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Οι οπτικές αλληγορίες αποτελούν μια ισχυρή ενίσχυση για την ανθρώπινη σκέψη. Από τα 
ιερογλυφικά στο σύγχρονο αλφάβητο, τώρα χρησιμοποιούμε αλγόριθμους, αντικείμενα 
και εικονογραφήσεις για να μοιραστούμε καποιο νοημα με άλλους ανθρώπους, δίνοντας 
έτσι τη δυνατότητα συλλογικής σκέψης και συνεργασίας. Όσο η εμπειρία μας για τον 
κόσμο γίνεται πιο περίπλοκη και λεπτή, η αναγκη ενισχύσης της σκέψης μας αυξάνεται 
αναλογικά. 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 μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλη την γκάμα της ανθρώπινης 
αντίληψης επενδύοντας σε δεδομένα οπως το βάρος, το διάστημα  και την επιφάνεια. 
Με τον τρόπο αυτό, οι σχεδιαστές παρέχουν αισθησιακές εμπειρίες επικοινωνίας, 
αποκαλύπτοντας τον πλούτο των πολύπλοκων δεσμικών δεδομένων, πλούσιων σε νόημα 
και πιθανών ερμηνειών. Αυτή είναι η φυσική διεπαφή της αναλογίας, που ειναι καλά 
προσαρμοσμένη στις συνεχείς αισθήσεις μας που πηγάζουν από το άμεσο περιβάλλον 
μας.
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εργασία Καλείστε να εξερευνήσετε και να ανακαλύψετε εναλλακτικές και πρωτόγνωρες πηγές 
δεδομένων. Μετέπειτα καλείστε να αποσπάσετε/συλλέξετε δεδομένα με τρόπο όπου θα 
προβάλει ενδιαφέρουσες οπτικοποιήσεις με απώτερο σκοπό την δημιουργία μίας ή και 
πολλών αφισών 
 
- να πειραματιστείτε με την μεθοδολογία οπτικοποίησης των πληροφοριών που έχετε 
συλλέξει, έχοντας πάντα υπόψη ότι οι εφαρμογές σας θα αντανακλούν την σύγχρονη, 
νεωτεριστική, εναλλακτική και αισθητική εικόνα της εποχής μας.
 
- να μην καταφεύγετε σε προσφερόμενες λύσεις.
 
- να προτείνεται εναλλακτικές ιδέες οπτικοποίησης και σύνθεσης των πληροφοριών
 
- να χρησιμοποιήσετε όλα τα διαθέσιμα δημιουργικά μέσα και εργαλεία, συνδυάζοντας  
με δημιουργικό και εναλλακτικό τρόπο.
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προθεσμία Τελευταία βδομάδα [Μικρή παρουσίαση] 
Εξέταση [Τελική παρουσίαση] 

χρήσιμες 
πληροφορίες 

www.theseas.com.cy

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.

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

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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