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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δε-

ξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης - µαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και η κατ’ έτος χρονική ταξινόµησή τους 

σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ειδικότητάς τους. 

Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική - µαθητεία των µαθητών. Η 

τελική του διαµόρφωση θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµ-

µα και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις. 

Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο της πρακτικής άσκησης (οι 

τοµείς δραστηριοτήτων / µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία 

πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη σειρά, τη χρονική διάρκεια και τον τό-

πο εκπαίδευσης στον οποίο θα υλοποιείται για κάθε χρόνο µαθητείας η κάθε δραστηριότητα. 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου” είναι άτοµο µε πι-

στοποιηµένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές στάσεις, ικανό να δραστηριοποιείται ως τεχνικός και 

να εκτελεί αυτόνοµα, υπεύθυνα και εµπρόθεσµα, εργασίες που αφορούν κατά κύριο λόγο στον αισθητικό 

σχεδιασµό, αλλά και στην επιµέλεια της έκδοσης και παραγωγής εντύπων κάθε είδους και µορφής µε τις 

σύγχρονες µεθόδους της νέας τεχνολογίας. 

Ο απόφοιτος της συγκεκριµένης ειδικότητας ασχολείται µε αντικείµενα και δραστηριότητες που αφορούν: 

� στο χειρισµό των βασικών συσκευών ενός υπολογιστικού συστήµατος και των σχετικών µε την ειδι-

κότητά του λογισµικών, 

� στον προσδιορισµό του είδους, των προδιαγραφών και των τυπογραφικών χαρακτηριστικών των 

προς έκδοση εντύπων, 

� στην εκπόνηση γραφιστικού έργου - µακέτας εντύπων µε βάση τις οδηγίες από τον υπεύθυνο για την 

καλλιτεχνική/εικαστική επιµέλειά τους, 

� στη στοιχειοθεσία κείµενων και επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους (είδος και κατηγορία γραµ-

µατοσειράς, µέγεθος, στυλ, µορφή και δοµή, αραίωση, στοίχιση και θέση στη σελίδα), 

� στη µορφοποίηση των σελίδων και γενικότερα των εντύπων κάθε είδους και την ένθεση των στοι-

χείων τους σε συγκεκριµένες / προκαθορισµένες θέσεις, βάσει του κασέ, µε την εφαρµογή εξειδι-

κευµένου λογισµικού, 

� στον χειρισµό εξοπλισµού ψηφιοποίησης και επεξεργασίας αναλογικών εικόνων και φωτογραφιών, 

� στη µετατροπή ψηφιακών αρχείων εικόνων σε ειδικά ψηφιακά αρχεία για περαιτέρω επεξεργασία 

στην ηλεκτρονική τυπογραφία και προεκτύπωση, 

� στη συναρµογή (µοντάζ) των στοιχείων και των τελικών σελίδων των εντύπων σε επιφάνειες και 

όψεις εκτύπωσης, 

� στο χειρισµό των µηχανών και των συστηµάτων εξόδου (εγγραφείς και εκτυπωτές δοκιµίων) των 

ψηφιακών δεδοµένων των σελίδων και επιφανειών εκτύπωσης. 

Ο κάτοχος του συγκεκριµένου τίτλου σπουδών µπορεί να απασχοληθεί: 

� αυτόνοµα δηµιουργώντας δική του επιχείρηση, 

� ως υπάλληλος σε οργανισµούς του δηµοσίου, όπου λειτουργούν υπηρεσίες εκδόσεων, 

� ως ελεύθερος συνεργάτης ή µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας σε: 

� εργαστήρια γραφικών τεχνών, 

� διαφηµιστικές εταιρίες, 

� εκδοτικούς οίκους, εφηµερίδες, περιοδικά κ.ά. 
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρ-

κεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Λήψη φωτογραφιών µε συµβα-

τικές µηχανές και Α/Μ films - 

Εµφάνιση film και εκτύπωση 

φωτογραφιών. 
� ΛΗΨΗ 

� Κατονοµάζουν τα είδη των 

συµβατικών φωτογραφικών 

µηχανών, περιγράφουν την 

κατασκευαστική τους δια-

µόρφωση και εξηγούν τη 

χρηστικότητα και τη λειτουρ-

γία των επιµέρους εξαρτηµά-

των τους. 

� Κατονοµάζουν τα είδη των 

φακών, αναφέρουν και επεξη-

γούν τα βασικά τους χαρα-

κτηριστικά και τα κριτήρια 

επιλογής και ρύθµισής τους. 

� Απαριθµούν τα είδη των α-

σπρόµαυρων φιλµς και ανα-

φέρουν τις ιδιότητες και τις 

χρήσεις τους. 

� Αναφέρουν τα είδη φωτοµέ-

τρησης (ανακλώµενου, προ-

σπίπτοντος φωτός) και προ-

γραµµατίζουν την έκθεση του 

φιλµ µε κατάλληλους συνδυ-

ασµούς ταχύτητας - διαφράγ-

µατος χειροκίνητα ή αυτόµα-

τα, ανάλογα µε τις δυνατότη-

τες της µηχανής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

� Χρησιµοποιούν τον απαιτού-

µενο εξοπλισµό και πραγµα-

τοποιούν φωτογραφικές λή-

ψεις για τη δηµιουργία καλλι-

τεχνικού - κατά κανόνα - έρ-

γου µε συµβατικές φωτογρα-

φικές µηχανές και ασπρόµαυ-

ρα φιλµς. 

