Εντατικό Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα
(Intensive Foundation)

Συνολική διάρκεια σπουδών
8 εβδοµάδες (Σεπτέµβριος - Οκτώβριος)

Σκοπός του προγράµµατος και των εκπαιδευτικών του στόχων
1. Να προετοιµάσει για την ένταξη σε κολεγιακά προγράµµατα Τέχνης και Σχεδίου (Art & Design),
παρουσιάζοντας βασικές τους αρχές.
2. Να θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν σε µετέπειτα
ανεξάρτητη εκµάθηση και έρευνα.
3. Να εισάγει την πνευµατική περιέργεια µέσω της κριτικής κατανόησης, που θα οδηγήσει αργότερα
σε εξερεύνηση καινοτόµων ιδεών και επίτευξη δηµιουργικού έργου.
4. Να συµβάλει στη κατανόηση και την ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις ευκαιρίες και τις απαιτήσεις
των επικείµενων σπουδών στην τέχνη, το σχέδιο και την επικοινωνία.

Μαθήµατα
Ελεύθερο Σχέδιο
• Παρουσίαση των βασικών εργαλείων και υλικών.
• Παρατήρηση και σχεδιασµός απλών αντικειµένων. Ανάλυση και εξήγηση των βασικών προβληµάτων
που προκύπτουν στην προσπάθεια αποτύπωσης τρισδιάστατων θεµάτων.
• Γρήγορα σκίτσα µικρής κλίµακας (προσχέδια).
• Η έννοια και η εφαρµογή της φωτοσκίασης.
• Απλές εφαρµογές σύνθεσης (ισορροπία, άξονες, τοποθετήσεις).
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
• Εισαγωγή στο περιβάλλον του Photoshop. Κατανόηση βασικών εννοιών που σχετίζονται µε τη
δηµιουργία νέων αρχείων (διαστάσεις, ανάλυση/dpi, χρωµατικά µοντέλα, βάθος χρώµατος, τύποι
αρχείων αποθήκευσης).
• Ανάλυση και χρήση βασικών εργαλείων του photoshop (move, rectangle, lasso, crop, type, brush
tool).
• Ανάλυση και χρήση των επιπέδων (layers).
• Ανάλυση και χρήση βασικών εργαλείων επεξεργασίας εικόνας (transformation, image/canvas size,
levels, hue/saturation).
• Eισαγωγή στα βασικά εργαλεία δηµιουργίας και µορφοποίησης αρχείων κειµένων στο word.

Χρώµα - Σύνθεση
• Εισαγωγή στις βασικές αρχές χρήσης του χρώµατος, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές του.
• Έννοια του χρώµατος.
• Οι βασικές αρχές σύνθεσης: σηµείο, γραµµή, σχήµα.
• Αρµονία, ισορροπία, συµµετρία, ασυµµετρία. Επανάληψη και ρυθµός. Χρυσή τοµή.
• Η δύναµη της αφαίρεσης (στυλιζάρισµα).
Οπτική Επικοινωνία
• Οι εφαρµογές και τα µέσα που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής µηνυµάτων. Η
διαφήµιση ως όχηµα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και µέσο οπτικής επικοινωνίας.
• Η χρήση δηµιουργικού (creative) brief, ως εργαλείο για την οργάνωση και τη διατύπωση της
στρατηγικής (copy strategy) και ως βασική πηγή των δηµιουργικών λύσεων και προτάσεων.
• Η έννοια του κοινού - στόχος (target group). H ψυχολογία του καταναλωτή και η ανάλυση του
προφίλ των κοινωνικο-οικονοµικών οµάδων στη διαδικασία σύνταξης ενός creative brief.
• Το δηµιουργικό Concept. Μετατροπή των στόχων marketing µέσω στρατηγικής σε µια δηµιουργική
ιδέα. Αρχές και χρήσεις του copy writing. Pay oﬀ Line. Σλόγκαν.Τίτλος και κείµενο (body copy)
καταχώρισης.
Μεθοδολογία Ακαδηµαϊκής Εργασίας
1. Μεθοδολογία έρευνας και σύνταξης πανεπιστηµιακής εργασίας, όπως εύρεση βιβλιογραφίας,
αξιολόγηση και ταξινόµηση πηγών κ.ά.
2. Αισθητική αγωγή και θεωρία της τέχνης µε την ανάλυση τριών θεµατικών ενοτήτων:
• Η σχέση της τέχνης µε αυτό που αναπαριστά ή η τέχνη ως µίµηση.
• Η τέχνη ως έκφραση.
• Οι πρόσφατες περιπέτειες της τέχνης και της αισθητικής.

