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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1.1 ΣΙΣΛΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

“ΤΛΛΕΓΟΝΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΤΛΛΕΓΕΙ ΣΟΝ ΚΟΜΟ» 

1.2 ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Σζχνθ, φωτογραφία, φωτογραφικι μθχανι, εικόνα, φωτογραφικό χαρτί, φωσ, χρϊμα, 

ςφνκεςθ 

1.3  ΚΟΠΟ/ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΣΟ 

κοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι οι μακθτζσ: 

 Να αναπτφξουν ομαδικό πνεφμα εργαςίασ και να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ 

 Να ζρκουν ςε επαφι με τθ διαδικαςία διεξαγωγισ ζρευνασ 

 Να αναπτφξουν τισ δθμιουργικζσ τουσ ικανότθτεσ 

 Να καλλιεργιςουν γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ 

 Να αναπτφξουν ικανότθτεσ επικοινωνίασ, ζρευνασ, ςυλλογισ, αξιολόγθςθσ και 
χριςθσ τθσ πλθροφορίασ και των πθγϊν τθσ, ϊςτε να αποκτοφν εμπιςτοςφνθ 
ςτον εαυτό τουσ και να γίνονται ανεξάρτθτοι   

 Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ ςυμμετοχι ςε ομάδεσ τουσ βοθκά να δθμιουργοφν, 
να εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ, να επικοινωνοφν και να ςυνεργάηονται. 

 Να αξιολογοφν και να χρθςιμοποιοφν τθν πλθροφορία όςο το δυνατόν καλφτερα. 
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 Να αποδεχκοφν και να αποδείξουν ότι θ φωτογραφία παίηει κυρίαρχο ρόλο ςτθν 
αποτφπωςθ τθσ κοινωνικισ και τθσ ατομικισ πραγματικότθτασ.  

 Να γνωρίςουν καλφτερα τθ φωτογραφία ςαν μία εφαρμοςμζνθ τζχνθ.  

 Να μάκουν να χρθςιμοποιοφν τθν φωτογραφικι μθχανι. 

 Να αναγνωρίςουν τθ φωτογραφικι γλϊςςα ςαν μορφι ζκφραςθσ του ανκρϊπου. 

 Να αξιολογοφν και να παρουςιάηουν τισ φωτογραφίεσ.  

1.4 ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Η εργαςία «τραβά» το ενδιαφζρον των μακθτϊν γιατί θ ςυνεργαςία κα ευοδϊςει ζνα 

πλθρζςτερο αποτζλεςμα από αιςκθτικισ, κεωρθτικισ και τεχνικισ άποψθσ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα αναμζνεται: 

 να ανακαλφψουν τθν γνϊςθ και να αποκτιςουν ερευνθτικι και κριτικι ςκζψθ 
αναηθτϊντασ πλθροφορίεσ μόνοι τουσ αλλά και ςε ςυνεργαςία με τθν ομάδα τουσ. 

 να χρθςιμοποιοφν τθν φωτογραφικι μθχανι  

 να καλλιεργιςουν το αιςκθτικό τουσ κριτιριο από τθν επαφι τουσ με τθ τζχνθ τθσ 
φωτογραφίασ.  

 να αποκτιςουν γνϊςεισ για ιςτορικά και ςφγχρονα γεγονότα.  

 να καταςκευάςουν το τελικό προϊόν τθσ εργαςίασ ςε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι 

1.5 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

 Σι είναι θ τζχνθ 

 Σι είναι θ φωτογραφία και πωσ δθμιουργείται 

 Ποιοι είναι οι καλλιτζχνεσ που ζχουν αςχολθκεί με τθ φωτογραφία 

 Ποιεσ οι ιδιότθτεσ των φωτογραφικϊν χαρτιϊν 

 Ποιεσ οι ιδιότθτεσ του φωτόσ 

 Πωσ λειτουργεί μια φωτογραφικι μθχανι 

 Πωσ φωτογραφίηω (φωτογραφικι μθχανι, φακοί, φωτομζτρθςθ, κλπ) 

 Ποια τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ φωτογραφίασ (Βάκοσ πεδίου, ςφνκεςθ) 

 Πωσ αξιολογείται μια φωτογραφία 

1.6  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ  

 Ψθφιακζσ φωτογραφικζσ μθχανζσ. 

 Εργαςτιριο φωτογραφίασ. 

