
 
 
 
 

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός Πληροφορίας 
Κωδικός Μαθήματος: ΠΓΤ 503 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό Πρακτικό  

Επίπεδο 
 

Μεταπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο φοίτησης: Πρώτο Έτος / Άνοιξη 
Όνομα Διδάσκοντα Θησέας Μουζουρόπουλος 

 
ECTS Μονάδες: 7.5 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: ΠΓΤ 502 Γραφιστική και Πρόταση Εργου 

Συναπαιτούμενα Κανένα 

Κατεύθυνση: MA Γραφιστική Επικοινωνία 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά 

Τμήμα: 
 

Πολυμέσων & Γραφικών Τεχνών 

Διαλέξεις & Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δευτέρα 18.00-21.00    

Αίθουσα: ΕΓΡΑ 

Γραφείο: Κτίριο Ιακωβίδη, 1ος Οροφος 

Ώρες Γραφείου: Προκαθορισμένη συνάντηση 

Τηλέφωνο γραφείου: 25002192  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: t.mouzouropoulos@cut.ac.cy 

	
	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	

Σκοπός	του	μαθήματος	αυτού	είναι	να	δώσει	διορατικότητα	στη	πρακτική	και	θεωρητική	διατριβή	
των	φοιτητών	του	μεταπτυχιακού	προγράμματος	μέσω	της	φιλοσοφίας	του	σχεδιασμού	
πληροφορίας.		
	
Το	μάθημα	αυτό	εξερευνά	τον	σχεδιασμό	πληροφορίας	σε	σύνθετα	προβλήματα	γραφιστικής	
επικοινωνίας	έτσι	ώστε	να	προετοιμάσει	τους	φοιτητές	του	μεταπτυχιακού	προγράμματος	να	
αναπτύξουν	και	να	εξελίξουν	τις	εννοιολογικές	και	δημιουργικές	τους	ικανότητες,	για	την	
προετοιμασία	και	το	σχεδιασμό	συστημάτων	σήμανσης,	οπτικοποίησης	δεδομένων	και	
χαρτογράφησης.	Ερευνώνται	η	ιστορία	και	η	φιλοσοφία	του	σχεδιασμού	πληροφορίας	καθώς	και	οι	
οικονομικοί,	τεχνικοί,	περιβαλλοντικοί	και	πρακτικοί	παράγοντες	που	επηρεάζουν	σχεδιαστικές	
αποφάσεις	στο	σχεδιασμό	πληροφορίας.	Το	μάθημα	αυτό	επεκτείνεται	στις	σύγχρονες	εφαρμογές,	
καθώς	και	στις	εναλλακτικές	μορφές	σχεδιασμού	πληροφορίας	όπως:	ψηφιακές	διαδραστικές	
εφαρμογές,		ψηφιακή	σηματοδότηση	και	ψηφιακά	διαγράμματα.	
	
	



ΣΚΟΠΟΙ	ΤΟΥ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:	
Οι	σκοποί	του	μαθήματος	είναι	να:	

• Να	μεταδώσει	στους	φοιτητές/τριες	(σε	μεταπτυχιακό	επίπεδο)	μεθόδους	αντίληψης,	έρευνας,	
οργάνωσης	και	κριτικής	σκέψης	για	την	παραγωγή	ιδεών	και	λύσεων	σε	ζητήματα	σχεδιασμού	
πληροφορίας.	

• Να	εμβαθύνει	τις	γνώσεις	των	φοιτητών	σχετικά	με	τον	κοινωνικό	ρόλο	του	σχεδιασμού	
πληροφορίας,	μέσω	ιστορικής	και	σύγχρονης	ανάλυσης.	

• Να	εξειδικεύσει	τους	φοιτητές	στην	οπτικοποίηση	δεδομένων	μέσω	πρακτικών	εργασιών	γύρω	
από	τα	θέματα	της	διατριβής	των	φοιτητών	του	μεταπτυχιακού	προγράμματος.	

