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Σελίδα 3 από 6 

 
Μάθηµα: « Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙΙ ». 

 
Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 
 
Στην Α' Τάξη ΤΕΕ, 2ου κύκλου, οι µαθητές θα εισαχθούν στη χρήση εξειδικευµένων εφαρµογών σχεδίασης στο έτοιµο ένδυµα. Οι µαθητές εισάγονται στη 
χρήση ειδικευµένου προγράµµατος σχεδίασης ενδυµάτων, µε την βοήθεια Η/Υ, του συστήµατος ηλεκτρονικής σχεδίασης. Με το πέρας του κύκλου 
αναµένεται να έχουν ανεπτυγµένες ικανότητες εύρεσης πληροφοριών µέσω του ∆ιαδικτύου καθώς και να σχεδιάζουν µοντέλα ενδυµάτων, υφασµάτων καθώς 
και σχέδια µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ενδύµατος σε προγράµµατα CAD (design). Οι µαθητές θα έχουν επίσης τις βάσεις για περαιτέρω ειδίκευση στα 
παραπάνω προγράµµατα και σε συγγενή εµπορικά πακέτα. 
 
Β.  ΜΕΣΑ -ΟΡΓΑΝΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ::  
- Βιβλίο µαθήµατος 
- Εγχειρίδιο χρήσης συστήµατος ηλεκτρονικής σχεδίασης ενδυµάτων 
- Ηλεκτρονικός υπολογιστής (1 ανά 2 µαθητές) 
- Λογισµικό συστήµατος ηλεκτρονικής σχεδίασης ενδυµάτων (design). 
- Λογισµικό λειτουργικού συστήµατος 
- Λογισµικό προγράµµατος πλοήγησης στο διαδίκτυο 
 
Ώρες ∆ιδασκαλίας : 2 (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 4 από 6 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο :  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΜΕ Η/Υ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD) 

Να είναι σε θέση ο µαθητής: 
- Να αναφέρει τα εργαλεία του 

προγράµµατος. 
- Να περιγράφει τις λειτουργίες 

του συστήµατος σχεδίασης. 
- Να αναφέρει  τις βασικές 

λειτουργίες του συστήµατος 
σχεδίασης. 

- Να χειρίζεται το  λογισµικό 
των προγραµµάτων σχεδίασης 
ενδυµάτων µε Η/Υ (συστήµατα 
CAD) . 

 

1.1 ∆οµή συστήµατος. 
Παρουσίαση προγράµµατος 
εργασίας (βιβλιοθήκες- 
αρχειοθέτηση-τύπος 
αρχείου- backup) 

1.2 Περιβάλλον εργασίας 

1.3 Θέση εργαλείων 
προγράµµατος και γρήγορη 
αναφορά τους 

1.4 Περιβάλλον εργασίας 

1.5 Βασικοί κανόνες Χειρισµού 

1.6 Γραµµές Εργαλείων 

1.7 Μενού  Προγράµµατος 

1.8 Εισαγωγή  στις έννοιες του 
συστήµατος για σχεδίαση 
ενδύµατος.. 

 

♦ Η/Υ συµβατοί  µε το λογισµικό 
Σχεδιασµού Ενδύµατος (design) 

♦ Εκτυπωτής έγχρωµος µε δυνατότητα 
εκτύπωσης ειδικών χρωµάτων  
pantone. 

♦ Παρουσίαση και εξήγηση της χρήσης 
του λογισµικού των προγραµµάτων 
σχεδίασης ενδυµάτων µε Η/Υ 
(συστήµατα CAD) . 

Εργαστηριακή άσκηση 1 

Πλοήγηση στα µέρη του ηλεκτρονικού 
συστήµατος σχεδίασης 

Εργαστηριακή άσκηση 2 

∆ηµιουργία βιβλιοθηκών - αρχειοθέτηση- 
backup. 

Εργαστηριακή άσκηση 3 

Ασκήσεις χειρισµού εργαλείων 
σχεδίασης. 

 
Η αξιολόγηση περιλαµβάνει 
πρακτική δοκιµασία:  
Οι µαθητές καλούνται να 
υλοποιήσουν µε τη βοήθεια του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή ένα 
θέµα παραπλήσιου περιεχοµένου 
µε αυτό των εργαστηριακών 
ασκήσεων. Βαθµολογείται η 
συγκρότηση και η πληρότητα της 
λύσης 

10 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :  ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΣΚΙΤΣΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ - ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ ΜΕ Η/Υ 

Να είναι σε θέση ο µαθητής: 
- Να αναφέρει Βασικά εργαλεία 

διαχείρισης εικόνας. 
- Να χρησιµοποιεί τις γραµµές 

2.1 Βασικά εργαλεία 
διαχείρισης εικόνας 

2.2 Γραµµές σχεδίασης  
2.3 Σχεδίαση βασικού σκίτσου 

♦ Υπόδειξη σχεδιασµού και 
επεξεργασίας σχεδίων ενδυµάτων µε 
τη βοήθεια Η/Υ µε λογισµικό CAD- 
Design. 

