
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟY

εισαγωγή Το Science Channel (SCI Channel) είναι ένα νέο πρωτοποριακό διεθνές δορυφορικό κανάλι. To 
κανάλι αυτό έχει ως σκοπό να προβάλει προγράμματα με θεματικές όπως: 
το διάστημα, την εξέλιξη του ανθρώπου, επιστήμη & τεχνολογία, οικολογία, ιατρική, εκπαιδευτικά 
πρόγραμμα φυσικής & χημείας, διάφορες σειρές επιστημονικών προγραμμάτων, ταινίες  επιστημο-
νικής φαντασίας και πολλά αλλά. Το Science Channel έχει ως σκοπό να γίνει μοναδικό στο είδος 
του και να προβάλει την ταυτότητα του με ένα ελκυστικό, μοντέρνο αλλά και σύγχρονο τροπο. To 
κανάλι αυτό προορίζεται για αναμετάδοση σε τοπικά κανάλια, το διαδίκτυο αλλά και συνεργασίες με 
διεθνές δορυφορικά κανάλια. Το Science Channel διαθέτει επίσης ένα σύγχρονο και έξυπνο App για 
smartphones & tablets έτσι ώστε να κάνει την τηλεθέαση πιο εύκολη και διαδραστική.  

ζητούμενο Καλείστε να δημιουργήσετε την οπτικοακουστική ταυτότητα του SCI Channel (motion graphic 
identity), η οποία θα προβάλλεται σε όλα τα διαθέσιμα μέσα τηλεθέασης (tv, web, smart phones), 
χρησιμοποιώντας παράλληλα ήχο, εικόνα, τυπογραφία και κίνηση. Η ταυτότητα του SCI Channel 
(motion identity) πρέπει να αποτελείται από 3 graphic animations διάρκειας 15-25 δευτερόλεπτων

δημιουργικές 
κατευθύνσεις

Το creative direction έχει ορίσει την σχεδιαστική φιλοσοφία (Οπτικοποίηση μουσικής): τον συνδυα-
σμό (πειραματισμός) της τυπογραφίας με την κίνηση και τους εναλλακτικούς ηλεκτρονικους ήχους 
(όχι μουσικά τραγούδια). Είναι πολύ σημαντικό τα 3 animations του SCI Channel να προβάλουν το 
ίδιο στυλιστικό ύφος, το ίδιο σχεδιαστικό κόνσεπτ και την ίδια μεθοδολογία αλλά να διαφέρουνε 
στην θεματική. Προσέξτε όμως, οι θεματικές να είναι συμπληρωματικές κάτω από την ίδια ομπρέλα 
(κόνσεπτ) Π.χ. γη-νερό-αέρας. 

Θα σας δοθεί το λογότυπο και ένας απλός οδηγός ταυτότητας του SCI Channel πριν ξεκινήσετε τον 
σχεδιασμό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα διάφορες λέξεις κλειδιά κατά τη διάρκεια του 
animation, οι οποίες λέξεις (typography) πρέπει να συνάδουν με την ιδέα που θα προτείνετε.

Θεματικές προς έμπνευση:
Universe/Aeronautics/Anthropology/Asteroids/Astronomy/Biology/Biochemistry/Molecular/ 
Biology/Einstein/Evolution/Fossils/Drugs/Genetics/Geography/Geology/Chemistry/Climate/Energy/di
sease/Particle physics/Stephen Hawking/Meteorology/Forensics/Food/ Science/Isaac 
Newton/Tesla/Mathematics/

εργασία μέρος Α 
(2 βδομάδες)

Αρχικά καλείστε να «αναλύσετε» την μουσική/ήχους που θα σας δωθούν σχετικά με το motion 
graphic identity του καναλιού. Σημειώστε ότι η μουσική (ήχος) παίζει πρωταρχικό ρόλο στη σχέση 
κίνησης-εικόνας. 
Mετέπειτα καλείστε να παρουσιάσετε (στο projector) την οπτική έρευνα, το οπτικό σενάριο και την 
μεθοδολογία σχεδιασμού της animated ταυτότητας του SCI Channel. Κατα τη διάρκεια της 
παρουσίασης καλείστε να προτείνετε κάποιες αρχικές επιλογές ήχου που να συνάδουν με τον 
οπτικό κονσεπτ (12 min - βλέπε σχεδιάγραμμα παρουσίασης πρότασης)

