
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (67) 
 
 
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: 
        
1.    Η Γραφιστική ως Οπτική Επικοινωνία 
1.1  Τι είναι Γραφιστική 
       Η Γραφιστική ως Οπτική Επικοινωνία 
       Εφαρµοσµένες Τέχνες και Καλές Τέχνες 
       Ο σχεδιασµός (design) 
       Ο Γραφίστας, το αντικείµενο της Γραφιστικής, τοµείς και προϊόντα των  
       Γραφικών Τεχνών, Γραφικές Τέχνες και Επιχειρηµατικότητα 
       Οι κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στο Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών 
       Σχεδιαστικά όργανα, υλικά και µέσα σχεδίασης στο Εργαστήριο  
       Γραφικών Τεχνών 
       Αναγνώριση και αξιολόγηση δεξιοτήτων 
1.2  Σύνθεση στον Γραφιστικό Σχεδιασµό 

 Τι είναι σύνθεση 
 Η διαδικασία της σύνθεσης 
 Τα στοιχεία της σύνθεσης στον γραφιστικό σχεδιασµό: σηµείο, γραµµή, σχήµα, 
 χρώµα, εικόνα, τυπογραφικά στοιχεία, θετικός/αρνητικός χώρος  
 Σχεδιαστική εργασία: Σύνθεση κολάζ µε τα στοιχεία της σύνθεσης 
 

2.    Τα στοιχεία της σύνθεσης στον Γραφιστικό Σχεδιασµό 
2.1  Η γραµµή και το σχήµα στον Γραφιστικό Σχεδιασµό 
       Είδη γραµµών, συµβολισµός, συνθέσεις γραµµών 
       Είδη σχηµάτων (γεωµετρικά/οργανικά), συµβολισµός, σχέσεις µεταξύ σχηµάτων 
       (τοµή, επικάλυψη), συνθέσεις σχηµάτων 
       Σχεδιαστική εργασία: Ανεικονική σύνθεση µε µαύρο πενάκι 
2.2  Το χρώµα στον Γραφιστικό Σχεδιασµό 
 Η σηµασία του χρώµατος 
       Βασικά και δευτερεύοντα χρώµατα 
       Αντίθετα χρώµατα 
       Θερµά και ψυχρά χρώµατα 
       Ιδιότητες χρωµάτων (τόνος, ένταση, απόχρωση) 
       Σχεδιαστική εργασία: Ανεικονική σύνθεση µε µαύρο πενάκι και χρώµα 
2.3  Η εικόνα στον Γραφιστικό Σχεδιασµό 
 Είδη εικόνας σε αφίσα, διαφήµιση, λογότυπο (φωτογραφία, εικονογράφηση, 
 απλοποιηµένη/σχηµατοποιηµένη, ανεικονική, τυπογραφική) 
 Απλοποίηση εικόνας και τρόποι απλοποίησης 
 Σχεδιαστική εργασία: Σύνθεση µε απλοποίηση εικόνας σε συνδυασµό µε 
 ανεικονικά στοιχεία 
2.4  Τα τυπογραφικά στοιχεία στον Γραφιστικό Σχεδιασµό 
 Η ιστορική εξέλιξη της γραφής 
 -Το ξεκίνηµα της γραφής (το γράµµα από εικόνα σε σχήµα) 
       -Τα σηµαντικότερα συστήµατα γραφής 



 -Το αλφάβητο 
 Το τυπογραφικό στοιχείο και τα χαρακτηριστικά του 
 -Τα τυπογραφικά στοιχεία και Γουτεµβέργιος 
 -Η φόρµα των τυπογραφικών στοιχείων 
 -Η ανατοµία του γράµµατος 
 -Το µέγεθος των τυπογραφικών στοιχείων 
 -Οι γραµµατοσειρές 
 -Οι κατηγορίες γραµµατοσειρών  
 (µε προεξοχές, χωρίς προεξοχές, καλλιγραφικές, χειρόγραφες) 
 -Οι οικογένειες γραµµατοσειρών 
 -Οι τύποι γραµµάτων (πάχος, πλάτος, κλίση) 
2.5  Ο θετικός/αρνητικός χώρος στον Γραφιστικό Σχεδιασµό 
 Τι είναι θετικός/αρνητικός χώρος  
 Ο θετικός/αρνητικός χώρος στα τυπογραφικά στοιχεία και στην εικόνα 
 
