
 

Σελίδα 1 από 7 

 
 
 
 
 
 
 

Ειδικότητα: Ύφασµα – Ένδυση 
 
 
 

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών  του Μαθήµατος 
 
 
 
 
 

Α΄ Τάξη  2ου  Κύκλου Τ.Ε.Ε. 
2 ώρες /εβδοµάδα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα,  Απρίλιος 2001 



 

Σελίδα 2 από 7 

 
Μάθηµα: «Κοστολόγηση Παραγωγής». 

 
 

Α.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 
 

Η  διδασκαλία του µαθήµατος Κοστολόγηση Παραγωγής, έχει ως σκοπό να εφοδιάσει  τους µαθητές/ µαθήτριες µε γνώσεις τέτοιες ώστε να 
αποκτήσουν την ικανότητα: να εφαρµόσουν τη κοστολόγηση στις επιχειρήσεις του ετοίµου ενδύµατος, µε τέτοιο τρόπο που να περιλαµβάνει όλες 
τις παραµέτρους σύµφωνα µε τα τεχνικά πρότυπα της βιοµηχανίας και  σε συνδυασµό µε την οργάνωση της Επιχείρησης.  

 
Β. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 
 

Στο τέλος του µαθήµατος οι µαθητές / µαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση:  
 
♦ Να γνωρίζουν τις κατηγορίες καταναλωτών, που απευθύνεται το προϊόν και τις ιδιαιτερότητες τους. 
♦ Να µελετούν Τεχνικά σχέδια και πατρόν Ενδυµάτων. 
♦ Να γνωρίζουν µε τα τεχνικά πρότυπα της βιοµηχανίας. 
♦ Να υπολογίζουν το βασικό χρόνο εκτέλεσης µιας εργασίας. 
♦ Να  πραγµατοποιούν τη χρονοµέτρηση  στη παραγωγική διαδικασία. 
♦ Να πραγµατοποιούν κοστολόγηση  κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και παραγωγικών τµηµάτων της επιχείρησης. 

 
 
Γ.  ΜΕΣΑ -ΟΡΓΑΝΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: 
  

Για τη διδασκαλία του µαθήµατος  είναι απαραίτητα: 
Το βιβλίο του µαθήµατος, προβολέας διαφανειών, διαφάνειες, συσκευή προβολής slides, slides, και  Η/Υ για την παρουσίαση  CD-Rom. 

 
Ώρες ∆ιδασκαλίας :  2 ώρες /εβδοµάδα   (ΘΕΩΡΙΑ) 

 
 
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 7 

 
 
 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

Να είναι σε θέση οι µαθητές: 

 Να αναφέρουν τις κοινωνικές 
ανάγκες. 

 Να δίνουν τον ορισµό του 
Προϊόντος. 

 Να διακρίνουν τη σχέση  µεταξύ 
αγοράς -επιχείρησης-καταναλωτή. 

 Να διακρίνουν τη σχέση προϊόντος 
Καταναλωτή . 

 

1.1 Κοινωνικές Ανάγκες 
 Επιθυµίες – Απαιτήσεις 

1.2 Αγορά-Επιχείρηση- 
Καταναλωτής 

1.3 Προϊόντα 
1.4 Σχέσεις Προϊόντων -

Καταναλωτών 
 
 
 

♦ Βιβλίο µαθήµατος 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση CD-Rom 

♦ ∆ιάλεξη 

♦ Συζήτηση µε τους µαθητές 

 Παρουσίαση, παραδειγµάτων 
αναγκαιότητας των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
και κυρίως Ενδυµάτων, δίνοντας 
ιδιαίτερη έµφαση στη σχέση τους 
µε τον καταναλωτή. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 1: Μελέτη των 
Ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
Οµάδων Αποδοχής των 
Κλωστ/ργικών Προϊόντων και 
ιδιαιτέρως των Ενδυµάτων. 

Η αξιολόγηση του µαθήµατος 
περιλαµβάνει: 

♦ Γραπτή δοκιµασία µε 
ερωτήσεις,που να 
ελέγχουν πλήρως τους 
στόχους της θεµατικής 
ενότητας:  

1. Κλειστού τύπου, όπως 
(Σωστού-Λάθους, 
Πολλαπλής Επιλογής,, 
Αντιστοίχησης). 

