
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟY

κατεύθυνση

θέμα

στρατηγική και
πρόταση θέματος 

  

εφαρμογές 

παραδοτέα

Γραφικές τέχνες και επικοινωνία κοινωνικών/πολιτιστικών μηνυμάτων στη σύγχρονη εποχή (socail 
design)

Καλείστε να προσδιορίσετε ένα θέμα (πρόβλημα) που θα μπορούσε να αφορά την οικολογία, υγεία, 
ασφάλεια και γενικότερα κοινωνικά και πολιτικά θέματα που αφορούν κυρίως το τοπικό ή το διεθνές 
κοινωνικό σύνολο - π.χ Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για προβλήματα 
διακίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Καλείστε να μελετήσετε τα θέματα προς έμπνευση που βρίσκονται στη τελευταία σελίδα της 
εργασίας

Μετέπειτα καλείστε να προσδιορίσετε την πρακτική στρατηγική επικοινωνίας του θέματος σας 
(communication campaign), έτσι ώστε να θίγετε ή γενικότερα να επικοινωνείτε το “πρόβλημα” στα 
πλαίσια των γραφιστικών εφαρμογών, σε συνδυασμό με άλλα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας 
(πολυμέσα). 

Καλείστε να πειραματιστείτε με διάφορες εφαρμογές και να ανακαλύψετε την πιο ιδανική 
σχεδιαστική προσέγγιση και μεθοδολογία έτσι ώστε η τελική πρακτική εργασία σας (Campaign 
design) να επικοινωνεί το μήνυμα που θέλετε να προβάλετε (think outside the box). 

Μέρος Α
α) Απλή πρόταση(1st week): Οι φοιτητές καλούνται να ερευνήσουν διάφορα θέματα (1-2 κοινωνικά 
προβλήματα) συλλέγοντας τις ανάλογες πληροφορίες που υποστηρίζουν την ανάγκη σχεδιασμού 
καμπάνιας. Καλείστε να καταθέσετε σε PDF 1-2 προτάσεις οι οποίες θα ακολουθούν το 
Σχεδιάγραμμα Παρουσίασης σε αρχικό πρόχειρο draft επίπεδο (βλέπε επομένη σελίδα).   
Οι προτάσεις των φοιτητών θα συζητηθούν σε ομαδικό επίπεδο στη τάξη. 

β) Τελική Οπτική Παρουσίαση πρότασης (2nd Week): Περαιτέρω ανάλυση του θέματος και της 
στρατηγικής επικοινωνίας (πληροφορίες και οπτικό υλικό) η οποία ακολουθεί τη μορφή του 
Σχεδιάγραμματος Παρουσίασης (βλέπε επομένη σελίδα). Η παρουσίαση πρέπει να εκτελεστεί με 
σαφήνεια και επιχειρηματολογία κάνοντας χρήση έντυπων και ψηφιακών μεθόδων (projector). 
Παράδοση και σε μορφή PDF

Μέρος Β
Σε αυτό το μέρος, καλείστε να σχεδιάσετε μια σειρά αφισών (3 αφίσες ) οι οποίες θα 
επικοινωνούν/προωθούν το θέμα που θέλετε να προβάλετε.
Σημειώστε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα με την πρόταση και το θέμα του κάθε φοιτητή, 
καθίσταται αναγκαία η δημιουργία ταυτότητας (π.χ Οργανισμός Προστασίας Ζώων) ή 
επανασχεδιασμός υφιστάμενης ταυτότητας (λογότυπο).

Μέρος Γ 
Καλείστε να δημιουργήσετε σειρά διαφόρων εφαρμογών (στρατηγική) οι οποίες με συνοχή 
ακολουθούν την Καμπάνια Επικοινωνίας - π.χ Leaflets, motion graphics, smartphone apps, τσάντες, 
postcards, fliers, mouse pads, σχεδιασμός συσκευασίας, billboards, χάρτες, σχεδιασμός 
πληροφορίας)   

Δεν υπάρχει προκαθορισμένος αριθμός πρακτικών παραδοτέων. Ο αριθμός των πρακτικών 
παραδοτέα θα προκαθορίζονται και θα εγκρίνονται από τον υπεύθυνο καθηγητή ανάλογα με την 
πρόταση/θέμα του κάθε φοιτητή.

Μέρος Δ 
Καλείστε να προσαρμόσετε ανάλογα το οπτικό σας κόνσεπτ και να δημοσιεύσετε (publish) την 
καμπάνια σας σε ένα κοινωνικό δίκτυο της επιλογής σας, έτσι ώστε να ενισχυθεί η προβολή της 
καμπάνιας σας Π.Χ instagram 
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πρόκληση

1. Περιγραφή θέματος (πρόβλημα): Που, ποτε, γιατι?

2. Δεδομένα & ανάλυση: Να παρουσιαστούν και να αναλυθούν τα πραγματικά δεδομένα 
που περιγραφούν το πρόβλημα

3. Οπτική έρευνα που περιγραφεί το πρόβλημα

4. Οπτική έρευνα που περιγραφεί τις δημιουργικές προσπάθειες που έχουν γίνει στο 
παρελθόν με σκοπό την επικοινωνία του προβλήματος. Αν δεν έχουν γίνει τότε να 
παρουσιαστεί οπτικό υλικό από συναφές θέματα 

5. Περιγραφή στρατηγικής επικοινωνίας του θέματος σας: Αναφορά στο βασικό κόνσεπτ 
προσέγγισης (slogans). 

