
 
 



 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ – ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ 

 
Επαγγελματικό προφίλ 
 

Ο Μοντελίστ – Πατρονίστ είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι ο συνεργάτης – βοηθός του Σχεδιαστή/ρια 

Μόδας – Ενδυματολόγου – Στιλίστ. Είναι το άτομο που αναλαμβάνει την υλοποίηση των Σχεδίων – 

Μοντέλων σε πατρόν και μεγεθύνσεις καθώς και την υλοποίηση - ραφή των δειγμάτων σε παραγωγικό 

ρούχο (Βιομηχανία – Βιοτεχνία) ή σε ατελιέ. 
 

Το πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτηρίου είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι σπουδαστές 

να είναι πλήρως καταρτισμένοι και έτοιμοι να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις και τις ευθύνες που 

απορρέουν από το επάγγελμα του Μοντελίστ – Πατρονίστ. 
 

Ο τομέας ευθύνης ενός Μοντελίστ - Πατρονίστ εμπεριέχει: 

 Να είναι σε θέση να ερμηνεύουν σχέδια ενδυμάτων από φωτογραφίες δείγματα, σκίτσα και να 

κατασκευάζουν το αντίστοιχο πατρόν για βιοτεχνική – βιομηχανική παραγωγή ή ατελιέ 

Να κατασκευάζουν βασικά πρότυπα κοπής (πατρόν) σταθερών υφασμάτων σε διάφορα είδη 

ενδυμάτων (πρωινό, sport-casual, απογευματινό, βραδινό, νυφικό σε Prêt-a-Porter & Haute Couture) 

 Να γνωρίζουν τις μεθόδους παραγωγής βιοτεχνικού – βιομηχανικού πατρόν & πατρόν κατά 

παραγγελία – ατελιέ  

 Να γνωρίζει τον τρόπο που λαμβάνονται τα μέτρα στο ανθρώπινο σώμα. 

 Να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες μεγέθυνσης και σμίκρυνσης των βασικών πατρόν και την 

εφαρμογή τους 

 Να μετατρέπουν τα βασικά σχέδια πατρόν (φύλλο σχεδίασης για βιοτεχνική – βιομηχανική κοπή) 

 Να κόβουν το πατρόν καθώς και να χρησιμοποιούν τα μηχανήματα κοπής (ψαλίδι, ροδέλα, 

καταρράχτης) και να στρώνουν σωστά το ύφασμα για κοπή  

 Να τοποθετούν σωστά το πατρόν στο ύφασμα ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη οικονομία του, 

λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο ή το τύπωμα του υφάσματος 

 Να χειρίζονται τη ραπτομηχανή & να εφαρμόζουν με επαγγελματικό τρόπο τους διάφορους τρόπους 

ραφής (Haute Couture & Prêt-a-Porter) όπως και να συναρμολογούν ένα ολοκληρωμένο ρούχο. 

 Να χειρίζονται τα μηχανήματα και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που υπάρχουν στις εταιρείες 

παραγωγής έτοιμου ενδύματος 

 Να οργανώνουν την παραγωγική διαδικασία σε εταιρείες παραγωγής έτοιμων ενδυμάτων και να 

επιβλέπουν τα «μοντέλα» στο στάδιο των δειγμάτων έως και την κατασκευή τους( Παραγωγή – 

κοστολόγηση μοντέλων Marketing) 

 Να μελετούν τα ελαττώματα στο προ ραφή υλικό ή στο έτοιμο ένδυμα & να προσδιορίζου τις αιτίες  

 Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σχέδιο ενδύματος (τεχνικό – γραμμικό) ως μέσο 

απεικονιστικής επικοινωνίας με μελλοντικούς πελάτες και συνεργάτες (Σχεδιαστές/ριες Μόδας – 

Ενδυματολόγους – Στιλίστ) από το χώρο της βιομηχανίας – βιοτεχνίας, του ατελιέ, του θεάτρου και 

της τηλεόρασης. 

 Να μπορούν να αναγνωρίζουν ποιότητες υφασμάτων και να κάνουν σωστούς συνδυασμούς ώστε να 

επιτυγχάνεται η καλύτερη ποιότητα ραφής. 

