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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησης - µαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και η κατ’ έτος χρονική ταξινόµησή τους
σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ειδικότητάς τους.
Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική - µαθητεία των µαθητών. Η
τελική του διαµόρφωση θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις.
Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο της πρακτικής άσκησης (οι
τοµείς δραστηριοτήτων / µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία
πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη σειρά, τη χρονική διάρκεια και τον τόπο εκπαίδευσης στον οποίο θα υλοποιείται για κάθε χρόνο µαθητείας η κάθε δραστηριότητα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου” είναι άτοµο µε πιστοποιηµένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές στάσεις, ικανό να δραστηριοποιείται ως τεχνικός και
να εκτελεί αυτόνοµα, υπεύθυνα και εµπρόθεσµα, εργασίες που αφορούν κατά κύριο λόγο στον αισθητικό
σχεδιασµό, αλλά και στην επιµέλεια της έκδοσης και παραγωγής εντύπων κάθε είδους και µορφής µε τις
σύγχρονες µεθόδους της νέας τεχνολογίας.
Ο απόφοιτος της συγκεκριµένης ειδικότητας ασχολείται µε αντικείµενα και δραστηριότητες που αφορούν:
στο χειρισµό των βασικών συσκευών ενός υπολογιστικού συστήµατος και των σχετικών µε την ειδικότητά του λογισµικών,
στον προσδιορισµό του είδους, των προδιαγραφών και των τυπογραφικών χαρακτηριστικών των
προς έκδοση εντύπων,
στην εκπόνηση γραφιστικού έργου - µακέτας εντύπων µε βάση τις οδηγίες από τον υπεύθυνο για την
καλλιτεχνική/εικαστική επιµέλειά τους,
στη στοιχειοθεσία κείµενων και επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους (είδος και κατηγορία γραµµατοσειράς, µέγεθος, στυλ, µορφή και δοµή, αραίωση, στοίχιση και θέση στη σελίδα),
στη µορφοποίηση των σελίδων και γενικότερα των εντύπων κάθε είδους και την ένθεση των στοιχείων τους σε συγκεκριµένες / προκαθορισµένες θέσεις, βάσει του κασέ, µε την εφαρµογή εξειδικευµένου λογισµικού,
στον χειρισµό εξοπλισµού ψηφιοποίησης και επεξεργασίας αναλογικών εικόνων και φωτογραφιών,
στη µετατροπή ψηφιακών αρχείων εικόνων σε ειδικά ψηφιακά αρχεία για περαιτέρω επεξεργασία
στην ηλεκτρονική τυπογραφία και προεκτύπωση,
στη συναρµογή (µοντάζ) των στοιχείων και των τελικών σελίδων των εντύπων σε επιφάνειες και
όψεις εκτύπωσης,
στο χειρισµό των µηχανών και των συστηµάτων εξόδου (εγγραφείς και εκτυπωτές δοκιµίων) των
ψηφιακών δεδοµένων των σελίδων και επιφανειών εκτύπωσης.
Ο κάτοχος του συγκεκριµένου τίτλου σπουδών µπορεί να απασχοληθεί:
αυτόνοµα δηµιουργώντας δική του επιχείρηση,
ως υπάλληλος σε οργανισµούς του δηµοσίου, όπου λειτουργούν υπηρεσίες εκδόσεων,
ως ελεύθερος συνεργάτης ή µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας σε:
εργαστήρια γραφικών τεχνών,
διαφηµιστικές εταιρίες,
εκδοτικούς οίκους, εφηµερίδες, περιοδικά κ.ά.
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα.
ΓΝΩΣΕΙΣ

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Γνωστικό αντικείµενο:
Λήψη φωτογραφιών µε συµβατικές µηχανές και Α/Μ films Εµφάνιση film και εκτύπωση
φωτογραφιών.
ΛΗΨΗ

Κατονοµάζουν τα είδη των
συµβατικών φωτογραφικών
µηχανών, περιγράφουν την
κατασκευαστική τους διαµόρφωση και εξηγούν τη
χρηστικότητα και τη λειτουργία των επιµέρους εξαρτηµάτων τους.
Κατονοµάζουν τα είδη των
φακών, αναφέρουν και επεξηγούν τα βασικά τους χαρακτηριστικά και τα κριτήρια
επιλογής και ρύθµισής τους.
Απαριθµούν τα είδη των ασπρόµαυρων φιλµς και αναφέρουν τις ιδιότητες και τις
χρήσεις τους.
Αναφέρουν τα είδη φωτοµέτρησης (ανακλώµενου, προσπίπτοντος φωτός) και προγραµµατίζουν την έκθεση του
φιλµ µε κατάλληλους συνδυασµούς ταχύτητας - διαφράγµατος χειροκίνητα ή αυτόµατα, ανάλογα µε τις δυνατότητες της µηχανής.

