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master you data and form will rise to meet you
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.

εργασία

σας δίνετε η 
πρόκληση

Στάδιο 1
Καλείστε να ερευνήσετε εις βάθος το θέμα της προσωπικής σας πρότασης (διατριβή), 
με απώτερο σκοπό τη συλλογή και οργάνωση των πληροφοριών/δεδομένων (data). 
Μετέπειτα καλείστε να παρουσιάσετε (στο projector) την ερευνά & ανάλυση δεδομένων 
(data), την οπτική έρευνα, τη μεθοδολογία και γενικότερα την εννοιολογική και πρακτική 
προσέγγιση της εργασίας Α σε συνάρτηση με τη πρόταση της διατριβής τους μέσω του 
σχεδιασμού πληροφορίας. (15 min each - βλέπε σχεδιάγραμμα παρουσίασης πρότασης)
 
Στάδιο 2
Καλείστε, μέσω κριτικής σκέψης και ανάλυσης, να κατανοήσετε τα δεδομένα και τις 
πληροφορίες που συλλέξατε και μετέπειτα να πειραματιστείτε με διαφόρους τρόπους 
οπτικοποίησης (σχεδιασμός) των πληροφοριών αυτών (drafts)   

Στάδιο 3
Καλείστε να δημιουργήσετε μια Α2+ αφίσα συνθέτοντας τα οπτικά αποτελέσματα απο το 
στάδιο 1 (infographics), με απώτερο σκοπό η αφίσα αυτή να επικοινωνεί/θίγει το θέμα της 
προσωπικής σας πρότασης (διατριβή).

Στάδιο 4
Καλείστε να παρουσιάσετε την τελική σας εργασία (15min στο projector) εξηγώντας την 
προεργασία, ερευνά, μεθοδολογία καθώς και την εννοιολογική και πρακτική σας 
προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, πρέπει να αξιολογήσετε την εργασία 
σας και να παραδώσετε γραπτώς την αξιολόγηση του έργου σας (300-400 λέξεις - βλέπε 
σχεδιάγραμμα τελικής παρουσίασης)

- να ανακαλύψετε την πιο ιδανική σχεδιαστική προσέγγιση έτσι ώστε η τελική εργασία 
σας, με ευκρίνεια και σαφήνεια, να επικοινωνεί τις στατιστικές πληροφορίες και 
γενικότερα την ιδεολογία και το μήνυμα που θέλει να προβάλει η έρευνα που σας έχει 
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 θα αντανακλούν την σύγχρονη, 
νεωτεριστική, εναλλακτική και αισθητική εικόνα της εποχής μας.
 
- να βελτιώσετε την οπτική επικοινωνία μεταξύ των πληροφοριών και του θεατή χωρίς να 
καταφεύγετε σε προσφερόμενες λύσεις.
  
- να χρησιμοποιήσετε όλα τα διαθέσιμα δημιουργικά μέσα και εργαλεία και να 
προσπαθεισετε να συνδυάσετε όσα πιο πολλά μέσα μπορείτε με δημιουργικό και 
εναλλακτικό τρόπο
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συνέχεια στην πίσω σελίδα >>



προθεσμία 8 weeks

χρήσιμες 
πληροφορίες 

www.theseas.com.cy/
Επισκεφτείτε αυτή την ιστοσελίδα για να βρείτε αρχεία και άλλες χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με την εργασία. Για πρόσβαση στις εργασίες φοιτητών, κάντε κλικ στο τόξο πάνω 
και δεξιά της ιστοσελίδας και πατήστε το ΜΑ Login.

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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>> συνέχεια από σελίδα 1

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 και αναφορά στο γενικό βασικό κόνσεπτ προσέγγισης. 

6. Περιγραφή της μεθοδολογίας σχεδιασμού που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Η 
παρουσίαση πρέπει να στηρίζεται τόσο με ιστορικά όσο και με σύγχρονα υφιστάμενα 
οπτικά παραδείγματα (π.χ χρήση dada τυπογρσφίας συνδιαζοντας φωτο-κολάζ). 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;

σχεδιάγραμμα
 παρουσίασης

πρότασης

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 και αναφορά στο γενικό βασικό κόνσεπτ προσέγγισης. 

6. Περιγραφή της μεθοδολογίας σχεδιασμού που χρησιμοποιήθηκε. Η παρουσίαση 
πρέπει να στηρίζεται τόσο με ιστορικά όσο και με σύγχρονα υφιστάμενα οπτικά 
παραδείγματα (π.χ χρήση dada τυπογραφίας συνδιαζοντας φωτο-κολάζ). 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. Αξιολόγηση.

σχεδιάγραμμα
τελικής 

παρουσίασης


