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ΜΔΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο.  
                    Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο.  
 

1. ην έλδπκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 1, ζπλδπάδνληαη κε επηηπρία      
δύν (2) ζηνηρεία γηα ηελ θαιαηζζεηηθή εκθάληζή ηνπ. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνύλ 
ζηελ «Δζηίαζε πξνζνρήο ζε έλα ζεκείν» θαη ζηελ «Αζύκκεηξε 
ηζνξξνπία». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 1: Έλδπκα από ηε ζπιινγή ηνπ νίθνπ Christian Dior 
γηα ην Γαιιηθό Fashion Week Haute-Couture, Καινθαίξη 2013 

ΛΤΔΙ 
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  Να ζρνιηάζεηε θαη λα εμεγήζεηε πην θάησ, ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζηνηρείσλ  

  θαιαηζζεζίαο, θαζώο θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα  

  ην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο ζηελ Δηθόλα 1. 
 

i. «Δζηίαζε πξνζνρήο ζε έλα ζεκείν»:  

«Εςσίαςη σηρ οπξςξφήρ ςε έμα ςημείξ» οαπασηπείσαι όσαμ ςσξ 

ςύμξλξ σξτ εμδύμασξρ νεφψπίζει μια μόμξ ςφεδιαςσική 

λεοσξμέπεια κασετθύμξμσαρ σξ βλέμμα εκείμξτ οξτ σξ βλέοει ςε 

έμα μόμξ ςημείξ. σξ έμδτμα οξτ οαπξτςιάζεσαι ςσημ Εικόμα 1,σξ 

ςημείξ σξ ξοξίξ ελκύει έμσξμα σημ οπξςξφή και μοξπεί μα 

θεψπηθεί ςαμ ςημείξ «εςσίαςηρ σηρ οπξςξφήρ», είμαι σξ κόχιμξ 

μεσανύ σξτ μσπαοέ υξτςκώμασξρ και σηρ κάσψ ίςιαρ υξύςσαρ.  
 

ii. «Αζύκκεηξε ηζνξξνπία»:  

Η αςύμμεσπη ιςξππξοία ςε έμα έμδτμα οαπασηπείσαι όσαμ ξι 

ςφεδιαςσικέρ λεοσξμέπειερ εμόρ εμδύμασξρ, σξοξθεσξύμσαι 

μξμξμεπώρ, έφξμσαρ ςαμ αοξσέλεςμα η μια ολετπά σξτ εμδύμασξρ, 

μα διαυέπει αοό σημ άλλη. σξ έμδτμα σηρ Εικόμαρ 1 

οαπασηπείσαι σξ μσπαοέ υξύςκψμα μόμξ ςσημ δενιά μεπιά σξτ 

υξπέμασξρ, εμώ ςσημ απιςσεπή μεπιά οαπασηπείσαι σξ διάυαμξ 

κόχιμξ, αλλά και μια διαγώμια αςύμμεσπη κασαςκεταςσική 

λεοσξμέπεια ςσξ κξπςάζ.  

 

2. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην παξαθάησ θείκελν, επηιέγνληαο ηηο  
     θαηάιιειεο ιέμεηο από ηηο πην θάησ.                  (Μνλάδεο 6) 
 

παηξόλ, δνθηκαζηηθώλ, νδεγίεο, αθξηβήο,  

επίπεδν, αλαινγίεο, ηειηθώλ, ζθίηζν. 

 

«ρέδην παξαγσγήο» νλνκάδεηαη ην εοίοεδξ ζρέδην ελόο ελδύκαηνο γηα ην 

νπνίν ζα θαηαζθεπαζηεί οασπόμ. ε έλα ζρέδην παξαγσγήο, είλαη απαξαίηεην 

λα ππάξρεη ακπιβήρ εξκελεία ησλ ζρεδηαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ ηνπ 

ελδύκαηνο.  

