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WORKSHOPS
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΟΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

δηλώστε συμμετοχή: ik@skee.gr

  ΗΜ/ΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
21/2 - 3 ώρες
28/2 - 3 ώρες
6/3   - 3 ώρες
13/3 - 3 ώρες

Με το πέρας του σεμιναρίου και της τελικής αξιολόγησης, 
παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από τον Σύνδεσμο 
Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων.

  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε επαγγελματίες της μόδας που 
θέλουν να  γνωρίσουν τη μεθοδολογία 
σχεδιασμού μέσω Η/Υ πλήρους portfolio και 
σεταρισμένης συλλογής ενδυμάτων αλλά 
και σε αρχάριους που θέλουν να μυηθούν, 
με ένα άκρως δημιουργικό σεμινάριο, στο 
μαγικό χώρο της μόδας.

ΣΚΟΠΟΣ
Το μάθημα αυτό δίνει τη δυνατότητα να 
γίνει κατανοητή η διαδικασία σχεδιασμού  
FASHION PORTFOLIO ΜΕΣΩ Η/Υ και η 
χρησιμότητα ενός fashion portfolio, καθώς 
και η διαφορά του σχεδιασμού συλλογής από 
το σχεδιασμό μεμονωμένων σχεδίων μόδας.  
Οι συμμετέχοντες δημιουργούν ένα πλήρες 
portfolio σχεδιασμού δικής του εμπνεύσεως, 
σχεδιασμένο με προσωπικό  στυλ,  με τις 
κατάλληλες τεχνικές παρουσίασης.  Με το 
portfolio αυτό μπορούν να απευθυνθούν σε 
μια συγκεκριμένη αγορά-στόχο δικής τους 
επιλογής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κατασκευή Μood Βoard.  
Τεχνικές σύνδεσης - δημιουργική χρήση 
ερευνητικού υλικού
Σχεδιασμός σχεδίων
Κατασκευή χρωματικής παλέτας συλλογής
Έρευνα και εξερεύνηση στο διαδίκτυο 
Σετάρισμα
Σχεδιασμός βήμα-βήμα βάση προσωπικού 
στυλ -παραλλαγές- ομάδες
Μακέτες-συνθέσεις
Παρουσίαση

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σεμινάριο θα εστιάσει στην εφαρμογή 
της ανάπτυξης του σχεδιασμού fashion 
portfolio μέσω Η/Υ (Optitex C-Design Fash-
ion) μέσα από μια ποικιλία παραλλαγών 
των ομάδων σχεδίων. Πρακτικό εργαστήριο 
όπου αρχικά  ο καθένας θα αποφασίσει για 

το θέμα έμπνευσης της συλλογής του και 
για την αγορά στην οποία θα απευθυνθεί.  
Η ενότητα θα κλείσει με την παρουσίαση 
των σχεδιαστικών συλλογών σε εταιρείες 
του κλάδου. 

Τιμή: 200 Ευρώ

Τμήμα 12 ατόμων

Συνολική Διάρκεια - 12 ώρες

FASHION DESIGN – FASHION PORTFOLIO 
ΜΕΣΩ Η/Υ

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στις 
εγκαταστάσεις του Textiles & Clothing  
Design Lab στην οδό Ερμού 51 στον 3ο 
όροφο. Τηλ.: 2103223979



  ΗΜ/ΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
19/2 - 3 ώρες
26/2 - 3 ώρες
4/3   - 3 ώρες
11/3 - 3 ώρες
Συνολική Διάρκεια - 12 ώρες

  ΗΜ/ΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
18/3 - 3 ώρες
20/3 - 3 ώρες
24/3 - 3 ώρες

Με το πέρας του σεμιναρίου και της τελικής αξιολόγησης, παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης  
από τον Σύνδεσμο Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων.

Με το πέρας του σεμιναρίου και της τελικής αξιολόγησης, παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης  
από τον Σύνδεσμο Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων.

  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε Στελέχη επιχειρήσεων ενδυμάτων, σε 
Σχεδιαστές, Ενδυματολόγους, Στυλίστες, 
Μοντελίστ, Πατρονίστ, μοδίστρες, 
σπουδαστές και απόφοιτους σχολών 
Μόδας, αλλά και σε αρχάριους οι οποίοι 
όμως έχουν βασικές γνώσεις πάνω στο 
σχεδιασμό Μόδας.

