ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2016
ΥΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ
Μάζεκα: ΥΕΔΙΟ ΜΟΔΑ (358)
Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Παξαζθεπή, 03 Ινπλίνπ 2016
08:00 – 11:00

ΛΥΣΕΙΣ

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

1. (α) ηηο Δηθόλεο 1, 2, 3, θαη 4, παξνπζηάδνληαη ελδύκαηα από ηελ
πνιπζπδεηεκέλε ζπιινγή ηνπ Οίθνπ Μόδαο «Viktor & Rolf».
Σν ζέκα ηεο ζπιινγήο είλαη «Wearable Art Collection» (Τέχνη η οποία μπορεί
να φορεθεί).
«κξπόο ρηο πςλλξγήο ήραμ μα απξδείνει όρι, η Μόδα είμαι μια
μξρσή Σέτμηο και μπξρεί μα τρηπιμξπξιηθεί, μα ανιξλξγηθεί και μα
εκριμηθεί με ρξςο ίδιξςο ρρόπξςο».

Να θαηαγξάςεηε ηε δηθή ζαο άπνςε, όζνλ αθνξά ζηελ εζθεκκέλε έιιεηςε
«θεηδνύο», εθ κέξνπο ησλ ζρεδηαζηώλ κόδαο Viktor Horsting θαη Rolf
Snoeren, ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπιινγή κόδαο, αμηνινγώληαο ηελ πξνζπάζεηά
ηνπο, ώζηε λα επηηύρνπλ ην ζθνπό πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ.
(Μνλάδεο 6)

Δηθόλα 1

Δηθόλα 2

Δηθόλα 3

Δηθόλα 4
2 από 10

ρη πςλλξγή μόδαο «Wearable Art Collection»,
Viktor

Horsting

και

Rolf

Snoeren,

ξι πτεδιαπρέο μόδαο

δημιξύργηπαμ

μια

πειρά

με

πρφρόρςπεο και ενεζηρημέμεο δημιξςργίεο, πρημ πρξππάθειά ρξςο μα
απξδείνξςμ όρι, η «Μόδα» είμαι μια μξρσή «Σέτμηο» και μπξρεί μα
τρηπιμξπξιηθεί, μα ανιξλξγηθεί και μα εκριμηθεί με ρξμ ίδιξ ρρόπξ,
όπφο και ρα έργα Σέτμηο. ριο Δικόμεο 1, 2 και 3, ρα μξμρέλα είμαι
μρςμέμα με εμδύμαρα καραπκεςαπμέμα από ζφγρασιπμέμα ςσάπμαρα
και έτξςμ «μπξρμρξύρα» νύλιμη κξρμίζα. ρημ Δικόμα 4, παρξςπιάζεραι
ξ ρρόπξο με ρξμ ξπξίξ ρα ίδια εμδύμαρα, μπξρξύμ μα ρξπξθερηθξύμ και
μα εκρεθξύμ πε ρξίτξ, παμ έργα «Σέτμηο».

Η επκεμμέμη έλλειυη

«σειδξύο» από ρξςο δύξ πτεδιαπρέο μόδαο, όπξμ ασξρά πρημ ςπερβξλική
τρήπη ρφμ διακξπμηρικώμ και ρφμ πτεδιαπρικώμ λεπρξμερειώμ πρξ
πτεδιαπμό

ρφμ

εμδςμάρφμ

ρξςο,

δεμ

απξδεικμύει

επαγγελμαρική

αδςμαμία ρξςο, αλλά ρημ επιρςτημέμη πρξππάθειά ρξςο μα μερασέρξςμ
δςμαμικά,

ρξ

μήμςμα

και

ρξ

πκξπό

για

ρη

δημιξςργία

ρηο

πςγκεκριμέμηο πςλλξγήο.

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην πην θάησ θείκελν, επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε
ιέμε ή θξάζε:

(Μνλάδεο 4)

παηξόλ, ςειόηεξν, πεξηζζόηεξν, καδηθήο παξαγσγήο,
ιηγόηεξν, παξαγσγήο, πςειήο ξαπηηθήο, πθάζκαηνο,
ρακειόηεξν, ζπλαξκνιόγεζε
Η ρξήζε ηεο «αζύκκεηξεο ηζνξξνπίαο» ζ’ έλα έλδπκα, απαηηεί περιππόρερξ
ρξόλν γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ παρρόμ ηνπ, κεγαιύηεξε πνζόηεηα ςσάπμαρξο
θαη ε πςμαρμξλόγηπή ηνπ, είλαη ρξνλνβόξα. Υξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν
ζηηο ζπιινγέο κόδαο ηεο ςυηλήο ραπρικήο, όπνπ ην επηηξεπηό θόζηνο
παραγφγήο είλαη υηλόρερξ από απηό πνπ απαηηείηαη γηα ηα ελδύκαηα ηεο
μαζικήο παραγφγήο.
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2. (α) Λακβάλνληαο ππόςε ηνλ θαηακεξηζκό ηνπ όγθνπ ζην γπλαηθείν ζσκαηόηππν,
λα νλνκάζεηε ηνπο βαζηθνύο γπλαηθείνπο ζσκαηόηππνπο ζηα θελά πνπ
δίλνληαη ζην θίηζν 1.
(Μνλάδεο 4)

