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ΘΔΜΑ: ΜΗΚΡΟ ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΘΔΑΣΡΟ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:
Πξόθεηηαη γηα έλα Μηθξό Τπαίζξην Θέαηξν κε ζθελή, παξαζθήληα, ρώξν εζνπνηώλθακαξίληα θαη ηνπαιέηεο (WC) γηα ην θνηλό-ζεαηέο. Σν ζύλνιν ηνπ ρώξνπ ηνπ
ζεάηξνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε βάζε ηε ζπκκεηξία θαη κε θύξην άμνλά ηεο ηε γξακκή
πνπ νξίδεηαη από ηα θέληξα Ρ1 θαη Ρ2. Σα θέληξα απηά βξίζθνληαη πάλσ ζηελ
θεληξηθή ζθελή, ε νπνία είλαη εκηθπθιηθή, εθηόο ηνπ ηκήκαηνο πξνζπέιαζεο από
ηνλ ρώξν ηνπ θνηλνύ (δύν αλαβαζκνί) πνπ είλαη επζύγξακκε.
Ο ρώξνο ησλ παξαζθελίσλ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηε ζθελή, έρεη θαη απηόο
ζπκκεηξηθή δηάηαμε σο πξνο ην κέησπό ηνπ πξνο απηήλ θαη δηαρσξίδεηαη κε δύν
πεζζνύο θαη ηξία αλνίγκαηα ίζνπ πιάηνπο. ην πίζσ κέξνο ησλ παξαζθελίσλ
βξίζθνληαη ηα θακαξίληα ησλ εζνπνηώλ κε ηα WC ηνπο θαη έλαο κηθξόο ρώξνο
έθδνζεο εηζηηεξίσλ. Ο ρώξνο ησλ παξαζθελίσλ πξνβάιιεη νγθνπιαζηηθά κε
θεθιηκέλε ζηέγε. Πίζσ από ηα θακαξίληα δηαηάζζεηαη αλεμάξηεηνο όγθνο πνπ
πεξηιακβάλεη ηηο ηνπαιέηεο ηνπ θνηλνύ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηνλ πξνεγνύκελν κε
ππόζηεγν δηάδξνκν.
Ο θύξηνο ρώξνο ηνπ ζεάηξνπ-θεξθίδεο αθνινπζεί ηελ πξναλαθεξζείζα ζπκκεηξία σο
πξνο ηνλ άμνλα Ρ1-Ρ2 θαη δηαηάζζεηαη ζε ηξείο πηέξπγεο κε πέληε ζεηξέο ε θάζε κία.
Αλάκεζα ζηηο πηέξπγεο απηέο ππάξρνπλ βαζκίδεο πξνζπέιαζεο ηνπ θνηλνύ. Σν
ζύλνιν εληάζζεηαη ζε νκαιά θεθιηκέλν έδαθνο θαη αθνινπζεί ηελ θιίζε ηνπ.
Δπιμέποςρ ζηοισεία:
 Όινη νη εμσηεξηθνί ηνίρνη ησλ θηηζκάησλ έρνπλ πάρνο 0,30κ.. Οη εζσηεξηθνί
ηνίρνη έρνπλ πάρνο 0,10κ. θαη απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαζθήληα 0,20κ..
 Όια ηα θνπθώκαηα είλαη μύιηλα θαη ηνπνζεηνύληαη ζην εζσηεξηθό κέξνο ηνπ
πάρνπο ησλ ηνίρσλ.
 Οη θάζεο όισλ ησλ θνπθσκάησλ έρνπλ δηαηνκή 0,05κ. x 0,10κ.. Οη δηαζηάζεηο
ησλ θνπθσκάησλ, πνπ δίλνληαη ζην ζρέδην, είλαη από ηνίρν ζε ηνίρν
πεξηιακβάλνπλ δειαδή θαη ην πάρνο ησλ θαζώλ. Οη ιακπάδεο όισλ ησλ
παξαζύξσλ θαη ησλ πνξηώλ είλαη 0,05κ..
 Σν πάρνο όισλ ησλ θύιισλ ησλ ζπξώλ είλαη 0,05κ..
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ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ
ΕΖΣΟΤΝΣΑΗ:
Α. Να ζσεδιαζθούν με μαύπη ζινική μελάνη ή με μολύβι σπηζιμοποιώνηαρ ηα
καηάλληλα πάση γπαμμών ηα εξήρ:
1. Ζ θάηνςε ηνπ ρώξνπ θαη ε ηνκή Α-Α΄ ζε θιίκαθα 1:50, ζύκθσλα κε ηηο
δηαζηάζεηο ζε κέηξα, όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηα ζρέδηα θαη αλαθέξνληαη
ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο.
α. ην ζρέδην ηεο κάηοτηρ πξέπεη λα ζρεδηαζηνύλ:
 Ζ θάηνςε ηνπ ζπλνιηθνύ ρώξνπ ηνπ ζεάηξνπ.
 Ο ζπκβνιηζκόο ηεο ηνκήο.