Χρησιµοποιούν τον απαιτούµενο εξοπλισµό και πραγµατοποιούν φωτογραφικές λήψεις για τη δηµιουργία καλλιτεχνικού - κατά κανόνα - έργου µε συµβατικές φωτογραφικές µηχανές και ασπρόµαυρα φιλµς.
Επιλέγουν ανάλογα µε το
προς έκθεση θέµα, τις συνθήκες φωτογράφησης και την
επιθυµητή ποιότητα και απεικόνισή του τον κατάλληλο
εξοπλισµό (φωτογραφική µηχανή, φακό και φιλµ).
Ελέγχουν τις συνθήκες έκθεσης και της επιθυµητής αποτύπωσης του θέµατος στο
φιλµ µε:
φωτοµέτρηση του προσπίπτοντος και ανακλώµενου φωτός µε χρήση
φωτοµέτρων ή µε αξιοποίηση των σχετικών δυνατοτήτων της φωτογραφικής µηχανής,
ρύθµιση της εστιακής απόστασης και της οπτικής
γωνίας του φακού,
ρύθµιση του διαφράγµατος του φακού και της ταχύτητας του κλείστρου
της µηχανής σε συνάρτηση µε τον φωτισµό του
αντικειµένου της φωτογράφησης (στατικό ή κινούµενο) και το επιθυµητό βάθος πεδίου της εικόνας,
χρήση και ρύθµιση φλας,
και πραγµατοποιούν λήψεις
σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους σε συνθήκες οµοιογενούς φυσικού φωτι-

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ακολουθούν οδηγίες καλλιτεχνικού επιµελητή κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων
τους, αντιλαµβάνονται τον
τρόπο εφαρµογής των οδηγιών τους και φροντίζουν για
την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων που τους έχουν
ορίσει.
Εκτελούν υπεύθυνα την εργασία που τους ανατίθεται
και συνδιαλέγονται δηµιουργικά µε τους συναδέλφους
τους.
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ FILMS - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Περιγράφουν τη γενική διάταξη ενός σκοτεινού θαλάµου
για την εµφάνιση των φιλµς
και την εκτύπωση φωτογραφιών και αναφέρουν και επεξηγούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές για τη διασφάλιση
των εκτελούµενων εργασιών
και την ασφαλή και υγιεινή
παραµονή των ατόµων σ’ αυτόν.
Αναφέρουν και αναγνωρίζουν
τον απαιτούµενο εξοπλισµό
(σκεύη, όργανα, συσκευές και
χηµικά υλικά) που απαιτούνται για την εµφάνιση του
φιλµ και την εκτύπωση των
φωτογραφιών.
Αναφέρουν τη σειρά των διαδικασιών που απαιτούνται για
τις παραπάνω εργασίες και
περιγράφουν τις απαιτήσεις
και τεχνικές εκτέλεσής τους.
Κατονοµάζουν πιθανές αστοχίες και σφάλµατα χειρισµού
και αναφέρουν τις απαιτούµενες φροντίδες και ενέργειες
για την αντιµετώπισή τους.