• Να	εμπεδώσει	στους	φοιτητές,	εναλλακτικές	μορφές	ιεράρχησης,	σύνθεσης	και	
δόμησης/αναδόμησής	της	πληροφορίας.	

• Να	προσφέρει	διορατικότητα,	μέσω	της	φιλοσοφίας	του	σχεδιασμού	πληροφορίας,	στα	θέματα	
της	διατριβής	των	φοιτητών	του	μεταπτυχιακού	προγράμματος.		

	

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:	
Με	την	ολοκλήρωση	του	μαθήματος	ο/η	φοιτητής/τρια	αναμένεται	να	είναι	σε	θέση	να:	

• Αναθεωρεί	τους	πρακτικούς,	χρονικούς	και	τεχνικούς	περιορισμούς	που	επηρεάζουν	σύνθετα	
προβλήματα	σχεδιασμου	πληροφορίας	N.	

• Προτείνει	και	να	οργανώνει	ολοκληρωμένο	πλάνο	για	την	εκτέλεση	και	περάτωση	των	πρακτικών	
εργασιών,	με	συστηματικότητα	κι	επιστημονική	προσέγγιση	στα	πλαίσια	του	σχεδιασμού	
πληροφορίας.	

• Υιοθετεί	ουσιαστική	και	αξιοσημείωτη	έρευνα	(συλλογή	και	ανάλυση	πληροφοριών)	που	μέσω	
κριτικής	σκέψης	να	μπορεί	να	εφαρμόζει	σε	πρακτικό	επίπεδο.	

• Επιλύει	σύνθετα	προβλήματα	επικοινωνίας	μέσω	πρακτικών	εφαρμογών	του	σχεδιασμού	
πληροφορίας	

• Ερμηνεύει	και	να	μεταδίδει	το	θέμα	της	πρακτικής/θεωρητικής	διατριβής	του/της	μέσω	της	
φιλοσοφίας	σχεδιασμού	πληροφορίας.	

• Aποδεικνύει	μέσα	από	την	εργασία	του/της	ότι	μπορεί	να	θέσει	ανεξάρτητους,	δημιουργικούς	
στόχους	με	πρωτοτυπία,	αυθεντικότητα	κι	αισθητική,	εξερευνώντας	ένα	ευρύ	φάσμα	από	
εναλλακτικές	προσεγγίσεις	στο	σχεδιασμό	πληροφορίας.	

• Αξιολογεί	και	να	παρουσιάζει	τα	τελικά	του/της	πρακτικά	αποτελέσματα	μέσω	ανάλυσης	της	
μεθοδολογίας	και	της	προεργασίας	που	χρησιμοποιήθηκε		

	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΑΘΗΣΗΣ	ΚΑΙ	ΜΕΘΟΔΟΙ	ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:		

• Οι	φοιτητές	καλούνται	να	συμμετέχουν	ενεργά	στο	μάθημα	αξιοποιώντας	τον	χρόνο	και	τις	
παροχές	που	τους	δίδονται,	αποτελεσματικά	και	με	υπευθυνότητα.		

• Εκτός	από	τις	εβδομαδιαίες	διαλέξεις	(βλ.	εβδομαδιαίο	πρόγραμμα),	βασικό	μέρος	της	
διδασκαλίας	του	μαθήματος	αποτελείται	από:	σειρά	εβδομαδιαίων	εργασιών,	εργαστήρια,	
ομαδικές	ή	ατομικές	παρουσιάσεις	με	κριτική	και	ατομική	καθοδήγηση	

