
 
 

Τίτλος Σεμιναρίου: 

prodACTIVITIES: Ο Σχεδιασμός Προϊόντων από την Ιδέα στη Δράση! 
 

Θέμα Σεμιναρίου: 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων 
 

Δομή Σεμιναρίου 
 
Κατηγορία Περιγραφή Χρόνος 

   

Διάλεξη Ο σχεδιασμός προϊόντων ως ένα ενιαίο σύνολο 
διαδικασιών. 
 

 Το Γενικό Πλαίσιο 

 Ο ρόλος του Σχεδιαστή Προϊόντων 

 Design Processing + Design Thinking 

 Learn, Look, Ask, Try 

 
 
 

1 ώρα 

   

Ομαδικές Εργασίες Μεθοδολογίες Δημιουργικής Διαδικασίας* 
 
Κατηγορίες Ασκήσεων** 
1. Σύλληψη Ιδεών (Gather Inspiration): 
Δραστηριότητες που σχετίζονται με την καταγραφή 
των πρώτων σκέψεων και ιδεών υπό μορφή λέξεων, 
φράσεων και κειμένων. 
2. Καταγραφή Ιδεών (Generate Ideas): 
Δραστηριότητες που σχετίζονται με την καταγραφή 
των πρώτων  σκέψεων και ιδεών υπό μορφή σκίτσων 
και οπτικών αναφορών. 
3. Επεξεργασία Ιδεών (Play + Make): 
Δραστηριότητες που σχετίζονται με την καταγραφή 
των πρώτων σκέψεων και ιδεών με τη χρήση (ως 
βοηθητικό στοιχείο) φωτογραφιών. 
4. Υλοποίηση Ιδεών (Build Prototypes): 
Δραστηριότητες που σχετίζονται με την υλοποίηση 
των ιδεών  με τη χρήση φυσικών υλικών και σκοπό 
την παραγωγή πρωτότυπων μοντέλων. 
 
*στα πλαίσια του σεμιναρίου θα αναφερθούν όλες οι 
μεθοδολογίες υπό μορφή παραδειγμάτων 
**για κάθε κατηγορία προτείνεται η εφαρμογή 2 
ασκήσεων από τις ομάδες εργασίες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ώρες 



Παρουσιάσεις 
Αποτελεσμάτων 

 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις 
ομάδες εργασίες. 

 Αξιολόγηση των εμπειριών. 

 Δημιουργία νέων κατευθύνσεων για το 
σχεδιασμό προϊόντων. 

 
 

1 ώρα 

 
Παραδείγματα Ασκήσεων 

 

Κατηγορίες Ασκήσεων Τύποι Ασκήσεων 

  

Σύλληψη Ιδεών  
Gather Inspiration 

Άσκηση: Mind Map 
Οι νέες κατευθύνσεις ενός προβλήματος 
Άσκηση: Axes 
Ο ορισμός του προβλήματος στο χώρο 

  

Καταγραφή Ιδεών  
Generate Ideas 

Άσκηση: 1+1=1 
Μια νέα προσέγγιση πέρα από τα υφιστάμενα. 
Άσκηση: Four Fields 
Έννοιες και σχεδιαστικές προσεγγίσεις. 
Άσκηση: Storyboard 
Κάθε προϊόν έχει να πει μια ιστορία! 

  

Επεξεργασία Ιδεών 
Play + Make 

Άσκηση: Construction / Reconstruction 
Κατέστρεψε... για να μάθεις! 
Άσκηση: Mood Board 
Η σύνθεση ενός χάους! 

  

Υλοποίηση Ιδεών 
Build Prototypes 

Άσκηση: Clay 
Νέες μορφές και σχήματα. 
Άσκηση: Lego Gamification 
Το νέο ¨Νέο¨. 

 
Σχετικές Πληροφορίες: 

Η δημιουργική ομάδας της Heptahedron Studio και των Σεμιναρίων Σχεδιασμού 3Dx 
αποτελείται από τους βιομηχανικούς σχεδιαστές Αθανάσιο Μανάβη (www.manavis.eu), Δρ 
Νικόλαο Ευκολίδη (www.efkolidis.eu) και Δρ Παναγιώτη Κυράτση (Αναπληρωτής καθηγητής 
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας, www.kyratsis.com). Ως σχεδιαστική ομάδα έχει 
οργανώσει και συμμετάσχει σε ένα μεγάλο αριθμό από επαγγελματικά, ερευνητικά και 
εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν το σύνολο του design στις διάφορες εκφάνσεις του. 
Επίσης, η ομάδα έχει συμμετάσχει σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, όπου έχει 
αναγνωριστεί και διακριθεί.  
 

 

   
 


