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Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Επισκέψεων ΤΜΣΠΣ 

Η Μ. Βρετανία ήταν η χώρα υποδοχής
που διοργανώθηκε από το Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΤΜΣΠΣ
Το φετινό Πρόγραµµα, σχεδιάστηκε µε 
στην έκθεση 100% Design στο Λονδίνο, στην ενότητα “New Designers”. 
Έτσι το ΠΕΕ συνεισέφερε στην 
Εµπορίου (ΟΠΕ) εντός της δράσης Design.gr
100% Design.   
Επίσης διοργανώθηκαν επισκέψεις στην αυτοκινητοβιοµηχανία Land
εταιρίες παραγωγής 3D γραφικών/εφέ 

Έκθεση 100% Design-London

To γκρουπ φοιτητών βρέθηκε 
και ιδιωτικές συµµετοχές, εξέτασαν τις εξελίξεις στο χώρο του 
εκθέτες και αντάλλαξαν εµπειρίες και
Κάθε φοιτητής ανέλαβε να συγκεντρώσει στοιχεία για 
εµπειριών στους υπόλοιπους φοιτητές µετά την επιστροφή.
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Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Επισκέψεων ΤΜΣΠΣ - Αγγλία 2011

υποδοχής, για το Πρόγραµµα Εκπαιδευτικών Επισκέψεων Εξωτερικού 2011 
που διοργανώθηκε από το Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΤΜΣΠΣ.  

σχεδιάστηκε µε κεντρικό στόχο να υποστηρίξει τη συµµετοχή 
στην έκθεση 100% Design στο Λονδίνο, στην ενότητα “New Designers”.  

την ενίσχυση της συνεργασίας του ΤΜΣΠΣ µε τον Οργανισµό 
της δράσης Design.gr, µέρος της οποίας ήταν και η ελληνική παρουσία στην έκ

Επίσης διοργανώθηκαν επισκέψεις στην αυτοκινητοβιοµηχανία Land-Rover και 
γραφικών/εφέ για ταινίες και animation, τις Jellyfish Pictures και ΑΚΑ Studio

London 2011 

θηκε στην έκθεση στις 24-25 Σεπτεµβρίου. Οι φοιτητές επισκέφθηκαν τις εθνικές 
και ιδιωτικές συµµετοχές, εξέτασαν τις εξελίξεις στο χώρο του design σε προϊόντα/υλικά, συζήτησαν µε 

εµπειρίες και στοιχεία επικοινωνίας.  
να συγκεντρώσει στοιχεία για 2 εκθέτες µε σκοπό να γίνουν παρουσιάσεις 

εµπειριών στους υπόλοιπους φοιτητές µετά την επιστροφή. 
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ιδευτικών Επισκέψεων Εξωτερικού 2011 

στόχο να υποστηρίξει τη συµµετοχή έργων φοιτητών 

συνεργασίας του ΤΜΣΠΣ µε τον Οργανισµό Εξωτερικού 
, µέρος της οποίας ήταν και η ελληνική παρουσία στην έκθεση 

Rover και για πρώτη φορά σε 
Jellyfish Pictures και ΑΚΑ Studio.  

ίου. Οι φοιτητές επισκέφθηκαν τις εθνικές 
σε προϊόντα/υλικά, συζήτησαν µε 

ες µε σκοπό να γίνουν παρουσιάσεις 
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Η συµµετοχή του ΤΜΣΠΣ περιλάµβανε 3 πρωτότυπα που έχουν σχεδιαστεί στα πλαίσια των µαθηµάτων 
Στούντιο 6-7 και µια προσωπική συµµετοχή τελειόφοιτης. Όλα τα πρωτότυπα που εκτέθηκαν ήταν σε 
διαστάσεις 1:1 και κατασκευάστηκαν από τους ίδιους τους φοιτητές. 
Το σταντ της συµµετοχής στην έκθεση στήθηκε/λύθηκε από τους ίδιους τους συµµετέχοντες φοιτητές, 
που είχαν βρεθεί στην έκθεση 2 ηµέρες πριν, αποτελώντας µια πολύτιµη παρακαταθήκη για την καριέρα 
τους. 
Σε όλα τα στάδια η συµµετοχή υποστηρίχθηκε από τον ΟΠΕ και συγκεκριµένα από την Κα Τέτη Περισσάκη 
και το κ.Μένο Αγγελάκη.  
 