� Επιλέγουν ανάλογα µε το 

προς έκθεση θέµα, τις συνθή-

κες φωτογράφησης και την 

επιθυµητή ποιότητα και απει-

κόνισή του τον κατάλληλο 

εξοπλισµό (φωτογραφική µη-

χανή, φακό και φιλµ). 

� Ελέγχουν τις συνθήκες έκθε-

σης και της επιθυµητής απο-

τύπωσης του θέµατος στο 

φιλµ µε: 

� φωτοµέτρηση του προ-

σπίπτοντος και ανακλώ-

µενου φωτός µε χρήση 

φωτοµέτρων ή µε αξιο-

ποίηση των σχετικών δυ-

νατοτήτων της φωτογρα-

φικής µηχανής, 

� ρύθµιση της εστιακής α-

πόστασης και της οπτικής 

γωνίας του φακού, 

� ρύθµιση του διαφράγµα-

τος του φακού και της τα-

χύτητας του κλείστρου 

της µηχανής σε συνάρτη-

ση µε τον φωτισµό του 

αντικειµένου της φωτο-

γράφησης (στατικό ή κι-

νούµενο) και το επιθυµη-

τό βάθος πεδίου της εικό-

νας, 

� χρήση και ρύθµιση φλας, 

και πραγµατοποιούν λήψεις 

σε εξωτερικούς και εσωτερι-

κούς χώρους σε συνθήκες ο-

µοιογενούς φυσικού φωτι-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ακολουθούν οδηγίες καλλι-

τεχνικού επιµελητή κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, αντιλαµβάνονται τον 

τρόπο εφαρµογής των οδη-

γιών τους και φροντίζουν για 

την τήρηση των χρονοδια-

γραµµάτων που τους έχουν 

ορίσει. 

� Εκτελούν υπεύθυνα την ερ-

γασία που τους ανατίθεται 

και συνδιαλέγονται δηµιουρ-

γικά µε τους συναδέλφους 

τους. 
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� ΕΜΦΑΝΙΣΗ FILMS - Ε-

ΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

� Περιγράφουν τη γενική διά-

ταξη ενός σκοτεινού θαλάµου 

για την εµφάνιση των φιλµς 

και την εκτύπωση φωτογρα-

φιών και αναφέρουν και επε-

ξηγούν τις απαιτούµενες προ-

διαγραφές για τη διασφάλιση 

των εκτελούµενων εργασιών 

και την ασφαλή και υγιεινή 

παραµονή των ατόµων σ’ αυ-

τόν. 

� Αναφέρουν και αναγνωρίζουν 

τον απαιτούµενο εξοπλισµό 

(σκεύη, όργανα, συσκευές και 

χηµικά υλικά) που απαιτού-

νται για την εµφάνιση του 

φιλµ και την εκτύπωση των 

φωτογραφιών. 

� Αναφέρουν τη σειρά των δια-

δικασιών που απαιτούνται για 

τις παραπάνω εργασίες και 

περιγράφουν τις απαιτήσεις 

και τεχνικές εκτέλεσής τους. 

� Κατονοµάζουν πιθανές αστο-

χίες και σφάλµατα χειρισµού 

και αναφέρουν τις απαιτούµε-

νες φροντίδες και ενέργειες 

για την αντιµετώπισή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σµού, έντονου φωτισµού και 

έντονης φωτοσκίασης. 

 

� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν 

τον κατάλληλο εξοπλισµό για 

την εµφάνιση των Α/Μ φιλµς 

ακολουθώντας κατά σειρά τις 

ενδεδειγµένες διαδικασίες που 

αφορούν: 

� στην παρασκευή των α-

παιτούµενων χηµικών δι-

αλυµάτων (εµφάνισης, δι-

ακοπής και στερέωσης) 

και διατήρησής τους σε 

δοχεία, ακολουθώντας τις 

οδηγίες χρήσης των κα-

τασκευαστών τους (ανα-

λογίες αραίωσης και θερ-

µοκρασίες διατήρησης), 

� στην πρόπλυση, εµφάνι-

ση, διακοπή της εµφάνι-

σης, στερέωση, πλύσιµο 

µε νερό βρύσης και απο-

σκληρυµένο νερό και στέ-

γνωµα του φιλµ µε επιλο-

γή της θερµοκρασίας των 

διαλυµάτων, του χρόνου 

επεξεργασίας του και του 

τρόπου ανάδευσης στα 

δοχεία στα τρία πρώτα 

στάδια, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες των κατασκευα-

στών αλλά και τις επιθυ-

µητές επιδράσεις (στο 

στάδιο εµφάνισης), ανά-

λογα µε την ευαισθησία 

του φιλµ) στην οξύτητα 

και αντίθεση των εικόνων. 