Σν «ζρέδην παξαγσγήο» θαηαζθεπάδεηαη πξηλ από ηελ θαηαζθεπή ησλ 

δξκιμαςσικώμ παηξόλ. Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ παηξόλ ρξεηάδεηαη ζαθείο 

ξδηγίερ θαηαζθεπήο ηνπ ελδύκαηνο, νη νπνίεο δελ παξνπζηάδνληαη μεθάζαξα 

ζην ςκίσςξ ηνπ ελδύκαηνο 
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          (β)  ην θίηζν 1 παξνπζηάδεηαη ην ζρέδην παξαγωγήο γηα έλα γπλαηθείν  
                ζαθάθη. Να νλνκάζεηε ηηο ζρεδηαζηηθέο θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο  
                ιεπηνκέξεηεο πνπ ππνδεηθλύνληαη, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά από ην     

                i κέρξη ην viii.                                                                          (Μνλάδεο 4)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ην θίηζν 2 παξνπζηάδεηαη ε ζύγθξηζε κεηαμύ ηεο γπλαηθείαο θαη ηεο 
αληξηθήο θηγνύξαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζρέδην κόδαο.     
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θίηζν 1 

i. Ο γιακάρ σξτ ςακακιξύ 

ii. Κξτμοί για σξ κλείςιμξ 

    σξτ ςακακιξύ 

iii. Ππιγκιοική παυή 

iv. Εςψσεπική παυή  

    μαμικιξύ 

viii. Ο ψμίσηρ  

vii. Η γπαμμή για σξ 

     οεπιθώπιξ σξτ     

     κξτμοώμασξρ 

vi. Ρεβέπ μαμικιξύ 

v. Σςέοη καθιςσή με οασάκι 

θίηζν 2 
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Να ζπγθξίλεηε ηελ αλδξηθή θαη ηε γπλαηθεία θηγνύξα θαη λα ζρνιηάζεηε ηηο 
δηαθνξέο πνπ παξαηεξνύληαη ζηα ζεκεία πνπ ππνδεηθλύνληαη ζην θίηζν 2. 

 

I. Το κεφάλι: Σξ ολάσξρ σηρ κευαλήρ είμαι μεγαλύσεπξ ςσημ 

αμδπική υιγξύπα οαπά ςσημ γτμαικεία. Σόςξ σξ οηγξύμι όςξ 

και ξ λαιμόρ οαπξτςιάζξμσαι οιξ εοιβλησικξί και οιξ έμσξμξι 

ςσημ αμδπική υιγξύπα.  
 

II. Οι ώμοι: Οι ώμξι ςσημ αμδπική υιγξύπα ςφεδιάζξμσαι 

οεςμέμξι και μτώδερ, εμώ ςση γτμαικεία υιγξύπα χηλξί και 

λεοσξί.   
 

III. Η μέση: Η μέςη ςση γτμαικεία υιγξύπα είμαι λεοσή εμώ ςσημ 

αμδπική υιγξύπα είμαι οιξ ολασιά και οιξ φαμηλά 

σξοξθεσημέμη. 
 

IV. Οι γοφοί: Η καμούλη σψμ γξυώμ ςσημ αμδπική υιγξύπα, δεμ 

είμαι οξλύ έμσξμη. 
 

V. Τα πόδια: Σα οόδια ςσημ αμδπική υιγξύπα δεμ εοιμηκύμξμσαι 

οξλύ. Οι γπαμμέρ σξτ γξμάσξτ και σψμ μτώμ ςφεδιάζξμσαι με 

σέσξιξ σπόοξ ώςσε μα οαπξτςιάζξτμ έμα γτμμαςμέμξ και 

μτώδερ κξπμί.  

 

4. (α) Να ζρνιηάζεηε ην ζρεδηαζκό ηνπ αλδξηθνύ πξνζώπνπ ζην θίηζν 3,  

      όζνλ αθνξά ζηελ γεληθή εηθόλα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνζώπνπ θαη  

      ζηελ έθθξαζε ηεο αλδξηθήο θηγνύξαο, θαηά ην ζρεδηαζκό ησλ αλδξηθώλ  

    ζπιινγώλ κόδαο.     (Μνλάδεο 4) 

 

 
 
 

 
 
 

 

Σξ αμδπικό κευάλι ςφεδιάζεσαι οάμσξσε οιξ ολασύ και με έμσξμα 

σα φαπακσηπιςσικά σξτ οπξςώοξτ. Οι ίςιερ «ατςσηπέρ» γπαμμέρ 

ςφεδιαςμξύ, σξ δτμαμικό οηγξύμι και σα έμσξμα ζτγψμασικά, 

είμαι μεπικά αοό σα κύπια ςσξιφεία σα ξοξία ςτμθέσξτμ σξ 

δτμαμικό και αθλησικό αμδπικό οπόςψοξ οξτ ςκισςάπεσαι ςσιρ 

αμδπικέρ ςτλλξγέρ μόδαρ.  

