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Σελίδα 2 από 12 

ΜΑΘΗΜΑ: « Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυµάτων» 
 

 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Η  διδασκαλία του µαθήµατος «Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυµάτων» έχει ως σκοπό να εφοδιάσει τους µαθητές/µαθήτριες µε γνώσεις σχετικά µε τη τεχνολογία 
παραγωγής ενδυµάτων και τις διαδικασίες  που εφαρµόζονται στις Βιοτεχνίες παραγωγής Ετοίµων Ενδυµάτων. Οι µαθητές θα αποκτήσουν δεξιότητες ώστε να 
είναι σε θέση να χειρίζονται τα µηχανήµατα και να εφαρµόζουν τις διαδικασίες  που υπάρχουν στις εταιρείες παραγωγής ετοίµου ενδύµατος.  
 

Β. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ    
Στο τέλος του µαθήµατος οι µαθητές/µαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση:  
 

 Να οργανώνουν την παραγωγική διαδικασία σε Εταιρείες παραγωγής Ετοίµων Ενδυµάτων. 
 Να χειρίζονται τα µηχανήµατα και τις µεθόδους παραγωγής ενδυµάτων. 
 Να στρώνουν σωστά το ύφασµα για κοπή.  
 Να τοποθετούν σωστά το πατρόν στο ύφασµα ώστε να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη οικονοµία του  λαµβάνοντας υπόψη το σχέδιο ή το τύπωµα του 

υφάσµατος. 
 Να κόβουν τα  πατρόν καθώς και να χρησιµοποιούν τα µηχανήµατα κοπής. 
 Να χειρίζονται τη ραπτοµηχανή και να εφαρµόζουν µε επαγγελµατικό τρόπο τους διαφόρους τύπους ραφής. 
 Να συναρµολογούν  ένα ολοκληρωµένο ρούχο. 
 Να µελετούν ελαττώµατα στο προς ραφή υλικό ή στο έτοιµο ένδυµα και να προσδιορίζουν τις αιτίες. 

 
Γ. ΜΕΣΑ – ΟΡΓΑΝΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Για τη διδασκαλία του µαθήµατος  είναι απαραίτητα: 
 το βιβλίο του µαθήµατος 
 προβολέας διαφανειών 
 διαφάνειες 
 Η/Υ για την παρουσίαση  CD-RΟΜ 
 εργαστηριακούς πάγκους για το στρώσιµο και την κοπή των ενδυµάτων (1,50m Χ 5,00m) 
 κοπτικά µηχανήµατα (καταρράκτη, ψαλίδια) 
 ραπτοµηχανές (γαζωτικές, κοπτοράπτες, τιγκέλι) 
 υλικά κοπής και ραφής  (ψαλίδια, µεζούρες, χάρακες,  υφάσµατα, φόδρες, κλωστές ραφής, κουµπιά κ.λ.π.)  

 
Ώρες ∆ιδασκαλίας :  6  ώρες/εβδοµάδα (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διδάσκοντες οφείλουν να έχουν µια ευελιξία µέσα στο πλαίσιο του προτεινόµενου προγράµµατος σπουδών, ώστε να το  προσαρµόζουν κατά τον κκαλύτερο   
δυνατό  τρόπο στις εκάστοτε εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές συνθήκες. 



Σελίδα 3 από 12 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 Γενικές γνώσεις για τη δοµή και 
την προοπτική του κλάδου 
παραγωγής Ετοίµων Ενδυµάτων 
στην χώρα µας και στην Ευρώπη 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ο  : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ 

Να είναι σε θέση οι 
µαθητές: 

 Να περιγράφουν τη 
δοµή και την 
προοπτική του 
κλάδου στην χώρα 
µας και στην 
Ευρώπη 

 Να αναφέρουν τα 
παραγωγικά στάδια 
κατασκευής των  
Ετοίµων 
Ενδυµάτων. 

 Να απαριθµούν 
τους Τοµείς και 
τους 
συµπληρωµατικούς 
κλάδους προς τον 
κλάδο παραγωγής 
Ετοίµων 
Ενδυµάτων. 