6. Περιγραφή της μεθοδολογίας σχεδιασμού που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε καθώς 
και των εφαρμογών (branding elements) που θα δημιουργηθούν. Η παρουσίαση πρέπει 
να στηρίζεται τόσο με ιστορικά όσο και με σύγχρονα υφιστάμενα οπτικά παραδείγματα. Η 
παρουσίαση πρέπει να γίνεται με σαφήνεια και επιχειρηματολογία κάνοντας χρήση 
έντυπων και ψηφιακών μεθόδων έτσι ώστε ο θεατής να μπορεί να καταλάβει πως θα 
εφαρμοστεί οπτικά το βασικό κόνσεπτ προσέγγισης. 

7. Γιατί πιστεύεις η δική σου προσπάθεια θα είναι καλύτερη;

Σας δίνετε η πρόκληση:
 
• να ανακαλύψετε την πιο ιδανική σχεδιαστική προσέγγιση έτσι ώστε η τελική εργασία σας 
να επικοινωνεί  με ευκρίνεια και σαφήνεια τις πληροφορίες και γενικότερα την ιδέα που 
θέλετε να προβάλετε. Προς τούτο είναι δεν πρέπει να να θυσιαστεί η δημιουργικότητα 
σας.
• να πειραματιστείτε με την μεθοδολογία οπτικοποίησης των πληροφοριών και γενικότερα 
της έρευνας 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 ελευθέρα οποιαδήποτε υλικά και μεθόδους για την παραγωγή του 
οπτικού υλικού
• να χρησιμοποιήσετε όλα τα διαθέσιμα δημιουργικά μέσα και εργαλεία, συνδυάζοντας  
με δημιουργικό τρόπο.

σχεδιάγραμμα 
μαθήματος

(subject outline)

Χρονοδιάγραμμα, αναλυτική εβδομαδιαία περιγραφή μαθήματος, σκοπός και μαθησιακά 
αποτελέσματα, επικοινωνία με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό, μπορουν να εξασφαλιστούν 
από το περιγραφή μαθήματος (subject outline)

σχεδιάγραμμα 
παρουσίασης
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θέματα προς έμπνευση --> 

social design & campaign design
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θέματα για έμπνευση 
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Research and think of your own 
subjects

A subject regarding the negatives of the 
communication revolution, 

Negatives of social media in our society
 
Stop Being Cellfish! (against selfies) 

Trump or Trash? (a campaign about Trump 
and his racist political ideas)

Refugees EU problem 

Brexit Racism

ISIS problems (terrorism)

Save Akamas

Plastic bag problem in CY, 

Overfishing in CY

Did you know that elephants & rhinos will 
go extinct soon?

Animal extinction 

Illegal fishing (the devastating effects on 
our planet of overfishing)

Getout (a campaign against coffee culture)

Against Greeklish

GMO food 

Go organic 

Anti McDonalds Campaign 

Abortion
Affirmative Action
Affordable Care Act (Obamacare)
Ageism / Age Discrimination
Airport Screening Procedures
Airport Security
Alcoholism
Animal Rights
Anorexia Nervosa
Anti-Muslim Discrimination
Binge Drinking
Birth Control
Bulimia Nervosa
Bullying
Campus Crime
Capital Punishment / Death Penalty
Chemical Weapons
Child Abuse
Child Labor
Classism
Climate Change
Cloning
Colorisim
Cloud Hacking
Computer Hacking
Corporal Punishment
Corporate Downsizing
Cyber Bullying (Cyberbullying)
Date Rape
Disaster Relief
Domestic Violence
Dream Act
Drinking and Driving
Driving While Black
Drug Abuse / Drug Addiction
Eating Disorders
Ebola Virus Disease
Embryonic Stem Cell Research
Environmental Pollution
Environmental Racism
Equal Pay
Euthanasia / Mercy Killing / Assisted 
Suicide
Excessive Force By Law Enforcement
Felony Disenfranchisement
Gang Violence
Gay Rights
Genetic Engineering
Genetically Modified Food
Gentrification
Global Warming
Gun Control
Gun Rights
Hate Crimes
Hazing
Health Care Disparities
Health Care Reform

HIV / AIDS
Home Forclosures
Homelessness
Honor Killings
Human Trafficking
Hunger
Identify Theft
Illegal Immigration
Legalization of Marijuana
Legalization of Prostitution
Mall Shootings
Mass Murder
Meth Labs (Methamphetamine 
Laboratories)
Militarization of Police
Minimum Wage
NRA
National Rifle Association
Obamacare (Affordable Care Act)
Obesity
Organ and Body Donation
Outsourcing Jobs
Pedophilia
Photobombs
Police Brutality
Police Militarization
Pollution
Pornography
Poverty
Prayer in Schools
Racial Disparities in Health Care
Racial Disparities in Sentencing
Racial Profiling
Racism
Rape
Retail Profiling
Recycling and Conservation
Right to Work
Same-Sex Marriage
Sex Trade
Sexism
Sexual Harassment
Sexting
Shopping While Black
Single Parenting
Sleeper Cells
Smoking / Tobacco Use
Social Networking and Privacy
Spousal Abuse
Stand Your Ground Laws
Steroid Use in Sports
Stereotyping
Suicide
Sweat Shops
Teen Pregnancy
Terrorism 
Texting While Driving

Texting While Walking
Unemployment
Union Busting
Vigilantism
Violence in Schools
Violence in Music Videos
Violence in Video Games
Voter Disenfranchisement
Voting Rights Restrictions
Workplace Violence

social design & campaign design
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