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ΘΕΜΑ  

Να δηµιουργήσετε τη µακέτα της Α΄ όψης ενός εξώφυλλου 
βιβλίου προσχολικής ηλικίας µε τίτλο : "Μαθαίνω τις εποχές", 
της συγγραφέως Εύας Ιωάννου, των εκδόσεων ΑΛΦΑ . 

1. Η µακέτα θα περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία : 

• τον τίτλο του βιβλίου : "Μαθαίνω τις εποχές" 

• το όνοµα της συγγραφέως : "Εύα Ιωάννου" 

• τον εκδοτικό οίκο : "Εκδόσεις ΑΛΦΑ" 

• το εικαστικό θέµα, ανάλογο του περιεχοµένου του 
βιβλίου. 

2. Η τελική διάσταση της Α΄ όψης του εξώφυλλου θα 
είναι : (23 Χ 29) cm ή (29 Χ 23) cm. 

3. Ο τίτλος του βιβλίου, το όνοµα της συγγραφέως και οι 
εκδόσεις, σας δίνονται σε διαφορετικές γραµµατοσειρές και 
µεγέθη. Εσείς θα επιλέξετε κατά την κρίση σας αυτές που 
θεωρείτε καταλληλότερες για τη σύνθεσή σας. 

4. Για τη δηµιουργία του εικαστικού θέµατος µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε χρωµατιστά µολύβια, µαρκαδόρους, 
ραπιντογράφους (σινική µελάνη) ή και συνδυασµό των 
παραπάνω υλικών . Η εικονογράφηση του θέµατος 
µπορεί να γίνει ζωγραφικά, µε σκίτσο, µε γραµµικά 
στοιχεία ή και συνδυασµό όλων των παραπάνω (δηλ. 
µικτή τεχνική). 
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5. Για τη δηµιουργία των λέξεων του κειµένου µπορείτε : 

α. να τις επικολλήσετε επιλέγοντας από αυτές που σας 
δίνονται 

β. να παρέµβετε σχεδιαστικά και να τις 
επεξεργαστείτε κατά την κρίση σας, µε ελεύθερη 
επιλογή χρώµατος και τεχνικής . 

6. Αφού τοποθετήσετε σωστά το θέµα σας, στις 
διαστάσεις που προβλέπονται, πάνω στην επιφάνεια 
εργασίας, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον υπόλοιπο 
χώρο για προσχέδια . 

7. ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε πρόχειρο χαρτί 
σχεδίασης διαφανές (ριζόχαρτο) ή άλλο χαρτί . 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τέσσερις (4) ώρες µετά τη διανοµή 

των φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μια (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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