• Είναι	σημαντικό	οι	φοιτητές/τριες	να	παρευρίσκονται	ανελλιπώς	στις	συναντήσεις.	
• Οι	εργασίες	θα	παραδίδονται	στις	προκαθορισμένες	ημερομηνίες	(βλ.	εβδομαδιαίο	πρόγραμμα)		
• Η	καθυστερημένη	παράδοση	των	εργασιών	συνεπάγεται	το	μηδενισμό	τους.	
• Πέρα	από	την	επίσημη	μορφή	παράδοσης	της	τελικής	εργασίας	σας,	όλες	οι	ολοκληρωμένες	
εργασίες	του	εξαμήνου	πρέπει	να	παραδοθούν	και	σε	ηλεκτρονική	μορφή	(αρχείο	pdf	ή	tiff)	στο	
τελευταίο	μάθημα	με	εξώφυλλο	στο	cd	όπου	θα	αναφέρεται	ευκρινώς	ο	κωδικός,	η	ημερομηνία	
και	το	ονοματεπώνυμο	του	φοιτητή/τριας.	

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΕΞΑΜΗΝΟΥ:	

Εργασίες	εξαμήνου	(2):	 2Χ40%	
Σεμινάρια/Παρουσιάσεις/Συμμετοχή/	 20%	
	 	

	



ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:	
Σύμφωνα	με	τους	μαθησιακούς	στόχους	της	εκάστοτε	εργασίας,	η	αξιολόγηση	θα	
βασίζεται	κατά	περίπτωση	στα	εξής	κριτήρια:	

1. Εμβέλεια	γνώσεων:	Εμβέλεια	γνώσεων,	σύνθεση	και	αξιολόγηση	βασικών	εννοιών	που	
σχετίζονται	με	τη	γραφιστική	επικοινωνία.	

2. Εννοιολογική	και	πρακτική	προσέγγιση:	Επίπεδο	θεωρητικών,	δημιουργικών,	εννοιολογικών	
και	τεχνικών	ικανοτήτων,	που	αντικατοπτρίζονται	στο	συνολικό	έργο		

3. Εμβάθυνση	στην	έρευνα:	Εμβάθυνση	και	ευρύτητα	της	έρευνας	που	εφαρμόζεται	σε	
θεωρητικό	και	πρακτικό	επίπεδο	(συμπεριλαμβάνεται	το	εύρος	και	η	ποιότητα	των	
προσβάσιμων	πηγών	και	της	βιβλιογραφίας)			

4. Ανάλυση	και	σύνθεση	ιδεών,	μεθοδολογία:	Ικανότητα	για	ανάλυση	και	σύνθεση	ιδεών,	
εντοπισμό	προβλημάτων	και	εξεύρεση	των	κατάλληλων	μέσων	και	διαδικασιών	για	την	
επίλυσή	τους.	

5. Δημιουργικότητα,	αυθεντικότητα	και	πρωτοβουλία:	Έκταση	του	τελικού	έργου	που	
επιδεικνύει	διερεύνηση	σε	βάθος,	και	διέπεται	από	δημιουργικό	ενδιαφέρον,	αισθητική	και	
φιλοδοξία.	

6. Ποιότητα τελικής παρουσίασης	
	
ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΚΑΙ	ΑΝΙΣΤΙΧΟΙΑ	ΒΑΘΜΟΥ	

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Κριτήρια αξιολόγησης και αντιστοιχία βαθμού 

Βαθμός 9-10 8-9 7-8 5-6,5 0-4,5 

1. Εμβέλεια γνώσεων Αξιοσημείωτο εύρος 
γνώσεων και 
εξαιρετική ικανότητα 
στη σύνθεση και 
αξιολόγηση βασικών 
εννοιών που 
σχετίζονται με τη 
γραφιστική 
επικοινωνία. 

Πολύ καλό εύρος 
γνώσεων και πολύ 
καλή ικανότητα στη 
σύνθεση και 
αξιολόγηση βασικών 
εννοιών που 
σχετίζονται με τη 
γραφιστική 
επικοινωνία. 

Βασικό εύρος γνώσεων 
και καλή ικανότητα στη 
σύνθεση και 
αξιολόγηση βασικών 
εννοιών που 
σχετίζονται με τη 
γραφιστική 
επικοινωνία. 

