
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟY

εισαγωγή Ο ρόλος του σχεδιασμού περιοδικών εκδόσεων

Ο σχεδιασμός των περιοδικών εκδόσεων έχει πολλές διαφορετικές λειτουργίες: όπως να 
παρουσιάζει το περιεχόμενο με σαφήνεια, να διατηρεί την εκφραστικότητα και την προσωπικότητα 
του περιεχομένου καθώς να προσελκύει και να κράτα το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Οι λειτουργίες 
αυτές πρέπει να συνυπάρχουν και να αλληλοσυμπληρώνονται, ώστε να παράγουν κάτι ευχάριστο, 
χρήσιμο και ενημερωτικό - συνήθως ένας συνδυασμός των τριών αυτών λειτουργιών αποφέρουν 
ένα επιτυχής έντυπο ή ψηφιακό περιοδικό. Στις καλύτερες του εκφάνσεις ο σχεδιασμός περιοδικών 
εκδόσεων είναι ένας συναρπαστικός και συνεχής εξελισσόμενος πειραματισμός ο οποίος πολύ 
συχνά γίνεται το μέσο για την διάδοση στιλιστικών καινοτομιών που υιοθετούνται κατόπιν με 
ενθουσιασμό από άλλους τομείς της οπτικής επικοινωνίας. Το editorial design έχει όμως και ένα 
άλλο πολύ σημαντικό ρόλο: να απαθανατίζει οπτικά την κουλτούρα της εποχής του.

'Σχεδιασμός Περιοδικών Εκδόσεων', Ζαππέτερρα Γιολαντα, DART BOOK, 2008

εργασία Καλείστε να :

• να ερευνήσετε και να αναλύσετε τις θεματικές που σας έχουν δοθεί με σκοπό να 
καθορίσετε/επιλέξετε το θέμα που σας ενδιαφέρει για την παραγωγή ενός έντυπου περιοδικού στο 
οποίο η σύνταξη πληροφοριών και γραφικών στοιχείων θα συνάδουν με το ύφος και τη φιλοσοφία 
του περιοδικού. 

• να δημιουργήσετε την βασική δομή/τα περιεχόμενα του περιοδικού (index) συλλέγοντας 
πληροφορίες και οπτικό υλικό το οποίο θα συμπεριληφθεί στην γραπτή και οπτική παρουσίαση της 
πρότασης σας. Παράδοση δομής σε 2 στάδια: Α. απλή γραπτή (1st week) B. Tελική οπτική 
παρουσίαση + PDF (2nd week) - Βλέπε περισσότερες πληροφορίες στο σχεδιάγραμμα 
παρουσίασης (σελ.2) 

• να παραδώσετε το τελικό περιεχόμενο (γραπτή έκθεση) που προορίζεται για το περιοδικό σας 
[index+άρθρα] 

• να σχεδιάσετε το λογότυπο και γενικά την εκδοτική ταυτότητα του περιοδικού επιλέγοντας ένα από 
τα τίτλους που σας έχουν δοθεί. 

• να σχεδιάσετε το εξώφυλλο (1 δισέλιδο) του περιοδικού και τα πρότυπα αρχεία (templates) που 
καθορίζουν τη δομή, ροή και συνοχή του περιοδικού. Λάβετε υπόψη και τις απαραίτητες 
δευτερεύοντες πληροφορίες στο εξώφυλλο του περιοδικού (τεύχος, κόστος κτλ).

• να υλοποιηθεί η υπόλοιπη η παραγωγή του περιοδικού η οποία πρέπει να αποτελείται τουλάχιστο 
από 28 σελίδες (14 δισέλιδα) συμπεριλαμβάνοντας τα περιεχόμενα του περιοδικού (index).  

Είσαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε όποιο μέγεθος θεωρείτε ότι είναι το πιο κατάλληλο για την 
τελική σας παρουσίαση, συνδυάζοντας και πειραματίζοντας με τα ανάλογα χαρτιά παραγωγής. Το 
μέγεθος και τα χαρτιά παραγωγής πρέπει είναι λειτουργικά και να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές της αγοράς.