� Πραγµατοποιούν εργασίες ε-

κτύπωσης φωτογραφιών από 

αρνητικά Α/Μ φιλµς: 

� Επιλέγουν τον κατάλληλο 

µεγεθυντή και φακό, το 

κατάλληλο χαρτί εκτύπω-

σης ή εκτυπωτικό φίλτρο. 

� Προετοιµάζουν τα υγρά 

εµφάνισης, διακοπής και 

στερέωσης και τα τοποθε-

τούν στις λεκάνες. 

� Τοποθετούν το φιλµ στο 

φορέα. 

� Ρυθµίζουν το ύψος µεγέ-

θυνσης και εστιάζουν την 

εικόνα. 

� Ρυθµίζουν το πλαίσιο ει-

κόνας στον φορέα του 

φιλµ και στο πλαίσιο ε-
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Ηλεκτρονική επεξεργασία Α/Μ 

φωτογραφιών και εικόνων. 
� Αναφέρουν τον χρησιµοποι-

ούµενο εξοπλισµό και τις α-

παιτούµενες minimum προδι-

αγραφές του. 

� Περιγράφουν τις τεχνικές σά-

ρωσης από φωτογραφίες και 

φιλµς, αναφέρουν τα χαρα-

κτηριστικά πεδία του προ-

γράµµατος σάρωσης. 

� Αναφέρουν τους κυριότερους 

τύπους αρχείων αποθήκευσης 

και τους επιλέγουν ανάλογα 

µε την επιζητούµενη επεξερ-

γασία της εικόνας. 

� Αναφέρουν τα βασικά χαρα-

κτηριστικά, τις δυνατότητες 

και τις εργαλειοθήκες του λο-

γισµικού που χρησιµοποιούν 

και περιγράφουν διαδικασίες 

ψηφιακής επεξεργασίας φω-

τογραφιών. 

 

 

 

κτύπωσης. 

� Επιλέγουν το διάφραγµα 

και τον χρόνο εκφώτισης 

του χαρτιού αποτύπωσης. 

� Πραγµατοποιούν δοκιµα-

στική εκτύπωση σε τµήµα 

δείγµατος φωτογραφικού 

φακού. 

� Αξιολογούν το δείγµα 

πριν την τελική εκτύπω-

ση. 

� Αλλάζουν, αν χρειασθεί, 

τους παράγοντες εκτύπω-

σης (χαρτί και φίλτρα, 

χρόνος εκφώτισης κ.ά.) 

και εκτελούν πρόσθετες 

δοκιµαστικές εκτυπώσεις 

έως ότου επιτευχθεί το ε-

πιθυµητό αποτέλεσµα και 

προχωρούν στις απαιτού-

µενες ενέργειες για το τε-

λικό αποτέλεσµα (εµφά-

νιση, διακοπή, στερέωση, 

πλύσιµο και στέγνωµα 

των φωτογραφιών). 

� Εφαρµόζουν ειδικές τεχνικές 

εµφάνισης, όπως εκτυπώσεις 

εξ επαφής, τοπικής υποέκθε-

σης ή υπέρ- έκθεσης του χαρ-

τιού εκτύπωσης µε χρήση µα-

σκών. 

 

� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν 

τον κατάλληλο εξοπλισµό 

(Η/Υ, οθόνη, scanner, printer 

και λογισµικό επεξεργασίας 

εικόνας) και αξιοποιούν τις 

δυνατότητες που αυτός παρέ-

χει για την εισαγωγή, επεξερ-

γασία και εκτύπωση φωτο-

γραφιών και εικόνων. 

� Εισάγουν φωτογραφίες και 

εικόνες, ρυθµίζοντας τις συν-

θήκες σάρωσης (περιοχή σά-

ρωσης, ανάλυση εικόνας, φω-

τεινότητα, contrast, κ.ά.) και 

τις αποθηκεύουν, επιλέγοντας 

τον τύπο των αρχείων αποθή-

κευσης, ανάλογα µε το µέγε-

θος της εικόνας, την επιζη-

τούµενη επεξεργασία τους και 

τις δυνατότητες του λογισµι-

κού που χρησιµοποιούν. 

� Χρησιµοποιούν τις δυνατότη-

τες του προγράµµατος επε-

ξεργασίας εικόνων (µενού ε-

ντολών, εργαλεία επιλογών 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Τυπογραφικός σχεδιασµός ε-

ντύπου. 
� Αναφέρουν τις αρχές δηµι-

ουργίας εγγράφων, περιγρά-

φουν τις βασικές τεχνικές δι-

ευθέτησης των αντικειµένων 

(κειµένου και εικόνων) µε 

προδιαγεγραµµένο τρόπο στις 

σελίδες ενός εγγράφου. 

� Αναφέρουν τα εργαλεία και 

περιγράφουν τις τεχνικές δια-

µόρφωσης βιβλίων και βιβλι-

οθηκών, πινάκων περιεχοµέ-

νων και ευρετηρίων, τις στρα-

τηγικές διαχείρισης πολυσέλι-

δων εγγράφων µε χρήση βι-

βλιοθηκών. 