σµού, έντονου φωτισµού και
έντονης φωτοσκίασης.
Επιλέγουν και χρησιµοποιούν
τον κατάλληλο εξοπλισµό για
την εµφάνιση των Α/Μ φιλµς
ακολουθώντας κατά σειρά τις
ενδεδειγµένες διαδικασίες που
αφορούν:
στην παρασκευή των απαιτούµενων χηµικών διαλυµάτων (εµφάνισης, διακοπής και στερέωσης)
και διατήρησής τους σε
δοχεία, ακολουθώντας τις
οδηγίες χρήσης των κατασκευαστών τους (αναλογίες αραίωσης και θερµοκρασίες διατήρησης),
στην πρόπλυση, εµφάνιση, διακοπή της εµφάνισης, στερέωση, πλύσιµο
µε νερό βρύσης και αποσκληρυµένο νερό και στέγνωµα του φιλµ µε επιλογή της θερµοκρασίας των
διαλυµάτων, του χρόνου
επεξεργασίας του και του
τρόπου ανάδευσης στα
δοχεία στα τρία πρώτα
στάδια, σύµφωνα µε τις
οδηγίες των κατασκευαστών αλλά και τις επιθυµητές επιδράσεις (στο
στάδιο εµφάνισης), ανάλογα µε την ευαισθησία
του φιλµ) στην οξύτητα
και αντίθεση των εικόνων.
Πραγµατοποιούν εργασίες εκτύπωσης φωτογραφιών από
αρνητικά Α/Μ φιλµς:
Επιλέγουν τον κατάλληλο
µεγεθυντή και φακό, το
κατάλληλο χαρτί εκτύπωσης ή εκτυπωτικό φίλτρο.
Προετοιµάζουν τα υγρά
εµφάνισης, διακοπής και
στερέωσης και τα τοποθετούν στις λεκάνες.
Τοποθετούν το φιλµ στο
φορέα.
Ρυθµίζουν το ύψος µεγέθυνσης και εστιάζουν την
εικόνα.
Ρυθµίζουν το πλαίσιο εικόνας στον φορέα του
φιλµ και στο πλαίσιο ε-
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Γνωστικό αντικείµενο:
Ηλεκτρονική επεξεργασία Α/Μ
φωτογραφιών και εικόνων.
Αναφέρουν τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό και τις απαιτούµενες minimum προδιαγραφές του.
Περιγράφουν τις τεχνικές σάρωσης από φωτογραφίες και
φιλµς, αναφέρουν τα χαρακτηριστικά πεδία του προγράµµατος σάρωσης.
Αναφέρουν τους κυριότερους
τύπους αρχείων αποθήκευσης
και τους επιλέγουν ανάλογα
µε την επιζητούµενη επεξεργασία της εικόνας.
Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες
και τις εργαλειοθήκες του λογισµικού που χρησιµοποιούν
και περιγράφουν διαδικασίες
ψηφιακής επεξεργασίας φωτογραφιών.

κτύπωσης.
Επιλέγουν το διάφραγµα
και τον χρόνο εκφώτισης
του χαρτιού αποτύπωσης.
Πραγµατοποιούν δοκιµαστική εκτύπωση σε τµήµα
δείγµατος φωτογραφικού
φακού.
Αξιολογούν το δείγµα
πριν την τελική εκτύπωση.
Αλλάζουν, αν χρειασθεί,
τους παράγοντες εκτύπωσης (χαρτί και φίλτρα,
χρόνος εκφώτισης κ.ά.)
και εκτελούν πρόσθετες
δοκιµαστικές εκτυπώσεις
έως ότου επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα και
προχωρούν στις απαιτούµενες ενέργειες για το τελικό αποτέλεσµα (εµφάνιση, διακοπή, στερέωση,
πλύσιµο και στέγνωµα
των φωτογραφιών).
Εφαρµόζουν ειδικές τεχνικές
εµφάνισης, όπως εκτυπώσεις
εξ επαφής, τοπικής υποέκθεσης ή υπέρ- έκθεσης του χαρτιού εκτύπωσης µε χρήση µασκών.
Επιλέγουν και χρησιµοποιούν
τον κατάλληλο εξοπλισµό
(Η/Υ, οθόνη, scanner, printer
και λογισµικό επεξεργασίας
εικόνας) και αξιοποιούν τις
δυνατότητες που αυτός παρέχει για την εισαγωγή, επεξεργασία και εκτύπωση φωτογραφιών και εικόνων.
Εισάγουν φωτογραφίες και
εικόνες, ρυθµίζοντας τις συνθήκες σάρωσης (περιοχή σάρωσης, ανάλυση εικόνας, φωτεινότητα, contrast, κ.ά.) και
τις αποθηκεύουν, επιλέγοντας
τον τύπο των αρχείων αποθήκευσης, ανάλογα µε το µέγεθος της εικόνας, την επιζητούµενη επεξεργασία τους και
τις δυνατότητες του λογισµικού που χρησιµοποιούν.
Χρησιµοποιούν τις δυνατότητες του προγράµµατος επεξεργασίας εικόνων (µενού εντολών, εργαλεία επιλογών
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Γνωστικό αντικείµενο:
Τυπογραφικός σχεδιασµός εντύπου.
Αναφέρουν τις αρχές δηµιουργίας εγγράφων, περιγράφουν τις βασικές τεχνικές διευθέτησης των αντικειµένων
(κειµένου και εικόνων) µε
προδιαγεγραµµένο τρόπο στις
σελίδες ενός εγγράφου.
Αναφέρουν τα εργαλεία και
περιγράφουν τις τεχνικές διαµόρφωσης βιβλίων και βιβλιοθηκών, πινάκων περιεχοµένων και ευρετηρίων, τις στρατηγικές διαχείρισης πολυσέλιδων εγγράφων µε χρήση βιβλιοθηκών.
Κατανοούν τη σηµασία της
σωστής διαχείρισης των χρωµάτων και περιγράφουν τις
τεχνικές δηµιουργίας, διόρθωσης, ρύθµισης και διαχωρισµού χρωµάτων.
Αναφέρουν τα κύρια πρότυπα
των αρχείων ψηφιακών εγγράφων, κατανοούν και επεξηγούν τις βασικές αρχές των
προτύπων postscript και pdf.

