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Ο κλάδος των Εφαρμοσμένων Τεχνών περιλαμβάνει τις ειδικότητες “Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών”, 
“Γραφικές Τέχνες”, “Σχεδιασμός και ∆ιακόσμηση Εσωτερικού Χώρου”, “Σχεδιασμός και Κατασκευή Ενδυμάτων” και 
“Σχεδιασμός και Κατασκευή Κοσμήματος”. 
 
Στόχος  της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔMTEEΚ) είναι  η συνειδητή επιλογή του/της 
μαθητή/μαθήτριας για συγκεκριμένη ειδικότητα στην οποία θα ειδικευτεί. Μέσα από τον προγραμματισμό των 
μαθημάτων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα, αναπτύσσοντας έτσι την αυτό-ρύθμιση και την ενεργό μάθηση των 
μαθητών/τριών, την απόκτηση ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης και την ικανότητα για επίλυση συγκεκριμένων 
προβλημάτων. Οι μαθητές/μαθήτριες των Εφαρμοσμένων Τεχνών  μαθαίνουν να παράγουν ιδέες και να εξελίσσουν την 
προσωπική τους έκφραση μέσα από πολυδιάστατη προσέγγιση στις Τέχνες και στο Ντιζάιν, ή οποία έχει σαν αποτέλεσμα 
το σχεδιασμό και την κατασκευή πειραματικών και χρηστικών εικαστικών  κατασκευών.  
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
Ο Σχεδιαστής Μόδας έχει σαν βασικό αντικείμενό του το σχεδιασμό ενδυμάτων ακολουθώντας, πάντοτε, τις εκάστοτε 
τάσεις της Μόδας. Η  φαντασία, η δημιουργικότητα, η διάθεση για πειραματισμό και το πάθος για αναγνώριση, σε 
συνδυασμό με τις καλλιτεχνικές, τις τεχνολογικές, τις τεχνικές και τις εμπορικές γνώσεις και εμπειρίες πάνω στο 
αντικείμενό του, μπορούν να εξασφαλίσουν σίγουρη επιτυχία σε έναν άρτια καταρτισμένο Σχεδιαστή Μόδας.   
   
Το πρόγραμμα της ειδικότητας Σχεδιασμού Ενδυμάτων, είναι δομημένο με τρόπο ώστε να δίνει πολυδιάστατες ευκαιρίες 
ακαδημαϊκής ανάπτυξης στους/στις μαθητές/μαθήτριες που το ακολουθούν. Οι μαθητές/μαθήτριες αναπτύσσουν τις 
απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες ώστε, να είναι σε θέση να ερευνούν και να ενημερώνονται σχετικά με τις νέες 
τάσεις της Μόδας, να σχεδιάζουν συλλογή ενδυμάτων βασιζόμενοι στην έρευνά τους, να εκτιμήσουν και να 
αξιοποιήσουν την εξέλιξη της Μόδας μέσα από την ιστορική της αναδρομή σε σχέση με τις τέχνες και το Ντιζάιν, να 
γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τη δομή και τη λειτουργία της βιομηχανίας ένδυσης μέσα από τις εργαστηριακές 
εφαρμογές της ειδικότητάς τους και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις βασικές αρχές του Μάρκετινγκ στο 
επαγγελματικό πεδίο της Μόδας.   
 
Η Πρακτική κατεύθυνση της ειδικότητας που αφορά στη Μόδα παρέχει τα εφόδια στους/στις μαθητές/ μαθήτριες για να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή να εργαστούν, μετά την αποφοίτησή 
τους, στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει. 
 
 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

• Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας  
• Β’ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού 
• Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας 



 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ 
Π Π Π 

Θρησκευτικά 1 1 1 
Νέα Ελληνικά 4* 5* 6* 
Ιστορία 2 1 - 
Φυσική Αγωγή 1 1 1 
Μουσική 1   
Μαθηματικά 2* 2* 2* 
Χημεία 1   
Φυσική 2 2 2 
Αγγλικά 2* 2* 2* 

* Εξεταζόµενα µαθήµατα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
 
Τα Επιλεγόµενα µαθήµατα µπορούν να επιλεγούν, είτε ως µονόωρα, είτε ως δίωρα, είτε ως τρίωρα, είτε ως τετράωρα, 
ως εξής: 
- Εµβάθυνσης 
- Ενίσχυσης 
- Εµπλουτισµού 
- Εξειδίκευσης 
 
Στην περίπτωση που ένα μάθημα προσφέρεται και ως μάθημα Κοινού Κορμού, τότε, οι περίοδοι προστίθενται και 
αποτελούν ένα ενιαίο µάθηµα. 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ Γ΄ΕΤΟΣ 

Π Π Π 

Κοινά μαθήματα 
Κλάδου 

Εφαρμοσμένων 
Τεχνών 

Σχέδιο Εφαρμοσμένων Τεχνών 2   

Αρχές Σύνθεσης 2   

Ψηφιακός Σχεδιασμός 2   

Ιστορία του Ντιζάιν  2 2 

Βιομηχανική Σχεδίαση Εφαρμοσμένων Τεχνών  2  

Μαθήματα 
Ειδικότητας 

 

Βασικές Αρχές Σχεδίου Μόδας 3*   
Τεχνολογία Ινών 2*   
Εργαστηριακές Εφαρμογές Μόδας 6 8 7 
Σχέδιο Μόδας Ι  3*  
Τεχνολογία Υφασμάτων  2*  
Σχέδιο Μόδας ΙΙ   3*# 
Μάρκετινγκ Μόδας   3* 
Η Μόδα στη Σύγχρονη Εποχή   2 

 Εφαρμογές Η.Υ. 2   
     Επιλεγόμενα  4 4 

* Εξεταζόµενα Τεχνολογικά µαθήµατα Ειδικότητας Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 



# Μάθημα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 
Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμός Ενδυμάτων για σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθίσει στα τρία (3) 
εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα δύο (2) εξεταζόμενα Τεχνολογικά μαθήματα της Ειδικότητας. 
 
 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμού Ενδυμάτων και Σχεδιασμού και Κατασκευής Ενδυμάτων μπορεί να 
εργαστεί στους τομείς: 

• Σχεδιασμού γυναικείων και ανδρικών ενδυμάτων. 
• Κατασκευής πατρόν για γυναικεία και εξειδικευμένα ενδύματα. 
• Συμβούλου για τη συναρμολόγηση των ενδυμάτων. 
• Επιδιόρθωσης και μεταποίησης ενδυμάτων. 
• Χειρισμού εξειδικευμένων βιομηχανικών μηχανών της ειδικότητάς του/της. 
• Σχεδιασμού και στιλιστικής παρουσίασης ενδυμάτων. 
• Συμβούλου για φωτογράφηση Μόδας. 
• Εμπορίας ενδυμάτων και αξεσουάρ Μόδας. 
• Οπτικού εμπορίου σε καταστήματα Μόδας.      

 
 
ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

• Συναφείς Κλάδοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι θα 
προετοιμαστούν στα κατάλληλα μαθήματα Πρόσβασης: 

• Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς), ΤΕΙ 
• Fashion and Textiles Design  
• Fashion Management 
• Fashion Retail Management 
• Fashion and Textile Merchandising 
• Fashion Design and Business Management 
• Δημιουργικότητα Σχεδιασμού και Ένδυσης 

 
 
  
 
 
 
 
 
 


