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Οδηγίες για την κατάθεση των εργασιών 
 
Η συμμετοχή σας στις εξετάσεις του εργαστηρίου προϋποθέτει την κατάθεση ενός portfolio για την κάθε 
ομάδα φοιτητών/τριών. Οι διαστάσεις, ο αριθμός των σελίδων και ο τρόπος σύνθεσης του portfolio 
αποφασίζονται ελεύθερα από την κάθε ομάδα. Όπως έχουμε συζητήσει επανειλημμένα στη διάρκεια του 
εξαμήνου, η κάθε ομάδα μπορεί να διαφοροποιηθεί ως προς τα «παραδοτέα» που θεωρεί ότι 
ενδείκνυνται περισσότερο για την κατανόηση της προβληματικής, της διαδικασίας και των προτάσεων. 
Ωστόσο, ενδεικτικά, το portfolio μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 
(i) Παρουσίαση της προκαταρκτικής έρευνας σε σχέση με τον αρχιτέκτονα ή τον καλλιτέχνη που έχει 
επιλεγεί από την κάθε ομάδα. 
 
(ii) Κείμενο αιτιολόγησης της πρότασης. Περιγραφή και ανάλυση της κεντρικής ιδέας που κατηύθυνε τον 
σχεδιασμό του Λουτρού, του Χώρου Εργασίας και του Μνήματος. Η έκταση του κειμένου δεν θα 
ξεπερνάει τις 400 λέξεις.  
 
(iii) Σχέδια κατόψεων και τομών σε επίπεδο σχεδίων εφαρμογής (κλίμακες 1:50, 1:25), ώστε να 
περιγράφεται με πληρότητα η κάθε πρόταση.  
 
(iv) Αναπτύγματα εσωτερικών όψεων (κλίμακες 1:50, 1:25). 
 
(v) Σχέδια λεπτομερειών (κάτοψη, όψη, τομή, αξονομετρικό, σε κλίμακα 1:20, 1:10). Τα σχέδια 
λεπτομερειών (κατ’ ελάχιστον 3) μπορούν να περιγράφουν στοιχεία του μόνιμου ή κινητού εξοπλισμού, 
ειδικές κατασκευές, επενδύσεις τοιχοποιιών, λεπτομέρειες κατασκευής δαπέδων, ανοιγμάτων κ.ο.κ. 
 
(vi) Τρεις εικόνες παρουσίασης, μία για το καθένα από τα προτεινόμενα εσωτερικά. Οι εικόνες αυτές 
λειτουργούν ως εικόνες δημοσίευσης και προβολής του project. Μπορούν να συντεθούν ως collage, 
φωτορεαλιστικές απεικονίσεις ή κάποιας άλλης μορφής απεικόνιση. 
 
(vii) Φωτογραφίες από τις μακέτες. 
 
 
Από την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022  και έως, το αργότερο, την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 στις 21:00, 
θα πρέπει: 
Α_ να καταθέσετε, σε ψηφιακή μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 06ee22.23@gmail.com και 
αποκλειστικά μέσω WeTransfer, τα παρακάτω αρχεία:  

1. Το portfolio (αρχείο pdf). Το αρχείο αυτό θα έχει το διακριτικό Portfolio και στη συνέχεια τα 
επίθετά σας: π.χ. Portfolio-Papadopoulou-Anagnostopoulou.pdf. 

2. Το κείμενο (αρχείο doc ή docx). Το αρχείο αυτό θα έχει το διακριτικό Text και στη συνέχεια τα 
επίθετά σας: π.χ.  Text-Papadopoulou-Anagnostopoulou.doc ή .docx. 

3. Το αρχείο εικόνων. Πρόκειται για ένα «Ψηφιακό Φάκελο» που θα περιλαμβάνει όλα τα 
παραπάνω επιμέρους σχέδια, διαγράμματα, σκαριφήματα, τις εικόνες παρουσίασης και τις 
φωτογραφίες από τις μακέτες, σε ξεχωριστά αρχεία (jpg, 300 dpi). Το όνομα αυτού του ψηφιακού 
φακέλου θα είναι: π.χ. Images-Papadopoulou-Anagnostopoulou. 

Προσοχή στο Μέγεθος των Αρχείων. 
 
Β_ να αναρτήσετε την εργασία σας στο group του μαθήματος στο facebook. Η ανάρτηση θα 
περιλαμβάνει επιλεγμένα σχέδια και εικόνες ως άμεσο κείμενο της ανάρτησης έτσι ώστε όλοι/ες να 
δουν εύκολα και άμεσα το project σας (τόσο για λόγους εκπαιδευτικούς και δημιουργικούς, όσο και για 
λόγους διαφάνειας).  
Προσοχή μην ανεβάσετε αρχεία .pdf ή .doc που θα πρέπει κάποιος υποχρεωτικά να τα κατεβάσει 
προκειμένου να τα δει.  
 
 
Καλή επιτυχία 
Η διδακτική ομάδα 
 