Αποδεκτό εύρος 
γνώσεων και 
περιορισμένη 
ικανότητα στη σύνθεση 
και αξιολόγηση 
βασικών εννοιών που 
σχετίζονται με τη 
γραφιστική 
επικοινωνία. 

Μη αποδεκτό εύρος 
γνώσεων και φτωχή 
ικανότητα στη σύνθεση 
και αξιολόγηση 
βασικών εννοιών που 
σχετίζονται με τη 
γραφιστική 
επικοινωνία. 

2. Εννοιολογική και 
πρακτική προσέγγιση 

Υψηλότατο επίπεδο 
θεωρητικών, 
δημιουργικών, 
εννοιολογικών και 
τεχνικών ικανοτήτων, 
που 
αντικατοπτρίζονται στο 
συνολικό έργο. 

Υψηλό επίπεδο 
θεωρητικών, 
δημιουργικών, 
εννοιολογικών και 
τεχνικών ικανοτήτων, 
που 
αντικατοπτρίζονται στο 
συνολικό έργο. 

Καλό επίπεδο 
θεωρητικών, 
δημιουργικών, 
εννοιολογικών και 
τεχνικών ικανοτήτων, 
που 
αντικατοπτρίζονται στο 
συνολικό έργο. 

Μέτριο επίπεδο 
θεωρητικών, 
δημιουργικών, 
εννοιολογικών και 
τεχνικών ικανοτήτων, 
που 
αντικατοπτρίζονται στο 
συνολικό έργο. 

Χαμηλό επίπεδο 
θεωρητικών, 
δημιουργικών, 
εννοιολογικών και 
τεχνικών ικανοτήτων, 
που 
αντικατοπτρίζονται στο 
συνολικό έργο. 

3. Εμβάθυνση  
στην έρευνα 

Ουσιαστική εμβάθυνση 
και  αξιοσημείωτη 
ευρύτητα της έρευνας 
που εφαρμόζεται σε 
θεωρητικό και 
πρακτικό επίπεδο. 

Εμβάθυνση και  πολύ 
καλή ευρύτητα της 
έρευνας που 
εφαρμόζεται σε 
θεωρητικό και 
πρακτικό επίπεδο. 

Επαρκής εμβάθυνση 
και  καλή ευρύτητα της 
έρευνας που 
εφαρμόζεται σε 
θεωρητικό και 
πρακτικό επίπεδο. 

Μερική εμβάθυνση και  
περιορισμένη 
ευρύτητα της έρευνας 
που εφαρμόζεται σε 
θεωρητικό και 
πρακτικό επίπεδο. 

Ανεπαρκής εμβάθυνση 
και  στενότητα της 
έρευνας που 
εφαρμόζεται σε 
θεωρητικό και 
πρακτικό επίπεδο. 

4. Ανάλυση και 
σύνθεση ιδεών, 
μεθοδολογία 

Εξαιρετική ικανότητα  
και μεθοδικότητα για 
ανάλυση και σύνθεση 
ιδεών, εντοπισμό 
προβλημάτων και 
εξεύρεση των 
κατάλληλων μέσων και 
διαδικασιών για την 
επίλυσή τους. 

Πολύ καλή ικανότητα  
και μεθοδικότητα για 
ανάλυση και σύνθεση 
ιδεών, εντοπισμό 
προβλημάτων και 
εξεύρεση των 
κατάλληλων μέσων και 
διαδικασιών για την 
επίλυσή τους. 

Καλή ικανότητα  και 
μεθοδικότητα για 
ανάλυση και σύνθεση 
ιδεών, εντοπισμό 
προβλημάτων και 
εξεύρεση των 
κατάλληλων μέσων και 
διαδικασιών για την 
επίλυσή τους. 

Μέτρια ικανότητα  και 
μεθοδικότητα για 
ανάλυση και σύνθεση 
ιδεών, εντοπισμό 
προβλημάτων και 
εξεύρεση των 
κατάλληλων μέσων και 
διαδικασιών για την 
επίλυσή τους. 