και χρωµατισµού κ.ά.) και εκτελούν εργασίες:
αποκατάστασης ή βελτίωσης των φωτογραφιών,
αλλαγής των χαρακτηριστικών τους (φωτεινότητα, κοντράστ, τονισµός
περιοχών, αλλαγή βάθους
πεδίου, αφαίρεση περιοχών, προσθήκη φόντου,
τοπική ή ολική προσθήκη
χρωµάτων, δηµιουργία
αποχρώσεων του γκρι
κ.ά.),
δηµιουργίας και σύνθεσης
εικόνων και
δηµιουργίας ειδικών εφέ.
Προσδιορίζουν το είδος,, τις
προδιαγραφές και τα τυπογραφικά χαρακτηριστικά των
προς έκδοση εντύπων και επιλέγουν το κατάλληλο κατά
περίπτωση ειδικό λογισµικό
γραφικών τεχνών µε χρήση
PC ή Mac.
∆ηµιουργούν νέο έγγραφο,
καθορίζουν το µέγεθος και τα
περιθώρια των σελίδων του,
τα περιθώρια των άνω και κάτω τίτλων και την αρίθµησή
τους.
Στοιχειοθετούν τα κείµενα και
επεξεργάζονται τα χαρακτηριστικά τους (είδος και κατηγορία γραµµατοσειράς, µέγεθος, στυλ, δοµή και µορφή,
αραίωση, αποστάσεις σειρών,
στοίχιση και θέση στις σελίδες).
Συνθέτουν εικόνες και κείµενα:
∆ηµιουργούν πλαίσια
κειµένου, τοποθετούν σ’
αυτά κείµενα και τα επεξεργάζονται (διαµόρφωση
παραγράφων, περιστροφή
κειµένου κ.ά.).
∆ηµιουργούν πλαίσια εικόνων, επιλέγουν από έτοιµα αρχεία ή δηµιουργούν εικόνες, τις εισάγουν
στα πλαίσια και τις επεξεργάζονται.
Εισάγουν απ’ ευθείας εικόνες και δηµιουργούν
ροή κειµένου γύρω απ’

Αξιοποιούν τις δυνατότητες
του λογισµικού που χρησιµοποιούν για την επίτευξη ενός
άρτιου αισθητικά αποτελέσµατος.
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αυτές.
Χρησιµοποιούν τα εργαλεία
σχεδίασης του προγράµµατος.
Χρησιµοποιούν την παλέτα
διαχείρισης χρωµάτων, εκχωρούν χρώµατα σε αντικείµενα,
πραγµατοποιούν διαχωρισµό
ατόφιων χρωµάτων και χρωµάτων τετραχρωµίας.
Μορφοποιούν τις σελίδες και
γενικότερα τα έντυπα κάθε είδους, ενθέτουν τα στοιχεία
των εντύπων στην προκαθορισµένη/ενδεδειγµένη θέση
τους βάσει του κασέ.
Πραγµατοποιούν εργασίες
προεκτύπωσης, επιλέγουν εκτυπωτή, δηµιουργούν αρχεία
pdf.
Γνωστικό αντικείµενο:
Σχεδιασµός µακέτας.
Αναφέρουν τα στοιχεία σύνθεσης µιας µακέτας.
Αναφέρουν τις διαδικασίες
σύνθεσης, σχεδιασµού και
υλοποίησης µιας µακέτας µε
βάση το κασέ και τον προορισµό της.
Αναφέρουν τα εν χρήσει σχεδιαστικά προγράµµατα της
αγοράς, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες
του προγράµµατος που χρησιµοποιεί η επιχείρηση στην
οποία καταρτίζονται.