� Κατανοούν τη σηµασία της 

σωστής διαχείρισης των χρω-

µάτων και περιγράφουν τις 

τεχνικές δηµιουργίας, διόρ-

θωσης, ρύθµισης και διαχωρι-

σµού χρωµάτων. 

� Αναφέρουν τα κύρια πρότυπα 

των αρχείων ψηφιακών εγ-

γράφων, κατανοούν και επε-

ξηγούν τις βασικές αρχές των 

προτύπων postscript και pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και χρωµατισµού κ.ά.) και ε-

κτελούν εργασίες: 

� αποκατάστασης ή βελτί-

ωσης των φωτογραφιών, 

� αλλαγής των χαρακτηρι-

στικών τους (φωτεινότη-

τα, κοντράστ, τονισµός 

περιοχών, αλλαγή βάθους 

πεδίου, αφαίρεση περιο-

χών, προσθήκη φόντου, 

τοπική ή ολική προσθήκη 

χρωµάτων, δηµιουργία 

αποχρώσεων του γκρι 

κ.ά.), 

� δηµιουργίας και σύνθεσης 

εικόνων και 

� δηµιουργίας ειδικών εφέ. 

 

� Προσδιορίζουν το είδος,, τις 

προδιαγραφές και τα τυπο-

γραφικά χαρακτηριστικά των 

προς έκδοση εντύπων και επι-

λέγουν το κατάλληλο κατά 

περίπτωση ειδικό λογισµικό 

γραφικών τεχνών µε χρήση 

PC ή Mac. 

� ∆ηµιουργούν νέο έγγραφο, 

καθορίζουν το µέγεθος και τα 

περιθώρια των σελίδων του, 

τα περιθώρια των άνω και κά-

τω τίτλων και την αρίθµησή 

τους. 

� Στοιχειοθετούν τα κείµενα και 

επεξεργάζονται τα χαρακτη-

ριστικά τους (είδος και κατη-

γορία γραµµατοσειράς, µέγε-

θος, στυλ, δοµή και µορφή, 

αραίωση, αποστάσεις σειρών, 

στοίχιση και θέση στις σελί-

δες). 

� Συνθέτουν εικόνες και κείµε-

να: 

� ∆ηµιουργούν πλαίσια 

κειµένου, τοποθετούν σ’ 

αυτά κείµενα και τα επε-

ξεργάζονται (διαµόρφωση 

παραγράφων, περιστροφή 

κειµένου κ.ά.). 

� ∆ηµιουργούν πλαίσια ει-

κόνων, επιλέγουν από έ-

τοιµα αρχεία ή δηµιουρ-

γούν εικόνες, τις εισάγουν 

στα πλαίσια και τις επε-

ξεργάζονται. 

� Εισάγουν απ’ ευθείας ει-

κόνες και δηµιουργούν 

ροή κειµένου γύρω απ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αξιοποιούν τις δυνατότητες 

του λογισµικού που χρησιµο-

ποιούν για την επίτευξη ενός 

άρτιου αισθητικά αποτελέ-

σµατος. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Σχεδιασµός µακέτας. 
� Αναφέρουν τα στοιχεία σύν-

θεσης µιας µακέτας. 

� Αναφέρουν τις διαδικασίες 

σύνθεσης, σχεδιασµού και 

υλοποίησης µιας µακέτας µε 

βάση το κασέ και τον προορι-

σµό της. 

� Αναφέρουν τα εν χρήσει σχε-

διαστικά προγράµµατα της 

αγοράς, τα βασικά χαρακτη-

ριστικά και τις δυνατότητες 

του προγράµµατος που χρη-

σιµοποιεί η επιχείρηση στην 

οποία καταρτίζονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αυτές. 

� Χρησιµοποιούν τα εργαλεία 

σχεδίασης του προγράµµατος. 

� Χρησιµοποιούν την παλέτα 

διαχείρισης χρωµάτων, εκχω-

ρούν χρώµατα σε αντικείµενα, 

πραγµατοποιούν διαχωρισµό 

ατόφιων χρωµάτων και χρω-

µάτων τετραχρωµίας. 

� Μορφοποιούν τις σελίδες και 

γενικότερα τα έντυπα κάθε εί-

δους, ενθέτουν τα στοιχεία 

των εντύπων στην προκαθο-

ρισµένη/ενδεδειγµένη θέση 

τους βάσει του κασέ. 

� Πραγµατοποιούν εργασίες 

προεκτύπωσης, επιλέγουν ε-

κτυπωτή, δηµιουργούν αρχεία 

pdf. 

 

� Προσδιορίζουν τις προδια-

γραφές και τα τυπογραφικά 

χαρακτηριστικά των προς έκ-

δοση εντύπων και επιλέγουν 

το κατάλληλο κατά περίπτω-

ση ειδικό λογισµικό γραφικών 

τεχνών µε χρήση PC ή Mac. 

� Χειρίζονται και αξιοποιούν τα 

πλαίσια διαλόγου, το menu, 

τις εργαλειοθήκες και τις 

ρυθµίσεις του προγράµµατος, 

και εκπονούν γραφιστικές ερ-

γασίες υλοποιώντας δικές 

τους ιδέες, ή ακολουθώντας 

τις οδηγίες και κατευθύνσεις 

των υπευθύνων της επιχείρη-

σης για την εικαστική/καλλι--

τεχνική επιµέλεια των εντύ-

πων που αυτή παράγει µε: 

� Επιλογή και χρωµατική 

διαµόρφωση του φόντου 

της µακέτας. 