Επίσης μπορείτε να σχεδιάσετε και να προσαρμόσετε οποιεσδήποτε διαφημίσεις που πιστεύετε ότι 
ανταποκρίνονται στο αγοραστικό σας κοινό (2 διαφημίσεις max)

Θησέας Μουζουρόπουλος
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1. Περιγραφή θέματος: Που, ποτε, γιατι?

2. Στοχευμένο κοινό (target audience): σε ποιον απευθύνεται; Ποιες ηλικίες; 
Δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.

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

4. Οπτική έρευνα που περιγραφεί το θέμα

5. Οπτική έρευνα που περιγραφεί τις δημιουργικές προσπάθειες που έχουν γίνει στο 
παρελθόν με σκοπό την επικοινωνία του θέματος έστω και να μιλάμε για άλλη μορφή 
επικοινωνίας π.χ αφίσες. Αν δεν έχουν γίνει τότε να παρουσιαστεί οπτικό υλικό από 
συναφές θέματα 

6. Περιγραφή & ανάλυση βασικής δομής - τα περιεχόμενα του περιοδικού (index). Να 
συμπεριληφθεί μια μικρή περιγραφή για κάθε μέρος του περιεχομένου.  

7. Περιγραφή οπτικής επικοινωνίας του θέματος σας: Αναφορά στο βασικό κόνσεπτ 
προσέγγισης (slogans). 

8. Περιγραφή της μεθοδολογίας σχεδιασμού που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. 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. 

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

σχεδιάγραμμα 
παρουσίασης
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πρόκληση 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 εξασφαλιστουν 
από το περιγραφή μαθήματος (subject outline)
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πλάνο/αξιολόγηση Συλλογή πληροφοριών και έρευνας συμπεριλαμβανομένου και του οπτικού υλικού. 
Παράδοση και παρουσίαση της αρχικής πρότασης (θέμα) για τη δημιουργία του 
περιοδικού (30%)  

Σημειώσεις:

Μετά από εντατική έρευνα και ανάλυση της αγοράς, της κουλτούρας και των στιλιστικών τάσεων της κοινωνίας, 

επιλέξτε προσεκτικά το θέμα του περιοδικού συντάσσοντας τις σωστές πληροφορίες και τα άρθρα που συνάδουν 

με το ύφος και τη φιλοσοφία του περιοδικού

Σχεδιασμός λογοτύπου - Σχεδιασμός αρχικού εξωφύλλου - Σχεδιασμός των πρότυπων 
αρχείων (templates) του περιοδικού. (30%)

Σημειώσεις 

Δημιουργήστε ομοιομορφία στις πρότυπες σελίδες για τη σωστή επανάληψη και συνοχή του περιεχομένου. Δώστε 

ιδιαίτερη σημασία στα συστήματα δόμησης (layout systems), στο γραφιστικό πλέγμα και πως εφαρμόζεται για το 

λειτουργικό σχεδιασμό και διαμόρφωση σελίδας. Πειραματιστείτε αρκετά και δημιουργήστε αρκετές συνθέσεις πριν 

καταλήξετε στη τελική οπτική ιδέα. Απευθυνθείτε στη βιβλιογραφία που σας έχει δοθεί (SOS). 

Τελική παραγωγή του περιοδικού που αποτελείται τουλάχιστο από 28 σελίδες (14 
δισέλιδα), ένα εξώφυλλο (1 δισέλιδο) και μια διπλή σελίδα (1 δισέλιδο) που θα αποτελεί τα 
περιεχόμενα του περιοδικού (index). (40%)

Σημειώσεις:

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διάταξη του κείμενου, στη γενική δομή και ροή του περιοδικού, την 

τυπογραφία, την ιεραρχία πληροφοριών, τη φωτογραφία, τους πίνακες πληροφοριών, την εικονογράφηση και στην 

καλή και πρωτότυπη οπτική επικοινωνία ιδεών.

*

*

*

MAG | 24/7 | SMACK! | ΥΕΑΗ! | WOW! | NOW | ECO |

Θησέας Μουζουρόπουλος
Σχεδιασμός Εκδόσεων - ΠΓΤ 302