Προσδιορίζουν τις προδιαγραφές και τα τυπογραφικά
χαρακτηριστικά των προς έκδοση εντύπων και επιλέγουν
το κατάλληλο κατά περίπτωση ειδικό λογισµικό γραφικών
τεχνών µε χρήση PC ή Mac.
Χειρίζονται και αξιοποιούν τα
πλαίσια διαλόγου, το menu,
τις εργαλειοθήκες και τις
ρυθµίσεις του προγράµµατος,
και εκπονούν γραφιστικές εργασίες υλοποιώντας δικές
τους ιδέες, ή ακολουθώντας
τις οδηγίες και κατευθύνσεις
των υπευθύνων της επιχείρησης για την εικαστική/καλλι-τεχνική επιµέλεια των εντύπων που αυτή παράγει µε:
Επιλογή και χρωµατική
διαµόρφωση του φόντου
της µακέτας.
Εισαγωγή των κειµένων
και διαµόρφωσή τους (επιλογή γραµµατοσειράς,
πύκνωση ή αραίωση χαρακτήρων, παραγραφοποίηση και ροή µεταξύ
πλαισίων, χρήση του
WordArt, µετατροπή κειµένου σε καµπύλες, σκιές
και ειδικά εφέ, τρισδιάστατο κείµενο, χρώµα χαρακτήρων κ.ά.).
Σχεδίαση σχηµάτων.
Επιλογή, εισαγωγή και
επεξεργασία αντικειµένων
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(µεγεθύνσεις, σµικρύνσεις, µετασχηµατισµοί µε
παραµόρφωση, στρέβλωση, προοπτική και τρισδιάστατη απεικόνιση,
χρωµατική επεξεργασία,
µετακινήσεις, ευθυγράµµιση κ.ά.).
∆ηµιουργούν σύνθετα σχήµατα (pathfinder).
∆ιαχωρίζουν χρώµατα και διαχειρίζονται επιστρώσεις
(layers).
∆ιαµορφώνουν και αποθηκεύουν αρχεία.
Ρυθµίζουν τις παραµέτρους
εκτύπωσης.
Εφαρµόζουν τις συγκεκριµένες γνώσεις και δεξιότητες για
τη σύνθεση (layout) µακετών
µε συµµετρική, ασύµµετρη
διάταξη ή µε χρήση κανάβου
σε επαγγελµατικές εφαρµογές
που (ενδεικτικά) αφορούν στη
δηµιουργία:
εταιρικών ταυτοτήτων
(κάρτες - φάκελοι - επιστολόχαρτα),
πολύπτυχων διαφηµιστικών ή πληροφοριακών εντύπων,
συσκευασίες προϊόντων
(χαρτιά περιτυλίγµατος,
κουτιά και ετικέτες καταναλωτικών προϊόντων
κ.ά.),
αφισών (εκδηλώσεων, κινηµατογραφικών έργων
κ.ά.),
εξώφυλλα δίσκων,
folders.
Γνωστικό αντικείµενο:
Μοντάζ.
Ορίζουν την έννοια του µοντάζ και αναφέρουν το ρόλο
του στην παραγωγή εντύπων.
Κατονοµάζουν, περιγράφουν
και αναφέρουν τη σκοπιµότητα και τη χρήση του εξοπλισµού του εργαστηρίου και
των χρησιµοποιούµενων υλικών.
Κατονοµάζουν, αναφέρουν
τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή
τους και περιγράφουν τις βασικές µεθόδους του µοντάζ

Πραγµατοποιούν εργασίες
µοντάζ µε το χέρι µε χρήση
φωτοτράπεζας χαρτιού µιλιµετρέ και απλού χαρτιού ανάλογου µεγέθους µε αυτό που
πρόκειται να τυπωθεί.
Χαράσσουν στο χαρτί ευθύγραµµα τµήµατα (γραµµές
οδηγούς) ορίζοντας την περιοχή “δόντια,”, τους χώρους πλαίσια τοποθέτησης των σελίδων (αποστάσεις ουράς και
αυλακιών).
Τοποθετούν πάνω στο γραµµογραφηµένο χαρτί το χρω-
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(απλής όψης, τούµπα γωνία
και τούµπα δόντια).
Αναφέρουν και αναλύουν
τους κανόνες του µοντάζ που
αφορούν στη διευθέτηση των
σελίδων στην εκτυπωτική
πλάκα και την αρίθµησή τους
η οποία εξαρτάται από το δίπλωµά τους και τη στάχωση.
Περιγράφουν τις εργασίες στα
διάφορα στάδια παραγωγής
του µοντάζ ( γραµµογράφηση,
τοποθέτηση χρωµοφάν, τοποθέτηση σηµαδιών µε βάση τις
γραµµές γραµµογράφησης και
επικόλληση στα χρωµοφάν
των διαχωρισµένων από το
ατελιέ σε λιθογραφικά φιλµ
σελίδων του εντύπου) και αναφέρουν τη σηµασία τους.