1.1 Τοµείς και συµπληρωµατικοί 
κλάδοι προς τον κλάδο 
παραγωγής Ετοίµων 
Ενδυµάτων (υφαντήρια, 
πλεκτήρια, βαφεία, τυπωτήρια, 
εταιρείες κεντηµάτων, 
καλτσοποιϊα κ.λ.π)   

1.2 Παραγωγικά στάδια 
κατασκευής ετοίµων 
ενδυµάτων (σχεδιασµός, 
ανάλυση σχεδίου,  ανάπτυξη 
πατρόν, ανάπτυξη µεγεθών, 
κοπή, ραφή, συµπληρωµατικές 
εργασίες, φινίρισµα, σιδέρωµα, 
άτµισµα, συσκευασία) 

1.3 Μέσα παραγωγής Ετοίµων 
ενδυµάτων (Η/Υ, συµβατικά 
µέσα σχεδιασµού, CAD, CAM, 
στρωτικά µηχανήµατα, 
τραπέζια κοπής, ραπτοµηχανές, 
µηχανήµατα φινιρίσµατος, 
κεντήµατος, τυπώµατος, 
πρέσες, µηχανήµατα 

♦ Βιβλίο µαθήµατος 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση CD-ROM 

♦ Ανάγνωση σχετικών άρθρων 
από  Τεχνολογικά ή Κλαδικά 
Περιοδικά 

 Εργασία 1η :  
Βιβλιογραφική εργασία για 
σύγχρονους τρόπους παραγωγής 
ενδυµάτων. 

 

 Η αξιολόγηση των µαθητών 
περιλαµβάνει: 
 

 Γραπτή δοκιµασία µε 
ερωτήσεις του τύπου 

 Σωστό – Λάθος 
 Πολλαπλής Επιλογής 
 Αντιστοίχησης 
 Συµπλήρωσης κενού 
 Κρίσεως  
 Ανάλυσης προβλήµατος  
 Εξέταση και βαθµολόγηση 
γραπτών εργασιών που θα 
προετοιµάζουν οι µαθητές 
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Σελίδα 4 από 12 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

 συσκευασίας) 
1.4 Πρώτες ύλες, βοηθητικά υλικά 

και αξεσουάρ για την 
παραγωγή ετοίµων ενδυµάτων.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΚΟΠΗ 

ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
Να είναι σε θέση οι 
µαθητές: 

 Να περιγράφουν 
τις µεθόδους 
δηµιουργίας 
φύλλων πατρόν. 

 Να προετοιµάζουν 
τα είδη φύλλων 
πατρόν και που 
χρησιµοποιούνται 

 Να κατασκευάζουν 
φύλλα πατρόν. 

2.1 Συναρµολόγηση Πατρόν 
♦ ∆ηµιουργία φύλλου Πατρόν 

(φύλλο σχεδίασης)  
♦ Μέθοδοι για τη ∆ηµιουργία 

φύλλου Πατρόν 
♦ Είδη φύλλων Πατρόν 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση CD-ROM 

♦ Παρουσίαση, επίδειξη και 
περιγραφή των διαφορετικών  
µεθόδων δηµιουργίας 
φύλλων πατρόν και των 
διαφόρων ειδών , δίνοντας 
ιδιαίτερη έµφαση στις 
ιδιαιτερότητες της κάθε 
µεθόδου. 

♦ Υπόδειξη ορθού τρόπου 
δηµιουργίας φύλλων πατρόν. 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
1η : 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΛΩΝ 
ΠΑΤΡΟΝ 

 Αξιολόγηση των σχετικών 
εργασιών που θα παραδόσουν 
οι µαθητές σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες ασκήσεις. 
Συγκεκριµένα, θα αξιολογηθεί 
η ικανότητα δηµιουργίας 
φύλλων πατρόν, στρωσίµατος 
και σηµαδέµατος και 
κοψίµατος των τµηµάτων του 
ενδύµατος. 

24 

Να είναι σε θέση οι 
µαθητές: 

 Να περιγράφουν 
τις µεθόδους 
στρωσίµατος 

2.2 Στρώσιµο υφασµάτων 
♦ Είδη στρώσης (µονή, 

πολλαπλή, κλιµακωτή) 
♦ Τρόποι στρώσης υφάσµατος  
♦ Μέθοδοι  στρωσίµατος(µε το 

χέρι, µε το βαγονέτο, µε 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση CD-ROM 

♦ Παρουσίαση, επίδειξη και 
περιγραφή των διαφορετικών  
µεθόδων στρωσίµατος και 

  



Σελίδα 5 από 12 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

 Να αναφέρουν τα 
είδη στρώση 
υφάσµατος και 
πότε 
χρησιµοποιούνται. 

 

 Να δηµιουργούν 
στρώσεις 
υφασµάτων. 