θίηζν 3 
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Όςξμ αυξπά ςσξ ςφεδιαςμό σψμ φαπακσηπιςσικώμ σξτ αμδπικξύ 

οπξςώοξτ, οαπασηπξύμσαι ςτμήθψρ σα οιξ κάσψ:  

i. Σα υπύδια ςφεδιάζξμσαι φξμσπά και εκυπαςσικά.  

ii. Σα μάσια δεμ είμαι οξλύ καμοτλψμέμα και ςφεδιάζξμσαι 

κξμσά ςσα υπύδια. 

iii. Η μύση είμαι ολασιά και έμσξμη.  

iv. Σα φείλη οαπξτςιάζξμσαι με λτσέρ γπαμμέρ.  

 
 

(β) Η  Δηθόλα 2 παξνπζηάδεη έλα αλδξηθό παληειόλη. Να νλνκάζεηε ηα έμη (6)  
                ζεκεία πνπ ππνδεηθλύνληαη ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά από ην i κέρξη ην vi. 
                                                                                          (Μνλάδεο 6) 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

    ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α΄ 
ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 (α): Ζώμη οαμσελξμιξύ 

 (β): Γπαμμή καβάλξτ 

 (γ): Ενψσεπική ολαϊμή 

    παυή οαμσελξμιξύ 

 (δ): Πξδόγτπξρ 

 (ε): Κξυσή σςέοη  

 (ζη): Εςψσεπική παυή 

      οαμσελξμιξύ. 

Δηθόλα 2 
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ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από δύν (2) ζρεδηαζηηθέο αζθήζεηο.  
          Η ζρεδηαζηηθή άζθεζε 1 βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο. 
          Η ζρεδηαζηηθή άζθεζε 2 βαζκνινγείηαη κε 45 κνλάδεο. 
 
ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 (Βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο) 
 
 
 

ΘΔΜΑ: ΣΔΥΝΙΚΔ ΚΑΛΤΦΗ ΑΣΔΛΔΙΧΝ ΣΟ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟ ΧΜΑ  
             ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΧΝΣΑ ΡΙΓΔ ΤΦΑΜΑΣΑ 

Οη νξηδόληηεο, νη θάζεηεο θαη νη δηαγώληεο ξίγεο ζηα πθάζκαηα, 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιύ γηα ηα ελδύκαηα ηεο θαινθαηξηλήο ζαηδόλ 2013. Η 
ρξήζε ησλ γξακκώλ ζηα ελδύκαηα είλαη θαζνξηζηηθή όζνλ αθνξά ζηελ 
θάιπςε ησλ αηειεηώλ ηνπ ζώκαηνο.    

 
(α) Να ζρεδηάζεηε έλα θαινθαηξηλό έλδπκα ην νπνίν λα είλαη ηδαληθό γηα έλα θνληό  
      γπλαηθείν ζώκα κε βαξύ ζθειεηό ζην θάηω κέξνο.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΓΗΓΙΔ:  
 

o Να ρξεζηκνπνηήζεηε ΜΟΝΟ ηα δείγκαηα ηωλ πθαζκάηωλ πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηηο Δηθόλεο 3, 4, 5 θαη 6. 

 

o Να ρξεζηκνπνηήζεηε ΜΟΝΟ ηηο γπλαηθείεο θηγνύξεο πνπ 
επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα. 

 

o Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηo πξνθαζνξηζκέλν θύιιν ζρεδίαζεο Α4, ην 
νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεδηαζηηθήο άζθεζεο 1 – «Σερληθέο 
θάιπςεο αηειεηώλ ζην γπλαηθείν ζώκα, ρξεζηκνπνηώληαο ξηγέ 
πθάζκαηα».   

 

o Να ηνπνζεηήζεηε όιεο ηηο ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζην ζρέδην ηνπ 
ελδύκαηνο πνπ πξνηείλεηε γηα ηελ θάιπςε ησλ αηειεηώλ. 

 

o Να απνδώζεηε ζρεδηαζηηθά ηα ξηγέ πθάζκαηα πνπ πξνηείλεηε ζην 
ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο.  