Ανεπαρκής ικανότητα  
και μεθοδικότητα για 
ανάλυση και σύνθεση 
ιδεών, εντοπισμό 
προβλημάτων και 
εξεύρεση των 
κατάλληλων μέσων και 
διαδικασιών για την 
επίλυσή τους. 

5. Δημιουργικότητα, 
αυθεντικότητα και 
πρωτοβουλία 

Αξιοσημείωτη 
ευρύτητα του τελικού 
έργου που επιδεικνύει 
βαθύτατη διερεύνηση 
και διέπεται από 
ανεξάρτητο 
δημιουργικό 
ενδιαφέρον, αισθητική 
και φιλοδοξία. 

Πολύ καλή ευρύτητα 
του τελικού έργου που 
επιδεικνύει βαθιά 
διερεύνηση και 
διέπεται από 
ανεξάρτητο 
δημιουργικό 
ενδιαφέρον, αισθητική 
και φιλοδοξία. 

Καλή ευρύτητα του 
τελικού έργου που 
επιδεικνύει επαρκή 
διερεύνηση και 
διέπεται από 
ανεξάρτητο 
δημιουργικό 
ενδιαφέρον, αισθητική 
και φιλοδοξία. 

Μέτρια ευρύτητα του 
τελικού έργου που 
επιδεικνύει 
περιορισμένη 
διερεύνηση και 
διέπεται οριακά από 
δημιουργικό 
ενδιαφέρον, αισθητική 
και φιλοδοξία. 

Στενότητα του τελικού 
έργου που επιδεικνύει 
ανεπαρκή διερεύνηση 
και δεν διέπεται από 
ανεξάρτητο 
δημιουργικό 
ενδιαφέρον, αισθητική 
και φιλοδοξία. 

6. Ποιότητα τελικής 
παρουσίασης 

Εξαιρετική Πολύ καλή Καλή Μέτρια Μη αποδεκτή 

	



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ	ΒΙΒΛΙΑ	(ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ):	 	
	
Based	on	Practice:	

• R.	Klanten,	N.	Bourquin,	S.	Ehmann,	F.	van	Heerden	,	Data	Flow:	Visualising	Information	in	
Graphic	Design,	Die	Gestalten	Verlag	[2008]	

• R.	Klanten,	S.	Ehmann	,	N.	Bourquin,	T.	Tissot,	Data	Flow	2:	Visualizing	Information	in	Graphic	
• Design,	Die	Gestalten	Verlag	(2010)	
• Isabel	Meirelles,	Design	for	information:	An	introduction	to	the	histories,	theories,	and	best	

practices	behind	effective	information	visualizations,	Rockport	Publishers	[	2013]	

• Paul	Mijksenaar,	Visual	Function:	An	Introduction	to	Information	Design,	Princeton	
Architectural	Press	(1997)	

• Roger	Fawcett-Tang,	Mapping	Graphic	Navigational	Systems,	RotoVision	(2008)		
• Craig	Berger	Wayfinding:	Designing	and	Implementing	Graphic	Navigational	Systems,	

RotoVision	(2005)*	
• David	Mccandless,	Information	is	Beautiful,	Collins	Design	
• Andreas	Uebele,	Signage	Systems	and	Information	Graphics,	Thames	&	Hudson	(2007)*	
• Paul	Mijksenaar	and	Piet	Westendorp,	Open	Here,	Thames	&	Hudson	Ltd	(1999)	
• Nader	Vossoughlan,	Otto	Neurath:	The	Language	of	Global	Polis,	NAi	Publishers	(2008)		
• Edo	Smitshuijzen,	Signage	Design	Manual,	Lars	Müller	Publishers	(2007)	
• Mark	Balnaves,	James	Donald,	Donald	Stephanie	Hemelryk,	The	Global	Media	Atlas	

• Robert	L.	Harris,	Information	Graphics:	A	Comprehensive	Illustrated	Reference,	Oxford	
University	Press	USA	(2000)	

