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Τίτλος 
Μαθήματος 

Γραφιστική & Κίνηση 

Κωδικός 
Μαθήματος 

ΠΓΤ 305 

Τύπος 
μαθήματος 

Επιλεγόμενο  

Επίπεδο Προπτυχιακό  

Έτος / 
Εξάμηνο 
φοίτησης 

Τρίτο & Τέταρτο  Έτος / Άνοιξη 

Όνομα 
Διδάσκοντα 

Θησέας Μουζουρόπουλος 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα=3  

Παρ 1300-1600 

Ή  

Τρι 1700-2000 

 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα= 0 

Παρ 1300-1600 

Ή  

Τρι 1700-2000 

 

Στόχος 
Μαθήματος 

Το μάθημα αυτό εξερευνά την παράλληλη χρήση ήχου και εικόνας και τυπογραφίας και γενικότερα την 

γραφιστική σε συνάρτηση με την κίνηση.  

Σκοπός του μαθήματος είναι να διαφωτίσει τους φοιτητές σχετικά με την εξέλιξη της Γραφιστικής & Κίνησης τόσο 

μέσω ιστορικής αναφοράς, όσο και της σύγχρονης προσέγγισης στον τομέα αυτό. Κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε θέματα αντίληψης, προετοιμασίας storyboard, 

κριτικής σκέψης για την παραγωγή γραφιστικών ιδεών που προορίζονται για κίνηση. Το μάθημα ενσωματώνει τον 

τεχνικό καταρτισμό μέσω ειδικών λογισμικών σχεδιασμού καθώς και εξετάζει τον τεχνικό εξοπλισμό που απαιτεί 

το εμπόριο για την παραγωγή τίτλων τηλεόρασης, τίτλων κινηματογράφου και τηλεοπτικά διαφημιστικά. Κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να πειραματιστούν δημιουργικά με τον συνδυασμό ήχου, 

τυπογραφίας και εικόνας με απώτερο σκοπό την παραγωγή πρακτικών εφαρμογών Γραφιστικής & Κίνησης. 

 

 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματ

α 

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

• Συνοψίζει ιδέες, μέσα στα πλαίσια της Γραφιστικής & Κίνησης, τις οποίες στηρίζονται τόσο με ιστορικά όσο και 

με σύγχρονα παραδείγματα 

• Διατυπώνει σενάρια για ζητήματα σχεδιασμού γραφικών και τυπογραφίας που προορίζονται για κίνηση 

• Σχεδιάζει storyboard το οποίο αποτελείται από στατικά γραφικά που προορίζονται για την παραγωγή 

οπτικοακουστικού έργου  

• Παράγει γραφιστικό έργο συνδυάζοντας δημιουργικά τα στοιχεία του ήχου, εικόνας, τυπογραφίας και κίνησης. 
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Προαπαιτούμ
ενα 

ΠΓΤ 205 Ψηφιακός Σχεδιασμός & ΠΓΤ 204 

Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού ΙΙ 

Συναπαιτούμενα  

 
Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 
 
Εβδομάδα 1 -  18/01/2022 
 
Αναλυτική επισκόπηση του μαθήματος (περιγραφή και υποχρεώσεις του φοιτητή/τριας).  

ΔΙΑΛΕΞΗ 

Εισαγωγή στη κινητική τυπογραφία και γενική αναφορά στην ιστορία της γραφιστικής και κίνησης. 

Τίτλοι κινηματογράφου, branding themes, τηλεοπτικά διαφημιστικά, εταιρικές εκδηλώσεις και το διαδίκτυο 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Α) 

Οπτική παρουσίαση και συζήτηση σχετικά με την εργασία 

 
Εβδομάδα 2 -  25/01/2022 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Α) 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Β 
 

 
Εβδομάδα 3 - 01/02/2022 
Απουσία καθηγητή! 

Εργασία στο σπίτι: προετοιμασία προσχεδίων βασισμένοι στην παρουσίαση σας  

 

Εβδομάδα 4 -  08/02/2022 

Εργαστήριο κατάρτισης Α 

Εισαγωγή στο Adobe After Effects. Οι βασικές λειτουργίες του λογισμικού. 
Ο συνδυασμός και η συνεργασία του Adobe Photoshop με το Adobe After Effects 
 
ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Β 
 

Εβδομάδα 5 -  15/02/2022 

Εργαστήριο κατάρτισης Β 
Adobe Photoshop και ο σχεδιασμός γραφικών που προορίζονται για οθόνη. Οι προηγμένες λειτουργίες του Adobe 
Photoshop. 
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
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Εβδομάδα 6 -  22/02/2022 
 