 

o Τιηθό ζρεδίαζεο: ΜΟΛΤΒΙ 
 
(β)  Να εμεγήζεηε πην θάησ ηηο ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ελδύκαηνο πνπ έρεηε  
      ζρεδηάζεη θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ησλ πθαζκάησλ πνπ πξνηείλεηε γηα  
      έλα θνληό ζώκα κε βαξύ ζθειεηό ζην θάηω κέξνο. 

Δηθόλα1: Πιερηό 
ύθαζκα Σδέξζετ 

 

Δηθόλα 2: Τθαληό 
βακβαθεξό ύθαζκα  

 

Δηθόλα 3: Τθαληό 
βακβαθεξό ύθαζκα  

 

Δηθόλα 4: Τθαληό 
βακβαθεξό ύθαζκα  
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Μια γυμαίκα με κομτό σώμα είμαι οπξσιμόσεπξ μα σξμίζει σημ κάθεση 

κασεύθτμςη ςσιρ γπαμμέρ, δίμξμσαρ έσςι ύχξρ ςσξ ςώμα σηρ. Γεμικά 

προτιμούμται σα υξπέμασα και σα μξμξκόμμασα οαλσά, σα υξπέμασα 

ςε οπιγκιοική και ςε εβαζέ γπαμμή, σα κξχίμασα ςε ατσξκπασξπική 

γπαμμή και ξι ζακέσερ σψμ ξοξίψμ σξ μήκξρ μα υθάμει μέφπι ση μέςη 

ή λίγξ οιξ κάσψ αοό ατσή.   

Μια γτμαίκα με κξμσό ςώμα καλύσεπα μα αποφεύγει σα εμδύμασα με 

ση φαμηλή μέςη, σα σαγιέπ, σιρ υαπδιέρ και σιρ οξλύ κξμσέρ υξύςσερ, 

σιρ βεπμξύδερ, σα ¾ οαμσελόμια, σα οαμσελόμια με φαμηλή μέςη, 

καθώρ και σιρ μεγάλερ σςέοερ κάσψ αοό ση μέςη. 

Ο γυμαικείος σωματότυπος που έχει βαρύ σκελετό στο κάτω μέρος, 

οπξσπέοεσαι μα οπξσιμά σα αολά υξπέμασα με άμεση ευαπμξγή και 

σιρ εβαζέ υξύςσερ με κάθεσα κξχίμασα. Σα ςτμεφόμεμα κάθεσα 

κξχίμασα, έφξτμ σημ ικαμόσησα μα νεγελξύμ σξ ολάσξρ ςσημ οεπιξφή 

σψμ γξυώμ. ημαμσικό είμαι μα φπηςιμξοξιξύμσαι ςκξύπα φπώμασα 

για σιρ υξύςσερ, ςε ςτμδταςμό με αμξιφσόφπψμα κξπςάζ, για μα 

αμαοπξςαπμόζξτμ σημ ιςξππξοία ςσιρ αμαλξγίερ.  
 

Ο ρόλος της κατεύθυμσης τωμ γραμμώμ όσομ αφορά στημ κάλυψη 

τωμ ατελειώμ σε έμα σώμα: 

I. Οι οριζόμτιες γραμμές: Οι ξπιζόμσιερ γπαμμέρ νεκξτπάζξτμ σξ μάσι και 

όσαμ φπηςιμξοξιηθξύμ ςε έμα έμδτμα, έφξτμ σημ σάςη μα υαπδαίμξτμ σα 

ςημεία ςσα ξοξία σξοξθεσξύμσαι και μα κξμσαίμξτμ ξοσικά σξ ςώμα. 

II. Οι κάθετες γραμμές έφξτμ σημ ιδιόσησα μα δίμξτμ ύχξρ ςσξ ςώμα και 

μα σξ λεοσαίμξτμ. 

III. Οι διαγώμιες γραμμές κασετθύμξτμ σξ μάσι ςε αμσίθεση υξπά αοό σημ 

κασεύθτμςη ςσημ ξοξία εμώμξμσαι. Χπηςιμξοξιώμσαρ σιρ διαγώμιερ 

γπαμμέρ ςσξ έμδτμα, καλύοσξμσαι εύκξλα ξι ασέλειερ ςσξ ςώμα, όοψρ 

για οαπάδειγμα μια μεγάλη οεπιυέπεια ή έμα μεγάλξ ςσήθξρ. 