  

αυτόµατα µηχανήµατα) 
♦ Τοποθέτηση των φύλλων 

σχεδίασης (Αξιοποίηση 
υφάσµατος, Μείωση φύρας) 

των ειδών στρώσης, δίνοντας 
ιδιαίτερη έµφαση στις 
ιδιαιτερότητες της κάθε 
µεθόδου. 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
2η : 

ΣΤΡΩΣΙΜΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΥΠΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ & 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΤΡΟΝ 

Να είναι σε θέση οι 
µαθητές: 

 Να προσδιορίζουν 
τα µηχανήµατα 
κοπής και τη 
χρήση τους. 

 Να εκτελούν κοπή 
υφασµάτων 
σύµφωνα µε τη 
στρώση και το 
φύλλο πατρόν . 

 Να  διακρίνουν τα 
µηχανήµατα 
σηµαδέµατος. 

 Να προετοιµάζουν 
τα κοµµένα 
ενδύµατα για ραφή 

2.3 Κοπή 

♦ Μηχανήµατα  κοπής (∆ίσκοι, 
καταρράκτης, κορδέλα, πρέσα 
κοπής, Αυτόµατο µηχάνηµα  
κοπής-συστήµατα  CAM) 

♦ Εργαλεία κοπής (ψαλίδια,  
αλλά βοηθητικά εργαλεία) 

2.4 Σηµάδεµα ∆ιευθέτηση 
κοµµατιών. 

♦ Μηχανήµατα σηµαδέµατος  

♦ Εργαλεία Σηµαδέµατος και 
σχεδίασης.  

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση CD-ROM 

♦ Παρουσίαση, επίδειξη και 
περιγραφή των 
Μηχανηµάτων   κοπής, 
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση 
στις ιδιαιτερότητες του κάθε 
µηχανήµατος.  

♦ Υπόδειξη  ορθού τρόπου 
κοπής και  προετοιµασίας 
των κοµµένων ενδυµάτων 
για ραφή. 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
3η : 

ΚΟΠΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – 
ΣΗΜΑ∆ΕΜΑ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

  



Σελίδα 6 από 12 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

 

 

ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΡΑΦΗ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  ΡΑΦΗΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ 

Να είναι σε θέση οι 
µαθητές: 

 Να περιγράφουν τη 
λειτουργία της 
ραπτοµηχανής. 

 Να προετοιµάζουν 
την ραπτοµηχανή  
για ραφή. 

 Να  διακρίνουν τα 
διάφορα είδη 
ραπτοµηχανών 

 Να  διακρίνουν 
Χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα των 
ραπτοµηχανών και 
τις πρακτικές 
εφαρµογές τους. 

 Να εκτελούν 
διάφορα είδη 
γαζιών µε την 
Γαζωτική  
(ραπτοµηχανή). 

 Να περιγράφουν τη 
λειτουργία του 

3.1  Ραπτοµηχανή  

♦ Γενική εικόνα ραπτοµηχανής 

♦ Οδηγοί κλωστής 

♦ Στοιχεία κίνησης της 
ραπτοµηχανής 

3.2  Είδη Ραπτοµηχανών.  

♦ Μορφές,  

♦ Είδος γαζιού (Βελονιάς)  

♦ Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα 
και χρήση. 

 3.3 Γαζωτική  (ραπτοµηχανή) 

♦ Λειτουργία  γαζωτικής 
µηχανής. 

3.4 Κοπτοράπτης 
(πλακοβελονιά). 

♦ Λειτουργία  Κοπτοράπτη 

3.5 Βελονιά Τιγκελιού 
(πλακοραφή). 

♦ Λειτουργία της µηχανής  
Τιγκέλι  

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση CD-ROM 

♦ Παρουσίαση, επίδειξη και 
περιγραφή των Μηχανών  
ραφής, δίνοντας ιδιαίτερη 
έµφαση στις ιδιαιτερότητες 
του κάθε µηχανήµατος.  

♦ Επίδειξη  ορθού τρόπου 
λειτουργίας  διαφόρων ειδών 
των ραπτοµηχανών  

♦ Επίδειξη  προετοιµασίας των 
ραπτοµηχανών για ραφή 
ενδυµάτων. 

♦ Επίδειξη δηµιουργίας 
διαφόρων τύπων γαζιών . 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
4η : 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ  - 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥ 
ΓΑΖΙΟΥ ΙΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

 Αξιολόγηση των σχετικών 
εργασιών που θα παραδόσουν 
οι µαθητές σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες ασκήσεις. 
Συγκεκριµένα θα αξιολογηθεί 
η ικανότητα να εφαρµόζονται 
στη πράξη οι διάφοροι τύποι 
ραφών και οι τεχνολογίες 
συναρµολόγησης διαφόρων 
ενδυµάτων. 

