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Τίτλος Μαθήματος Σχεδιασμός Εκδόσεων 

Κωδικός Μαθήματος ΠΓΤ 302 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό Πρακτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό  

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

Τρίτο Έτος / Άνοιξη 

Όνομα Διδάσκοντα Θησέας Μουζουρόπουλος 

ECTS 6 Διαλέξεις ανα 
εβδομάδα: 3 ώρες   

Τρίτη 9.00-
12.00 

Εργαστήρια ανα 
εβδομάδα: 0 ώρες   

Τρίτη 9.00-
12.00 

Στόχος Μαθήματος 
Στο μάθημα αυτό διερευνώνται η ιστορική εξέλιξη, οι στόχοι, οι ιδιότητες και οι χρήσεις 
διαφόρων εκδόσεων δίνοντάς έμφαση στις ιδιαιτερότητες των περιοδικών εκδόσεων. 
Γίνεται αναφορά και ανάλυση στην η κοινωνικοπολιτική, πολιτιστική καθώς και οικολογική 
προσφορά των περιοδικών μέσα από την μελέτη συγκεκριμενών περιοδικών εκδόσεων. 
Μελετάται η σημασία της εκδοτικής ταυτότητας και η αλληλεπίδραση αυτής μέσω των 
στιλιστικών τάσεων, του τρόπου ζωής, της καθημερινότητας, των συνηθειών και της 
ψυχολογίας του αγοραστικού κοινού. 

Αναλύεται το οπτικό περιεχόμενο των περιοδικών εκδόσεων με βασικό άξονα την 
αισθητική πληρότητα και τη λειτουργικότητα. Αναπτύσσεται εξειδικευμένη γνώση στη 
χρήση και παραγωγή του γραφιστικού πλέγματος, στην οπτική ιεραρχία πληροφοριών και 
στην διάταξη κειμένου/τυπογραφίας. Επίσης δίνεται έμφαση στη δημιουργική και 
λειτουργική εφαρμογή γραφικών, συνδυάζοντας ταυτόχρονα διάφορα μέσα όπως την 
φωτογραφία, την εικονογράφηση, τα γραφήματα και την τυπογραφία.  

 

 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται να: 

• Διατυπώνει βάσιμες απόψεις οι οποίες έχουν ως υπόβαθρο την ιστορία και την 
εξέλιξη των περιοδικών εκδόσεων. 

• Αποδεικνύει, μέσω παραδειγμάτων, την κοινωνικοπολιτική, πολιτιστική καθώς και 
οικολογική προσφορά των περιοδικών εκδόσεων  

• Να αναλύει τους τρόπους ζωής, της καθημερινότητας, τις στιλιστικές τάσεις, την 
ψυχολογία του αγοραστικού κοινού για την προώθηση και δημιουργία εκδοτικής 
ταυτότητας 

• Να παράγει εξειδικευμένο σχεδιαστικό έργο χρησιμοποιώντας σωστά το 
γραφιστικό πλέγμα, την οπτική ιεραρχία πληροφοριών και ορθή διάταξη 
κειμένου/τυπογραφίας. 

• Να συνθέτει με δημιουργικό τρόπο διάφορα μέσα όπως την φωτογραφία, την 
εικονογράφηση, τα γραφήματα και την τυπογραφία.  
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Προαπαιτούμενα ΠΓΤ 204 Εφαρμογές 

Τυπογραφικού σχεδιασμού ΙΙ 

Συναπαιτούμενα  

 
- 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 
 
Εβδομάδα 1 | 13 Σεπτ 
 
Αναλυτική επισκόπηση του μαθήματος (περιγραφή και υποχρεώσεις του φοιτητή/τριας).  
Παράδοση και ανάλυση του πλάνου εργασίας.  
 
Ανάθεση πρακτικής εργασίας - Συζήτηση, επεξήγηση και ανάλυση της εργασίας 
 
ΔΙΑΛΕΞΗ 
Γενική επισκόπηση των περιοδικών εκδόσεων.  
Σύντομη αναφορά στην ιστορία και στην εξέλιξη της έντυπης σελίδας και ανάλυση της 
ανάγκης και του λόγου ύπαρξης περιοδικών εκδόσεων.  
Αναφορά στη ταυτότητα έκδοσης και στη σημασία του εξωφύλλου. Αναφορά στη 
σημειολογία που εμπλέκεται στη δημιουργία ενός περιοδικού και το ρόλο της οπτικής 
επικοινωνίας και του γραφικού σχεδιασμού ως ένας φορέας μηνυμάτων και εννοιών. 
 