  Σα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγίαο γηα ηε ζρεδηαζηηθή άζθεζε 1 ηνπ Μέξνπο Β    
  είλαη: 
 

Σερληθή απόδνζε ηνπ ζρεδίνπ  Μνλάδεο 10  

Δπεμήγεζε ησλ ζρεδηαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ θαη ηεο επηινγήο ησλ πθαζκάησλ Μνλάδεο  4 

Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ηνπ ζρεδίνπ Μνλάδεο  1  

ύλνιν Μνλάδεο 15 
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ρεδηαζηηθή Άζθεζε 1: ρεδηαζηηθέο Πξνηάζεηο  
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ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 2 (Βαζκνινγείηαη κε 45 κνλάδεο) 
 
ΘΔΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟ ΑΝΓΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ   
 

ΟΓΗΓΙΔ: 
I. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά: 

 ηελ θαξηέια πθαζκάησλ (παξάξηεκα), 
 ηνλ πίλαθα έκπλεπζεο (παξάξηεκα),  
 ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεκαηηθήο επηινγήο, 
 ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεδηαζηηθήο ζπιινγήο ελδπκάησλ.  

 
 

II. Να ζρεδηάζεηε ΔΝΑ (1) έλδπκα ΑΝΓΡΙΚΟ θαη ΔΝΑ (1) έλδπκα 
ΓΤΝΑΙΚΔΙΟ. 
  

III. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο αλδξηθέο θαη ηηο γπλαηθείεο θηγνύξεο κόδαο πνπ 
επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα. 
 

IV. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηα θύιια ζρεδίαζεο Α4 (lay out). Σα ζρέδηα ησλ 
ελδπκάησλ λα γίλνπλ κε ΜΟΛΤΒΙ. 

 

V. Να ζρεδηάζεηε απνζπαζκαηηθά ηα κνηίβα ησλ πθαζκάηωλ πνπ 
πξνηείλεηε γηα ην θάζε έλα ζρέδην. 

 

VI. Να επηιέμεηε θαη λα εηθνλνγξαθήζεηε ζε ζρέδην πξνβνιήο, ΔΝΑ (1) από ηα 
δύν ζρέδηα. ΔΙΣΔ ΣΟ ΑΝΓΡΙΚΟ, ΔΙΣΔ ΣΟ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟ ΔΝΓΤΜΑ.  
 

VII. Γηα ην ζρέδην πξνβνιήο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ραξηόλη λεξνκπνγηάο ζε 
κέγεζνο Α4. 

 

VIII. Γηα ην ρξσκάηηζκα ηνπ ζρεδίνπ πξνβνιήο, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα 
ζρεδηαζηηθά γθνπάδ (gouache), θαζώο θαη ηα ρξσκαηηζηά κνιύβηα 
αθνπαξέιαο. 
 

 

Θεκαηηθή Δπηινγή:  
 
 

Σξ “Καλξκαιπιμό Πικμίκ” είμαι μια θεμασική εοιλξγή οξτ εμομέει 

υπεςκάδα, νεγμξιαςιά και φαπά. Η οπξγμψςσική ατσή σάςη σηρ μόδαρ για 

σξ Καλξκαίπι 2014 οαπαοέμοει ςε ζεςσέρ καλξκαιπιμέρ μέπερ, γεμάσερ 

υπέςκα καθαπά φπώμασα εμομετςμέμα αοό σξ μεγαλείξ σηρ υύςηρ. 

Αοαισεί εμδύμασα ςοξπ, άμεσα αλλά ςτμάμα γξτςσόζικα και 

«σςαφοίμικα», για σξτρ μεαπξύρ ξοαδξύρ σξτ αολξύ άλλα σατσόφπξμα 

«διαυξπεσικξύ» μστςίμασξρ, ξι ξοξίξι θέλξτμ μα νεφψπίζξτμ και μα 

οπξκαλξύμ !!!   