i: Βαπύρ ςκελεσόρ
ςσξ εοάμψ μέπξρ.
(μεγάλξ ςσήθξρ)

ii:

Βαπύρ

ςκελεσόρ

iii: Βαπύρ ςκελεσόρ

Iv: Σψμασόστοξρ:

ςσξ κάσψ μέπξρ.

Κλεχύδπα,

(μεγάλη οεπίμεσπξρ
γξυώμ)

λεοσή μέςη

θίηζν 1
(β) Να επηιέμεηε θαη λα θαηαγξάςεηε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ γηα ηηο ΠΡΟΣΑΔΙ ζηνλ
Πίλαθα 1.
(Μνλάδεο 6)
Πίλαθαο 1
ΠΡΟΣΑΔΙ

ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ

i.

Οη βεξκνύδεο θαη ηα παληειόληα πνπ έρνπλ κήθνο ¾,
θνιαθεύνπλ ηηο γπλαίθεο κε θνληό ζσκαηόηππν.

ii.

Σα θνξέκαηα κε θάζεηεο δηαθνζκεηηθέο ξαθέο,
θνιαθεύνπλ ην γπλαηθείν ζσκαηόηππν κε βαξύ
ζθειεηό.

Ορθό

iii.

Οη «εβαδέ» θνύζηεο κε θάζεηεο ξαθέο, θνιαθεύνπλ ην
γπλαηθείν ζσκαηόηππν κε κεγάιε πεξίκεηξν γνθώλ.

Ορθό

iv.

Σα θνξέκαηα πνπ έρνπλ «πξηγθηπηθή» γξακκή,
εμηζνξξνπνύλ ηηο αλαινγίεο ηνπ ςεινύ γπλαηθείνπ
ζσκαηόηππνπ.

v.

Οη «ληξαπέ» ιαηκνθόςεηο δελ θνιαθεύνπλ ηνπο
γπλαηθείνπο ζσκαηόηππνπο κε βαξύ ζθειεηό ζην
επάλσ κέξνο ηνπ ζώκαηνο.

Ορθό

vi.

Μηα γπλαίθα κε «βαξύ ζθειεηό», είλαη πξνηηκόηεξν
όπσο απνθεύγεη ηα «ζαηέλ» θαη ηα «ιακέ» πθάζκαηα.

Ορθό

Λάθξο

Λάθξο
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3. (α) Γηα ηε δόκεζε ησλ «ρεδηαζηηθώλ Πεξηγξακκάησλ», πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
θαηά ην ζρεδηαζκό ησλ ρεδίσλ Παξαγσγήο ησλ ελδπκάησλ, είλαη
απαξαίηεηνο ν εληνπηζκόο ησλ κεηξηθώλ αλαινγηώλ ζηελ θνύθια
«ληξαπαξίζκαηνο».
viii
i

vii

ii

vi

iii
iv
v

Δηθόλα 5
ηα θελά πνπ δίλνληαη πην θάησ, λα νλνκάζεηε ηα ζεκεία πνπ
ππνδεηθλύνληαη ζηελ θνύθια ληξαπαξίζκαηνο, ζηελ Δηθόλα 5.
i.

Η περίμερρξο μαπτάληο.

ii.

Η περίμερρξο πρήθξςο.

iii.

Η γραμμή «κέμρρξ μπρξπρά».

iv.

Η περίμερρξο γξσώμ.

v.

Οι πριγκιπικέο γραμμέο.

vi.

Η περίμερρξο μέπηο.

vii.

Σξ πημείξ πρήθξςο.

viii.

Η περίμερρξο λαιμόκξυηο.