 

 



 
 

 

Πρόγραμμα Σπουδών 
 

Η μακροχρόνια πετυχημένη πορεία του εκπαιδευτηρίου ZER-FAM από το 1985 έως και σήμερα βασίζεται 

κατά κύριο λόγο στο πρόγραμμα σπουδών του. Το πρόγραμμα σπουδών Μοντελίστ - Πατρονίστ είναι 

σχεδιασμένο σύμφωνα με τις τωρινές αλλά και μελλοντικές απαιτήσεις του επαγγέλματος. 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία πραγματικά καταρτισμένων επαγγελματιών απόλυτα έτοιμων 

να εργαστούν σε οποιαδήποτε φάση της παραγωγικής διαδικασίας του ενδύματος. 

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποτελείται από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες, ο 

μοναδικός τεχνολογικός εξοπλισμός, η συνεχής πρακτική εξάσκηση σε συνάρτηση με το πρόγραμμα 

σπουδών δίνουν ένα αδιαμφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτημα σε όλους τους σπουδαστές μας. 

Η αναγνωρισμένη ποιότητα σπουδών του εκπαιδευτηρίου δεν υποστηρίζεται μόνο από το γεγονός του ότι 

έχει επίσημα πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) αλλά και από τους ίδιους τους 

απόφοιτους μας οι οποίοι στελεχώνουν αξιόλογες θέσεις στην «Βιομηχανία της Μόδας» 

 

Στο εκπαιδευτήριο ZER-FAM λειτουργεί έκθεση σχεδίου μόδας και βεστιάριο με κοστούμια σύγχρονα στο 

Prêt-a-Porter, στην Haute Couture, Νυφικά καθώς και δημιουργίες σε αυθεντικά κοστούμια σε μια 

αναδρομή από την ιστορία του ενδύματος που δημιούργησαν οι σπουδαστές και παρουσιάστηκαν στα 

Fashion Shows και τις εκθέσεις σχεδίου που διοργανώνει το εκπαιδευτήριο. 

 

 

- Μοντελίστ (Διάρκεια 12 μήνες) 

 

- Πατρονίστ (Διάρκεια 9 μήνες) 

 

- Πατρονίστ (Διάρκεια 5 μήνες - Εντατικό) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Μοντελίστ (Διάρκεια 12 μήνες) 
 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους φοίτησης, ο σπουδαστής είναι σε θέση να υλοποιεί δικές του 

δημιουργίες στο Prêt-a-Porter και στην Haute Couture. Επιπλέον συμμετέχει και στην καθιερωμένη 

επίδειξη μόδας του εκπαιδευτηρίου. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι: 
 

Πατρόν 

Πατρόν με τέλεια εφαρμογή χωρίς πρόβες 
 

 Πατρόν σταθερών υφασμάτων σε Prêt-a-Porter (Γυναικείο – Ανδρικό – Παιδικό – Unisex)  

 Πατρόν σταθερών υφασμάτων, πλεκτά, δερμάτινα. 

 Haute Couture - Νυφικό.  

 Κατά παραγγελία πατρόν – Σωματομετρία. 

 Πατρόν για ιδιομορφίες σωμάτων  

 Βιοτεχνικό – Βιομηχανικό Πατρόν (Εξειδίκευση σε Γυναικείο – Αντρικό – Παιδικό – Unisex & 

Sport casual) 

 Εκμάθηση Βιοτεχνικού-Βιομηχανικού και κατά Παραγγελία Πατρόν* με 2 συστήματα:  

- Χωρίς γεωμετρία.  

- Με απόλυτη γεωμετρία.  

