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Τίτλος Μαθήματος Κοινωνική Σχεδίαση στην Οπτική Επικοινωνία  

Κωδικός 
Μαθήματος 

ΠΓΤ 400 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό Πρακτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό  

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

Τέταρτο / Φθινόπωρο 

Όνομα Διδάσκοντα Θησέας Μουζουρόπουλος 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα = 3  

Τετ. 13.00 – 
16.00 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα = 0 

Τετ. 13.00 – 
16.00 

Στόχος Μαθήματος 
Το μάθημα αυτό εξερευνά τις Γραφικές Τέχνες ως μέσο επικοινωνίας κοινωνικών & 
πολιτικών μηνυμάτων στη σύγχρονη εποχή (Social Design). 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνεται αναφορά στην ιστορία των Γραφικών Τεχνών 
μέσα στα πλαίσια της Κοινωνικής Σχεδίασης και εστιάζεται γενικότερα στον κοινωνικό 
ρόλο του σχεδιαστή.  

Εξετάζονται και αναλύονται σύγχρονες καμπάνιες επικοινωνίας που αφορούν την 
οικολογία, υγεία, ασφάλεια και γενικότερα κοινωνικά προβλήματα που αφορούν το 
τοπικό και διεθνές κοινωνικό σύνολο. Μέσα από τις διαλέξεις οι φοιτητές αναπτύσσουν 
και εξελίσσουν τόσο τις δημιουργικές όσο και τις οργανωτικές τους ικανότητες για τη 
δημιουργία κοινωνικής καμπάνιας.   

Σε πρακτικό επίπεδο οι φοιτητές καλούνται να προσδιορίζουν ένα πρόβλημα που αφορά 
το κοινωνικό σύνολο, με απώτερο σκοπό την παραγωγή γραφιστικού έργου (έντυπου & 
ψηφιακού) για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Οι φοιτητές έρχονται σε 
επαφή με υπάρχοντες οργανισμούς και διαχειρίζονται πραγματικά δεδομένα. 

 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

• Aναλύει τον κοινωνικοπολιτικό ρόλο του σχεδιαστή μέσω ιστορικής και 
σύγχρονης αναφοράς. 

• Διατυπώνει εννοιολογικές ιδέες και λύσεις σε ζητήματα επικοινωνίας και 
σχεδιασμού κοινωνικής καμπάνιας  

• Συστήνει στρατηγικές προτάσεις επικοινωνίας με σαφήνεια και 
επιχειρηματολογία κάνοντας χρήση έντυπων και οπτικοακουστικών μεθόδων. 

• Συνθέτει εναλλακτικά σύγχρονα μέσα επικοινωνίας με απώτερο σκοπό την 
παραγωγή εφαρμογών προώθησης και επικοινωνίας (branding)  

• Να αξιολογεί μέσω κριτικής σκέψης το τελικό αποτέλεσμα  
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Προαπαιτούμενα ΠΓΤ 303 Γραφιστική και 

Διαφήμιση  

Συναπαιτούμενα  

 
Pgt 450 Πρακτική Άσκηση 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 
 
Εβδομάδα 1 -> 14 Sept 
 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
Αναλυτική επισκόπηση του μαθήματος (περιγραφή και υποχρεώσεις του φοιτητή/τριας).  
 
ΔΙΑΛΕΞΗ 
H σημαντικότητα και ο κοινωνικός ρόλος του σχεδιαστή, τόσο μέσω ιστορικής αναφοράς 
και ανάλυσης, όσο και της σύγχρονης προσέγγισης στο τομέα αυτό. 
Εξερεύνηση των ρεαλιστικών δεδομένων που προκύπτουν από εργασίες που συμβάλλουν 
εποικοδομητικά και έμπρακτα στο κοινωνικό σύνολο 
 
Σύντομη αναφορά στην εξέλιξη της αφίσας δίνοντας έμφαση στη συμβολή της 
Γραφιστικής ως μέσο επικοινωνίας οικολογικών και γενικότερα κοινωνικών μηνυμάτων.  
Η εξέλιξη της αφίσας ως μέσο προώθησης θεμάτων πολιτιστικού περιεχομένου 
 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
Γραφικές τέχνες και επικοινωνία κοινωνικών/πολιτιστικών μηνυμάτων στη σύγχρονη 
ψηφιακή εποχή (public campaign) 
 
Οπτική παρουσίαση και συζήτηση. 
 