Κοιτώντας στο παρελθόν - Κίνητρα και βασικές αρχές - Αναζητώντας μελλοντικές τάσεις 
Αναδρομή και ανάλυση διάσημων διεθνών αναγνωρισμένων σχεδιαστών και έντυπων. 
Μελέτη και ανάλυση της εμπορικής και σχεδιαστικής αξίας τους. Ο ρόλος του σχεδιαστή 
στη δημιουργική και πρωτότυπη μετάφραση των αναγκών ενός πιθανού πελάτη σε 
συνάρτηση με τις σύγχρονες τάσεις των γραφικών τεχνών στη διεθνή αγορά.     
 
Εβδομάδα 2 | 20 Σεπτ 
Απλή Παράδοση Αρχικής Δομής της Προτασης 
 
ΔΙΑΛΕΞΗ 
Το εσωτερικό μιας έκδοσης O ρόλος του κειμένου  Διαχείριση εικόνων Σχεδιαστική 
διαδικασία - Σχεδιαστικές ικανότητες - Πρότυπα αρχεία (templates) - Τυπογραφία κτλ 
Σχεδιασμός Λογότυπου 
Αναφορά στις βασικές αρχές σχεδιασμού εταιρικής ταυτότητας- γραμματοσειρές, αντίθεση, 
φόρμα, σημειολογία. Αναφορά σε υφιστάμενα λογότυπα περιοδικών εκδόσεων 
 
Σχεδιαστική διαδικασία (Αναλυτική αναφορά): 
Στοιχεία layout: πρότυπα αρχεία (templates), τίτλος, εισαγωγή, αποσπάσματα, ατάκες, 
εικονίδια κτλ 
 
Σχεδιαστικές ικανότητες (Αναλυτική αναφορά)::  
Συστήματα και πλέγματα και πως εφαρμόζονται για το λειτουργικό σχεδιασμό και 
διαμόρφωση σελίδας.  
το καθορίζουν.  
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Εβδομάδα  3 |  27 Σεπτ 
Τελική Παρουσίαση 

 
Οπτική Παρουσίαση από φοιτητές εξελιγμένης πρόταση θέματος  
Περισσότερες πληροφορίες στο σχεδιάγραμμα παρουσίασης  
Ομαδική καθοδήγηση σχετικά με την έρευνα και το θέμα του κάθε φοιτητή. 
 
 
Εβδομάδα 4 | 04 Οκτ  

ΔΙΑΛΕΞΗ 
Μελέτη του γραφιστικού πλέγματος και πως εφαρμόζεται με διαφορετικούς τρόπους. 
Ιδιομορφίες και κανόνες που διέπουν στο σχεδιασμό και τοποθέτηση κειμένου.  
Ατομική και ομαδική επίβλεψη 
 

 
Εβδομάδα 5 | 11. Οκτ 
 
ΔΙΑΛΕΞΗ 
Η μικρό και μακρο-τυπογραφική διευθέτηση του κειμένου στο χαρτί, κενά ανάμεσα σε 2 
γράμματα-διαστοιχείωση (kerning), αραίωση μεταξύ γραμμάτων (letterspacing) λέξεις, 
απόσταση μεταξύ λέξεων-βήμα (word space), αράδες (lines), διάστιχο (linespacing, lead ή 
leading), στήλες (columns), στοίχιση ή περασιά (alignment/line ranging), οι αριθμοί, στίξη.  
Η γενική διευθέτηση εικόνας & κειμένου (layout), τίτλων, υποτίτλων, λεζαντών, χρώμα. 
 
Μελέτη των διαφόρων γραμματοσειρών και πως διακρίνουμε ποιες είναι αρμόζουσες για 
κείμενο, τίτλους ή υπότιτλους (μικρο-τυπογραφία) 
 
Εβδομάδα 6 | 18. Οκτ 
 
Παράδοση εργασίας 

Παράδοση τελικού περιεχόμενου (λεκτικό περιοδικού) που προορίζεται για το περιοδικό 
του κάθε φοιτητή [index+άρθρα] (βλέπε φυλλάδιο “ λεκτικό περιοδικού- οδηγίες”) 
ΔΙΑΛΕΞΗ [μερος Α] 
Ηλεκτρονική οργάνωση ενός πολυσέλιδου έντυπου και αναφορά στις βασικές λειτουργίες 
του λογισμικού Adobe In Design – Τυπογραφία (στήλες, πλέγματα, παράγραφοι)  - 
Διαδικασίες σελίδωσης και εκτύπωσης. 
 