 Σν πιηθό ηνπ δαπέδνπ ηεο ζθελήο, ην νπνίν είλαη ηεο επηινγήο ησλ
ππνςεθίσλ (μύιν, πέηξα θ.ιπ.).
 Σν πιηθό ηνπ δαπέδνπ ζηνλ ρώξν ηνπ θνηλνύ αλάκεζα ζηηο θεξθίδεο θαη
ηε ζθελή (λα ζρεδηαζηεί κόλν κέξνο ηνπ ρώξνπ ελδεηθηηθά θαη κε
ειεύζεξν ρέξη).
 Οη πςνκεηξηθέο θακπύιεο θαη ν ζπκβνιηζκόο ηνπ ρώκαηνο ζηελ πεξηνρή
πνπ θαίλεηαη ελδεηθηηθά ζην ζρέδην (κε ειεύζεξν ρέξη).
β. ην ζρέδην ηεο ηομήρ πξέπεη λα ζρεδηαζηνύλ:
 Ζ ηνκή, όπσο θαίλεηαη ζην ππόδεηγκα.
 Ζ ηνκή θαη νη πξνβνιέο ησλ θεξθίδσλ, όπσο θαίλνληαη ζην ππόδεηγκα
ρσξίο ηηο ζέζεηο ησλ θαζηζκάησλ (ηα νπνία ζρεδηάδνληαη κόλν ζηελ
θάηνςε).
2. Ο ηίηινο ηνπ ζέκαηνο ΜΗΚΡΟ ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΘΔΑΣΡΟ, νη ηίηινη ησλ δύν
ζρεδίσλ ΚΑΣΟΨΖ θαη ΣΟΜΖ Α-Α΄ θαη ην ζύκβνιν ηνπ Βνξξά κε ηα
επηηξεπόκελα όξγαλα ζρεδίαζεο ή κε ειεύζεξν ρέξη.
Β. Να μην ζσεδιαζηούν:
 ην ζρέδην ηεο θάηνςεο νη άμνλεο ζπκκεηξίαο, νη γξακκέο ησλ ραξάμεσλ
θαη ηα είδε πγηεηλήο ζηνλ ρώξν ησλ WC ηνπ θνηλνύ-ζεαηώλ.
 Οη γξακκέο δηαζηάζεσλ, νη ζηάζκεο ησλ επηπέδσλ θαη νη βνεζεηηθέο
δηαθεθνκκέλεο γξακκέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ζηάζκεο.
Γ. Να μην αναγπαθούν:
 Οη δηαζηάζεηο ή άιιεο ελδείμεηο, ηα πςόκεηξα ησλ επηπέδσλ θαη νη
νλνκαζίεο ησλ ρώξσλ.
Γ. Να μην διαγπαμμιζθούν:
 Σα ηεκλόκελα ηκήκαηα ζηα ζρέδηα.
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ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ
1. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζρεδίσλ ΠΡΔΠΔΗ λα γίλεη ζην ραξηί ζρεδίαζεο
θαηαθόξπθα.
2. Σν ζέκα είλαη γεσκεηξηθή θαηαζθεπή θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο ηέηνην.
Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ράξαμεο είλαη ηα θέληξα ησλ θύθισλ, νη αθηίλεο ηνπο θαη
νη άμνλεο ζπκκεηξίαο.
3. Γηα ηε ράξαμε ηνπ ζεάηξνπ ζα ιάβεηε ππόςε ζαο όηη ΚΛ=ΛΜ=ΜΝ θαη
ΚΔ=ΔΕ=ΕΖ=ΖΛ. Όζεο από ηηο δηαζηάζεηο δελ αλαγξάθνληαη ζηελ θάηνςε
πξνθύπηνπλ γξαθηθά.
4. Σα θαζίζκαηα ζηηο θεξθίδεο έρνπλ ην θαζέλα δηάζηαζε 0,50κ. x 0,50κ.,
δηαηάζζνληαη ζηελ θάζε πηέξπγα ζπκκεηξηθά σο πξνο ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο
ηεο πξώηεο ζεηξάο θαη ζπλερίδνπλ ζηηο επόκελεο ζεηξέο, όπσο θαίλεηαη ζην
ζρέδην.
5. Οη ζέζεηο ησλ ηίηισλ, ν ηύπνο θαη ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ ζα επηιεγνύλ
από ηνπο ππνςεθίνπο.
6. Σα κεγέζε ζα ιακβάλνληαη από ηηο αλαγξαθόκελεο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο
αλαθέξνληαη ζε κέηξα (κ.). Οη δηαζηάζεηο, πνπ δελ αλαγξάθνληαη, πξνθύπηνπλ
γξαθηθά.
7. ηα ζρέδηα δεν θα αναγπαθούν δηαζηάζεηο, γξακκέο δηαζηάζεσλ, ζηάζκεο,
γξάκκαηα ή άιιεο ελδείμεηο, εθηόο από απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα
δεηνύκελα ηνπ ζέκαηνο.
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Α. Ζ διάηαξη ζηο σαπηί