Εβδομάδα 2 ->21 Sept 
 
Παράδοση: Αρχική πρόταση φοιτητών (προσχεδιακή δομή 2 θεματών) 
 
Περιγραφή της στρατηγικής επικοινωνίας (Καμπάνια) η οποία συμπεριλαμβάνει τις 
εφαρμογές (ψηφιακών και μη) οι οποίες με συνοχή θα ενισχύουν την Καμπάνια. 
 
Στοιχεία από την έρευνα σας και γενική περιγραφή του θέματος. 
Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε στο Σχεδιάγραμμα Παρουσίασης 
 
Περαιτέρω ανάλυση του θέματος και ομαδική συζήτηση  
 
 
Εβδομάδα 3 -> 28 Sept 
Παράδοση: Τελική Οπτική Παρουσίαση στρατηγικής πρότασης φοιτητών 
Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε στο Σχεδιάγραμμα Παρουσίασης 

 
Ομαδικη συζητηση.  
Ατομικές εισηγήσεις και παρατηρήσεις 
 
 
Εβδομάδα 4 -> 5 October 
ΔΙΑΛΕΞΗ 
Σχεδιασμός Ταυτότητας και Branding 
Αναφορά και ανάλυση υφιστάμενων Social Design Campaigns 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣ  
 
Ατομικές εισηγήσεις και παρατηρήσεις 
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Εβδομάδα 5 -> 12 October  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣ  
Ομαδικη συζητηση.  
Ατομικές εισηγήσεις και παρατηρήσεις 
 
 
Εβδομάδα 6 ->19 October  
Ομαδικη συζητηση.  
Ατομικές εισηγήσεις και παρατηρήσεις 
 
 
 
Εβδομάδα 7 -> 26 October 
Ομαδικη συζητηση.  
Παράδοση 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ MEΡΟΣ Α 
 
 
Εβδομάδα 8 -> 02 November 
 
 
ΔΙΑΛΕΞΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΠΤΩΣΕΩΝ  [case studies] 
Witty Thinking in graphic design 
Η σημασία του τρόπου σκέψης και η σωστή προσέγγιση του γραφικού́ σχεδιασμού για την 
επιτυχή́, δημιουργική́ και πρωτότυπη επικοινωνία μιας Καμπάνιας  
 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡIΠΤΩΣΕΩΝ  [case studies] 
Παρουσίαση περιπτώσεων μέσα στα πλαίσια του σχεδιασμού πρωτοτυπης Καμπάνιας  
Συζήτηση και εννοιολογική ανάλυση των πρακτικών τους εργασιών. 
 
 
Εβδομάδα 9  -> 09 November  
 
 
ΔΙΑΛΕΞΗ 
Κοινωνικά δίκτυα & Προώθηση 
Λειτουργιά και διαχείριση 
 
Η οπτική επικοινωνία και τα νέα μέσα στο χώρο του Social Design  
Αναφορά και ανάλυση εναλλακτικών εφαρμογών (ψηφιακές και μη) προώθησης 
κοινωνικό/πολιτιστικών Social Design. 
Εναλλακτική μεθοδολογία σχεδιασμού εφαρμογών (branding), συνδυάζοντας διάφορα 
σύγχρονα μέσα επικοινωνίας     
 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡIΠΤΩΣΕΩΝ  [case studies] 
Παρουσίαση σύγχρονων περιπτώσεων στο χώρο Social Design  και του ψηφιακού 
σχεδιασμού UI/UX 
Συζήτηση και εννοιολογική ανάλυση των πρακτικών τους εργασιών. 
 
Σχεδιασμός UI 
Τεχνικές προδιαγραφές (bitmap typefaces, responsive design, modular grids, moodboards) 
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Εβδομάδα 10  -> 16 November 
Eργαστήρια – Ατομική Επίβλεψη. 
 
 
 
 
Εβδομάδα 11 ->  23 November 
Eργαστήρια – Ατομική Επίβλεψη. 
 
 
 
Εβδομάδα 12  -> 30 November 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ 
Eργαστήρια – Ατομική Επίβλεψη. 
 
 
Εβδομάδα 13  -> 07 December 

Παρουσιαση και κριτικη προσχεδίων  
 

 

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 
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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%) 

• Εργασία Β (30%) 

• Τελική Εξέταση (40%) 
 

Γλώσσα Ελληνικά 

 
 