� Εισαγωγή των κειµένων 

και διαµόρφωσή τους (ε-

πιλογή γραµµατοσειράς, 

πύκνωση ή αραίωση χα-

ρακτήρων, παραγραφο-

ποίηση και ροή µεταξύ 

πλαισίων, χρήση του 

WordArt, µετατροπή κει-

µένου σε καµπύλες, σκιές 

και ειδικά εφέ, τρισδιά-

στατο κείµενο, χρώµα χα-

ρακτήρων κ.ά.). 

� Σχεδίαση σχηµάτων. 

� Επιλογή, εισαγωγή και 

επεξεργασία αντικειµένων 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Μοντάζ. 
� Ορίζουν την έννοια του µο-

ντάζ και αναφέρουν το ρόλο 

του στην παραγωγή εντύπων. 

� Κατονοµάζουν, περιγράφουν 

και αναφέρουν τη σκοπιµότη-

τα και τη χρήση του εξοπλι-

σµού του εργαστηρίου και 

των χρησιµοποιούµενων υλι-

κών. 

� Κατονοµάζουν, αναφέρουν 

τους παράγοντες από τους ο-

ποίους εξαρτάται η επιλογή 

τους και περιγράφουν τις βα-

σικές µεθόδους του µοντάζ 

(µεγεθύνσεις, σµικρύν-

σεις, µετασχηµατισµοί µε 

παραµόρφωση, στρέβλω-

ση, προοπτική και τρισ-

διάστατη απεικόνιση, 

χρωµατική επεξεργασία, 

µετακινήσεις, ευθυγράµ-

µιση κ.ά.). 

� ∆ηµιουργούν σύνθετα σχήµα-

τα (pathfinder). 

� ∆ιαχωρίζουν χρώµατα και δι-

αχειρίζονται επιστρώσεις 

(layers). 

� ∆ιαµορφώνουν και αποθη-

κεύουν αρχεία. 

� Ρυθµίζουν τις παραµέτρους 

εκτύπωσης. 

� Εφαρµόζουν τις συγκεκριµέ-

νες γνώσεις και δεξιότητες για 

τη σύνθεση (layout) µακετών 

µε συµµετρική, ασύµµετρη 

διάταξη ή µε χρήση κανάβου 

σε επαγγελµατικές εφαρµογές 

που (ενδεικτικά) αφορούν στη 

δηµιουργία: 

� εταιρικών ταυτοτήτων 

(κάρτες - φάκελοι - επι-

στολόχαρτα), 

� πολύπτυχων διαφηµιστι-

κών ή πληροφοριακών ε-

ντύπων, 

� συσκευασίες προϊόντων 

(χαρτιά περιτυλίγµατος, 

κουτιά και ετικέτες κατα-

ναλωτικών προϊόντων 

κ.ά.), 

� αφισών (εκδηλώσεων, κι-

νηµατογραφικών έργων 

κ.ά.), 

� εξώφυλλα δίσκων, 

� folders. 

 

� Πραγµατοποιούν εργασίες 

µοντάζ µε το χέρι µε χρήση 

φωτοτράπεζας χαρτιού µιλι-

µετρέ και απλού χαρτιού ανά-

λογου µεγέθους µε αυτό που 

πρόκειται να τυπωθεί. 

� Χαράσσουν στο χαρτί ευθύ-

γραµµα τµήµατα (γραµµές 

οδηγούς) ορίζοντας την περι-

οχή “δόντια,”, τους χώρους -

πλαίσια τοποθέτησης των σε-

λίδων (αποστάσεις ουράς και 

αυλακιών). 

� Τοποθετούν πάνω στο γραµ-

µογραφηµένο χαρτί το χρω-
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(απλής όψης, τούµπα γωνία 

και τούµπα δόντια). 

� Αναφέρουν και αναλύουν 

τους κανόνες του µοντάζ που 

αφορούν στη διευθέτηση των 

σελίδων στην εκτυπωτική 

πλάκα και την αρίθµησή τους 

η οποία εξαρτάται από το δί-

πλωµά τους και τη στάχωση. 

� Περιγράφουν τις εργασίες στα 

διάφορα στάδια παραγωγής 

του µοντάζ ( γραµµογράφηση, 

τοποθέτηση χρωµοφάν, τοπο-

θέτηση σηµαδιών µε βάση τις 

γραµµές γραµµογράφησης και 

επικόλληση στα χρωµοφάν 

των διαχωρισµένων από το 

ατελιέ σε λιθογραφικά φιλµ 

σελίδων του εντύπου) και α-

ναφέρουν τη σηµασία τους. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

µοφάν και, ανάλογα µε την 

εφαρµοζόµενη µέθοδο και τον 

αριθµό των σελίδων στο προς 

εκτύπωση χαρτί, το δίπλωµα 

και τη στάχωση, τοποθετούν 

µε τη βοήθεια ειδικού κολλη-

τικού σπρέι  
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρ-

κεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Τεχνικές φωτογράφησης - Λήψη 

φωτογραφιών µε ψηφιακές µη-

χανές. 
� Κατονοµάζουν τα είδη του τε-

χνητού φωτισµού για λήψη 

φωτογραφιών και αναφέρουν 

τα χρησιµοποιούµενα κύρια 

και βοηθητικά µέσα. 

