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Όσο η εμπειρία μας για τον κόσμο γίνεται πιο περίπλοκη, η αναγκη ενισχύσης της σκέψης 
μας αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό. Τα διαγράμματα και τα γραφικά δεδομένα έχουν γίνει 
η γλώσσα που προσφεύγουμε σε αυτόν τον αφηρημένο και πολύπλοκο κόσμο. Μας 
βοηθούν να κατανοούμε, να δημιουργούμε και να βιώνουμε την απόλυτη πραγματικότητα.

Οι σχεδιαστές μπορούν πλέον έχουν πρόσβαση σε όλη την γκάμα της ανθρώπινης αντί-
ληψης επενδύοντας σε δεδομένα και μεταβλητές οπως το βάρος, το διάστημα και την 
επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό, οι σχεδιαστές παρέχουν οπτικές εμπειρίες επικοινωνίας, 
αποκαλύπτοντας τον πλούτο των πολύπλοκων δεσμικών δεδομένων.
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εργασία α. Καλείστε να μελετήσετε και να κατανοήσετε τα δεδομένα του γραφήματος που σας 
έχει δοθεί. Μετέπειτα, καλείστε να ετοιμάσετε μία παρουσίαση (συμπεριλαμβάνοντας 
οπτικό υλικό) που θα στηρίζει/επεξηγεί το δικό σας κόνσεπτ και γενικότερα την δική σας 
σχεδιαστική προσέγγιση που αφορά τον επανασχεδιασμό αυτού του γραφήματος (βλέπε 
επόμενη σελίδα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση σας).

β. Στη συνέχεια καλείστε να σχεδιάσετε μια αφίσα Α2 η οποία συμπεριλαμβάνει τον τελικο 
σας επανασχεδιασμό. Λάβετε υπόψη ότι η αφίσα αυτή πρέπει να επικοινωνεί, να προωθεί 
και να ενισχύει το νόημα των δεδομένων που την αποτελούν. 

Σας δίνετε η πρόκληση: 
- να ανακαλύψετε την πιο ιδανική σχεδιαστική προσέγγιση έτσι ώστε η τελική εργασία σας, 
με ευκρίνεια και σαφήνεια, να επικοινωνεί τα δεδομένα και γενικότερα την το μήνυμα που 
θέλει να προβάλει το γραφήμα που σας εχει δοθεί. Προς τούτο δεν πρέπει να θυσιαστεί η 
δημιουργικότητα σας.
 
- να πειραματιστείτε με την μεθοδολογία οπτικοποίησης των δεδομένων, έχοντας πάντα 
υπόψη ότι οι εφαρμογές σας πρέπει να αντανακλούν την σύγχρονη αισθητική εικόνα της 
εποχής μας.
 
- να βελτιώσετε την οπτική επικοινωνία μεταξύ των πληροφοριών και του θεατή χωρις να 
καταφεύγετε σε προσφερόμενες λύσεις.
 
- να αναθεωρήσετε τα στατιστικά δεδομένα προτείνοντας ιδέες για μια νέα οπτική 
αναδόμηση/σύνθεση των πληροφοριών
 
- να χρησιμοποιήσετε όλα τα διαθέσιμα δημιουργικά μέσα και εργαλεία..
 
- να συνδυάσετε με δημιουργικό και εναλλακτικό τρόπο όσα πιο πολλά μέσα μπορείτε.
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προθεσμία

χρήσιμες 
πληροφορίες 

τελική παρουσίαση Το τελικό μεγεθος που προτείνουμε είναι Α2. Είσαστε ευπρόσδεκτοι να προτείνετε εναλ-
λακτικές ιδέες και προτάσεις σχετικά με το μέγεθος και γενικά την  τελική παρουσίαση 
της εργασίας σας.

 παρουσίαση 1. Να αναλυθούν ενοιολογικα τα δεδομένα και γενικότερα το νοημα του γραφήματος/δια-
γράμματος που σας έχει δοθεί παρουσιαζοντας οπτικο υλικο και παραδειγματα που 
υποστηριζουν την αναλυση σας. 

2. Περιγραφή των δικών σας σχεδιαστικών ιδεών (κόνσεπτ) παρουσιάζοντας οπτικό υλικό 
και παραδείγματα που υποστηρίζουν την ιδέα σας

3. Οπτική έρευνα που περιγραφεί τις δημιουργικές προσπάθειες που έχουν γίνει από 
άλλους σχεδιαστές σε συναφές εργασίες. Αν υπάρχει τέτοιο υλικό τότε πρέπει να επεξηγή-
σετε ποιά από αυτά τα παραδείγματα είναι προς αποφυγή και ποια από αυτά είναι πηγή 
έμπνευσης.

4. 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 
έτσι ώστε ο θεατής να μπορεί να καταλάβει πως θα εφαρμοστεί οπτικά το βασικό κόνσεπτ 
προσέγγισης. 

5. Γιατί ο δικός σας επανασχεδιασμός είναι καλύτερος; 

Για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εργασία μπορείτε να αποταθείτε στο Moodle

Περισσότερες πληροφορίες,προθεσμίες, αναλυτική εβδομαδιαία περιγραφή μαθήματος, 
μπορουν να εξασφαλιστουν από το σχεδιάγραμμα μαθήματος (subject outline)

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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