3 Η φόρµα και η εκφραστική δυνατότητα των τυπογραφικών στοιχείων  
3.1 Διερεύνηση της φόρµας των γραµµάτων 
 Το γράµµα ως σχήµα 
 Σχεδιαστικές εργασίες: 
 -Σύνθεση µε το γράµµα ως σχήµα, µε επανάληψη, τοµή και επικάλυψη  
 -Συνδυασµός δύο γραµµάτων σε ενιαίο σύνολο (µονόγραµµα) 
 -Συνδυασµός γράµµατος και απλοποιηµένης εικόνας σε ενιαίο σύνολο (η φόρµα 
 του γράµµατος διαβάζεται ως γράµµα και λειτουργεί και ως εικόνα) 
3.2 Τυπογραφικοί χειρισµοί για τη µεταφορά νοήµατος 
 Επιλογή γραµµατοσειράς 
 Τύπος γραµµάτων 
 Μέγεθος 
 Αντιστροφή/καθρέπτισµα 
 Περιστροφή 
 Τοποθέτηση 
 Αλλοίωση της φόρµας των γραµµάτων 
 Θετικός/αρνητικός χώρος των γραµµάτων 
 Τόνος/χρώµα των γραµµάτων 
3.3 Μεταφορά νοήµατος λέξης 
 Σχεδιαστικές εργασίες:  
 -Μεταφορά νοήµατος λέξης µε τυπογραφικούς χειρισµούς 
 -Μεταφορά νοήµατος λέξης µε τυπογραφικούς χειρισµούς και αντικατάσταση 
 γράµµατος µε απλοποιηµένη εικόνα 
 
4 Λογότυπο 
4.1  Τι είναι Λογότυπο 
 Τι είναι λογότυπο, σήµα/σύµβολο 
 Τι συνθέτει ένα λογότυπο 
 Το λογότυπο ως στοιχείο Οπτικής Ταυτότητας / Εφαρµογές λογοτύπου 
4.2 Κατηγορίες και τύποι Λογοτύπων 
 Τυπογραφικό 
 -επωνυµία εταιρείας 
 -βασισµένο σε αρχικά γράµµατα 



 Συνδυασµός 
 -σήµα/σύµβολο και επωνυµία εταιρείας 
 -σήµα/σύµβολο και αρχικά γράµµατα 
 Σήµα/Σύµβολο 
 -ρεαλιστική φόρµα (βασισµένη στο περιβάλλον, τον φυσικό χώρο, 
 ανθρωποµορφική) 
 -αφηρηµένη φόρµα (σχήµατα) 
4.3 Χαρακτηριστικά ενός επιτυχηµένου Λογοτύπου 
 Απλότητα στον σχεδιασµό 
 Αναγνωρισιµότητα 
 Επικοινωνία 
 Πρωτοτυπία 
 Προσαρµοστικότητα στην εφαρµογή, ευκρίνεια 
 Διαχρονικότητα 
4.4 Σχεδιασµός της φόρµας του σήµατος/συµβόλου ενός Λογοτύπου 
 Απλοποίηση, σχηµατοποίηση, στυλιζάρισµα 
 -η διαδικασία απλοποίησης 
 Προσεγγίσεις/επιλογές στον σχεδιασµό της φόρµας του σήµατος/συµβόλου 
 -σήµα/σύµβολο µε απλοποιηµένη εικόνα (βασισµένη στο περιβάλλον, τον 
 φυσικό χώρο, ανθρωποµορφική) 
 Σχεδιασµός Λογοτύπου 
 Σχεδιασµός της φόρµας του σήµατος/συµβόλου  
 Επιλογή τυπογραφικών στοιχείων  
 Επιλογή χρώµατος  
 
5    Έντυπο – Διαφήµιση / Αφίσα 
5.1  Τα είδη της έντυπης Διαφήµισης / Αφίσας 
       Προϊοντική/καταναλωτική 
       Κοινωνική/πολιτιστική  
       Πολιτική  
5.2  Συνθετικά στοιχεία στην έντυπη Διαφήµιση / Αφίσα 
       Επικεφαλίδα 
       Κείµενο 
       Σλόγκαν 
       Εικόνα/εικονογράφηση 
       Λογότυπο 
 

 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ 
Να φέρουν µαζί τους τα ακόλουθα όργανα και υλικά σχεδίασης: 
Σετ µαύρων και χρωµατιστών µολυβιών, σετ µαύρων και χρωµατιστών µαρκαδόρων, 
πενάκια, σβηστήρι, ξύστρα, χάρακα, τρίγωνα και διαβήτη.  


