
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 
Σχεδιασµός πληροφορίας 

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να 
εξερευνήσουν τα στοιχεία και τις αρχές του σχεδιασμού, να αποκτήσουν την 
εμπειρία της χρήσης υλικών των γραφικών τεχνών με πειραματικούς τρόπους και 
να εμβαθύνουν στην προσέγγιση τους, για επίλυση προβλημάτων δισδιάστατου 
σχεδιασμού. Εξετάζονται στοιχεία του σχεδίου, όπως γραμμή, τόνος, φόρμα, 
σχέση φιγούρας-χώρου, και αναλογίες. Γίνεται εισαγωγή στις διάφορες τεχνικές 
της γραφιστικής και αναλύονται τρόποι με τους οποίους το νόημα παράγεται και 
επηρεάζεται από την αντιπαράθεση εικόνας και κειμένου. Επιδιώκεται, επίσης, η 
ενημέρωση και εξοικείωση των σπουδαστών με θέματα οπτικής αντίληψης και 
αισθητικής. 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  
Ο σκοπός του µαθήµατος είναι: 

Κωδικος Μαθηµατος: ΠΓΤ 101
Τιτλος Μαθηµατος: Αρχές Δισδιάστατου Σχεδιασµού
Ects Μοναδες: 6
Τµηµα: 
Εξαµηνο: 
Προαπαιτουµενα Μαθηµατα:

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΏΝ ΤΕΧΝΏΝ  
Άνοιξη 
------  

Ειδος Μαθηµατος: 
Κατευθυνση:

Υποχρεωτικό 
Κοινό µάθηµα  / Πολυµέσα και Γραφικές Τέχνες

Γλωσσα Διδασκαλιας: 
Ετος:

Ελληνικά 
Πρώτο

Διδασκων: Θησέας Μουζουρόπουλος 
Πρόγραµµα συναντήσεων: Τρί. 9.00-12.00, Τετ.  12.00-15.00

Αίθουσα: Εργαστήριο. Γραφιστικής, Εργ. Τέχνης & 
Σχεδιασµού

Γραφείο: Κτίριο Ιακωβίδη
Ώρες Γραφείου: Προκαθορισµένη συνάντηση
Τηλέφωνο γραφείου: 25002192
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: t.mouzouropoulos@cut.ac.cy
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• Να παρουσιάσει στους φοιτητές/τριες τις βασικές µεθόδους δισδιάστατου σχεδιασµού (µέσα στα 
πλαίσια των γραφικών τεχνών) µε τη χρήση υλικών σχεδιασµού µέσω πειραµατικών πρακτικών 
εργασιών   

• Να εµπλουτίσει τις γνώσεις των φοιτητών σχετικά µε τις τις αρχές ιεράρχησης, σύνθεσης και 
δόµησης/αναδόµησης της πληροφορίας καθώς και η εφαρµογή τους µέσω πρακτικής εργασίας 

• Να εξοικείωσή τους φοιτητές µε τα στοιχεία του σχεδίου, όπως γραµµή, τόνος, φόρµα, σχέση 
φιγούρας-χώρου, ενότητα, σηµείο έµφασης, κλίµακα/αναλογία, ισορροπία, ρυθµός. 

•  Να αναπτύξει στους φοιτητές/τριες την εννοιολογική αντίληψη σχετικά µε τη δια-σχετικότητα 
µεταξύ τυπογραφίας, εικόνας και επικοινωνίας µέσω πρακτικών εργασιών 