� Αναφέρουν τις κατηγορίες 

των έγχρωµων φιλµς, τις ιδιό-

τητές τους και τα κριτήρια ε-

πιλογής τους. 

� Αναφέρουν τα είδη των χρη-

σιµοποιούµενων φίλτρων, τις 

ιδιότητες και τις χρήσεις τους. 

� Κατονοµάζουν τον απαιτού-

µενο εξοπλισµό για φωτογρα-

φικές αντιγραφές δισδιάστα-

των αντικειµένων και αναφέ-

ρουν τα είδη των δηµιουρ-

γούµενων αντιγράφων. 
� Περιγράφουν τις διαδικασίες 

και της τεχνικές λήψης αντι-

γράφων και αναφέρουν τα εί-

δη των χρησιµοποιούµενων 

φιλµς και τον απαιτούµενο 

εξοπλισµό. 
� Αναφέρουν τα είδη των ψηφι-

ακών φωτογραφικών µηχανών 

κα τις κατηγοριοποιούν ανά-

λογα µε την τεχνολογία στην 

οποία βασίζονται και την α-

νάλυση που προσφέρουν. 
� Περιγράφουν σε γενικές 

γραµµές τις ρυθµίσεις για την 

ψηφιακή φωτογράφηση ενός 

θέµατος (φωτοµέτρηση, εστί-

αση, ανάλυση, βάθος εικονο-

στοιχείου, αποθήκευ-

ση/δηµιουργία port-folio). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Πραγµατοποιούν λήψεις σε 

κλειστούς χώρους µε χρήση 

των κατάλληλων κατά περί-

πτωση µέσων τεχνητού φωτι-

σµού. 

� Επιλέγουν τον κατάλληλο ε-

ξοπλισµό (φωτογραφική µη-

χανή, φιλµς και φακούς) και 

πραγµατοποιούν εργασίες πα-

ραγωγής φωτογραφικών αντι-

γράφων (φωτογραφιών, δια-

φανειών, κειµένων, πινάκων 

κ.ά.). 

� Εφαρµόζουν τεχνικές από-

τύπωσης αντικειµένων, τοπί-

ων, δραστηριοτήτων και δη-

µιουργίας πορτρέτων και ανά-

λογα µε το επιθυµητό αποτέ-

λεσµα επιλέγουν: 

� το είδος της φωτογραφι-

κής µηχανής, το είδος των 

φιλµς, των φακών και των 

φίλτρων, 

� τις ρυθµίσεις έκθεσης (ε-

στίαση, φωτισµός, διά-

φραγµα φακού, ταχύτητα 

κλείστρου). 

� Χρησιµοποιούν ψηφιακές φω-

τογραφικές µηχανές, εκµε-

ταλλεύονται τις δυνατότητες 

που αυτές προσφέρουν και 

πραγµατοποιούν λήψεις µε: 

� ρύθµιση του πεδίου της 

έκθεσης (εστίαση, ζουµά-

ρισµα), 

� ρύθµιση των συνθηκών 

έκθεσης και της ανάλυσης 

και ποιότητας της εικό-

νας, 

� αποθήκευσης των ληφθέ-

ντων εικόνων στην κάρτα 

µνήµης και µεταφοράς 

τους προς επεξεργασία ή 

εκτύπωση σε Η/Υ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Εργάζονται αυτόνοµα, ανα-

λαµβάνοντας την ευθύνη για 

την ολοκλήρωση και την 

ποιότητα των εργασιών τους. 

� Συνεργάζονται µε άτοµα άλ-

λων ειδικοτήτων, όπως κει-

µενογράφους, εικονογρά-

φους, προγραµµατιστές, τυ-

πογράφους κ.ά. για την υλο-

ποίηση σύνθετων εφαρµο-

γών. 

� Παρακολουθούν τις εξελί-

ξεις της τεχνολογίας στο χώ-

ρο της δραστηριότητάς του 

και προσαρµόζονται στις ε-

κάστοτε απαιτήσεις της ειδι-

κότητάς τους. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Επεξεργασία φωτογραφιών και 

εικόνων. 

� Αναφέρουν τον χρησιµοποι-

ούµενο εξοπλισµό και τις α-

παιτούµενες minimum προδι-

αγραφές του. 

� Κατονοµάζουν τις συσκευές 

εισόδου φωτογραφιών και ει-

κόνων στον σκληρό δίσκο του 

υπολογιστή. 

� Αναφέρουν τους κυριότερους 

τύπους αρχείων αποθήκευσης 

και τους επιλέγουν ανάλογα 

µε την επιζητούµενη επεξερ-

γασία της εικόνας. 

� Αναγνωρίζουν τα κοινά ση-

µεία της αναλογικής και ψη-

φιακής φωτογραφίας. 