• Κωνσταντόπουλος	Πάνος,	Γραφήματα,	Gramma	(2008)	
• Wang	Shaoqiang,	New	Signage	Design:	Connecting	People	&	Spaces,	Promopress	(2015)	
• Victor	Cheung,	You	are	here	:	a	new	approach	to	signage	and	wayfinding,	Victionary	(2013)	

	
Based	on	Theory:	
• Edward	Tufte,	Envisioning	Information,	Graphics	Press	(1990)	
• Edward	Tufte,	The	Visual	Display	of	Quantitative	Information,	Graphics	Press	(2001)	
• Edward	Tufte,	Visual	Explanations,	Graphics	Press	(1997)	
• Robert	E.	Jacobsen,	Information	Design,	MIT	Press	(1999)	
• Darrel	Huff,	Irving	Geis,	How	to	Lie	With	Statistics,	W.	W.	Norton	&	Company	(1993)	
• Colin	Ware,	Information	Visualization,	Morgan	Kaufmann	(2004)	
• Alan	M.	MacEachren,	How	Maps	Work:	Representation,	Visualization	and	Design,	The	

Guilford	Press,	(2004)	
	

Iconography:	

• Henry	Dreyfuss,	Symbol	Sourcebook:	An	Authoritative	Guide	to	International	Graphic	
Symbols,	John	Wiley	and	Sons	(1984)	

	
Helpful	additional	practices:	

• Willi	Kunz,	Typography:	Macro	and	Microaesthetics,	Arthur	Niggli	(2000)	
• Willi	Kunz,	Typography:	Formation	+Transformation,	Arthur	Niggli	(2004)		

	
	
	
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ	ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ	&	ΒΑΣΕΙΣ	ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:	

_IdN	(v17n5)	Wayfinding+Signage	
_IdN	(v15n4)	We	love	infographics	-	Signs	of	the	times	

	
	

	



	
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ	ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:		
 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1η	>	15	ΙΑΝ Επισκόπηση 
Αναλυτική επισκόπηση του μαθήματος (περιγραφή και υποχρεώσεις 
του φοιτητή/τριας).  
 
ΔΙΑΛΕΞΗ 
Χάος, τάξη και λογική:  
Εισαγωγή στο σχεδιασμό πληροφορίας - Ανάλυση του ορισμού 
"σχεδιασμός". 
Η σημαντικότητα και ο κοινωνικός ρόλος του σχεδιασμού 
πληροφορίας. 
Παράγοντες που επηρεάζουν τις σχεδιαστικές αποφάσεις στο 
σχεδιασμό πληροφορίας 
 
Ιστορία 
Αρχές και η ιστορία του σχεδιασμού πληροφορίας - Οι ιδρυτές του 
σχεδιασμού πληροφορίας.  
 
Οι μορφές του σχεδιασμού πληροφορίας. 
Σήμανση, χαρτογράφηση, τοπογράφηση, οπτικοποίηση δεδομένων, 
γραφήματα, σχεδιασμός πληροφορίας και διαδραστικότητα, 
σχεδιασμός πληροφορίας και κίνηση  σχεδιασμός πληροφορίας και 
εικονογράφηση. 
 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 
Συζήτηση σχετικά με την εργασία μέρος Α. 
 
Επίδειξη εργαλείου (surveymonkey.com) 
Εργαλεία που βοηθούν στην ερευνά (survey) και την συλλογή 
δεδομένων (data) μέσα (ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια). Η Αρχική 
ανάλυση των δεδομένων. 
 