2. Ανοικτού τύπου: 
Κρίσεως, Ανάλυσης 
Προβλήµατος και 
προσδιορισµού αιτιών και 
συνεπειών 

♦ Παρουσίαση και 
συζήτηση στην τάξη των 
εργασιών των µαθητών. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΚΟΣΤΟΣ 

Να είναι σε θέση οι µαθητές: 

 Να δίνουν τον ορισµό της έννοιας 

2.1 Η Έννοια Κόστους 
2.2 Συγγενής Έννοιες 
 Πληρωµές – Έξοδα- ∆απάνες 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση CD-Rom 

1.  4 
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ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 
κόστους. 

 Να αναφέρουν τις συγγενείς έννοιες 
του κόστους. 

 

 Εισπράξεις - Έσοδα 
 Στοιχεία Κόστους 

 

♦ ∆ιάλεξη 

♦ Συζήτηση µε τους µαθητές 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

Να είναι σε θέση οι µαθητές: 

 Να δίνουν τον ορισµό της 
κοστολόγησης. 

 Να περιγράφουν τη διαδικασία της 
κοστολόγησης. 

 Να αναφέρουν τους τρόπους 
κοστολόγησης. 

3.1 Η Έννοια Κοστολόγησης 
3.2 ∆ιαδικασία Κοστολόγησης 
 Κόστος κατά Είδος 
 Κόστος κατά Θέση 
 Κόστος κατά φορέα 

 
 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση CD-Rom 

♦ ∆ιάλεξη 

♦ Συζήτηση µε τους µαθητές 

 

♦ Γραπτή δοκιµασία µε 
ερωτήσεις,που να 
ελέγχουν πλήρως τους 
στόχους της θεµατικής 
ενότητας:  

1. Κλειστού τύπου, όπως 
(Σωστού-Λάθους, 
Πολλαπλής Επιλογής,, 
Αντιστοίχησης). 

2. Ανοικτού τύπου: 
Κρίσεως, Ανάλυσης 
Προβλήµατος  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  : Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ 

Να είναι σε θέση οι µαθητές: 

 Να αναφέρουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά και τις 
ιδιαιτερότητες µιας επιχείρησης 
ετοίµου ενδύµατος. 

 Να περιγράφουν την οργάνωση µιας 
επιχείρησης. 

4.1 Βασικά Χαρακτηριστικά - 
Ιδιαιτερότητες 

4.2 Λειτουργική Οργάνωση  

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση CD-Rom 

♦ ∆ιάλεξη 

♦ Συζήτηση  

♦ Παρουσίαση παραδειγµάτων 
λειτουργικής οργανωτικής δοµής 
επιχειρήσεων του ετοίµου 
ενδύµατος. 

♦ Γραπτή δοκιµασία µε 
ερωτήσεις (Σωστού-
Λάθους, Πολλαπλής 
Επιλογής,, αντιστοίχησης,  
Κρίσεως), που να 
ελέγχουν πλήρως τους 
στόχους της θεµατικής 
ενότητας. 

♦ Παρουσίαση και 
συζήτηση στην τάξη των 
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Σελίδα 5 από 7 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 

♦ ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 2: Παρουσίαση 
επιχειρήσεων ετοίµου ενδύµατος 
της περιοχής: ∆υναµικότητα –
οργανωτική δοµή-είδος προϊόντος 
που παράγουν. 

εργασιών των µαθητών. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Να είναι σε θέση οι µαθητές: 

 Να κατανοούν το ρόλο της 
Χρονοµέτρησης στις φάσεις 
παραγωγής του προϊόντος. 

 Να γνωρίζουν τις Μεθόδους  
Χρονοµέτρησης. 

 Να  πραγµατοποιούν Χρονοµέτρηση  
στη παραγωγική διαδικασία. 

5.1 Ορισµός Χρονοµέτρησης  
5.2 Εφαρµογή Χρονοµέτρησης 

στις φάσεις παραγωγής του 
προϊόντος. 

5.3 Μέθοδοι  Χρονοµέτρησης.   
5.4 Εκτίµηση του ρυθµού 

εργασίας. 
 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση CD-Rom 

♦ Παρουσίαση και περιγραφή των 
Μεθόδων  Χρονοµέτρησης και του 
τρόπου εφαρµογής στις φάσεις 
παραγωγής του προϊόντος.. 

♦ ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3: Να 
πραγµατοποιήσουν χρονοµέτρηση 
µιας παραγωγικής διαδικασίας 
κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε 
βιοµηχανική µονάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο :   ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ   ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Να είναι σε θέση οι µαθητές: 

 Να δηµιουργούν πλάνα 
κοστολόγησης. 

 

6.1 ∆ηµιουργία Πλάνου   
Κοστολόγησης. 