     
 
Η επίσκεψη στην έκθεση αποτέλεσε αφορµή για συναντήσεις µε απόφοιτους ΜΣΠΣ που βρίσκονται στο 
Λονδίνο για συνέχιση σπουδών η εργασία και γόνιµες συζητήσεις µε τους λοιπούς εκθέτες του ελληνικού 
περιπτέρου. 
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Επίσκεψη σε εγκαταστάσεις του Land-Rover Group 

Στις 26 Σεπτεµβρίου, οι φοιτητές επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της αυτοκινητοβοµηχανίας Land-Rover 
στο Gaydon. 
Οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις φιλοξενούν, µεταξύ άλλων, το σχεδιαστικό τµήµα του Οµίλου, χώρους 
επίδειξης των νέων µοντέλων, πίστες δοκιµών, αποθήκες και χώρους µεταφόρτωσης οχηµάτων.  
Το εργοστάσιο δηµιουργήθηκε αξιοποιώντας την έκταση ενός παλαιού στρατιωτικού αεροδροµίου, 
αναπτύχθηκε σε µεγάλο βαθµό από το Group-BMW και στη συνέχεια πέρασε στα χέρια των νέων 
ιδιοκτητών του οµίλου ινδικών συµφερόντων Tata Motors. Στην ίδια περιοχή, αξιοποιώντας και κοινές 
υποδοµές βρίσκεται και το εργοστάσιο υπερπολυτελών αυτοκινήτων Aston Martin. 
Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν σε χώρους όπου γίνεται ταχεία πρωτοτυποποίηση, reverse engineering, 3D-
virtual παρουσιάσεις, συζήτησαν µε το προσωπικό και γνώρισαν τεχνικές και τακτικές που 
χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία σχεδιασµού ενός µοντέλου που διαρκεί έως και 6 χρόνια. Στη 
συνέχεια επισκέφθηκαν τις πίστες δοκιµών που χρησιµεύουν τόσο για την απόκτηση εµπειριών αλλά και 
για την επίδειξη των δυνατοτήτων των οχηµάτων σε δυνητικούς πελάτες.  
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Επίσκεψη στην Jellyfish Pictures

Την 4η ηµέρα του Προγράµµατος ένα γκρουπ φοιτητών επισκέφθηκε 
εξειδικεύεται στην παραγωγή τρισδιάστατων αναπαραστάσεων για ταινίες/ντοκιµαντέρ. 
Οι δουλειές της εταιρίας έχουν βραβευθεί µε 
παραγωγές της επιχείρησης και ενηµερώθηκαν για τον τρόπο µε τον οποίο µελετώνται οι φυσικές 
κινήσεις, τα χαρακτηριστικά, 
Ενηµερώθηκαν για τους τρόπους δηµιουργίας ήχων που να προ
πλάσµατα που δεν έχει συναντήσει εν ζωή το ανθρώπινο γένος
που χρησιµοποιεί η επιχείρηση 
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Pictures 

ηµέρα του Προγράµµατος ένα γκρουπ φοιτητών επισκέφθηκε την εταιρία 
εξειδικεύεται στην παραγωγή τρισδιάστατων αναπαραστάσεων για ταινίες/ντοκιµαντέρ. 
Οι δουλειές της εταιρίας έχουν βραβευθεί µε BAFTA. Οι φοιτητές είδαν ενδεικτικό υ
παραγωγές της επιχείρησης και ενηµερώθηκαν για τον τρόπο µε τον οποίο µελετώνται οι φυσικές 

 οι υφές δέρµατος/τριχώµατος ώστε να περάσουν σ
Ενηµερώθηκαν για τους τρόπους δηµιουργίας ήχων που να προσεγγίζουν τους φυσικούς, ακόµα και για 
πλάσµατα που δεν έχει συναντήσει εν ζωή το ανθρώπινο γένος τις τεχνικές και ηλεκτρονικές πλατφόρµες 
που χρησιµοποιεί η επιχείρηση  

 

Σελίδα 4 

την εταιρία Jellyfish. H Jellyfish, 
εξειδικεύεται στην παραγωγή τρισδιάστατων αναπαραστάσεων για ταινίες/ντοκιµαντέρ.  

. Οι φοιτητές είδαν ενδεικτικό υλικό από τις 
παραγωγές της επιχείρησης και ενηµερώθηκαν για τον τρόπο µε τον οποίο µελετώνται οι φυσικές 

οι υφές δέρµατος/τριχώµατος ώστε να περάσουν στον ψηφιακό κόσµο. 
σεγγίζουν τους φυσικούς, ακόµα και για 

τις τεχνικές και ηλεκτρονικές πλατφόρµες 
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Επίσκεψη στην AKA Studio 

Την 4η ηµέρα του Προγράµµατος οι φοιτητές επισκέφθηκαν 
STUDIOS που επιφύλασσε µια ιδιαίτερα θερµή υποδοχή
Οι φοιτητές αφού είδαν σηµαντικά δείγµατα δουλειάς, 
που αφορά την παραγωγή, ήδη από τη στιγµή της διεκδίκησης του εκάστοτε πελάτη. 
επίσης για τον τρόπο συνεργασίας της επιχείρησης µε τους σχεδιαστές, τις προϋποθέσεις απασχόλησης 
και τις προοπτικές ανέλιξης ενός νέου δηµιουργού στο χώρο του 
Ιδιαίτερος ήταν ο ενθουσιασµός των φοιτητών, όταν γνώρισαν τον 
«A Morning Stroll» που είχε προβληθεί στο φεστιβάλ 
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ηµέρα του Προγράµµατος οι φοιτητές επισκέφθηκαν και την πολυβραβευµένη 
επιφύλασσε µια ιδιαίτερα θερµή υποδοχή.  