2η	>	22	ΙΑΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 
Σύγχρονες εφαρμογές εναλλακτικών μορφών του σχεδιασμού 
πληροφορίας. 
Σήμανση, χαρτογράφηση, τοπογράφηση, οπτικοποίηση δεδομένων, 
γραφήματα, σχεδιασμός πληροφορίας και διαδραστικότητα, 
σχεδιασμός πληροφορίας και κίνηση  σχεδιασμός πληροφορίας και 
εικονογράφηση 
 
Οπτικοποίηση δεδομένων: Μια νέα εποχή 
Παράγοντες που επηρέασαν στην εξέλιξη της μορφής αυτής  - οι 
δημόσιες βάσεις δεδομένων και ο εκδημοκρατισμός των εργαλείων 
οπτικοποίησης. Μορφές οπτικοποίησης δεδομένων. 
 
Σχεδιασμός πληροφορίας και κίνηση 
Η ενίσχυση της επικοινωνίας μέσω παράλληλης χρήσης ήχου, εικόνας, 
τυπογραφίας και κίνησης. 

Οπτικοποίηση δεδομένων, το διαδίκτυο και διαδραστικότητα:  
Προγραμματισμός, αυτόματος σχεδιασμός σε πραγματικό χρόνο, τυχαίες 
μορφές, ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές, ψηφιακή σηματοδότηση και 
ψηφιακά διαγράμματα, εφαρμογές σε smartphones, εφαρμογές σε πραγματικό 
χώρο. 
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΡΓΑΣΙΑ Α 
Συζήτηση, ανάλυση, σύνθεση ιδεών και μεθοδολογία. Η εννοιολογική 
και πρακτική προσέγγιση των σπουδαστών με την εργασία Α σε 
συνάρτηση με τη πρόταση της διατριβής τους. 
 



 
 

 3η >	29	ΙΑΝ	

	

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
(ΠΡΟΤΑΣΗ) 
 

 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν (στο projector) την ερευνά 
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 μέσο του σχεδιασμού 
πληροφορίας. 
(σχεδιάγραμμα παρουσίασης στο έντυπο εργασίας - 15 min each) 
 

4η >	05	ΦΕΒ  

 
 
 
 
 

 

 
ΔΙΑΛΕΞΗ 
Παρουσίαση σύγχρονων καταξιωμένων σχεδιαστών στο χώρο 
του σχεδιασμού πληροφορίας (έντυπης & ψηφιακής) 
Συζήτηση και εννοιολογική ανάλυση των πρακτικών τους εργασιών. 
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΡΓΑΣΙΑ Α - ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
Ομαδική συζήτηση, ανάλυση και σχόλια σχετικά με τα πρακτικά 
αποτελέσματα των φοιτητών για την εργασία Α 

5η >	12	ΦΕΒ  

   
   

ΔΙΑΛΕΞΗ 
Αναπαράσταση τόπου και χώρου  
Χαρτογράφηση και τοπογράφηση.  
 
Σήμανση - Σχεδιασμός πληροφορίας ως μέσο πλοήγησης  
Σχεδιασμός πληροφορίας για δημόσιους χώρους και μουσεία.  
  
OR  
Παρουσίαση σύγχρονων καταξιωμένων σχεδιαστών στο χώρο 
του σχεδιασμού πληροφορίας (έντυπης & ψηφιακής) 
Συζήτηση και εννοιολογική ανάλυση των πρακτικών τους εργασιών. 
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΡΓΑΣΙΑ Α - ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
Ομαδική συζήτηση, ανάλυση και σχόλια σχετικά με τα πρακτικά 
αποτελέσματα των φοιτητών για την εργασία Α 

6η >	19	ΦΕΒ  

 
	

ΚΑΘΑΡΗ	ΔΕΥΤΕΡΑ 
 

7η >	26	ΦΕΒ 

 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ Α 
Τελική προετοιμασία και τελικά σχόλια για την ολοκλήρωση της 
εργασίας Α 

8η >	5	ΜΑΡ 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 

 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α  
Οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν την τελική τους εργασία 
εξηγώντας την προεργασία, ερευνά, μεθοδολογία καθώς και την 
εννοιολογική και πρακτική τους προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης, οι φοιτητές καλούνται να αξιολογήσουν την εργασία 
τους και να παραδώσουν γραπτώς την αξιολόγηση του έργου 
τους (300-400 λέξεις - βλέπε σχεδιάγραμμα τελικής παρουσίασης 
στο έντυπο εργασίας) 
 
(15min each): 
 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β 
Συζήτηση σχετικά με την εργασία μέρος Β. 
 