 Μελέτη και αναγνώριση σχεδίων ενδυμάτων σε Prêt-a-Porter και Haute Couture από φωτογραφίες 

περιοδικών, δείγματα,σκίτσα, γραμμικά φιγουρίνια και κατασκευή του αντίστοιχου πατρόν καθώς 

και παραλλαγών του για Βιοτεχνική –    Βιομηχανική παραγωγή και κατά για παραγγελία Atelier 

 Μελέτη σχεδίων και συνδυασμός υφασμάτων – υλικών 

 Τεχνολογία μεγεθύνσεων 

 Ευρωπαϊκά & Διεθνή Νουμερολόγια  

 Παραγωγή – Κοστολόγηση μοντέλων Fashion Marketing 

 Εφαρμοσμένη Κοπτική – Ραπτική  

 Τεχνικές υψηλής ραπτικής και μεταφορά τους στο prêt-a-porter 

 Ορολογία κοπτικής ραπτικής  

 Τεχνολογία υφασμάτων 

 Έρευνα αγοράς  

 Ορολογία Πατρόν  

 Ορολογία Μόδας  

 Τεχνική Μπατίκ  

 Βασικές αρχές σχεδίου μόδας 

 Βασικές αρχές σε γραμμικό & τεχνικό σχέδιο μόδας  

  Βιωματική εκπαίδευση σε προετοιμασία, ερευνά αγοράς, οργάνωση και συμμετοχή σε επιδείξεις 

μόδας και επαγγελματικές φωτογραφήσεις 

 

 

 



 
 

Πατρονίστ (Διάρκεια 9 μήνες) 
 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους φοίτησης, ο σπουδαστής είναι σε θέση να υλοποιεί δικές του 

δημιουργίες στο Prêt-a-Porter και στην Haute Couture. Επιπλέον συμμετέχει και στην καθιερωμένη 

επίδειξη μόδας του εκπαιδευτηρίου. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι: 

 

Πατρόν με τέλεια εφαρμογή χωρίς πρόβες 

 

 Πατρόν σταθερών υφασμάτων σε Prêt-a-Porter (Γυναικείο – Ανδρικό – Παιδικό – Unisex) 

 Πατρόν σταθερών υφασμάτων, πλεκτά, δερμάτινα 

 Haute Couture - Νυφικό.  

 Κατά παραγγελία Πατρόν – Σωματομετρία 

 Πατρόν σε ιδιομορφίες σωμάτων 

 Βασικές αρχές μεγεθύνσεων  

 Εφαρμοσμένη κοπτική  

  Εφαρμοσμένη ραπτική 

 Τεχνικές υψηλής ραπτικής 

 Τεχνολογία υφασμάτων 

 Έρευνα αγοράς 

 Τεχνική Μπατίκ 

 Βασικές αρχές Σχεδίου Μόδας 

 Βιωματική εκπαίδευση σε προετοιμασία, ερευνά αγοράς, οργάνωση και συμμετοχή σε επιδείξεις 

μόδας και επαγγελματικές φωτογραφήσεις. 

 

 

Πατρονίστ (Διάρκεια 5 μήνες - Εντατικό) 
 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους φοίτησης, ο σπουδαστής είναι σε θέση να υλοποιεί δικές του 

δημιουργίες στο Prêt-a-Porter και στην Haute Couture. Επιπλέον συμμετέχει και στην καθιερωμένη 

επίδειξη μόδας του εκπαιδευτηρίου. 
 

Πατρόν με τέλεια εφαρμογή χωρίς πρόβες 

 

 Πατρόν σταθερών υφασμάτων σε Γυναικείο Prêt-a-Porter & Haute Couture 

 Κατά παραγγελία πατρόν – Σωματομετρία 

 Πατρόν σε ιδιομορφίες σωμάτων 

 Εφαρμοσμένη κοπτική  

 Εφαρμοσμένη ραπτική 

 Τεχνολογία υφασμάτων 

 

 

 

 



 
 

Πρακτική Άσκηση 
 

Το επάγγελμα του Μοντελίστ – Πατρονίστ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη βιομηχανία της Μόδας λόγω 

του ότι υποστηρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του Σχεδιαστή/ριας Μόδας – Ενδυματολόγου – 

Στιλίστ. 