• Να καλλιεργήσει στους φοιτητές/τριες την αυτοκριτική και  την ικανότητα να  παρουσιάζουν 
τελικές γραφιστικές προτάσεις µε επιχειρήµατα και σαφήνεια σε κοινό. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 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 
Η ύλη από τα υποχρεωτικά βιβλία πρέπει να καλύπτεται πριν την αντίστοιχη συνάντηση, ούτως 
ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη κατανόηση και συµµετοχή στην τάξη. Επιπλέον, η συζήτηση και 
συµµετοχή στην τάξη θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του υλικού και στην επίτευξη 
ικανοποιητικής επίδοσης. 
Είναι σηµαντικό οι φοιτητές/τριες να παρευρίσκονται ανελλιπώς στις συναντήσεις. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Σύµφωνα µε τους µαθησιακούς στόχους της εκάστοτε εργασίας, η αξιολόγηση θα βασίζεται κατά 
περίπτωση στα εξής κριτήρια: 
1. Έρευνα (συλλογή θεωρητικών και οπτικών αναφορών/κειµένων, εκτίµηση και συσχέτιση 
     πληροφοριών, διεπιστηµονική σκέψη, συνεισφορά στο ζητούµενο). 
2. Ανάλυση του ζητούµενου (αντίληψη, κατανόηση υποχρεώσεων, προτάσεις λύσεων, 
     κοινό--στόχος). 
3. Μέθοδοι εργασίας (οργάνωση, οµαδική συνεργασία, συµµετοχή, επικοινωνία, αυτοκριτική, 
    συνέπεια σε δεδοµένα χρονικά πλαίσια). 
4. Πρακτική εφαρµογή ικανοτήτων (εφαρµογή τεχνικών γνώσεων, δεξιοτήτων πειραµατισµού, 
    δηµιουργική διερεύνηση διαφόρων υλικών και πρακτικών µεθόδων). 
5. Εννοιολογική ανάπτυξη και δηµιουργία ατοµικού φακέλου µάθησης (επεξεργασία και  
     εξέλιξη ιδεών/σκεπτικού, προσχεδίων, πρακτική εφαρµογή θεωρητικής και οπτικής έρευνας,  
     δηµιουργικότητα, αποτελεσµατικότητα στην µετάδοση µηνυµάτων). 
6. Ποιότητα τελικής παρουσίασης (α.Οπτικής ή οπτικοακουστικής, β.Γραπτής, γ.Προφορικής). 

Οι εργασίες θα παραδίδονται στις προκαθορισµένες ηµεροµηνίες (βλ. εβδοµαδιαίο πρόγραµµα)  
Η καθυστερηµένη παράδοση των εργασιών συνεπάγεται το µηδενισµό τους. 
Πέρα απο 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. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

• Playful Type Typography: Ephemeral Lettering & Illustrative Fonts, R. Klanten, H. Hellige, Dgv, 
2008 
• The elements of graphic design : space, unity, page architecture, and type, White, Allworth 
Press, 2002 
• Typography now-the next wave, Poynor, Edward., Internos Books, 1991 
• Type in motion 2, Woolman, Matt. Thames & Hudson, 2005 
• Type, image, message : a graphic design layout workshop, Skolos, Nancy., Rockport 
Publishers, 2006 
• Altitude : contemporary Swiss graphic design, Klanten, Robert., Die Gestalten Verlag, 2006 
• North by north : Scandinavian graphic design, Klanten, Robert., Gestalten Verlag, 2000 
• New typographic design, Fawcett-Tang, Roger., Yale University Press, 2007 
• Graphic design 20th century, Purvis, Alston, BIS, 2003 Typography : an encyclopedic survey of 
type design and techniques throughout history, Friedl, Friedrich. Ott, Nicolaus. Black Dog & 
Leventhal, 1998 
• Meggs’ history of graphic design, Meggs, Wiley & Sons, 2006 
• Pioneers of modern typography, Spencer, Herbert, MIT Press, 2004 
• Typography: Formation +Transformation ,Willi Kunz, Arthur Niggli (2004) 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ και ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 

[περιοδικά] 
_Communication Arts 
_PRINT Magazine  
_I.D. Magazine 
_HOW Design 
_IdN (v15n4) 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΑ
 WEEK1 

16 Jan 

Αναλυτική επισκόπηση του µαθήµατος 
(περιγραφή και υποχρεώσεις του φοιτητή/τριας).  

Γενική εισαγωγή στις Αρχές Δισδιάστατου 
Σχεδιασµού.  
Τα βασικά στοιχειά της σύνθεσης: γραφικά 
στοιχειά, τόνος, αντίθεση, φόρµα, σχέση 
φιγούρας-χώρου, αναλογίες, µοτίβα, επιφάνειες, 
ρυθµός και ιεραρχία. 