Εργαστήριο κατάρτισης Γ 
Adobe After Effects. Οι ειδικές λειτουργίες του λογισμικού. (multilayering, masking, multicomposing, blending 
modes, roving keyframes) 
Ο συνδυασμός και η συνεργασία του Adobe Photoshop με το Adobe After Effects  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
 
Διάλεξη 
Η οργάνωση και η προετοιμασία του storyboard 
 

 
 
Εβδομάδα 7 -  01/03/2022 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Β (3 στατικά σχέδια/προτάσεις - ένα για κάθε animation) 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Γ 
 
 
Εβδομάδα 8  - 08/03/2022 
 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Γ (storyboard σε στατική μορφή) 

Το storyboard πρέπει να αποτελείται τουλάχιστο από 9 στατικά ψηφιακά σχέδια (καρέ) για το κάθε animation. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Δ 
 
 
Εβδομάδα 9 -  15/03/2021 

 

Εργαστήριο κατάρτισης Δ  

• Οι βασικές λειτουργίες του Adobe Premier. Η επεξεργασία ήχου σε συνάρτηση με δημιουργικούς τρόπους 
συγχρονισμού του ήχου με την εικόνα.   

• Η ψηφιακή κινηματογραφική μηχανή. Γενική επισκόπηση στα video codecs. Πως μπορούμε να 
περάσουμε ένα βίντεο στον υπολογιστή. 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ  
 
ΔΙΑΛΕΞΗ  

Η δια-σχετικότητα ήχου-εικόνας - Από τον Βουβό Κινηματογράφο μέχρι διαδραστικά πολυμέσα. Η εννοιολογική 
αντίληψη για την προετοιμασία και επεξεργασία ήχου σε συνάρτηση με δημιουργικούς τρόπους συγχρονισμού 
του ήχου με την τυπογραφία και την εικόνα.   
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Εβδομάδα 10 -  22/03/2022 

 
Εργαστήριο κατάρτισης Ε 

• Οι βασικές λειτουργίες του Adobe Audition (αν κριθεί αναγκαίο από το γκρούπ) 

• Η επεξεργασία ήχου σε συνάρτηση με δημιουργικούς τρόπους συγχρονισμού του ήχου με την εικόνα.  
 
 
 
 
Εβδομάδα 11 -29/03/2022 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ  
 
Εβδομάδα 12 - 05/04/2022 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ  
 
Εβδομάδα 13 – 12/04/2022 

 
Μικρή παρουσίασή  
Αξιολόγηση  
 
15 Απριλίου (ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) 
16 Απριλίου – 1 Μαΐου (ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ) 
5 – 9 Μαΐου (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) 
7 – 27 Μαΐου  (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) -  Παρουσίαση Τελική  Συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων εργασιών 

 
 
 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

 

• Διαλέξεις & μελέτη περιπτώσεων 

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

• Τεχνικά εργαστήρια  

• Ομαδικές και προσωπικές καθοδηγήσεις   

• Αξιολογήσεις 
 

Βιβλιογραφία • Brownie, B. (2015). Transforming type: new directions in kinetic typography. London: Bloomsbury 

Academic. 

• Woolman, M. (2001). Moving type: designing for time and space. Brighton: Rotovision. 

• Shaw, A. (2015). Design for motion: fundamentals and techniques of motion design. Abingdon: 

Routledge. 

• Woolman, M. (2005). Type in motion 2. London: Thames & Hudson.  (available) 

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

Princeton Architectural Press.  (available) 

• White, A.W. (2011).The elements of graphic design : space, unity, page architecture, and type. New York: 

Allworth Press.  (available) 

• Poynor, E. (1991). Typography now-the next wave. Internos Books.  (available) 

• Klanten, R. (2006). Altitude: contemporary Swiss graphic design. Berlin: Die Gestalten Verlag.  (available) 

•  Klanten, R. (2000). North by north : Scandinavian graphic design. Berlin: Gestalten Verlag. (available) 

• Fawcett-Tang, R. (2007). New typographic design. Connecticut: Yale University Press. (available) 

• Spencer, H. (2004). Pioneers of modern typography. Massachusetts: MIT Press. 
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•  (available) 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ και ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 

 

[περιοδικά] 

_Computer Arts 

_IdN (look for moving type edition) 

  

 

 

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 (10%) 

• Εργασία Β (20%) 

• Εργασία Γ (20%) 

• Εργασία Δ (20%) 

• Τελική Εξέταση (30%) 
 

Γλώσσα Ελληνικά 

 
 