 
 
 
 



 
 
 

9η >	12	ΜΑΡ 

 

Οπτική παρουσίαση  
Σχεδιασμός πληροφορίας και κίνηση. Γραφιστική και κίνηση.  
Τίτλοι κινηματογράφου, branding themes, τηλεοπτικά διαφημιστικά, 
screen display για το θέατρο και παραστάσεις.  
 
Εργαστήριο κατάρτισης Α  
Εισαγωγή στο Adobe After Effects. Οι βασικές λειτουργίες του 
λογισμικού. 
Ο συνδυασμός και η συνεργασία του Adobe Photoshop, Illustrator με 
το Adobe After Effects  
 
Διάλεξη  
Η οργάνωση και η προετοιμασία του storyboard  
 
 

10η >	19	ΜΑΡ 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
(ΠΡΟΤΑΣΗ) 
 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ): ΕΡΓΑΣΙΑ Β  
Οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν την πρόταση τους σχετικά με 
το δεύτερο μέρος της πρακτικής τους εργασίας. Οι φοιτητές καλούνται 
να αναφερθούν τόσο στην μεθοδολογία όσο και στην εννοιολογική και 
πρακτική προσέγγιση της εργασίας Α σε συνάρτηση με τη πρόταση 
της διατριβής τους μέσο του σχεδιασμού πληροφορίας  
(σχεδιάγραμμα παρουσίασης στο έντυπο εργασίας - 20 min each) 
 
 
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ B  
Adobe After Effects. Οι ειδικές λειτουργίες του λογισμικού. (moving 
cameras, multilayering, masking, multicomposing, blending modes, 
roving keyframes)  
Ο συνδυασμός και η συνεργασία του Adobe Photoshop με το Adobe 
After Effects  
 
Τεχνικός εξοπλισμός  
Η ψηφιακή κινηματογραφική μηχανή. Γενική επισκόπηση στα video 
codecs. Πως μπορούμε να περάσουμε ένα βίντεο στον υπολογιστή.  
 
 
(15min each) 
 
 
 

11η >	26	ΜΑΡ 

 

 
Εργαστήριο κατάρτισης Γ  
Adobe Premier  
Η επεξεργασία ήχου σε συνάρτηση με δημιουργικούς τρόπους 
συγχρονισμού του ήχου με την εικόνα. 
Οι βασικές λειτουργίες του Adobe Premier και η επεξεργασια του video 
 
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΡΓΑΣΙΑ B - ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
Ομαδική συζήτηση, ανάλυση και σχόλια σχετικά με τα πρακτικά 
αποτελέσματα των φοιτητών για την εργασία B 
 

2	ΑΠΡ–15ΑΠΡ ΔΙΑΚΟΠΕΣ	(ΠΑΣΧΑ) 

12η >	16	ΑΠΡ	 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ B 
Τελική προετοιμασία και τελικά σχόλια για την ολοκλήρωση της 
εργασίας B 



 

13η >	23	ΑΠΡ 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β! 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΕΡΓΑΣΙΑ B  
Οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν την τελική τους εργασία 
εξηγώντας την προεργασία, ερευνά, μεθοδολογία καθώς και την 
εννοιολογική και πρακτική τους προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης,οι φοιτητές καλούνται να αξιολογήσουν την εργασία τους 
και να παραδώσουν γραπτώς την αξιολόγηση του έργου τους (300-400 
λέξεις) 
(15min each) 
 

28	ΑΠΡ–6 ΜΑΪ́ΟΥ	 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	ΓΙΑ	ΤΙΣ	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 

7 – 24 ΜΑΪ.ΟΥ	 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 	
	
	
	
	
	
	
	