66 



Σελίδα 7 από 12 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

κοπτοράπτη 

 Να  διακρίνουν τα 
χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα του 
κοπτοράπτη και τη 
χρήση του 

 Να εκτελούν ραφές 
µε τη χρήση του 
κοπτοράπτη. 

 Να  διακρίνουν 
Χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα του 
Τιγκελιού. 

 Να εκτελούν ραφές 
µε τη χρήση του 
Τιγκελιού . 

 Να εκτελούν ραφές 
στριφώµατος µε τη 
χρήση της µηχανής 
Στριφώµατος 

 

 

 

3.6 Μηχανή Στριφώµατος 

♦ Σηµαντικότερες ραφές 
στριφώµατος. 

 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
5η : 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΩΝ 
ΤΥΠΩΝ  ΓΑΖΙΩΝ  
(Ανοιχτής Ραφής, 
πλακοραφής, Καπακωτή -
ραφή τζιν, ) 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
6η : 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΡΟΥΧΟΥ (Τσέπες, 
καθαρίσµατα, µόστρες, 
φερµουάρ, µανσέτες, 
λαιµοκόψεις, γιακάδες, 
ζωνάκια , κουµπότρυπες 
κ.λ.π.) 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
7η : 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΦΟΥΣΤΑΣ . 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
8η : 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 



Σελίδα 8 από 12 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

ΚΟΡΣΑΖ  

 Εργαστηριακή Άσκηση 
9η : 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΟΡΣΑΖ ΑΠΌ ΠΛΕΚΤΟ 
ΥΦΑΣΜΑ 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
10η : 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΑΝΙΚΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟ 
ΚΟΡΣΑΖ 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
11η : 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΜΑΤΟΣ 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
12η : 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΖΑΚΕΤΑΣ 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
13η : 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  



Σελίδα 9 από 12 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΟΡΣΑΖ ΜΕ ΠΕΝΣΕΣ 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
14η : 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
15η : 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ  ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ .  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΡΑΦΗΣ 
Να είναι σε θέση οι 
µαθητές: 

♦ Να προσδιορίζουν 
τα ελαττώµατα  του  
προς ραφή Υλικού. 

♦ Να προσδιορίζουν 
τις βλάβες των 
ραπτοµηχανών και 
τις πιθανές Αιτίες. 

♦ Να διορθώνουν  
απλές βλάβες των 
ραπτοµηχανών. 

 
4.1 Ελαττώµατα του προς ραφή 

Υλικού. 

4.2 Βλάβες των ραπτοµηχανών 
και πιθανές Αιτίες 

 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση CD-ROM 

♦ Παρουσίαση, επίδειξη και 
περιγραφή  δειγµάτων µε 
ελαττώµατα. 

♦ Μελέτη  των ελαττωµάτων 
του  προς ραφή Υλικού και 
προσδιορισµός του 
προβλήµατος (πιθανές 
αιτίες), 

♦ Επίδειξη διόρθωσης απλής 
βλάβης των ραπτοµηχανών  
που δηµιουργούν πρόβληµα 

 Αξιολόγηση των σχετικών 
εργασιών που θα παραδόσουν 
οι µαθητές σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες ασκήσεις. 

 Συγκεκριµένα θα εξεταστεί αν 
οι µαθητές µπορούν να 
διακρίνουν τα ελαττώµατα 
ραφής και αν µπορούν να 
προσδιορίσουν τις πιθανές 
αιτίες. 

12 



Σελίδα 10 από 12 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

στη ραφή. 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
16η : 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  ΚΑΙ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΑΦΩΝ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΣΙ∆ΕΡΩΜΑ ΚΑΙ ΦΙΞΑΡΙΣΜΑ 

Να είναι σε θέση οι 
µαθητές: 

♦ Να περιγράφουν 
τους τρόπους 
σιδερώµατος των 
ενδυµάτων. 

♦ Να γνωρίζουν 
Βοηθητικά µέσα 
για το σιδέρωµα. 

♦ Να  γνωρίζουν τις 
Μηχανές 
σιδερώµατος. 

♦ Να  γνωρίζουν τις 
συσκευές και 
µηχανές  για 
φιξάρισµα 

 

5.2 Σιδέρωµα Ενδύµατος 

♦ Τρόποι σιδερώµατος 
Ενδύµατος 

♦ Βοηθητικά µέσα για το 
σιδέρωµα 

♦ Μηχανές σιδερώµατος 

5.2 Σταθεροποίηση  ∆ιαστάσεων 
(Φιξάρισµα) 

♦ Συσκευές και µηχανές  για 
φιξάρισµα. 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση CD-ROM 

♦ Παρουσίαση, επίδειξη και 
περιγραφή των Μηχανών  
ραφής, δίνοντας ιδιαίτερη 
έµφαση στις ιδιαιτερότητες 
του κάθε µηχανήµατος. 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
17η : 
ΣΙ∆ΕΡΩΜΑ   
ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ 
ΤΥΠΟΥΣ  ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ. 