  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε 
αρχάριους όσο και σε εκείνους που θέλουν 
να απασχοληθούν στο χώρο της μόδας ως 
ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και σε άτομα 
που απασχολούνται ήδη σε βιοτεχνίες και 
σε atelier.

ΣΚΟΠΟΣ
Η εισαγωγή στη δημιουργία επαγγελματικής 
σχεδιαστικής συλλογής, βάση πρόγνωσης 
μόδας που θα στηρίζεται στην ανάπτυξη 
πρωτότυπων ιδεών και θα απευθύνεται  σε 
τομείς της βιομηχανίας Μόδας.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βέλτιστη 
και ταχύτερη δημιουργία πατρόν, το οποίο 
θα εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους σε 
επαγγελματικό επίπεδο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Βιομηχανία Μόδας

Δομές και λειτουργία επιχειρήσεων Μόδας 
και ο ρόλος του Σχεδιαστή

Πρόγνωση μόδας και λειτουργία των 
TRENDS

Παρουσίαση και εξερεύνηση στη FASHION 
SNOOPS, διαδικτυακή πλατφόρμα Μόδας

Μεθοδολογία έμπνευσης σχεδιαστικής col-
lection βάση FASHION TRENDS και τρόποι 
παρουσίασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
- Κατασκευή χειροποίητου πατρόν
Βασικές αρχές σωματομετρίας
Βασικός σκελετός ίσιας φούστας
Σχεδιοποίηση pencil και εβαζέ
Βασικό κορσάζ (φαρδύς σκελετός)
Σχεδιοποίηση ζαπονέ
- Cad Optitex-PDS15
Επιφάνεια εργασίας
Εργαλεία για σχεδιασμό πατρόν
Ραφή
Ίσιο
Σχεδιοποιήσεις

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρησιμοποιώντας την έρευνα αγοράς και 
την εξερεύνηση στο διαδίκτυο ως εφαλτήριο 
για το σχεδιασμό, οι συμμετέχοντες θα 
εργαστούν με κριτική σκέψη απέναντι 
στη βιομηχανία της μόδας για να 
δημιουργήσουν ένα έργο προσωπικού 
σχεδιασμού  που θα εκμεταλλεύεται με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρόγνωση 
μόδας και την ανάλυση των trends.

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρησιμοποιώντας τις θεωρητικές αλλά 
και τις πρακτικές γνώσεις του πατρόν, 
οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν πως 
να το μεταφέρουν σε ηλεκτρονική 
μορφή. Διδάσκονται το χειρισμό και 
τις εξειδικευμένες λειτουργίες του 
προγράμματος Cad Optitex-PDS15. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ  
COLLECTION ΒΑΣΕΙ FASHION TRENDS
FASHION SNOOPS!

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΤΡΟΝ ΜΕΣΩ Η/Υ

Μέσα από την λεπτομερή ανάλυση της 
βιομηχανίας μόδας, των δομών και της 
λειτουργίας κάθε τμήματος της σύγχρονης 
επιχείρησης κατασκευής ενδυμάτων, 
την πλήρη ανάλυση του ρόλου και του 
έργου του σχεδιαστή αλλά και τον τρόπο 
που δομείται μια εμπνευσμένη εμπορική 
συλλογή ενδυμάτων!

Λόγω του ότι στο πλαίσιο του σεμιναρίου 
διδάσκονται τεχνικές σχεδιοποίησης, 
κρίνεται απαραίτητη η βασική γνώση 
χειροποίητου πατρόν όπως φούστα και 
κορσάζ τα οποία και θα διδαχθούν στα 
πρώτα μαθήματα.

Τμήμα: 15-20 ατόμων

Τιμή: 160 Ευρώ Τιμή: 280 Ευρώ

Τμήμα 12 ατόμων

1/4 - 3 ώρες
3/4 - 3 ώρες
8/4 - 3 ώρες

Συνολική Διάρκεια - 18 ώρες