µοφάν και, ανάλογα µε την
εφαρµοζόµενη µέθοδο και τον
αριθµό των σελίδων στο προς
εκτύπωση χαρτί, το δίπλωµα
και τη στάχωση, τοποθετούν
µε τη βοήθεια ειδικού κολλητικού σπρέι
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα.
ΓΝΩΣΕΙΣ
Γνωστικό αντικείµενο:
Τεχνικές φωτογράφησης - Λήψη
φωτογραφιών µε ψηφιακές µηχανές.
Κατονοµάζουν τα είδη του τεχνητού φωτισµού για λήψη
φωτογραφιών και αναφέρουν
τα χρησιµοποιούµενα κύρια
και βοηθητικά µέσα.
Αναφέρουν τις κατηγορίες
των έγχρωµων φιλµς, τις ιδιότητές τους και τα κριτήρια επιλογής τους.
Αναφέρουν τα είδη των χρησιµοποιούµενων φίλτρων, τις
ιδιότητες και τις χρήσεις τους.
Κατονοµάζουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό για φωτογραφικές αντιγραφές δισδιάστατων αντικειµένων και αναφέρουν τα είδη των δηµιουργούµενων αντιγράφων.
Περιγράφουν τις διαδικασίες
και της τεχνικές λήψης αντιγράφων και αναφέρουν τα είδη των χρησιµοποιούµενων
φιλµς και τον απαιτούµενο
εξοπλισµό.
Αναφέρουν τα είδη των ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών
κα τις κατηγοριοποιούν ανάλογα µε την τεχνολογία στην
οποία βασίζονται και την ανάλυση που προσφέρουν.
Περιγράφουν σε γενικές
γραµµές τις ρυθµίσεις για την
ψηφιακή φωτογράφηση ενός
θέµατος (φωτοµέτρηση, εστίαση, ανάλυση, βάθος εικονοστοιχείου, αποθήκευση/δηµιουργία port-folio).

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Πραγµατοποιούν λήψεις σε
κλειστούς χώρους µε χρήση
των κατάλληλων κατά περίπτωση µέσων τεχνητού φωτισµού.
Επιλέγουν τον κατάλληλο εξοπλισµό (φωτογραφική µηχανή, φιλµς και φακούς) και
πραγµατοποιούν εργασίες παραγωγής φωτογραφικών αντιγράφων (φωτογραφιών, διαφανειών, κειµένων, πινάκων
κ.ά.).
Εφαρµόζουν τεχνικές απότύπωσης αντικειµένων, τοπίων, δραστηριοτήτων και δηµιουργίας πορτρέτων και ανάλογα µε το επιθυµητό αποτέλεσµα επιλέγουν:
το είδος της φωτογραφικής µηχανής, το είδος των
φιλµς, των φακών και των
φίλτρων,
τις ρυθµίσεις έκθεσης (εστίαση, φωτισµός, διάφραγµα φακού, ταχύτητα
κλείστρου).
Χρησιµοποιούν ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές, εκµεταλλεύονται τις δυνατότητες
που αυτές προσφέρουν και
πραγµατοποιούν λήψεις µε:
ρύθµιση του πεδίου της
έκθεσης (εστίαση, ζουµάρισµα),
ρύθµιση των συνθηκών
έκθεσης και της ανάλυσης
και ποιότητας της εικόνας,
αποθήκευσης των ληφθέντων εικόνων στην κάρτα
µνήµης και µεταφοράς
τους προς επεξεργασία ή
εκτύπωση σε Η/Υ.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Εργάζονται αυτόνοµα, αναλαµβάνοντας την ευθύνη για
την ολοκλήρωση και την
ποιότητα των εργασιών τους.
Συνεργάζονται µε άτοµα άλλων ειδικοτήτων, όπως κειµενογράφους, εικονογράφους, προγραµµατιστές, τυπογράφους κ.ά. για την υλοποίηση σύνθετων εφαρµογών.
Παρακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο της δραστηριότητάς του
και προσαρµόζονται στις εκάστοτε απαιτήσεις της ειδικότητάς τους.
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Γνωστικό αντικείµενο:
Επεξεργασία φωτογραφιών και
εικόνων.
Αναφέρουν τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό και τις απαιτούµενες minimum προδιαγραφές του.
Κατονοµάζουν τις συσκευές
εισόδου φωτογραφιών και εικόνων στον σκληρό δίσκο του
υπολογιστή.
Αναφέρουν τους κυριότερους
τύπους αρχείων αποθήκευσης
και τους επιλέγουν ανάλογα
µε την επιζητούµενη επεξεργασία της εικόνας.
Αναγνωρίζουν τα κοινά σηµεία της αναλογικής και ψηφιακής φωτογραφίας.
Κατανοούν τη σηµασία και
περιγράφουν τους τόπους ευθυγράµµισης χρώµατος οθόνης και εκτυπωτών.
Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τις προηγµένες
δυνατότητες και τις εργαλειοθήκες του λογισµικού που
χρησιµοποιούν και περιγράφουν διαδικασίες ψηφιακής
επεξεργασίας φωτογραφιών
και εικόνων.

Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα
εργαλεία σε συνδυασµό µε
διάφορα επίπεδα και:
επιβάλλουν γραµµικούς
µετασχηµατισµούς σε
τµήµατα ή σε ολόκληρη
την εικόνα,
ταξινοµούν και ρυθµίζουν
τόνους µιας εικόνας πραγµατοποιώντας χρωµατικές και τονικές διορθώσεις.
Πραγµατοποιούν δηµιουργικές παρεµβάσεις στο αποτέλεσµα µιας φωτογραφικής
αποτύπωσης:
µε µείωση της φωτεινότητας και του κορεσµού των
χρωµάτων στην περιφέρεια της φωτογραφίας σε
σχέση µε την εικόνα στο
κέντρο (βινιετάρισµα),
µε µερική ή ολική αναστροφή της τονικότητας
της εικόνας µε µετατροπή
των σκοτεινών περιοχών
της σε φωτεινές και των
φωτεινών σε σκοτεινές
(solarization).
Εφαρµόζουν τεχνικές βελτίωσης των φωτογραφιών (αύξηση του βαθµού εστίασης, µείωση λεπτοµερειών, διόρθωση
υπερέκθεσης, διόρθωση κόκκινων µατιών, αποκατάσταση
φθαρµένων τµηµάτων τους
κ.ά).
Μεταβάλλουν τα όρια µιας
εικόνας,
Συνθέτουν και τροποποιούν
φωτογραφίες µε χρήση των
επιπέδων, µεταβάλλουν τµήµατα ή ολόκληρη τη φωτογραφία για δηµιουργία οπτικών εντυπώσεων, αφαιρούν
και προσθέτουν αντικείµενα.
∆ηµιουργούν ή εισάγουν οπτικά εφέ (αντανακλάσεις,
λάµψεις, στροβιλισµό κ.ά).
Επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία και τις διαδικασίες για
το βέλτιστο αποτέλεσµα σε
σχέση µε το µέσο απεικόνισης.
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Γνωστικό αντικείµενο:
Πολυµεσικές εφαρµογές.
Αναφέρουν τον απαιτούµενο
εξοπλισµό και λογισµικό και
την ανάπτυξη πολυµεσικών
εφαρµογών και συγκεκριµένα:
τις απαιτούµενες προδιαγραφές (hardware) της κεντρικής υπολογιστικής
µονάδας,
τις δυνατότητες των διάφορων περιφερειακών µονάδων συλλογής υλικού,
τις χρησιµοποιούµενες
εφαρµογές και το περιβάλλον εργασίας, τις δυνατότητες και τις βασικές
αρχές και εντολές χρήσης
λογισµικών
- επεξεργασίας ήχου,
- ανάπτυξης κινούµενης
εικόνας δύο διαστάσεων,
- ανάπτυξης και επεξεργασίας video και
- εργαλείων συγγραφής
(παραγωγής) πολυµέσων.
Κατονοµάζουν και διακρίνουν
τα διάφορα στάδια ανάπτυξης
(σχεδίασης και υλοποίησης)
µιας εφαρµογής πολυµέσων,
αναφέρουν και επεξηγούν την
αναγκαιότητα του καθενός απ’
αυτά, τις συσχετίσεις και την
αλληλουχία τους.
Γνωστικό αντικείµενο:
Σχεδιασµός και ανάπτυξη ιστοσελίδας.
Κατανοούν τις δυνατότητες
που προσφέρονται από την
ανάπτυξη του διαδικτύου.
Συνειδητοποιήσουν και αναλύουν την ιδιαιτερότητα του
Παγκόσµιου Ιστού ως περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών
τόσο σε σχέση µε την αρχιτεκτονική πελάτη - εξυπηρετητή, όσο και σε σχέση µε τη
δοµή υπερµέσων που χαρα-