σηµαντικά δείγµατα δουλειάς, µπόρεσαν να ενηµερωθούν για όλη τη διαδικασία 
που αφορά την παραγωγή, ήδη από τη στιγµή της διεκδίκησης του εκάστοτε πελάτη. 
επίσης για τον τρόπο συνεργασίας της επιχείρησης µε τους σχεδιαστές, τις προϋποθέσεις απασχόλησης 

νός νέου δηµιουργού στο χώρο του animation.  
Ιδιαίτερος ήταν ο ενθουσιασµός των φοιτητών, όταν γνώρισαν τον Grand Orchard

που είχε προβληθεί στο φεστιβάλ AnimaSyros. 

 

Σελίδα 5 

πολυβραβευµένη εταιρία ΑΚΑ 

να ενηµερωθούν για όλη τη διαδικασία 
που αφορά την παραγωγή, ήδη από τη στιγµή της διεκδίκησης του εκάστοτε πελάτη. Ενηµερώθηκαν 
επίσης για τον τρόπο συνεργασίας της επιχείρησης µε τους σχεδιαστές, τις προϋποθέσεις απασχόλησης 

Grand Orchard, δηµιουργό του φιλµ 
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Παράλληλα µε τις επιχειρήσεις έγιναν 
επισκέψεις σε µουσεία και άλλους χώρους 
τέχνης και πολιτισµού, που φιλοξενούσαν 
εκθέσεις και δρώµενα στο πλαίσιο του 
London Design Festival, όπως και στην 
Οξφόρδη. 
 
Με την επιστροφή στην Ελλάδα, οι 
συµµετέχοντες φοιτητές οργάνωσαν 
ανοικτή παρουσίαση ώστε να έχουν και 
άλλοι φοιτητές τη δυνατότητα να 
µοιραστούν τις εµπειρίες τους. 
 
Για την ενίσχυση της σηµαντικής αυτής 
δράσης και τη µείωση της οικονοµικής 
επιβάρυνσης των φοιτητών στην τόσο 
κρίσιµη αυτή περίοδο, αξιοποιήθηκε η 
υποτροφία «Ναταλία Τζωρακολευθεράκη», 
από κοινού µε την υποστήριξη από το 
ΤΜΣΠΣ και το Πρόγραµµα που 
χρηµατοδοτείται από το ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕ∆Ε).  
 
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΤΜΣΠΣ ευχαριστεί 
όσους συνέβαλλαν στην επιτυχή αυτή 
διοργάνωση. Το ραντεβού δίνεται για την 
επόµενη χρονιά, σε µια άλλη ευρωπαίκή 
χώρα! 
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Η Ναταλία Τζωρακολευθεράκη  

πέτυχε στο Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων & Συστηµάτων το 2003.  

∆ηµιουργική, µε κλίση και προσήλωση στο 

αντικείµενο του Design και µε δραστήριο πνεύµα, 

είχε όλες τις προϋποθέσεις για µια λαµπρή πορεία.  

 

Στις 5 Φεβρουαρίου 2007,  

ξηµερώµατα των γενεθλίων της, η Ναταλία 

ενεπλάκη σε ένα µοιραίο δυστύχηµα.  

 

Με απόφαση του ΤΜΣΠΣ,   

η Ναταλία Τζωρακολευθεράκη ανακηρύχθηκε 

∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Σχεδίασης 

Προϊόντων & Συστηµάτων το 2007.  

Η οικογένεια της Ναταλίας θέσπισε την οµώνυµη 

υποτροφία και αναγνωρίζοντας, τη µεγάλη 

σηµασία του Προγράµµατος Εκπαιδευτικών 

Επισκέψεων Εξωτερικού για τους φοιτητές, τη 

διαθέτει για τη στήριξη της συµµετοχής τους.  

 

 
 

Η χαµογελαστή Ναταλία, λάτρευε τα ταξίδια  

και αν και δεν πρόλαβε η ίδια να συµµετάσχει,  

το όνοµά της είναι ταυτισµένο  

µε αυτό το ελπιδοφόρο εγχείρηµα.  