 
Εβδομάδα 7|  25. Οκτ 
ΔΙΑΛΕΞΗ [μερος Β] 
Ηλεκτρονική οργάνωση ενός πολυσέλιδου έντυπου και αναφορά στις βασικές λειτουργίες 
του λογισμικού Adobe In Design – Τυπογραφία (στήλες, πλέγματα, παράγραφοι)  - 
Διαδικασίες σελίδωσης και εκτύπωσης. 
ΔΙΑΛΕΞΗ 
Οργάνωση και δόμηση όλων των πληροφοριών. Η σημασία της εύκολης και ευχάριστης 
πλοήγησης του αναγνώστη μέσα από σωστά δομημένα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά. 
 
Εβδομάδα 8 | 01 Νοεμβρίου  
Παράδοση και παρουσίαση λογοτύπου, εξωφύλλου και πρότυπων αρχείων (templates) του 
περιοδικού. (30%) 
Ομαδικη συζητηση  
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Εβδομάδα 9 | 08. Νοεμβρίου 
ΔΙΑΛΕΞΗ  
Ο λειτουργικός και δημιουργικός συνδυασμός εικόνας και κειμένου σε μια δεδομένη 
σελίδα και οι εννοιολογικές επεκτάσεις αυτής της διαδικασίας. Η σχέση του νοήματος και 
του λόγου με την εικόνα και η ταυτόχρονη ένταξη του κείμενου. Σωστή ανάγνωση του 
κειμένου και μηνυμάτων. 
Ατομική και Ομαδική Επίβλεψη. 
 
Εβδομάδα 10 | 15. Νοεμβρίου 
Ατομική και Ομαδική Επίβλεψη. 
 
Εβδομάδα 11| 22. Νοεμβρίου 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ  
 
Εβδομάδα 12| 29 Νοεμβρίου 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ  
 
Εβδομάδα 13 | 06 Νοεμβρίου 
*ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ! 
Παράδοση 

 
Παρουσίαση μακέτας περιοδικού πριν την τελική εκτύπωση.  
Ατομικές εισηγήσεις και παρατηρήσεις. 
Η σημασία του χαρτιού και των μεθόδων εκτύπωσης στο τελικό αποτέλεσμα 
 

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

9 Δεκεμβρίου  
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
10–12 Δεκεμβρίου 
 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
13–23 Δεκεμβρίου  
Τελική παρουσίασή του σκεπτικού, των προσχεδίων, των αποτυχημένων προσπαθειών και 
της έρευνας μου διέπει το τελικό ολοκληρωμένο αποτέλεσμα της προτεινόμενης εργασίας. 
Αξιολόγηση 

 
 
 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

 

• Διαλέξεις & μελέτη περιπτώσεων 

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

• Τεχνικά εργαστήρια  

• Ομαδικές και προσωπικές καθοδηγήσεις   

• Αξιολογήσεις 
 

Βιβλιογραφία 
Magazine & Editorial Design Related 

• Ζαππέτερρα, Γ. (2008). Σχεδιασμός περιοδικών εκδόσεων. Αθήνα: DART BOOK. 

• Franchi, F. (2013). Designing news: changing the world of editorial design and 
information. Berlin: Gestalten. 

• Haslam, A. (2006). Book design. New York: Harry N.Abrams Inc. 

• Rivers, C. (2009). Mag-art: innovation in magazine design. Brighton: Rotovision. 
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• Leslie, J. (2013). The modern magazine: visual journalism in the digital era. London: 

Laurence King Publishing. 

 

Layout & Typography related 

• Baines, P., and Haslam, A. (2005). Type and typography. New York: Watson-Guptill. 

• Diezmann, T., and Gremmler, T. (2006). Grids for the dynamic image. London: AVA 
Publishing. 

• Lupton, E. (2010). Thinking with type: a critical guide for designers, writers, editors, 
& students. New York: Princeton Architectural Press. 

• Elam, K. (2005). Grid systems: principles of organizing type. New York: Princeton 
Architectural Press. 

• Higgins, H.B. (2009). The grid book. Massachusetts: MIT Press. 

• Cullen, K. (2007). Layout workbook.  Massachusetts: Rockport. 

• Samara, T. (2005). Making and breaking the grid: a graphic design layout workshop. 
Massachusetts: Rockport. 

• Kunz, W. (2000). Typography: macro and microaesthetics. Salenstein: Arthur Niggli.  

• Kunz, W. (2004). Typography: formation +transformation. Salenstein:Arthur Niggli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (30%) 
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• Εργασία Β (30%) 

• Τελική Εξέταση (40%) 

 

 

Γλώσσα Ελληνικά 

 
 