� Κατανοούν τη σηµασία και 

περιγράφουν τους τόπους ευ-

θυγράµµισης χρώµατος οθό-

νης και εκτυπωτών. 

� Αναφέρουν τα βασικά χαρα-

κτηριστικά, τις προηγµένες 

δυνατότητες και τις εργαλειο-

θήκες του λογισµικού που 

χρησιµοποιούν και περιγρά-

φουν διαδικασίες ψηφιακής 

επεξεργασίας φωτογραφιών 

και εικόνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα 

εργαλεία σε συνδυασµό µε 

διάφορα επίπεδα και: 

� επιβάλλουν γραµµικούς 

µετασχηµατισµούς σε 

τµήµατα ή σε ολόκληρη 

την εικόνα, 

� ταξινοµούν και ρυθµίζουν 

τόνους µιας εικόνας πρα-

γµατοποιώντας χρωµατι-

κές και τονικές διορθώ-

σεις. 

� Πραγµατοποιούν δηµιουργι-

κές παρεµβάσεις στο αποτέ-

λεσµα µιας φωτογραφικής 

αποτύπωσης: 

� µε µείωση της φωτεινότη-

τας και του κορεσµού των 

χρωµάτων στην περιφέ-

ρεια της φωτογραφίας σε 

σχέση µε την εικόνα στο 

κέντρο (βινιετάρισµα), 

� µε µερική ή ολική ανα-

στροφή της τονικότητας 

της εικόνας µε µετατροπή 

των σκοτεινών περιοχών 

της σε φωτεινές και των 

φωτεινών σε σκοτεινές 

(solarization). 

� Εφαρµόζουν τεχνικές βελτίω-

σης των φωτογραφιών (αύξη-

ση του βαθµού εστίασης, µεί-

ωση λεπτοµερειών, διόρθωση 

υπερέκθεσης, διόρθωση κόκ-

κινων µατιών, αποκατάσταση 

φθαρµένων τµηµάτων τους 

κ.ά). 

� Μεταβάλλουν τα όρια µιας 

εικόνας, 

� Συνθέτουν και τροποποιούν 

φωτογραφίες µε χρήση των 

επιπέδων, µεταβάλλουν τµή-

µατα ή ολόκληρη τη φωτο-

γραφία για δηµιουργία οπτι-

κών εντυπώσεων, αφαιρούν 

και προσθέτουν αντικείµενα. 

� ∆ηµιουργούν ή εισάγουν ο-

πτικά εφέ (αντανακλάσεις, 

λάµψεις, στροβιλισµό κ.ά). 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα ερ-

γαλεία και τις διαδικασίες για 

το βέλτιστο αποτέλεσµα σε 

σχέση µε το µέσο απεικόνι-

σης. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Πολυµεσικές εφαρµογές. 
� Αναφέρουν τον απαιτούµενο 

εξοπλισµό και λογισµικό και 

την ανάπτυξη πολυµεσικών 

εφαρµογών και συγκεκριµέ- 

να: 

� τις απαιτούµενες προδια-

γραφές (hardware) της κε-

ντρικής υπολογιστικής 

µονάδας, 

� τις δυνατότητες των διά-

φορων περιφερειακών µο-

νάδων συλλογής υλικού, 

� τις χρησιµοποιούµενες 

εφαρµογές και το περι-

βάλλον εργασίας, τις δυ-

νατότητες και τις βασικές 

αρχές και εντολές χρήσης 

λογισµικών 

- επεξεργασίας ήχου, 

- ανάπτυξης κινούµενης 

εικόνας δύο διαστά-

σεων, 

- ανάπτυξης και επε-

ξεργασίας video και 

- εργαλείων συγγραφής 

(παραγωγής) πολυµέ-

σων. 

� Κατονοµάζουν και διακρίνουν 

τα διάφορα στάδια ανάπτυξης 

(σχεδίασης και υλοποίησης) 

µιας εφαρµογής πολυµέσων, 

αναφέρουν και επεξηγούν την 

αναγκαιότητα του καθενός απ’ 

αυτά, τις συσχετίσεις και την 

αλληλουχία τους. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Σχεδιασµός και ανάπτυξη ιστο-

σελίδας. 

� Κατανοούν τις δυνατότητες 

που προσφέρονται από την 

ανάπτυξη του διαδικτύου. 

� Συνειδητοποιήσουν και ανα-

λύουν την ιδιαιτερότητα του 

Παγκόσµιου Ιστού ως περι-

βάλλον ανάπτυξης εφαρµογών 

τόσο σε σχέση µε την αρχιτε-

κτονική πελάτη - εξυπηρετη-

τή, όσο και σε σχέση µε τη 

δοµή υπερµέσων που χαρα-

� Αξιολογούν την ποιότητα των 

χρωµάτων οποιουδήποτε συ-

στήµατος. 

� Επιλέγουν την αναγκαία ανά-

λυση και χρώµατα συµβατά 

µε τις απαιτήσεις των διακο-

µιστών. 

 

� ∆ιαχειρίζονται προγραµµατι-

στικά υλικό και λογισµικό, 

των εργαλεία πολυµέσων. 