 Αξιολόγηση των σχετικών 
εργασιών που θα παραδόσουν 
οι µαθητές σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες ασκήσεις. 
Συγκεκριµένα θα εξεταστεί 
στην πράξη η ικανότητα των 
µαθητών να σιδερώσουν 
συγκεκριµένους τύπους 
υφασµάτων. 

6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Να είναι σε θέση οι 6.1 Η έννοια και η σηµασία της 
ποιότητας. 

♦ Προβολή διαφανειών  Αξιολόγηση των σχετικών 18 



Σελίδα 11 από 12 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

µαθητές: 

♦ Να γνωρίζουν τη 
σηµασία του 
ποιοτικού ελέγχου. 

♦ Να διακρίνουν τα 
στάδια εφαρµογής 
του ποιοτικού 
ελέγχου. 

6.2 Η έννοια  και  ο σκοπός του 
ποιοτικού ελέγχου  

6.3  Στάδια εφαρµογής του 
Ποιοτικού  ελέγχου  στην 
Παραγωγή Ενδυµάτων. 

♦ Παρουσίαση CD-ROM 

♦ Παρουσίαση, επίδειξη και 
περιγραφή των  σταδίων  
εφαρµογής του ποιοτικού 
ελέγχου, δίνοντας ιδιαίτερη 
έµφαση στις ιδιαιτερότητες 
του κάθε σταδίου 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
18η : 

♦ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
(ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ)  

♦ ΕΡΓΑΣΙΑ  Βιβλιογραφική 
:  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ. 

εργασιών που θα παραδόσουν 
οι µαθητές σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες ασκήσεις. 
Συγκεκριµένα θα αξιολογηθεί 
η ικανότητα των µαθητών να 
ελέγχουν την ποιότητα του 
τελικού προϊόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΜΕ  ΧΡΗΣΗ Η/Υ  (Σύστηµα CIM) 

Να είναι σε θέση οι 
µαθητές: 

♦ Να περιγράφουν τις 
λειτουργίες  
παραγωγής που 

7.1 Ορισµοί 

7.2 Λειτουργίες Υποστηριζόµενες 
από Η/Υ: 

♦ ∆ιαχείριση και Οργάνωση µε 

♦ Προβολή διαφανειών Α4 

♦ Παρουσίαση CD-ROM 

♦ Παρουσίαση, επίδειξη και 
περιγραφή των 

 Αξιολόγηση των σχετικών 
εργασιών που θα παραδόσουν 
οι µαθητές σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες ασκήσεις. 
Συγκεκριµένα θα αξιολογηθεί 

12 



Σελίδα 12 από 12 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

υποστηρίζονται από 
Η/Υ. 

♦ Να γνωρίζουν τη 
σηµασία και το ρόλο 
των Ηλεκτρονικών 
συστηµάτων στην 
παραγωγική 
διαδικασία ετοίµων 
ενδυµάτων. 

χρήση  Η/Υ ( Σύστηµα CAΑ) 

♦ Σχεδίαση µε χρήση  Η/Υ 
(Σύστηµα CAD) 

♦ Βιοµηχανική παραγωγή µε 
χρήση  Η/Υ (Σύστηµα CAM) 

♦ ∆ιοίκηση συστηµάτων ελέγχου 
και διασφάλιση Ποιότητας  µε 
χρήση  Η/Υ  (Σύστηµα CAQ) 

♦ Έλεγχος και  Σχεδιασµός της 
Παραγωγής µε χρήση  Η/Υ 
(Σύστηµα PPC) . 

Ηλεκτρονικών συστηµάτων 
που εφαρµόζονται  στην 
παραγωγική διαδικασία 
ετοίµων ενδυµάτων, 
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση 
στο ρόλο κάθε συστήµατος 
στις λειτουργίες παραγωγής. 

 Εργαστηριακή Άσκηση 
19η : 

♦ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΛΑΝΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ : 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΜΕ  ΧΡΗΣΗ  
Η/Υ  (Σύστηµα CIM). 

η εργασία για τη δηµιουργία 
πλάνου οργάνωσης 
παραγωγής. 

 