Σα υαμσαφσεπά λξτλξτδάσα μξσίβα ςσα τυάςμασα (floral) ςτμδτάζξμσαι 

έντομα με σα καπό και σιρ πίγερ, εμώ σα μεγάλα κεμσημέμα μξσίβα 

δημιξτπγξύμ έμα μέξ, άμεσξ και οπόςφαπξ look, ιδαμικό για εκδπξμέρ, 

σανίδια  και οικμίκ με σημ οαπέα !!! 
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Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεκαηηθήο επηινγήο «Καλοκαιριμό Πικμίκ»: 
 
 

o Σν ζηπι ηωλ ελδπκάηωλ:  Πξνηείλνληαη νη κίλη θαη νη κίληη εβαδέ θνύζηεο, ηα άλεηα 
πνπθάκηζα, νη νιόζσκεο θόξκεο, νη ίζηεο βεξκνύδεο, ηα θιαζηθά ζαθάθηα ηύπνπ 
κπιέηδεξ θαη ηα καθξηά θνξέκαηα ζε άλεηε γξακκή. 
 

o Σα κνηίβα ζηα πθάζκαηα: Σα παξαδνζηαθά θαξό, νη ξίγεο, ην «patchwork», ηα 
κεγάια ηππσκέλα ή θεληεκέλα κνηίβα, ζε ζρήκαηα θξνύησλ θαη ινπινπδηώλ, θαζώο 
θαη ηα κνηίβα ζε ζρήκαηα θιαζηθήο ηαπεηζαξίαο ηνίρνπ. 

 

o Σα ρξώκαηα: Κπξίαξρν ρξώκα ηεο ηάζεο απηήο, είλαη ην θόθθηλν θαη ην άζπξν. 
Αηζζεηή παξνπζία ζηελ παιέηα ησλ θεηηλώλ ρξσκάησλ ζα θάλνπλ επίζεο ην 
γαιάδην, ην θίηξηλν θαη ην απαιό ξνδ.    

 

o Σα πθάζκαηα: Ο ηύπνο, ε πνηόηεηα θαη ηα ρξώκαηα πνπ πξνηείλνληαη γηα ην 
ζρεδηαζκό ηεο ζπιινγήο, ζαο παξέρνληαη ζηελ «θαξηέια πθαζκάησλ» ζην 
παξάξηεκα. 

 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΛΛΟΓΗ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ: 
 

 

o ΔΠΟΥΗ: Καινθαίξη 2014 
 

o ΔΙΓΟ ΔΝΓΤΜΑΣΟ: Καζεκεξηλό έλδπκα 
 

o ΑΓΟΡΑ: Μπνπηίθ  
 

o ΣΤΠΟ ΠΔΛΑΣΗ: Έλα δεπγάξη πνπ πξνγξακκαηίδεη  ηηο θαινθαηξηλέο  
                                                       δηαθνπέο ηνπ ζηε Γαιιηθή Πξνβεγθία. 
 

 Να ρξεζηκνπνηήζεηε σο πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηώλ ηνλ «πίλαθα  
έκπλεπζεο» πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα. 
 

 Να ρξεζηκνπνηήζεηε ΜΟΝΟ ηα δείγκαηα πθαζκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη 
ζηελ «θαξηέια πθαζκάησλ» θαη επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα.    

 

Η βαθμξλόγηςη σηρ ςφεδιαςσικήρ άςκηςηρ 2, εναπσάσαι αοό σημ σήπηςη 

σψμ οπξδιαγπαυώμ σξτ θέμασξρ και αοό σξ εοίοεδξ έμομετςηρ και σηρ 

ςφεδιαςσικήρ ικαμόσησαρ σξτ/σηρ ενεσαζξμέμξτ/ηρ. 

 

 
       Σα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγίαο γηα ηε ζρεδηαζηηθή άζθεζε 2 ηνπ Μέξνπο Β  
       είλαη:  

 
 

- ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ - 

Πξσηνηππία θαη δεκηνπξγηθόηεηα ζηελ αλάπηπμε ηδεώλ: 
 Γπλαηθείν έλδπκα 

 Αλδξηθό έλδπκα 

Μνλάδεο   9 
Μνλάδεο   9 

Σερληθή απόδνζε ηνπ ρεδίνπ Πξνβνιήο Μνλάδεο  20 

ρεδηαζηηθή θαη ρξσκαηηθή απόδνζε ησλ πθαζκάησλ    Μνλάδεο  5 

Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ησλ ζρεδίσλ   Μνλάδεο   2 

ύλνιν Μνλάδεο  45 