Αξιολογούν την ποιότητα των
χρωµάτων οποιουδήποτε συστήµατος.
Επιλέγουν την αναγκαία ανάλυση και χρώµατα συµβατά
µε τις απαιτήσεις των διακοµιστών.
∆ιαχειρίζονται προγραµµατιστικά υλικό και λογισµικό,
των εργαλεία πολυµέσων.
∆ηµιουργούν και επεξεργάζονται διανυσµατικές εικόνες.
Χρησιµοποιούν τις τεχνικές
σχεδίασης και δοκιµής προγράµµατος µε τα εργαλεία πολυµέσων και είναι ικανοί να
τεκµηριώνουν το προϊόν που
παράγουν.
Εκµεταλλεύονται πρακτικά
τις δυνατότητες των εργαλείων επεξεργασίας στοιχείων
ενός έργου πολυµέσων (εικόνα, ήχος, animation κ.ά.).
Χρησιµοποιούν τις εγγενείς
πολυµεσικές δυνατότητες των
Windows.
∆ιαχειρίζονται, µε την βοήθεια διαφόρων διαδικασιών
που προσφέρει ένα πρόγραµµα συγγραφής εφαρµογών
πολυµέσων, µια πολυµεσική
εφαρµογή σχεδιασµένη ως
σύνολο επιµέρους στοιχείων
και διαδικασιών.
Κατασκευάζουν, ολοκληρωµένες εφαρµογές µε χρήση
εργαλείων πολυµέσων σε διάφορα περιβάλλοντα.

Συλλέγουν πληροφοριακό υλικό, επιλέγουν αυτό που θα
παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα
και το µετατρέπουν σε ψηφιακή µορφή χρησιµοποιώντας τα
αντίστοιχα προγράµµατα Η/Υ.
Σχεδιάζουν το πλάνο και το
διάγραµµα ροής της ιστοσελίδας.
Επεξεργάζονται κείµενα, εικόνες, ήχους και video, ώστε
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κτηρίζει την υπηρεσία.
Αναφέρουν τις απαιτούµενες
δυνατότητες του τεχνικού εξοπλισµού και των λογισµικών ανάπτυξης ιστοσελίδων.
Περιγράφουν και αναλύουν
τους κανόνες και τις τεχνικές
των διαφόρων φάσεων σχεδίασης, ανάπτυξης, και δοκιµής
εφαρµογών µιας ιστοσελίδας
και υλοποίησης των σταδίων
διάθεσης και ανάρτησης της
ως τελικό προϊόν στο διαδίκτυο.

Γνωστικό αντικείµενο:
Σχεδιασµός και ανάπτυξη ιστοσελίδας.
Αναφέρουν τον εξοπλισµό
ενός εργαστηρίου ψηφιακού
µοντάζ, εξηγούν τη σκοπιµότητα και περιγράφουν τη χρήση των επιµέρους µηχανών,
συσκευών και υλικών που τον
συνθέτουν.
Κατονοµάζουν:
τα εν χρήσει λογισµικά
ψηφιακού µοντάζ της αγοράς,
τα εκτυπωτικά συστήµατα
ψηφιακής απεικόνισης, τα
µηχανήµατα και τις µονάδες ψηφιακής εκτύπωσης
και αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του λογισµικού ψηφιακού µοντάζ και της µονάδας
ψηφιακής εκτύπωσης που
χρησιµοποιεί η επιχείρηση
στην οποία καταρτίζονται.
Απαριθµούν τα είδη, τα σχήµατα και τις διαστάσεις των
χαρτιών και φίλµς των ψηφιακών µηχανών εξόδου.
Αναφέρουν, αναγνωρίζουν τα
είδη και επεξηγούν τις χρή-

να αποκτήσουν τέτοια µορφή
και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία
της ιστοσελίδας.
∆ηµιουργούν και επεξεργάζονται γραφικά, πλαίσια και
φόρµες.
Υλοποιούν το πρόγραµµα ροής και δηµιουργούν την εισαγωγική και τις υπόλοιπες ιστοσελίδες µέσα από κατάλληλο πρόγραµµα.
Ελέγχουν το πληροφοριακό
υλικό.
Μορφοποιούν τις ιστοσελίδες,
εισάγοντας κείµενα, εικόνες
και φόντο.
Εισάγουν ήχο και video στις
ιστοσελίδες.
∆ιαµορφώνουν την εισαγωγική σελίδα µε την εισαγωγή
πλαισίου.
∆ηµιουργούν πλήκτρα πλοήγησης και υπερσυνδέσµους.
Εγκαθιστούν τις ιστοσελίδες,
τις ελέγχουν και τις δηµοσιοποιούν.
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σεις των διαφόρων υλικών εκτύπωσης (χαρτιών, µελανιών, βερνικιών, καλυπτικών
κ.ά.).
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