� ∆ηµιουργούν και επεξεργάζο-

νται διανυσµατικές εικόνες. 

� Χρησιµοποιούν τις τεχνικές 

σχεδίασης και δοκιµής προ-

γράµµατος µε τα εργαλεία πο-

λυµέσων και είναι ικανοί να 

τεκµηριώνουν το προϊόν που 

παράγουν. 

� Εκµεταλλεύονται πρακτικά 

τις δυνατότητες των εργαλεί-

ων επεξεργασίας στοιχείων 

ενός έργου πολυµέσων (εικό-

να, ήχος, animation κ.ά.). 

� Χρησιµοποιούν τις εγγενείς 

πολυµεσικές δυνατότητες των 

Windows. 

� ∆ιαχειρίζονται, µε την βοή-

θεια διαφόρων διαδικασιών 

που προσφέρει ένα πρόγραµ-

µα συγγραφής εφαρµογών 

πολυµέσων, µια πολυµεσική 

εφαρµογή σχεδιασµένη ως 

σύνολο επιµέρους στοιχείων 

και διαδικασιών. 

� Κατασκευάζουν, ολοκληρω-

µένες εφαρµογές µε χρήση 

εργαλείων πολυµέσων σε διά-

φορα περιβάλλοντα. 

 

 

 

 

 

 

 

� Συλλέγουν πληροφοριακό υ-

λικό, επιλέγουν αυτό που θα 

παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα 

και το µετατρέπουν σε ψηφια-

κή µορφή χρησιµοποιώντας τα 

αντίστοιχα προγράµµατα Η/Υ. 

� Σχεδιάζουν το πλάνο και το 

διάγραµµα ροής της ιστοσελί-

δας. 

� Επεξεργάζονται κείµενα, ει-

κόνες, ήχους και video, ώστε 
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κτηρίζει την υπηρεσία. 

� Αναφέρουν τις απαιτούµενες 

δυνατότητες του τεχνικού ε-

ξοπλισµού και των λογισµι-

κών ανάπτυξης ιστοσελίδων. 

� Περιγράφουν και αναλύουν 

τους κανόνες και τις τεχνικές 

των διαφόρων φάσεων σχεδί-

ασης, ανάπτυξης, και δοκιµής 

εφαρµογών µιας ιστοσελίδας 

και υλοποίησης των σταδίων 

διάθεσης και ανάρτησης της 

ως τελικό προϊόν στο διαδί-

κτυο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Σχεδιασµός και ανάπτυξη ιστο-

σελίδας. 
� Αναφέρουν τον εξοπλισµό 

ενός εργαστηρίου ψηφιακού 

µοντάζ, εξηγούν τη σκοπιµό-

τητα και περιγράφουν τη χρή-

ση των επιµέρους µηχανών, 

συσκευών και υλικών που τον 

συνθέτουν. 

� Κατονοµάζουν: 

� τα εν χρήσει λογισµικά 

ψηφιακού µοντάζ της α-

γοράς, 

� τα εκτυπωτικά συστήµατα 

ψηφιακής απεικόνισης, τα 

µηχανήµατα και τις µονά-

δες ψηφιακής εκτύπωσης 

και αναφέρουν τα βασικά χα-

ρακτηριστικά και τις δυνατό-

τητες του λογισµικού ψηφια-

κού µοντάζ και της µονάδας 

ψηφιακής εκτύπωσης που 

χρησιµοποιεί η επιχείρηση 

στην οποία καταρτίζονται. 

� Απαριθµούν τα είδη, τα σχή-

µατα και τις διαστάσεις των 

χαρτιών και φίλµς των ψηφι-

ακών µηχανών εξόδου. 

� Αναφέρουν, αναγνωρίζουν τα 

είδη και επεξηγούν τις χρή-

να αποκτήσουν τέτοια µορφή 

και να µπορούν να χρησιµο-

ποιηθούν για τη δηµιουργία 

της ιστοσελίδας. 

� ∆ηµιουργούν και επεξεργάζο-

νται γραφικά, πλαίσια και 

φόρµες. 

� Υλοποιούν το πρόγραµµα ρο-

ής και δηµιουργούν την εισα-

γωγική και τις υπόλοιπες ι-

στοσελίδες µέσα από κατάλ-

ληλο πρόγραµµα. 

� Ελέγχουν το πληροφοριακό 

υλικό. 

� Μορφοποιούν τις ιστοσελίδες, 

εισάγοντας κείµενα, εικόνες 

και φόντο. 

� Εισάγουν ήχο και video στις 

ιστοσελίδες. 

� ∆ιαµορφώνουν την εισαγωγι-

κή σελίδα µε την εισαγωγή 

πλαισίου. 

� ∆ηµιουργούν πλήκτρα πλοή-

γησης και υπερσυνδέσµους. 

� Εγκαθιστούν τις ιστοσελίδες, 

τις ελέγχουν και τις δηµοσιο-

ποιούν. 
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σεις των διαφόρων υλικών ε-

κτύπωσης (χαρτιών, µελα-

νιών, βερνικιών, καλυπτικών 

κ.ά.). 

 