(Μνλάδεο 4)
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(β) Να αλαθέξεηε ηα έμη (6) ζηάδηα ηεο πνξείαο εξγαζίαο, πνπ αθνινπζνύληαη γηα
ην ζρεδηαζκό ηνπ «ρεδίνπ Παξαγσγήο» ησλ ελδπκάησλ κε «ζπκκεηξηθή
ηζνξξνπία», ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν ηνπ «αληηθαηνπηξηζκνύ». (Μνλάδεο 6)
Σα ένι (6) πράδια ρηο πξρείαο εργαπίαο πξς ακξλξςθξύμραι, για ρξ
πτεδιαπμό

ρξς

«πςμμερρική

«τεδίξς

ιπξρρξπία»,

Παραγφγήο»

ρφμ

τρηπιμξπξιώμραο

εμδςμάρφμ
ρη

μέθξδξ

με
ρξς

αμρικαρξπρριπμξύ, είμαι ρα πιξ κάρφ:
i.

Η μελέρη ρξς πτεδίξς ρξς εμδύμαρξο και ξ εμρξπιπμόο ρφμ
πτεδιαπρικώμ και ρφμ καραπκεςαπρικώμ λεπρξμερειώμ, πξς
πρέπει μα παρξςπιαπρξύμ πρξ «τέδιξ Παραγφγήο» ρξς
εμδύμαρξο.

ii.

Ο πτεδιαπμόο ρηο γραμμήο «κέμρρξ μπρξπρά», πε πτεδιαπρικό
ταρρί.

iii.

Ο πτεδιαπμόο ρηο μιπήο πλεςράο ρξς εμδύμαρξο, πε πτεδιαπρικό
ταρρί, και ρηρώμραο ριο μερρήπειο, για ρημ ιπξρρξπημέμη
πτεδιαπρική ρξπξθέρηπη ρφμ λεπρξμερειώμ ρξς εμδύμαρξο.

iv.

Η αμριγρασή ρηο πτεδιαπμέμηο μιπήο πλεςράο ρξς εμδύμαρξο, πε
ριζόταρρξ.

v.

Η ραύριπη ρηο γραμμήο «κέμρρξ μπρξπρά» πρξ
αμρικαρξπρριπμέμξ πτέδιξ παραγφγήο πρξ ριζόταρρξ, με ρη
γραμμή «κέμρρξ μπρξπρά» πρξ πτεδιαπρικό ταρρί και η
αμριγρασή ρηο ςπόλξιπηο μιπήο πλεςράο ρξς εμδύμαρξο, με
πκξπό ρημ ξλξκλήρφπη ρξς πτεδίξς.

vi.

Σξ «τέδιξ Παραγφγήο», ξλξκληρώμεραι με ρη γραπρή
περιγρασή ρφμ πτεδιαπρικώμ λεπρξμερειώμ και ρφμ πημαμρικώμ
μερρήπεφμ ρξς εμδύμαρξο.

4. (α) Να αλαθέξεηε ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ρξεηάδεηαη εμεηδίθεπζε έλαο
ρεδηαζηήο Μόδαο, πνπ αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά κε ηνλ ηνκέα ηνπ
αλδξηθνύ ελδύκαηνο.
(Μνλάδεο 4)
Έμαο πτεδιαπρήο μόδαο πξς απτξλείραι επαγγελμαρικά με ρξμ
ρξμέα ρξς αμδρικξύ εμδύμαρξο, τρειάζεραι ενειδίκεςπη, ρόπξ
πρημ καραπκεςή ρφμ παρρόμ για ρα αμδρικά εμδύμαρα, όπξ
και

πρα ειδικά

σιμιρίπμαρα πξς

απαιρξύμραι,

καρά

καραπκεςή ρφμ αμδρικώμ εμδςμάρφμ.
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ρημ

(β) Να νλνκάζεηε ηα έμη (6) ζεκεία ζην αλδξηθό ζαθάθη, πνπ ππνδεηθλύνληαη
ζηελ Δηθόλα 6.
(Μνλάδεο 6)

vi
i
ii
i

v

iii
iv
Δηθόλα 6

i.

Ο γιακάρ.

ii.

Τξ οέσξ.

iii.

Τξ κξύμοψμα.

iv.

Η «πελιαςσή» σςέοη με καοάκι.

v.

Τξ άμξιγμα μαςφάληρ.

vi.

Ο ώμξρ.

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α΄
ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Β
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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
(α) Να πτεδιάπερε ΔΝΑ (1) γςμαικείξ έμδςμα, ρξ ξπξίξ μα κξλακεύει ρξ
υηλό πώμα, αμαδεικμύξμραο ρα πρξρερήμαρά ρξς.
ΟΓΗΓΙΔ:
i.
ii.
iii.
iv.

Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο γπλαηθείεο θηγνύξεο πνπ επηζπλάπηνληαη ζην
παξάξηεκα, ζειίδεο 1 θαη 2.
Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ιεπθή θόιια ζρεδίαζεο Α4 ε νπνία
θέξεη ηνλ ηίηιν ηεο άζθεζεο «Σερληθέο Κάιπςεο Αηειεηώλ ζην Γπλαηθείν ώκα».
ην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο, λα απνδώζεηε ζρεδηαζηηθά ηα πθάζκαηα πνπ
πξνηείλεηε.
Τιηθό ζρεδίαζεο: ΜΟΛΤΒΙ (Επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζρεδηαζηηθνύ πιηθνύ κε ην
ρξώκα ηνπ δέξκαηνο).

(β) Να εμεγήζεηε ηηο ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ελδύκαηνο πνπ έρεηε
ζρεδηάζεη, όζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε αηειεηώλ πνπ ζα επηθέξεη ην
πξνηεηλόκελν έλδπκα, ζ’ έλα ςειό γπλαηθείν ζώκα.
Τξ χηλό ςώμα:
(α) Μια γτμαίκα με χηλό ςώμα είμαι καλά μα αοξυεύγει:


Τιρ κάθεσερ πίγερ.



Tα κξτμοιά ςε κάθεση οαπάσανη.



Tημ οπιγκιοική γπαμμή κξχιμάσψμ ςσα εμδύμασα.



Tημ ατσξκπασξπική γπαμμή κξχιμάσψμ ςσα εμδύμασα.

(β) Μια γτμαίκα με κξμσό ςώμα είμαι καλά μα οπξσιμά:


Να

σξμίζεσαι

η

ξπιζόμσια

κασεύθτμςη,

φπηςιμξοξιώμσαρ,

υαπδιέρ ζώμερ και υξύςσερ με ξπιζόμσια κξχίμασα.


Τα κξχίμασα φαμηλά ςση μέςη και σιρ σςέοερ ςσξτρ γξυξύρ ξι
ξοξίερ φαμηλώμξτμ ση γπαμμή σηρ μέςηρ.



Τξ κξπςάζ με ςσπξγγτλέρ ή σεσπάγψμερ λαιμξκόχειρ και σξτρ
μεγάλξτρ γιακάδερ.

Σα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγίαο γηα ηε ζρεδηαζηηθή άζθεζε 1 ηνπ Μέξνπο Β είλαη:
Η ηερληθή απόδνζε ηνπ ζρεδίνπ

10

Η επεμήγεζε ησλ ζρεδηαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ θαη ηεο επηινγήο ησλ πθαζκάησλ

4

Η πνηόηεηα θαη ε θαζαξόηεηα ηνπ ζρεδίνπ

1
ύλνιν

15
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ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 2 (Βαζκνινγείηαη κε 45 κνλάδεο)
ΘΔΜΑ: ΦΔΔΙΑΜΟ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟΤ ΒΡΑΔΙΝΟΤ ΔΝΔΤΜΑΣΟ ΜΔ ΒΑΗ
ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ ΠΔΛΑΣΗ
ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ:
I. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά:
 Σελ θαξηέια «Ππξυίλ σξτ Πελάση», κε ζέκα

(Παξάξηεκα).

 Σελ θαξηέια: «Πίμακαρ τυαςμάσψμ» (Παξάξηεκα).
 Σελ ηαπηόηεηα ηνπ πειάηε.
 Σηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπιινγήο ελδπκάησλ.
II. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο γπλαηθείεο θηγνύξεο κόδαο πνπ επηζπλάπηνληαη ζην
παξάξηεκα, ζειίδεο 1 θαη 2.
III. Γηα ηελ αλάπηπμε ηδεώλ ηεο ζπιινγήο ελδπκάησλ, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα θύιια
ζρεδίαζεο Α4 (layout paper), ηα νπνία θέξνπλ ηνλ ηίηιν ηεο άζθεζεο «ρεδηαζκόο
γπλαηθείνπ βξαδηλνύ ελδύκαηνο, κε βάζε ην πξνθίι ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε».
Τιηθό ζρεδίαζεο: ΜΟΛΤΒΙ (Επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζρεδηαζηηθνύ πιηθνύ κε ην ρξώκα
ηνπ δέξκαηνο).
IV. ηα ζρέδηα ηεο αλάπηπμεο ηδεώλ, λα ζρεδηάζεηε απνζπαζκαηηθά ηα κνηίβα ησλ
πθαζκάησλ από ηελ θαξηέια «Πίμακαρ τυαςμάσψμ», πνπ πξνηείλεηε γηα ην θάζε
έλα ζρέδην ελδύκαηνο.
V. Γηα ην ζρέδην πξνβνιήο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ραξηόλη λεξνκπνγηάο ζε κέγεζνο Α4.
VI. Γηα ην ρξσκάηηζκα ηνπ ζρεδίνπ πξνβνιήο, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ζρεδηαζηηθά γθνπάδ
(designer gouache), θαζώο θαη ηα ρξσκαηηζηά κνιύβηα αθνπαξέιαο.

