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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Το µάθηµα επικεντρώνεται στη διδασκαλία των συµµετεχόντων στον τρόπο δηµιουργίας ενός
βιβλίου οπτικών προτύπων και στον τρόπο χρήσης του για τη δηµιουργία γραφικών µε
συγκεκριµένους σκοπούς, όπως αφίσες, πολυµεσικές δηµοσιεύσεις σε κοινωνικά µέσα και
φυλλάδια. Οι συµµετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε:
•
•
•
•
•

Αρχές οπτικής ταυτότητας και γραφιστικής,
Εργασία µε ράστερ και γραφικά βασισµένα σε φορέα,
Ψυχολογία χρωµάτων και τεχνικών για την επιλογή και το συνδυασµό χρωµάτων στο
σχεδιασµό,
Προετοιµασία γραφικών για web και εκτύπωση,
Τεχνικές για την επίτευξη αποτελεσµάτων υψηλής ποιότητας.

Εκτός από τις ψηφιακές δεξιότητες, σε αυτό το µάθηµα οι χρήστες ενθαρρύνονται να σκέφτονται
κριτικά, να είναι δηµιουργικοί και να χρησιµοποιούν τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους για
τη δηµιουργία λύσεων, έτσι θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις επιχειρηµατικές τους
δεξιότητες.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Ένας µαθητής που θα παρακολουθήσει τα περισσότερα µαθήµατα, κάνει τις εργασίες και
συµµετέχει ενεργά στο µάθηµα θα πρέπει, µέχρι το τέλος του µαθήµατος, να αποκτήσει τις
ακόλουθες ικανότητες:

DigComp 2.1 -> Competence Area 3: Creation of Digital Content -> Competence 3.1
– Developing content -> Level 3 – Intermediate

EntreComp -> Competence Area 1: Ideas & Opportunities -> Competence 1.2 –
Creativity

EntreComp -> Competence Area 3: Into action -> Competence 3.5 – Learn by
doing
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι συµµετέχοντες πρέπει να έχουν βασικές δεξιότητες υπολογιστών σύµφωνα µε το DigComp 2.1 Πεδίο Ικανότητας 1 - Πληροφορία και Αλφαβητισµός Δεδοµένων - 1.3 Διαχείριση δεδοµένων,
πληροφοριών και ψηφιακού περιεχοµένου - Επίπεδο 4 ή ECDL - Ενότητα βασικών υπολογιστών.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής για κάθε συµµετέχοντα µε σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο
και απαραίτητο λογισµικό βάσει των υποδείξεων του εκπαιδευτή (Adobe Photoshop, Illustrator ή
δωρεάν ισοδύναµο), ψηφιακός προβολέας, στυλό, έγγραφα. Ένα tablet γραφικών µπορεί να είναι
µια χρήσιµη προσθήκη στο µάθηµα, αλλά δεν είναι απαίτηση.

ΜΕΘΟΔΟΙ
Classwork - θεωρητική ή πρακτική εργασία που γίνεται από τους µαθητές σύµφωνα µε τις οδηγίες
του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια του µαθήµατος.
Αυτο-µελέτη - θεωρητική ή πρακτική εργασία που πραγµατοποιείται από µαθητές ξεχωριστά
σύµφωνα µε τις προτάσεις του εκπαιδευτή (σεµινάρια , διαδικτυακό υλικό ανάγνωσης κ.λπ.) εκτός
της τάξης.
Ασκήσεις - σύντοµες εργασίες που πραγµατοποιούνται από τους ίδιους τους µαθητές κατά τη
διάρκεια του µαθήµατος υπό την εποπτεία του εκπαιδευτή.
Αναθέσεις έργου - ολοκληρωµένες εργασίες που κάνουν οι µαθητές µόνοι τους ή σε οµάδες µε
την καθοδήγηση και υποστήριξη από εκπαιδευτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Το µάθηµα έχει σχεδιαστεί µε βάση την πρακτική µεθοδολογία «εκµάθηση κάνοντας» και
αποτελείται κυρίως από εργασίες και ασκήσεις που οι συµµετέχοντες θα κάνουν µόνοι τους µε την
καθοδήγηση του εκπαιδευτή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η πρόοδος των µαθητών θα πρέπει να παρακολουθείται από τον εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια του
µαθήµατος, παρέχοντας τα απαραίτητα σχόλια για τις δυνάµεις και έµφαση στα θέµατα που
χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση. Οι δεξιότητες και οι γνώσεις του µαθητή θα πρέπει να
αξιολογούνται κατά τη διάρκεια του Hackathon, αξιολογώντας τη συµµετοχή του µαθητή στην
εργασία Hackathon, την ποιότητα των παραγόµενων αποτελεσµάτων, τη δηµιουργικότητα, την
επίλυση προβληµάτων και την οµαδική εργασία.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το µάθηµα αποτελείται από 20 ώρες εργαστήρια πρόσωπο µε πρόσωπο.

ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (2 ώρες)
1.1. Εισαγωγή στη γραφ ιστική και την ορολογία που χρησιµοποιείται
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα γνωρίζουν γενικά τι είναι η γραφιστική και
θα κατανοήσουν την ορολογία που χρησιµοποιούν οι γραφίστες.
1.2. Εισαγωγή στην οπτική ταυτότητα
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να εξηγήσουν τις αρχές
της δηµιουργίας οπτικής ταυτότητας.
1.3. Αρχικές αρχές σχεδιασµού
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα µπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές
σχεδιασµού.
1.4. Raster και βασισµένα σε διανυσµατικά γραφ ικά
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα γνωρίζουν τον ορισµό των γραφικών µε
βάση το ράστερ και τα διανυσµατικά, ποιες είναι οι κύριες διαφορές µεταξύ των ράστερ και
των διανυσµατικών γραφικών και πότε να χρησιµοποιούν γραφικά βασισµένα σε
ράστερ και διανυσµατικά.
1.5. Θεωρία χρωµάτων
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα κατανοήσουν τους τύπους χρωµάτων που
χρησιµοποιούν οι σχεδιαστές γραφικών, γνωρίζουν τις κύριες διαφορές µεταξύ
διαφορετικών λειτουργιών χρώµατος και πότε να χρησιµοποιούν µια συγκεκριµένη
λειτουργία χρώµατος.

2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΡΑΣΤΕΡ (4
ώρες)
2.1. Εισαγωγή στο λογισµικό γραφ ιστικής βασισµένο σε ράστερ
Στο τέλος του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να περιηγηθούν το
περιβάλλον εργασίας χρήστη του λογισµικού γραφιστικής ράστερ, και οι ίδιοι να µάθουν
περισσότερα σχετικά µε το λογισµικό γραφιστικής ράστερ.
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2.2. Απλή επεξεργασία και επεξεργασία εικόνων
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα µπορούν να κάνουν απλή επεξεργασία
εικόνων και ρετουσάρισµα και να εξάγουν γραφικά από το λογισµικό που βασίζεται σε
ράστερ για χρήση σε άλλα µέσα.
2.3. Δηµιουργία διάταξης χρησιµοποιώντας κείµενο
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα µπορούν να χρησιµοποιούν εργαλείο
κειµένου στο λογισµικό γραφιστικής βασισµένο σε ράστερ.

3. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (2 ώρες)
3.1. Εισαγωγή στη θεωρία και την ψ υχολογία των χρωµάτων, την αρµονία
των χρωµάτων και τους τρόπους επιλογής χρωµάτων για ένα συγκεκριµένο
σχέδιο
Στο τέλος του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα γνωρίσουν τι είναι η ψυχολογία των
χρωµάτων, διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη θεωρία χρώµατος, να χρησιµοποιούν
διαφορετικά online εργαλεία που βοηθούν να επιλέξουν το κατάλληλο χρώµα.

4. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ VECTOR (5 ώρες)
4.1. Εισαγωγή στο λογισµικό γραφ ιστικής µε βάση το φ ορέα
Στο τέλος του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να περιηγηθούν στο
περιβάλλον εργασίας χρήστη και να µάθουν περισσότερα σχετικά µε το λογισµικό
γραφιστικής µε βάση το διάνυσµα.
4.2. Σχήµατα, τυπογραφ ία και άλλα εργαλεία λογισµικού γραφ ιστικής που
βασίζονται σε διανυσµατικά
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν
βασικά εργαλεία λογισµικού σχεδιασµού βασισµένων σε διανυσµατικά γραφικά για τη
δηµιουργία σχεδίων.
4.3. Δηµιουργία συγκεκριµένου σχεδιασµού
Στο τέλος του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει φορέα
µε βάση το λογισµικό για να δηµιουργήσουν ένα συγκεκριµένο σχέδιο για χρήση σε
µέσα ενηµέρωσης ή κοινωνικά δίκτυα.
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5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ (1 ώρα)
5.1. Η σηµασία ενός καλού αντιγράφ ου
Στο τέλος του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα γνωρίουν τι είναι ένα αντίγραφο και ποια
είναι η δουλειά του κειµενογράφου, τους βασικούς κανόνες ενός καλού αντιγράφου
και γιατί ένα αντίγραφο µπορεί να βοηθήσει ένα γραφικό σχεδιαστή για να δηµιουργήσει
ένα σχέδιο καλύτερης ποιότητας.

6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ (3 ώρες)
6.1. Δηµιουργία ανάρτησης / γραφ ικού µέσων κοινωνικής δικτύωσης
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα µπορούν να δηµιουργήσουν ένα
γραφικό για διαφορετικά κοινωνικά µέσα και διαδικτυακές πλατφόρµες.

7. ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (2 ώρες)
7.1. Ο σκοπός του βιβλίου των οπτικών προτύπων
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα γνωρίζουν ποιος είναι ο σκοπός του
βιβλίου οπτικών προτύπων και πως θα το χρησιµοποιήσουν.
7.2. Δηµιουργία βιβλίου οπτικών προτύπων
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να δηµιουργήσουν ένα
βιβλίο µε οπτικά πρότυπα, να εξηγήσουν και να διευκρινίσουν τις επιλογές σχεδιασµού
γραφικών που έκαναν κατά τη δηµιουργία του σχεδίου και να παρουσιάσουν τα σχέδιά
τους στους πιθανούς πελάτες.

8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (1 ώρα)
8.1. Ορολογία και τεχνολογία που χρησιµοποιούνται στα τυπογραφ εία
Στο τέλος του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα γνωρίζουν τη σχετική ορολογία, τις
διαφορετικές τεχνολογίες,
να είναι σε θέση να καθορίσουν τις σχετικές ανάγκες
προκειµένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των αποτελεσµάτων και η
προετοιµασία για εκτύπωση στο τυπογραφείο.