Γενική εισαγωγή στα κύρια υλικά σχεδιασµού 
γραφικών τεχνών 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 
Οπτική παρουσίαση και συζήτηση σχετικά µε την 
εργασία 

Σηµειώσεις από διάλεξη 

WEEK 2 –  
 
23 Jan

Διάλεξη - Σύνθεση εις βάθος 
- Τα στοιχειά της σύνθεσης -τα γραφικά στοιχειά, 
τόνος, αντίθεση, φόρµα, σχέση φιγούρας-χώρου, 
αναλογίες, µοτίβα, επιφάνειες, ρυθµός και 
ιεραρχία. 
- Οπτική Ανάλυση Δισδιάστατων Εικαστικών 
Συνθέσεων 

Εργαστήριο κατάρτισης 
- H χρήση των βασικών υλικών της γραφιστικής 
σε συνδυασµό µε τις βασικές τεχνικές 
δισδιάστατου σχεδιασµού.  
- Έµφαση στη προεργασία, τον πειραµατισµό και 
γενικότερα τη προσέγγιση στη δηµιουργία 
σύνθεσης µε τη χρήση γραφικών στοιχείων και 
γραµµάτων. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α 
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

Σηµειώσεις από διάλεξη  
 

 WEEK 3 – 

30 Jan ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

WEEK4 –. 

06 Feb 

Διάλεξη 
Σύνθεση, πειραµατισµός και γραφιστική  
Iστορική αναφορά σε κινήµατα και 
προσωπικότητες που επηρέασαν θετικά τον 
δισδιάστατο σχεδιασµό στα πλαίσια της 
γραφιστικής.  
Οπτική Ανάλυση Δισδιάστατων Εικαστικών 
Συνθέσεων 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

Σηµειώσεις από διάλεξη

WEEK 5 –  

13 Feb 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

 WEEK6 

20 Feb 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

 WEEK7 – 

27 Feb 

*ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ  
 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Α 

 WEEK8 – 

 
06 MAR

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β 
Οπτική παρουσίαση και συζήτηση σχετικά µε την 
εργασία 

Οπτική παρουσίαση υφιστάµενων εργασιών 

Διάλεξη 
Η αποδόµηση και η τυπογραφία ως εικόνα  
Iστορική αναφορά σε κινήµατα και 
προσωπικότητες που επηρέασαν τον δισδιάστατο  
Οπτική Ανάλυση Εικαστικών Συνθέσεων 

Σηµειώσεις από διάλεξη

WEEK 9 –  
13 MAR

Εργαστήριο κατάρτισης 
Γραφιστική και έκφραση - Πειραµατισµός µε 
εναλλακτικά µέσα: Φωτοτυπική, φωτογραφική 
µηχανή  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Β 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

Σηµειώσεις από διάλεξη 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 

 WEEK10 –  

20 MAR

Διάλεξη  
Σύγχρονη πειραµατική τυπογραφία και 
καλλιγραφία 
Παρουσίαση βιβλίου Playful Type Typography: 
Ephemeral Lettering & Illustrative Fonts και 
Οπτική Ανάλυση. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Β 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Σηµειώσεις από διάλεξη 

 WEEK11 –   

27 MAR

Διάλεξη  
Συνθεση και µακρο-τυπογραφία 
Παρουσίαση βιβλίουTypography: Formation 
+Transformation και Οπτική Ανάλυση. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Β 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

Σηµειώσεις από διάλεξη

WEEK 12 –  
 
03 Apr 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Β 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

02 Apr - 15 Apr
ΔΙΑΚΟΠΕΣ (ΠΑΣΧΑ) 

 WEEK13 – 
17 Apr 

*ΜΙΚΡΗ 
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β!

ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Β

28 Apr -06 May
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ    

07 May - 24 May
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Τελική εξέταση: Παρουσίαση 
Εργασίας Β καθώς και της 
προηγούμενης Εργασίας Α 
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