εργασία μέρος  B
(4 βδομάδες)

Βασισμένοι στην "Εργασία Μέρος Α" καλείστε να σχεδιάσετε και να παρουσιάσετε (σε στατική 
μορφή) τις οπτικές σας προτάσεις οι οποίες προορίζονται για την παραγωγή του motion identity 
που σας έχει ανατεθεί. Η σχεδιαστική σας πρόταση πρέπει να συνδυάζει τυπογραφία-εικόνα-γραφι-
κά στοιχειά και να αποτελείται από 3 στατικά ψηφιακά σχέδια/προτάσεις για το κάθε animation (ένα 
για κάθε ανιμέισιον). Σημειώστε ότι πρέπει να συμπεριλάβετε και το λογότυπο.

εργασία μέρος  Γ
(1 βδομάδα)

Βασισμένοι στην "Εργασία Μέρος Β" καλείστε να σχεδιάσετε και να παρουσιάσετε σε στατική μορφή 
το τελικό εικονογραφημένο σενάριο (storyboard) για την παραγωγή του motion identity. Το 
storyboard πρέπει να αποτελείται τουλάχιστο από 9 στατικά ψηφιακά σχέδια για το κάθε ένα Βίντεο. 

εργασία μέρος  Δ
(6 βδομάδες+ διακοπές)

Βασισμένοι στην "Εργασία Μέρος Γ", καλείστε να προχωρήσετε στο τελικό στάδιο, δηλαδή τη 
παραγωγή της γραφιστικής ταυτότητας του SCI Channel (motion identity) χρησιμοποιώντας 
παράλληλα ήχο, εικόνα και τυπογραφία. Μετέπειτα καλείστε να παρουσιάσετε τα τελικά σας 
animation. 
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προθεσμία Τελευταία βδομάδα = Μικρή παρουσίαση, 
Τελική παράδοση κατά τη διάρκεια της τελικήςεξέτασης 

χρήσιμες 
πληροφορίες 

τελική παρουσίαση Καλείστε να παρουσιάσετε τα τελικά σας animation σε ψηφιακή μορφή. Τεχνικές 
πληροφορίες σχετικά με τη μορφή και το μέγεθος του animation θα σας δοθούν κατά τη 
διάρκεια του εργαστηρίου κατάρτισης Adobe After Effects

Επισκεφτείτε το Moodle για να βρείτε αρχεία και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με 
την εργασία. 

σχεδιάγραμμα 
μαθήματος

(subject outline)

Περισσότερες πληροφορίες, αναλυτική εβδομαδιαία περιγραφή μαθήματος, σκοπός και 
μαθησιακά αποτελέσματα, μπορουν να εξασφαλιστουν από το σχεδιάγραμμα μαθήματος 
(subject outline)

1. Οπτική έρευνα γύρω από το ζητούμενο θέμα (brief). Η οπτική έρευνα πρέπει να 
περιγραφεί τις δημιουργικές προσπάθειες που έχουν γίνει στο παρελθόν μέσα στο ίδιο 
θεματικό πλαίσιο (Μπορείτε να συμπεριλάβετε παράλληλα θεματικά πλαίσια). Η ιδέα είναι 
να δούμε ποιές δημιουργικές προσπάθειες είναι προς αποφυγή και ποιες δημιουργικές 
προσπάθειες είναι παραδείγματα προς έμπνευση

2. Περιγραφή του δικού σας κόνσεπτ (οπτικό σενάριο). Παρουσιάστε τα κατάλληλα 
στοιχειά έτσι ώστε να επικοινωνήσετε το κόνσεπτ σας με το κοινό 

3. Περιγραφή της μεθοδολογίας σχεδιασμού που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Η 
παρουσίαση πρέπει να υποστηρίζεται τόσο με ιστορικά όσο και με σύγχρονα οπτικά 
παραδείγματα  (π.χ χρήση κινήματος dada/τυπογραφία συνδυάζοντας φώτο-κολάζ). Η 
παρουσίαση πρέπει να γίνεται με σαφήνεια και επιχειρηματολογία έτσι ώστε ο θεατής να 
μπορεί να καταλάβει πως θα εφαρμοστεί οπτικά το σχεδιαστικό σας κόνσεπτ. 

σχεδιάγραμμα 
παρουσίασης