♦ ∆ιάλεξη 

♦ Συζήτηση 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση και περιγραφή του 
ενός πλάνου κοστολόγησης. 

♦ Επίδειξη ∆ηµιουργίας Πλάνου  
Κοστολόγησης.  
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Να είναι σε θέση οι µαθητές: 6.2 Προκοστολόγηση -
Κοστολόγηση 

♦ ∆ιάλεξη  6 



 

Σελίδα 6 από 7 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 

 Να περιγράφουν τη διαδικασία 
προκοστολόγησης -κοστολόγησης  
προϊόντος. 

 Να αναφέρουν τα στοιχεία που 
συνθέτουν µία κοστολόγηση. 

 Να κοστολογούν ένα 
κλωστοϋφαντουργικό προϊόν. 

 Πρώτες ύλες 

 Βοηθητικά Υλικά 

 Κόστος Προετοιµασίας 
Παραγωγής προϊόντος 
(σχεδιασµός, στρώσιµο,  κοπή, 
διευθέτηση) 

 Κόστος Ραφής 

 Κόστος   Συσκευασίας  

 Έξοδα τµήµατος Σχεδιασµού 
προϊόντος (τµήµα ανάπτυξης) 

 Κόστος  προγραµµατισµού 
παραγωγής . 

 Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 
(βιοµηχανικά έξοδα, βιοµηχανικά 
έξοδα µη κοστολογηθέντα,  έξοδα 
διοίκησης και διάθεσης, έξοδα 
∆ιαφήµισης και προώθησης  
προϊόντος). 

♦ Συζήτηση 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση και περιγραφή των 
βασικών αρχών κοστολόγησης 

♦ Παρουσίαση παραδειγµάτων. 

♦ Υλοποίηση κοστολόγησης 
παραγωγής ενός υποθετικού  
Ετοίµου Ενδύµατος. 

♦ ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 4: Υλοποίηση 
κοστολόγησης παραγωγής 
συγκεκριµένου προϊόντος 
(Ετοίµου Ενδύµατος). 

 

 

Να είναι σε θέση οι µαθητές: 

♦ Να αναφέρουν  τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την κοστολόγηση 
κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος 

6.3  Παράγοντες  που επηρεάζουν 
το Κόστος. 

 ∆ιακύµανση του χρόνου 
παραγωγής του προϊόντος. 

 Ανάγκες Αγοράς 

 Ανταγωνισµός 

 Μάρκετινγκ 

 Ποιότητα Προϊόντος 

 Ανταπόκριση προϊόντος στην 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση και περιγραφή των 
παραγόντων  που επηρεάζουν την 
κοστολόγηση. 

♦ Παρουσίαση παραδειγµάτων που 
επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την 
Κοστολόγηση. 
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Σελίδα 7 από 7 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΩΡΕΣ 
Αγορά  

 Επωνυµία  Προϊόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο :   ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Να είναι σε θέση οι µαθητές:. 

♦ Να καταρτίζουν Προϋπολογισµό 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

♦ Να πραγµατοποιούν Κοστολόγηση  
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων . 

 

 

7.1  Μελέτη περιπτώσεων 
Κοστολόγησης µε βάση την 
Τεχνική Ανάλυση των Σχεδίων 
και των  Πατρόν Ενδυµάτων. 

 

 
 

 

♦ Προβολή διαφανειών 

♦ Παρουσίαση CD-Rom 

♦ Παρουσίαση, παραδειγµάτων 
πραγµατικών κοστολογήσεων µε 
βάση την Τεχνική Ανάλυση των 
Σχεδίων και των  Πατρόν 
Ενδυµάτων. 

♦ Παρουσίαση, παραδειγµάτων 
πραγµατικών προϋπολογισµών. 

♦ ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 5: Εκπόνηση 
κοστολόγησης  χαρακτηριστικής 
περίπτωσης. 

♦ ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 6: Εκπόνηση 
προϋπολογισµού  
χαρακτηριστικής περίπτωσης.  

 

♦ Γραπτή δοκιµασία µε 
ερωτήσεις,που να 
ελέγχουν πλήρως τους 
στόχους της θεµατικής 
ενότητας:  

1. Κλειστού τύπου, όπως 
(Σωστού-Λάθους, 
Πολλαπλής Επιλογής,, 
Αντιστοίχησης). 

2. Ανοικτού τύπου: 
Κρίσεως, Ανάλυσης 
Προβλήµατος και 
προσδιορισµού αιτιών και 
συνεπειών 

♦ Παρουσίαση και 
συζήτηση στην τάξη των 
εργασιών των µαθητών. 
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