Ππξυίλ Πελάση:
Η διάσημη Αμερικαμίδα τραγουδίστρια Beyoncé, έγιμε γμωστή
στα τέλη της δεκαετίας του 90, μέσω του R&B συγκροτήματος
«Destiny's Child», στο οποίο ήταμ η βασική τραγουδίστρια. Το
2005, αποχώρησε οριστικά από το συγκρότημα αυτό και έκτοτε
ακολουθεί μια επιτυχημέμη σόλο καριέρα στη “Show Biz”. Η
Beyoncé, θεωρείται μια από τις πιο εμπορικές τραγουδίστριες
όλωμ

τωμ

φεμιμίστρια,

εποχώμ
κάτι

και

που

έχει

χαρακτηριστεί

διαφαίμεται

έμτομα,

ως
μέσα

σύγχρομη
από

τημ

επαγγελματική της καριέρα, από τα τραγούδια της και από τημ
κοιμωμική της προσφορά …...
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ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΔΛΑΣΗ:

Όλνκα: Beyoncé Giselle Knowles (Μπιγιξμπέ Ζιζέλ Νόξςλο)
Γέλλεζε: 4 επρεμβρίξς 1981 (34 ερώμ), Σέναο, ΗΠΑ
Δζληθόηεηα: Αμερικαμική
Τπεθνόηεηα:

Αμερικαμική

Ιδηόηεηα: Σραγξςδίπρρια, Ηθξπξιόο, ριτξςργόο, Επιτειρημαρίαο
ύδπγνο: Jay-Z
Σέθλα: Μπλξς - Άιβι Κάρρερ
Βξαβεύζεηο: Grammy Award καλύρερηο R&B παρξςπίαπηο (2015)
Βραβείξ Grammy Καλύρερξς R&B ρραγξςδιξύ (2015)

Ύςνο: 1.69 εκ

Τπξγρασή:

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΛΛΟΓΗ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ:
o

ΔΠΟΥΗ: Καλξκαίρι 2016

o

ΔΙΓΟ ΔΝΓΤΜΑΣΟ: Βραδιμό έμδςμα. Υξρώμραο ρξ βραδιμό
αςρό έμδςμα η Beyoncé, θα κάμει ρημ
εμσάμιπή ρηο, πρημ απξμξμή ρφμ VMA Awards,
πριο 28 Αςγξύπρξς 2016.
ΑΓΟΡΑ: Τυηλή Ραπρική

o

ΟΓΗΓΙΔ:
I.

Να ζρεδηάζεηε κηα κηθξή ζπιινγή βξαδηλώλ ελδπκάησλ, απνηεινύκελε από ΓΤΟ (2)
ελδύκαηα.

II.

Να επηιέμεηε ην ΔΝΑ (1) από ηα δύν ελδύκαηα πνπ έρεηε ζρεδηάζεη θαη λα ην
αληηγξάςεηε ζην ραξηί πδξνρξώκαηνο.

III.

Να εηθνλνγξαθήζεηε ζε ζρέδην πξνβνιήο ην επηιεγκέλν ζρέδην.

Η βαθμξλόγηςη σηρ ςφεδιαςσικήρ άςκηςηρ 2, εναπσάσαι αοό σημ σήπηςη σψμ
οπξδιαγπαυώμ σξτ θέμασξρ, αοό σξ εοίοεδξ έμομετςηρ και δημιξτπγίαρ, καθώρ
και αοό ση ςφεδιαςσική ικαμόσησα σξτ/σηρ ενεσαζξμέμξτ/ηρ.
Σα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγίαο γηα ηε ζρεδηαζηηθή άζθεζε 2 ηνπ Μέξνπο Β είλαη:
Πξσηνηππία θαη δεκηνπξγηθόηεηα ζηελ αλάπηπμε ηδεώλ
Σερληθή απόδνζε ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ ζρεδίνπ πξνβνιήο

Μνλάδεο 18
Μνλάδεο 20

ρεδηαζηηθή θαη ρξσκαηηθή απόδνζε ησλ πθαζκάησλ
Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ησλ ζρεδίσλ

Μνλάδεο 5
Μνλάδεο 2
ύλνιν Μνλάδεο 45
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