10/100

1. Σνπνζέηεζε θαη ζπζρεηηζκόο ησλ ζρεδίσλ

5/100

2. Ηζνξξνπεκέλε ζύλζεζε ζην ρώξν ζρεδίαζεο

5/100

Β. Ζ ζυζηή ζσεδίαζη ηος θέμαηορ

40/100

1. σζηή κεηαθνξά θιίκαθαο

10/100

2. σζηή γεσκεηξηθή απεηθόληζε

30/100

Γ. Ζ καηάλληλη επιλογή γπαμμών

20/100

1. Πάρε γξακκώλ

10/100

2. Πνηόηεηα γξακκώλ

10/100
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ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ. Οι ζςμβολιζμοί (νη ελδείμεηο ηνκήο, ην πιαθόζηξσην, νη δηαγξακκίζεηο ησλ
επηθαλεηώλ θαη ν ζπκβνιηζκόο ηνπ ρώκαηνο) και ηα γπάμμαηα
15/100
Δ. Σο ζςνολικό αποηέλεζμα

15/100

1. Πιεξόηεηα ζπλόινπ (νινθιήξσζε)

10/100

2. Πνηόηεηα ζπλόινπ

5/100
ΟΓΖΓΗΔ

1. Να δηαλεκεζνύλ ζηνπο ππνςεθίνπο ην θύιιν κε ηα ζρέδηα-ππνδείγκαηα θαη νη
ηέζζεξηο (4) ζειίδεο ηνπ ζέκαηνο.
2. Οη ππνςήθηνη θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπο επηζηξέθνπλ ζηνπο επηηεξεηέο ηηο
θσηνηππίεο θαη ην θύιιν κε ηα ζρέδηα-ππνδείγκαηα.
3. Σν ζέκα δεν ζα εθθσλεζεί θαη δεν ζα γξαθεί ζηνλ πίλαθα.
4. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηα θώηα ηεο αίζνπζαο (όρη πξνβνιείο)
πξέπεη λα παξακέλνπλ αλνηθηά.
5. Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο πξόρεηξν ραξηί ζρεδίαζεο
(ξηδόραξην ή άιιν) δηαζηάζεσλ πεξίπνπ Α4.
6. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξώηνπ ηξηώξνπ δίλεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο ε
δπλαηόηεηα 15λέπηος διαλείμμαηορ ρσξίο παξάηαζε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ
6ώξνπ.
7. Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα ζηηο αίζνπζεο εμέηαζεο.
8. Οη επηηεξεηέο ππνγξάθνπλ ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ ρώξνπ ζρεδίαζεο.
9. Γηάξθεηα ηεο εμέηαζεο: Έξι (6) ώπερ
10. Έλαξμε ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο: ακέζσο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηνηππηώλ
ζηνπο ππνςεθίνπο.
11. Γπλαηόηεηα απνρώξεζεο: 14:00
12. Ζ δηάξθεηα εμέηαζεο θαη ν ρξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο λα αλαγξαθνύλ ζηνλ
πίλαθα ηεο αίζνπζαο.
ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΓΤΟ (2) ΔΛΗΓΔ ΜΔ ΣΑ ΥΔΓΗΑ
ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ
ΣΔΛΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ
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