ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθημα: Σχέδιο Μόδας
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006
7.30 – 10.00

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 2 μέρη ( Α,Β ) και 4 σελίδες

ΟΔΗΓΙΕΣ:1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
2. Επισυνάπτονται :
α. Καρτέλα υφασμάτων
β. Χαρτόνι για το Σχέδιο Προβολής
γ. Φιγούρες σχεδίου
3. Το δειγματολόγιο υφασμάτων που θα επιλέξετε να συνδεθεί στην
άνω δεξιά γωνία του Σχεδίου Προβολής
4. Το Σχέδιο Προβολής να συνδεθεί στο πίσω εξώφυλλο του
τετραδίου απαντήσεων αφού συμπληρωθούν τα προσωπικά σας
στοιχεία και επικαλυφθούν με την αυτοκόλλητη ετικέτα

ΜΕΡΟΣ Α : Τέσσερις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με
10 μονάδες.
Οι λύσεις να δοθούν στο τετράδιο απαντήσεων.
1. Να αναφέρετε πέντε (5) στοιχεία που καθορίζουν οι γραπτές οδηγίες οι
οποίες συνοδεύουν το σχεδιασμό μιας νέας συλλογής ενδυμάτων.
2. Να αναφέρετε πέντε (5) βασικούς παράγοντες επιτυχίας κάθε νέας
συλλογής ενδυμάτων.
3. Στις λευκές κόλλες του τετραδίου απαντήσεων να σχεδιάσετε:
• μία φούστα σε γραμμή τουλίπας ( tulip skirt) και
• μία φούστα ίσια, τύπου pencil skirt.
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4. Στα σχέδια παραγωγής Α και Β (1,2) να :
• ορίσετε το είδος (ανδρικό /γυναικείο)
και τον τύπο (όνομα) του ενδύματος
• περιγράψετε τις σχεδιαστικές και άλλες λεπτομέρειες τεχνικού τύπου.

(1)
Σχέδιο Α

(2)
Σχέδιο Β

ΜΕΡΟΣ Β :
1. (Βαθμολογείται με 45 μονάδες)
Θέμα: Να σχεδιάσετε φόρεμα με τις πιο κάτω προδιαγραφές σχεδιασμού:
Ηλικία: 20-25 χρόνων
Εποχή: Καλοκαίρι
Αγορά: Μπουτίκ
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Το Φόρεμα
Το φόρεμα απλουστεύει τη ζωή μας, εκπέμπει θηλυκότητα, προσφέρει μεγάλη
επιλογή και εύκολη λύση στο καθημερινό ντύσιμο.
Το 2006 προσφέρει πολλές τάσεις Μόδας :
μοντερνισμό, ρετρό, δεκαετίες του ΄60 και ΄70, και
αρκετές σιλουέτες : «κλεψύδρα», «τουλίπα», «σωλήνα», «τραπέζιο».
Όμως ανάμεσα στις φούστες, τις αέρινες ,θηλυκές, ρομαντικές μπλούζες, τα φαρδιά
ναυτικά παντελόνια, τα παλτά του ΄60, τα σορτς με ρεβέρ και τα κολάν, το φόρεμα
καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Η σεζόν μπορεί δίκαια να ονομαστεί η σεζόν του
φορέματος.

Τάσεις Μόδας για φορέματα της σεζόν «Καλοκαίρι 2006»:
α) Στιλ φορεμάτων
• Φόρεμα Baby Doll
• Φόρεμα σιεμιζιέ (στιλ υποκαμίσου)
• Φόρεμα σε γραμμή κλεψύδρας
• Φόρεμα με ραφή στη μέση, φουσκωτή φούστα και στενό κορσάζ
• Φόρεμα ίσιο, ριχτό σε γραμμή «τραπέζιο», (στιλ Τζάκυ Ωνάση)
• Φόρεμα σε αυτοκρατορική γραμμή (Empire-Line)
• Φόρεμα με χαμηλή μέση (δεκαετία του ΄20)
• Φόρεμα σταυρωτό (wrap)
• Φόρεμα με εφαρμοστό κορσάζ και κοψίματα εμπνευσμένα από σχέδια
στηθόδεσμου
β) Υφάσματα : Δαντέλα, Μπροτερί Αγκλέζ (Broderie Anglaise), Λινά, Μεταξωτά,
Σατέν, Τζην, σκέτα, εμπριμέ, ριγέ, κουκκιδωτά (πουά), καρό.
γ) Αξεσουάρ : Φουλάρια, δερμάτινες ζώνες, φιόγκοι , φρίλια και βολάν, τεράστιες
τσάντες, μεγάλα γυαλιά του ήλιου, χάντρες, ξύλινα βραχιόλια.
δ) Παπούτσια : Ψηλοτάκουνα, παπούτσια με γεμιστό ξύλινο τακούνι, πλατφόρμες,
γόβες «στιλ μπαλαρίνα», σάνταλα χαμηλά ή ψηλοτάκουνα με χάντρες.
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Οδηγίες:
•
•

•
•

Από την καρτέλα υφασμάτων που επισυνάπτεται να επιλέξετε ένα
δειγματολόγιο.
Από τα στιλ φορεμάτων 2006 να επιλέξετε δύο (2) και να αναπτύξετε μία (1)
ιδέα για το κάθε ένα από αυτά, στις λευκές κόλλες του τετραδίου απαντήσεων,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού , τις τάσεις 2006 και τα υφάσματα
του δειγματολογίου που επιλέξατε. Να ονομάσετε τα στιλ που έχετε
επιλέξει.
Να επιλέξετε μία από τις ιδέες σας την οποία να παρουσιάσετε σε Σχέδιο
Προβολής στο επισυναπτόμενο χαρτόνι.
Να αποδώσετε σχεδιαστικά και χρωματικά το ύφασμα του σχεδίου σας στο
Σχέδιο Προβολής.

Επιμέρους κριτήρια βαθμολογίας για την ερώτηση 1, του Μέρους Β είναι:

•

Ανάπτυξη ιδεών θέματος

μονάδες 6

•

Σωστή τεχνική απόδοση του Σχεδίου Προβολής
(αναλογία, αρμονία συνόλου, σχεδιαστική δεξιοτεχνία,
σχεδιαστική απόδοση/ χρωμάτισμα υφάσματος)

μονάδες 34

Πρωτοτυπία / εμπορικότητα Σχεδίου Προβολής

μονάδες 5

•

1.

(Βαθμολογείται με 15 μονάδες)

Στις λευκές κόλλες του τετραδίου απαντήσεων να σχεδιάσετε μία ζακέτα όπως την
απαιτεί η μόδα του 2006: Κοντή, λίγο πιο κάτω από τη μέση, με μεγάλα πέτα,
σταυρωτή. Να εισηγηθείτε το μήκος του μανικιού της ζακέτας που επικρατεί στη
Μόδα 2006.

---ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ---
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