 24 



Σελίδα 5 από 6 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

σχεδίασης 
- Να επεξεργάζεται και να 

δηµιουργεί αρχεία µε πρότυπα 
σχέδια ενδυµάτων. 

- Να σχεδιάζει γυναικεία, 
ανδρικά και παιδικά ενδύµατα, 
µε τη χρήση συστήµατος CAD 

- Να χειρίζεται τη παλέτα 
χρωµάτων στην σχεδίαση 
σκίτσων 

- να κατανοεί τις δυνατότητες 
ενός σχεδιαστικού 
προγράµµατος. 

µε άξονα συµµετρίας ή 
χωρίς  

2.4 ∆ιόρθωση σκίτσου µε τα 
εργαλεία του 
προγράµµατος  

2.5 Τοποθέτησης χρώµατος 
από παλέτα χρωµάτων σε 
σκίτσο  

2.6 Σχεδίαση ελεύθερου 
σχεδίου  

 

Εργαστηριακή άσκηση 4 

Ασκήσεις  χειρισµού εργαλείων 
διαχείρισης εικόνας. 

Εργαστηριακή άσκηση 5 

Ασκήσεις  σχεδιασµού µοντέλου. 

Εργαστηριακή άσκηση 6 

Ασκήσεις  σχεδιασµού Ενδυµάτων. 

Εργαστηριακή άσκηση 7 
Εφαρµογή των εργαλείων σχεδίασης, στη 
σχεδίαση  τεχνικού σχεδίου σκίτσου. 
Εργαστηριακή άσκηση 8 
Ασκήσεις Σχεδιασµού  και επεξεργασίας 
γυναικείων ανδρικών και παιδικών  
ενδυµάτων,  
 
Εργαστηριακή άσκηση 9 
Ασκήσεις Σχεδιασµού µε συνδυασµό 
χρωµάτων και χρήση παλετών χρωµάτων. 
Εργαστηριακή άσκηση 10 

 Ασκήσεις Σχεδιασµού  και επεξεργασίας 
χρωµατικών συνδυασµών,  µε τη χρήση 
συστήµατος CAD,   

Εργαστηριακή άσκηση 11 

Ασκήσεις εκτύπωσης σχεδίων.  
Εργαστηριακή άσκηση 12 

Ανάλυση µοντέλου παραγωγής, 
υφάσµατος και ανάπτυξη σε µορφή 



Σελίδα 6 από 6 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 

προβλήµατος CAD 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ Η/Υ  
Να είναι σε θέση ο µαθητής: 
- Να περιγράφει τον τρόπο 

επεξεργασίας του υφάσµατος 
µε Η/Υ.  

- Να δηµιουργεί  εφφέ µε Η/Υ.  
- Να σχεδιάζει διαφορετικούς 

τύπους υφασµάτων. 
- Να χειρίζεται το χρωµατολόγιο 

υφάσµατος. 

3.1 Επεξεργασία υφάσµατος-
δηµιουργία motif µε Η/Υ.  

3.2 Χρωµατολόγιο υφάσµατος 

Εργαστηριακή άσκηση 13 
Ασκήσεις Σχεδιασµού  και επεξεργασίας 
διαφορετικών τύπων σχεδίων υφασµάτων. 
 
Εργαστηριακή άσκηση 14 
∆ηµιουργία νέου σχεδίου υφάσµατος µε 
συνδυασµό στοιχείων από άλλα 
υφάσµατα.  

♦  8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο :  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΙΚΟΝΑΣ –ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ Η/Υ 
Να είναι σε θέση ο µαθητής: 
- Να αναφέρει τις λειτουργίες 

επεξεργασίας της εικόνας 
- Να εκτελεί πράξεις 

επεξεργασίας εικόνας – 
φωτογραφίας. 

- Να τοποθετεί ύφασµα και 
χρώµα στο σκίτσο 

4.1 Scanning αντικειµένου  
4.2 Επεξεργασία εικόνας - 

φωτογραφίας  
4.3 Τοποθέτηση υφάσµατος 

και χρώµατος σε 
φωτογραφία 

Εργαστηριακή άσκηση 15 
Ασκήσεις επεξεργασίας εικόνας- 
φωτογραφίας. 
Εργαστηριακή άσκηση 16 
Ασκήσεις εφαρµογής υφάσµατος σε 
σκίτσο και σε φωτογραφία. 

♦  8 

 


