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Στούντιο ΙΙΙ
Τελική Εργασία 2010-11
Σφμφωνα με τθν διδαχκείςα κεωρία και τισ επιμζρουσ αςκιςεισ που κα πραγματοποιθκοφν κατά
τθν διάρκεια του εξαμινου, οι προκακοριςμζνεσ ομάδεσ των φοιτθτϊν κα πρζπει να παραδϊςουν
μια ομαδικι εργαςία.

Περιγραφή
Η εργαςία αφορά τθν μελζτθ του προφίλ μιασ ςυγκεκριμζνθσ εταιρίασ που εδρεφει ςτθν Σφρο με
ςκοπό τθν ςχεδίαςθ τθσ παρουςίαςθσ και τθσ ςυνολικότερθσ χριςθσ ενόσ προϊόντοσ που παράγει
και ζχει ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ του ςτθν ευρφτερθ αγορά.
Επιμζρουσ ςτόχοι τθσ εργαςίασ είναι θ οργάνωςθ τθσ ςχεδιαςτικισ ομάδασ, ο προςδιοριςμόσ του
πλαιςίου δράςθσ του οργανιςμοφ, θ κατανόθςθ των διαδικαςιϊν ςχεδίαςθσ και τζλοσ θ υλοποίθςθ
αντιπροςωπευτικοφ προφίλ με βάςθ: γραφιςτικι πρόταςθ (π.χ., αφίςα) και ςφνκεςθ ςυςκευαςίασ
ενόσ προϊόντοσ.
Μζςα από τθν διαδικαςία τθσ οργάνωςθσ, ςχεδίαςθσ και υλοποίθςθσ των προαναφερκζντων, οι
φοιτθτζσ μζςω των ομάδων τουσ κα πρζπει να αναλφςουν τθ γενικότερθ εικόνα και το προφίλ τθσ
εταιρίασ, χωρίσ αρχικά να εςτιάςουν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν τθσ. Στθν ςυνζχεια, βάςει τθσ
ζρευνασ, κα πρζπει να εντοπίςουν ζνα από τα προϊόντα που παράγει και να ςχεδιάςουν γι’ αυτό,
ςφμφωνα και με τισ οδθγίεσ που κα δοκοφν κατά τθν διάρκεια των εργαςτθριακϊν μακθμάτων.
Κάκε απόφαςθ προσ τθν τελικι πρόταςθ κα πρζπει:
1. να είναι οργανωςιακά και ςχεδιαςτικά τεκμθριωμζνθ,
2. να βαςίηεται ςε δομθμζνθ ςκζψθ και κρίςθ που προςφζρει θ μεκοδολογία διερεφνθςθσ
του χϊρου,
3. να παρουςιάηει μζκοδο υλοποίθςθσ που επιλζχκθκε ςφμφωνα με το πλαίςιο δράςθσ,
4. να παρουςιάηει πρωτότυπο ςχεδίαςθσ / τελικζσ προτάςεισ.

Η διαδικαςία ολοκλιρωςθσ τθσ εργαςίασ κα ζχει ωσ εξισ:
1. Οι ανακζςεισ των εταιριϊν/οργανιςμϊν κα γίνει με τυχαίο τρόπο.
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2. Δφο (2) τουλάχιςτον ομάδεσ κα παρζμβουν και κα ςχεδιάςουν ςτθν ίδια εταιρία ϊςτε να
ςυναγωνιςτοφν για τθν καλφτερθ προςζγγιςθ.
3. Οι ομάδεσ κα αξιολογθκοφν για:








τθν οργάνωςθ τουσ,
τθν ζρευνα,
τθν ςχεδιαςτικι προςζγγιςθ,
τθν τεχνογνωςία,
τθν τελικι πρόταςθ
τθν αυτό-αξιολόγθςθ και
τθν ςυνολικι παρουςίαςθ.

4. Επιπλζον οι ομάδεσ κα πρζπει να κατακζςουν ςφντομθ τεκμθρίωςθ, τόςο τθσ δράςθσ τθσ
ομάδασ, όςο και των μελϊν τθσ.

Παρουςίαςη
1. Κακοριςμόσ και προςδιοριςμόσ του προβλθματικοφ χϊρου που επιλζγει να αςχολθκεί θ
κάκε ομάδα ςε ςχζςθ με τθν εταιρία.
2. Αρχικά, κα πρζπει να παρουςιαςτοφν τα ςυγκεκριμζνα βιματα τθσ μεκοδολογίασ που
ακολοφκθςε θ κάκε ομάδα για τθν διερεφνθςθ του χϊρου, μζςα από αναλυτικό διάγραμμα
δράςθσ.
3. Ανάλυςθ των κομβικϊν ςθμείων και των επιμζρουσ κεμάτων / προβλθμάτων που
εμφανίςτθκαν κατά τθν διάρκεια τθσ ςχεδίαςθσ.
4. Αναφορά ςτισ αποφάςεισ (οργάνωςθσ ομάδασ, ςχεδίαςθσ και υλοποίθςθσ ιδζασ) που
πάρκθκαν κατά τθν διαδικαςία. Ποια επιμζρουσ βιματα επανεξετάςτθκαν και πωσ
επαναπροςδιορίςτθκαν οφτωσ ϊςτε να βελτιςτοποιθκεί θ ςχεδιαςτικι δράςθ και, εν
δυνάμει, θ τελικι πρόταςθ.
5. Όλεσ οι αποφάςεισ που λιφκθκαν κα πρζπει να αιτιολογθκοφν πλιρωσ.

Παρουςίαςη τελικήσ ιδέασ / πρωτοτύπου.Παράδοςη εργαςίασ
Η τελικι ιδζα κα παραδοκεί ςε 1 CD ανά ομάδα και κα αναρτθκεί ςτθν αντίςτοιχθ εργαςία ςτθν
Πλατφόρμα e-class (κα ανακοινωκεί θλεκτρονικά).
Μορφή αρχείου
Όλο το υλικό που κα ςυμπεριλθφκεί ςτθν τελικι κατάκεςθ κα πρζπει να είναι ςε ψθφιακι μορφι.
Αναλυτικά:
1. Τα γραφιςτικά κα παραδοκοφν ςε: ai, psd, pdf.
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2. Τα οπτικοακουςτικά κα παραδοκοφν ςε: avi, dvix, mov.
Ημερομηνία παρουςίαςησ θα ανακοινωθεί ηλεκτρονικά.
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