Το εκπαιδευτήριο ZER-FAM στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης που παρέχει στους σπουδαστές του κάθε 

χρόνο διοργανώνει Fashion Shows με αυστηρά επαγγελματικό ύφος δίνοντας την δυνατότητα στους 

σπουδαστές του να συμμετέχουν ενεργά παρουσιάζοντας δικές τους δημιουργίες. 

Με αυτόν τον τρόπο οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να δουν και να ζήσουν από κοντά τη λειτουργία και 

τις ιδιαιτερότητες ενός επαγγελματικού fashion show και να μετουσιώσουν σε πράξη τις εξειδικευμένες 

τους γνώσεις. 

Στο εκπαιδευτήριο ZER-FAM λειτουργεί έκθεση σχεδίου μόδας και βεστιάριο με κοστούμια σύγχρονα στο 

Prêt a Porter, στην Haute Couture, Νυφικά καθώς και δημιουργίες σε αυθεντικά κοστούμια σε μια 

αναδρομή από την ιστορία του ενδύματος που δημιούργησαν οι σπουδαστές και παρουσιάστηκαν στα 

Fashion Shows και τις εκθέσεις σχεδίου που διοργανώνει το εκπαιδευτήριο.  

 

 

 

Ειδικά τμήματα – Σεμινάρια 
 

Ειδικά τμήματα επαγγελματικού βιοτεχνικού / βιομηχανικού πατρόν σε : 

 

 Ελαστικό Ένδυμα 

 Μαγιό Κλασική Λίκρα 

 Εσώρουχο (Γυναικείο - Ανδρικό) 

 

Πατρόν με τέλεια εφαρμογή χωρίς πρόβες 

  

Ειδικά τμήματα μεταποίησης και styling ενδυμάτων. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Επαγγελματικές Προοπτικές 
 

Παρόλο τους ιδιαίτερους καιρούς που διανύουμε το επάγγελμα του Μοντελίστ – Πατρονίστ σε αντίθεση 

με πλήθος άλλων διανύει ανοδική πορεία. Το γεγονός ότι πλέον η πλειονότητα το κόσμου προτιμάει να 

επιδιορθώσει – τροποποιήσει τα παλιά του ενδύματα παρά να αγοράσει καινούρια και το γεγονός ότι πολλοί 

νέοι δεν το επιλέγουν για την επαγγελματική τους αποκατάσταση έχει δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση στην 

αγορά με αποτέλεσμα το επάγγελμα του Μοντελίστ – Πατρονίστ να είναι ανάρπαστο. 

 

 

Η ZER-FAM με την μακρόχρονη εμπειρία της στο χώρο της εκπαίδευσης, με έμπειρο διδακτικό 

προσωπικό, με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και πρόγραμμα σπουδών βασισμένο σε Ευρωπαϊκά 

πρότυπα τροφοδοτεί σταθερά την αγορά εργασίας με εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι 

αντεπεξέρχονται άριστα στις ιδιαιτερότητες – απαιτήσεις του επαγγέλματος και κατακτούν την πρώτη θέση 

στον επαγγελματικό στίβο. 

 
Ένας Μοντελίστ – Πατρονίστ μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως υπάλληλος: 

 

Σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες έτοιμου ενδύματος 

Σε ατελιέ υψηλής ραπτικής haute Couture ως βοηθοί – συνεργάτες σχεδιαστή μόδας 

Ως βοηθός – συνεργάτης ενδυματολόγου, 

Ως βοηθός – συνεργάτης Stylist 

Στο χώρο μεταποίησης ενδύματος ή στο κατά παραγγελία ένδυμα 

Σε βεστιάρια για υλοποίηση κοστουμιών 

 

Στο εκπαιδευτήριο λειτουργεί Γραφείο Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικής Δικτύωσης που στηρίζει και 

καθοδηγεί υπεύθυνα τόσο τους σπουδαστές όσο και τους αποφοίτους του εκπαιδευτηρίου ΖΕR-FAM. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΑΘΗΝΑ  ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 27, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΤΗΛ.:210 5231864/210 5224561 

       ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 91, ΤΗΛ.: 210 4183102  S: www.zer-fam.gr      Facebook.com/zerfam 

http://www.zer-fam.gr/

