώς 
και τα διάφορα είδη παλτό. 

♦ Να περιγράφουν τα απαραίτητα 
για την εποχή γυναικεία και 
ανδρικά αξεσουάρ. 

5.1 Χαρακτηριστικά της Εποχής 
5.2 Τα Γενικά χαρακτηριστικά της 

Ενδυµασίας 
5.3 Γυναικεία και Ανδρική  

ενδυµασία 
 

♦ Επίδειξη εικόνων µε ενδυµασίες 
της εποχής. 

 
♦ 

♦ 

Εργασία 19η 
Να σχεδιάσουν ένα είδος ανδρικού 
παλτού της εποχής. 

 

 
Γραπτή δοκιµασία µε 
ερωτήσεις ελέγχου 
ορθότητας γνώσεων 
(σωστού - λάθους). 
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΤΕΛΗ 19ου ΑΙΩΝΑ 
 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
 
♦ Να περιγράφουν τον ρόλο της 

εκβιοµηχάνισης, στην 
κλωστοϋφαντουργία  και στο 
τυποποιηµένο ένδυµα. 

♦ Να αναφέρουν τις επιρροές της 
µόδας από το παρελθόν. 

♦ Να  περιγράψουν τις σηµαντικές 
διαφορές νοοτροπίας µεταξύ 
ανδρικής και γυναικείας 
ενδυµασίας. 

♦ Να περιγράφουν την διαµόρφωση 
της γυναικείας και ανδρικής 
ενδυµασίας στην βιοµηχανική 
εποχή. 

♦ Να κατονοµάζουν τα απαραίτητα 
για την εποχή γυναικεία και 
ανδρικά αξεσουάρ. 

 

 
6.1 Ρεαλισµός - Νατουραλισµός - 

Εµπρεσιονισµός. 
6.2 Ροκοκό Β΄ (βιοµηχανική εποχή) 
6.3 Χαρακτηριστικά Εποχής 
6.4 Χαρακτηριστικά της Ενδυµασίας 
6.5 Γυναικεία και Ανδρική  

ενδυµασία 
6.6 Η εµφάνιση του φαινοµένου της 

Μόδας- Οι πρώτοι οίκοι Μόδας 
6.7 Ελληνική ενδυµασία (αστική, 

αγροτική, επιδράσεις, προέλευση, 
τάσεις) 

 
 

 
Επίδειξη εικόνων. 

 
♦ 

♦ 

♦ 

Συζήτηση µε τους µαθητές για τις 
εκφράσεις και τις αποδόσεις της 
τέχνης, καθώς και τις επιρροές της 
µόδας. 

 
Εργασία 20η 

Να σχεδιάσουν µια 
αντιπροσωπευτική, ανδρική και 
γυναικεία ενδυµασία της εποχής. 
♦ Εργασία 21η  
Γραπτή εργασία  µε θέµα π.χ. «τις 
µηχανικές εφευρέσεις και τον ρόλο 
τους, στην εκβιοµηχάνιση και την 
µόδα». 

 

 
Συζήτηση ερωτήσεων 
σχετικά µε την Ελληνική 
ενδυµασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο : ΑΡΧΕΣ 20ου ΑΙΩΝΑ  
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
 
♦ Να περιγράψουν το στυλ της 

γυναικείας και ανδρικής 
ενδυµασίας. 

 

 
7.1 Αλλαγή του αιώνα 
7.2 Χαρακτηριστικά  εποχής  
7.3 Γενικά χαρακτηριστικά 

Ενδυµασίας 
7.4 Νεανικό στυλ στην ανδρική και 

γυναικεία ενδυµασία 
7.5 Είδη Ενδυµάτων (σπορ, ταγιέρ, 

νιου λουκ, τζιν, κολλητά, 

♦ Επίδειξη εικόνων 
 
♦ 

♦ 

♦ 

Προβολή slides 
 

Συζήτηση µε θέµα  «Η πρόοδος 
της τεχνολογίας και της επιστήµης 
και οι αλλαγές στις συνήθειες 
διαβίωσης». 

Παρουσίαση των µαθητών 
στην τάξη προφορικά τα 
όσα αποκόµισαν από την 
συζήτηση. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

καθηµερινά) 
7.6 Υφάσµατα  - Αξεσουάρ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο : ΟΙ ∆ΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ 20ου   ΑΙΩΝΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. 
Να είναι σε θέση οι µαθητές: 
 
♦ Να διακρίνουν τις καινοτοµίες 

στην ενδυµασία και τις απαιτήσεις, 
της κάθε κατηγορίας ανθρώπων. 

♦ Να περιγράψουν την µορφή, το 
στυλ στην µόδα από την δεκαετία 
του '20 έως σήµερα. 

♦ Να αναφέρουν  τις επιρροές στην 
µόδα από την δεκαετία του '20 έως 
σήµερα 

♦ Να κατονοµάζουν τα στάδια 
εξέλιξης των πρώτων υλών και 
των υφασµάτων από την 
επανάσταση της τεχνολογίας και 
τις επιδράσεις στον χώρο της 
µόδας. 

 
8.1 Χαρακτηριστικά της εποχής 
8.2 Η επανάσταση στην τεχνολογία 
8.3 Οι καινοτοµίες και η εξέλιξη της 

ενδυµασίας στην εποχή της 
ταχύτητας 

8.4 Οι Παράγοντες που Επηρέασαν τη 
Μόδα 

8.5 Τα Σηµαντικότερα 
Χαρακτηριστικά της Ενδυµασίας 
της κάθε ∆εκαετίας του 20ου  
Αιώνα. 

8.6 Γυναικεία Ενδυµασία  
8.7 Ανδρική Ενδυµασία 
8.8 Υφάσµατα  - Αξεσουάρ 

 
 

 
♦ Επίδειξη εικόνων και 

φωτογραφικού υλικού. 
♦ Επίσκεψη σε χώρους που να 

προβάλλονται ενδυµασίες. 
♦ ∆ιαµόρφωση οµάδων και 

οργάνωση για τις επισκέψεις. 
♦ 

♦ 

Συζήτηση  µε τους µαθητές για τις 
πηγές έµπνευσης και την 
δηµιουργικότητα της µόδας στην 
εποχή µας. 

 
Εργασία 22η  

Γραπτή εργασία για τις επιρροές της 
µόδας στην εποχή µας και στην 
καθηµερινή µας ζωή. 
♦ Εργασία 23η 

Να σχεδιάσουν διάφορες ενδυµασίες 
που να αντιπροσωπεύουν την 
διαδροµή του εικοστού αιώνα. 
 

 
♦ Παρουσίαση των µαθητών 

στην τάξη προφορικά τα 
όσα αποκόµισαν από τις 
επισκέψεις. 
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