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Θησέας Μουζουρόπουλος

Όσο η εμπειρίες μας με τον κόσμο γίνονται πιο περίπλοκες, τότε η ανάγκη ενισχύσης 
της αντίληψης μας αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό. Τα διαγράμματα και τα γραφικά 
δεδομένα έχουν γίνει η γλώσσα που προσφεύγουμε σε αυτόν τον αφηρημένο και 
πολύπλοκο κόσμο. Μας βοηθούν να κατανοούμε, να δημιουργούμε και να βιώνουμε  
την απόλυτη πραγματικότητα.

Οι σχεδιαστές πλέον έχουν πρόσβαση σε όλη την γκάμα της ανθρώπινης αντίληψης 
επενδύοντας σε δεδομένα και μεταβλητές οπως το βάρος, το διάστημα και την 
επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό, οι σχεδιαστές παρέχουν οπτικές εμπειρίες επικοινωνίας, 
αποκαλύπτοντας τον πλούτο των πολύπλοκων δεσμικών δεδομένων, που είναι πλούσια 
σε νόημα.
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εργασία Καλείστε να μελετήσετε και να κατανοήσετε τα δεδομένα και τις πληροφορίες που 
πρόκειται να σας δοθούν και να εξαντλήσετε όλες τις δημιουργικές ιδέες που καθιστούν 
δυνατό τον σχεδιασμό και οπτικοποίηση των πληροφοριών αυτών.

Μπορείτε να ερευνήσετε και να μελετήσετε από μόνοι σας τα δεδομένα που αφορούν 
διάφορα τοπικά θέματα στις πιο κάτω ιστοσελίδες.
www.data.gov.cy
www.cystat.gov.cy

Σας δίνετε η πρόκληση:
 
- να ανακαλύψετε την πιο ιδανική σχεδιαστική προσέγγιση έτσι ώστε η τελική σας 
εργασία, με ευκρίνεια και σαφήνεια, να επικοινωνεί τις στατιστικές πληροφορίες και 
γενικότερα την ιδεολογία που προβάλλεται από τις πληροφορίες που σας έχουν δοθεί. 
Προς τούτο είναι δεν πρέπει να να θυσιαστεί η δημιουργικότητα σας.
 
- να πειραματιστείτε με την μεθοδολογία οπτικοποίησης των δεδομένων πληροφοριών, 
έχοντας πάντα υπόψη ότι οι εφαρμογές σας αντανακλούν την σύγχρονη, νεωτεριστική, 
εναλλακτική και αισθητική εικόνα της εποχής μας.
 
- να αναθεωρήσετε τα στατιστικά δεδομένα προτείνοντας ιδέες για μια πρωτότυπη 
οπτική αναδόμηση/σύνθεση των πληροφοριών
 
- να χρησιμοποιήσετε όλα τα διαθέσιμα δημιουργικά μέσα και εργαλεία, να τα 
συνδυάζοντας τα .
 
- να συνδυάσετε με δημιουργικό και εναλλακτικό τρόπο όσα πιο πολλά μέσα μπορείτε. 
πολλά μέσα μπορείτε.
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Σχεδιασμός Πληροφορίας  
ΠΓΤ 304
Εαρινο Εξάμηνο

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

προθεσμία 13η βδομάδα (ενδιάμεση κριτική) + τελική εξετάσεις (τελική παρουσίαση)

χρήσιμες 
πληροφορίες 

τελική παρουσίαση Το τελικό μεγεθος που προτείνουμε είναι Α2. Είσαστε ευπρόσδεκτοι να προτείνετε 
εναλλακτικές ιδέες και προτάσεις σχετικά με το μέγεθος και γενικά την  τελική 
παρουσίαση της εργασίας σας.

δεδομένα Βρείτε περισσότερα δεδομένα στις πιο κάτω τοπικές ιστοσελίδες
www.cystat.gov.cy
www.data.gov.cy

Επισκεφτείτε αυτή την ιστοσελίδα MOODLE για να βρείτε αρχεία και άλλες χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την εργασία .

σχεδιάγραμμα 
μαθήματος

(subject outline)

Περισσότερες πληροφορίες, αναλυτική εβδομαδιαία περιγραφή μαθήματος, σκοπός και 
μαθησιακά αποτελέσματα, μπορουν να εξασφαλιστουν από το σχεδιάγραμμα μαθήματος 
(subject outline)

GOOD LUCK!
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