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Τίτλος Μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος 
 
ΠΓΤ 204 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο φοίτησης 2ο έτος, 2ο εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θησέας Μουζουρόπουλος 

ECTS 5 Διαλέξεις / εβδομάδα 1 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

1 

Στόχος Μαθήματος 

Το μάθημα αυτό εξερευνά εις βάθος τις σχεδιαστικές και εκφραστικές ικανότητες των φοιτητών στην 
επικοινωνία σύνθετων εννοιών και μηνυμάτων με τη χρήση της Τυπογραφίας.  
Οι φοιτητές μελετούν τη διεπιστημονική προσέγγιση στη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογών της 
τυπογραφίας, με έμφαση στον πειραματισμό και στην εξερεύνηση εναλλακτικών διαδικασιών σχεδιασμού 
και έκφρασης. Επιπρόσθετα, καλλιεργείται η εξοικείωση των σπουδαστών με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά 
εργαλεία σχεδιασμού της Τυπογραφίας σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, αναφέροντας τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τις εφαρμογές της τυπογραφίας σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.  
Το μάθημα στοχεύει να εντάξει στους/στις φοιτητές/τριες την ομαδικότητα, την αισθητική αντίληψη, την 
αυτοκριτική, την αειφόρα σκέψη και την ικανότητα να παρουσιάζουν τελικές Τυπογραφικές προτάσεις, με 
επιχειρήματα και σαφήνεια σε απευθυνόμενο κοινό. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να είναι σε θέση να:  
 
1. Αναγνωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν το νόημα και την επικοινωνία μέσω της Σημειωτικής της 
Τυπογραφίας. 
2. Εμβαθύνει στις σχεδιαστικές και εκφραστικές του ικανότητες για την επικοινωνία πολύπλοκων εννοιών 
μέσω της Τυπογραφίας. 
3. Αναπτύσσει την ικανότητα χρήσης γραμμάτων, γραφικών στοιχείων, μοτίβων, επιφανειών και 
συμβόλων ως ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας μηνυμάτων βιώνοντας τον χώρο ως ένα από τους 
κυριότερους παράγοντες στην οπτική επικοινωνία. 
4. Γνωρίζει τους πρακτικούς, χρονικούς, περιβαλλοντικούς και βασικούς τεχνικούς περιορισμούς των 
λύσεων που προτείνει σε προβλήματα σχεδιασμού. 
5. Πειραματίζεται και να εξερευνά εναλλακτικές διαδικασίες και μέσα σχεδιασμού της Τυπογραφίας. 
6. Χρησιμοποιεί τα σύγχρονα ηλεκτρονικά λογισμικά γραφιστικής όπως πχ Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop 
 

Προαπαιτούμενα ΠΓΤ 201 Εφαρμογές 
Τυπογραφικού Σχεδιασμού Ι 
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Περιεχόμενο Μαθήματος 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 1 – 18/01/2023 Απουσία καθηγητή! 

 

 

 2 – 25/01/2023 
 
 

Αναλυτική επισκόπηση του μαθήματος (περιγραφή και 
υποχρεώσεις του φοιτητή/τριας). Συζήτηση, επεξήγηση και 
ανάλυση των στόχων και σκοπών του μαθήματος. 
 
Ανάθεση πρακτικής εργασίας Α - Συζήτηση, επεξήγηση και 
ανάλυση της εργασίας 
 
Ανακεφαλαίωση βασικών αρχών γραφιστικής σύνθεσης – 
χώρος, αντίθεση, ένταση, επανάληψη, επέκταση, συρρίκνωση, 
βαρύτητα, ρυθμός, γραφικά στοιχεία. 
 
Οπτική παρουσίαση προηγουμένων εργασιών και 
παραδειγμάτων 

 
 

 
 

 3 – 01/02/2023 
 
 

Παρουσιάσεις Φοιτητών   

 4 – 08/02/2023 
 
 

 
Παρουσίαση προσχεδίων φοιτητών 
Ομαδική συζήτηση  - Ομαδική Επίβλεψη 
 

 

 5 – 15/02/2023 
 
 
 

 
Η σύγχρονη ιστορία της τυπογραφίας – Κινήματα σχεδιασμού 
(20ου Αιώνα) που επηρέασαν την τυπογραφία (ΜΕΡΟΣ Α) 
 
Παρουσίαση προσχεδίων φοιτητών 
Eργαστήρια - Ατομική και Ομαδική Επίβλεψη  

 

 6 – 22/02/2023 
 

Η σύγχρονη ιστορία της τυπογραφίας – Κινήματα σχεδιασμού 
(20ου Αιώνα) που επηρέασαν την τυπογραφία (ΜΕΡΟΣ Β) 
 
Παρουσίαση προσχεδίων φοιτητών 
Eργαστήρια - Ατομική και Ομαδική Επίβλεψη 
 
 

 

 7 –  28/02/2023 
 

Παρουσίαση προσχεδίων φοιτητών 
Eργαστήρια - Ατομική Επίβλεψη 
 

 

 8 – 08/03/2023 
* ΠΑΡΑΔΟΣΗ! 
 
 

Παράδοση Εργασίας - Παρουσιάσεις Φοιτητών 
 
 

 

 9 –   15/03/2023 
 
 
 

Ανάθεση εργασίας Β - Συζήτηση, επεξήγηση και ανάλυση 
της εργασίας 
 
Διάλεξη: 
Αφίσες που καθόρισαν την ιστορία της γραφιστικής  
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28 Απριλίου (ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) 
 
2–7 Μαΐου (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) 
8-27 Μαΐου  (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) - 
 

 
10 –22/03/2023 
 
 

 
Διάλεξη:  
Σύγχρονες Αφίσες γραφιστικής - η νέα τάση  
 
 
Παρουσίαση προσχεδίων φοιτητών 
Ομαδική συζήτηση  - Ομαδική Επίβλεψη 
 
 
 
 
 

 11 –  29/03/2023 
 

 
Παρουσίαση προσχεδίων φοιτητών 
Eργαστήρια - Ατομική και Ομαδική Επίβλεψη 

 

 12 – 05/04/2023 
 
 
 
 

Παρουσίαση προσχεδίων φοιτητών 
Eργαστήρια – Ατομική Επίβλεψη  
 
 
 

 

8-23 Απριλίου (ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ) 
 

 

 13 – 26/04/2023 
* ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ  
 
 

 
Ενδιάμεση Παράδοση και παρουσίαση εργασίας Β  
Αξιολόγηση, σχόλια και ομαδική συζήτηση 
 

 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

• Διαλέξεις & μελέτη περιπτώσεων 

• Παρουσιάσεις φοιτητών, Ομαδικές συζητήσεις & Kαταιγισμός ιδεών (brainstorming) 

• Τεχνικά εργαστήρια  

• Ομαδικές και προσωπικές καθοδηγήσεις   

• Αξιολογήσεις 
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Βιβλιογραφία • The elements of graphic design : space, unity, page architecture, and type, White, Allworth 
Press, 2002  

• Typography now-the next wave, Poynor, Edward., Internos Books, 1991  

• Type in motion 2, Woolman, Matt. Thames & Hudson, 2005  

• Type, image, message : a graphic design layout workshop, Skolos, Nancy., Rockport 
Publishers, 2006  

• Altitude : contemporary Swiss graphic design, Klanten, Robert., Die Gestalten Verlag, 2006  

• North by north : Scandinavian graphic design, Klanten, Robert., Gestalten Verlag, 2000  

• New typographic design, Fawcett-Tang, Roger., Yale University Press, 2007  

• Graphic design 20th century, Purvis, Alston, BIS, 2003 Typography : an encyclopedic 
survey of type design and techniques throughout history, Friedl, Friedrich. Ott, Nicolaus. 
Black Dog & Leventhal, 1998  

• Meggs’ history of graphic design, Meggs, Wiley & Sons, 2006  

• Pioneers of modern typography, Spencer, Herbert, MIT Press, 2004  

• Making and breaking the Grid: A Graphic Design Layout Workshop, Timothy Samara. 
Rockport, 2005  

• Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors & Students, Ellen 
Lupton, Princeton Architectural Press  

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ και ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: [περιοδικά] 

_Communication Arts 

_PRINT Magazine  

_I.D. Magazine 

_HOW Design 

_IdN  

_Etapes 

_EYE magazine 

Αξιολόγηση 
Σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους της εκάστοτε εργασίας, η αξιολόγηση θα βασίζεται κατά 
περίπτωση στα εξής κριτήρια: 

 
1. Έρευνα & Ανάλυση  (20%) 
(ευρύτητα και βάθος γνώσεων σε θεωρίες  
και πρακτικές που σχετίζονται με το θέμα) 
 
2. Προεργασία & Εννοιολογική Προσέγγιση  (30%) 
(επεξεργασία και εξέλιξη ιδεών/σκεπτικού, προσχέδια, δημιουργικότητα, πειραματισμός) 
 
3. Μεθοδολογία Σχεδιασμού & Παραγωγή Παραδοτέων  (50%) 
(καταλληλότητα των μέσων και διαδικασιών για την επίλυση του προβλήματος, πρωτοτυπία, αισθητική, 
ποιότητα, λειτουργικότητα, παρουσίαση, αξιολόγηση) 
 

Αξιολόγηση Παραδοτέων  

• Εργασία Α (40%) 

• Εργασία Β (40%) 

• Τελική Εξέταση (20%) 

 
 

Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 
 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Πρόγραμμα Συναντήσεων: 

ΠΓΤ204: 

 
Τετάρτη 9.00-1200 

Αίθουσα: Εργαστήριο Γραφιστικής 

Γραφείο: Ανεξαρτησίας 94, Κτήριο Ιακωβίδη, Όροφος 2 
 

Ώρες Γραφείου: Προκαθορισμένη συνάντηση 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: t.mouzouropoulos@cut.ac.cy  