 Εργαςτιριο πλθροφορικισ με ςφνδεςθ ςτο INTERNET 

 Τπολογιςτζσ με προγράμματα επεξεργαςίασ εικόνασ. 

 Προβολζασ, εκτυπωτισ, ςαρωτισ. 

 Πίνακασ  

 Φωτογραφικά χαρτιά 
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 Απλά χαρτιά 

 Εκτφπωςθ ςε φωτογραφείο 

1.7  ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Η εργαςία ζχει ςχεδιαςκεί ζνα ςχολικό ζτοσ. Άρα οι επιμζρουσ εργαςίεσ μποροφν να 

κατανεμθκοφν εξίςου το Αϋ και Βϋ τετράμθνο. 

2. ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

2.1 Μεθοδολογία υλοποίηςησ 

χολικά και μθ βιβλία 

Διαδίκτυο 

Επιςκζψεισ ςε εκκζςεισ φωτογραφίασ και ςε εργαςτιριο φωτογραφίασ 

2.2 Πορεία υλοποίηςησ 

Σο πρϊτο τετράμθνο κα γίνει  θ ςυλλογι των πλθροφοριϊν, φωτογραφίεσ, κείμενα, κλπ. 

(ςε ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτικό), που κα πραγματοποιθκεί μζςα από βιβλιογραφικι 

ζρευνα, ζρευνα ςτο διαδίκτυο και ςυηιτθςθ μζςα ςτθν τάξθ. 

υγχρόνωσ κα γίνεται εκπαίδευςθ πάνω ςτθ τζχνθ τθσ φωτογραφίασ και φωτογράφιςθ από 

τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ.  

Σο δεφτερο τετράμθνο από όλεσ τισ πλθροφορίεσ κα επιλεγοφν αυτζσ που κα 

παρουςιαςτοφν ςτο τζλοσ. υγχρόνωσ κα γίνεται και φωτογράφιςθ των εκδθλϊςεων του 

ςχολείου. Επίςθσ, μπορεί να πραγματοποιθκεί περίπατοσ ςτο Διμο που εδρεφει το ςχολείο 

ϊςτε οι μακθτζσ να φωτογραφίςουν ενδιαφζροντα κζματα. 

το τζλοσ κα οργανωκεί θ ζκκεςθ φωτογραφίασ και θ παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ που κα 

πραγματοποιθκεί πριν τθν λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ.  

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η αξιολόγθςθ γίνεται ατομικά αλλά και ςυλλογικά ςε όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 

Αν ζγιναν λάκθ (που πικανόν να ζγιναν) θ ομάδα προςπακεί να βρει το γιατί και από 

ποιουσ με το ςκεπτικό να διορκωκοφν όποια αρνθτικά. Η αξιολόγθςθ κα γίνει από τον 

εκπαιδευτικό και τουσ μακθτζσ.  

Αντικείμενο τθσ αξιολόγθςθσ αποτελεί όλο το ζργο, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ των ατομικϊν 

και ςυλλογικϊν εργαςιϊν (π.χ. ςτισ φωτογραφίεσ που τράβθξαν οι μακθτζσ: θ ποιότθτα, θ 

αιςκθτικι και ο τρόποσ παρουςίαςθσ).  

Για να καταγραφεί θ αξιολόγθςθ δίνεται γραπτό ερωτθματολόγιο με ερωτιςεισ ανοικτοφ 

και κλειςτοφ τφπου. Παράδειγμα ανοιχτοφ τφπου: Ποιο από τα δφο ςκζλθ (τθσ ζρευνασ ι 

τθσ φωτογράφιςθσ) ιταν πιο ενδιαφζρον και γιατί;  Παράδειγμα κλειςτοφ τφπου: Βοικθςε 

θ ςυμμετοχι ςου ςτθν εργαςία αυτι να διαπιςτϊςεισ ότι θ φωτογραφία μπορεί να 
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λειτουργιςει ωσ εργαλείο ενάντια ςτθ λικθ; Απάντθςθ: Με βοικθςε πάρα πολφ, πολφ, 

λίγο, κακόλου.  

Επίςθσ ςθμαντικό μζςο παίηει θ δθμιουργία προςωπικοφ portofolio του μακθτι. Π.χ. 

φωτογραφίεσ, κείμενα, κλπ. 

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΗΓΕ 

Hedgcoe John, «Το νζο βιβλίο του φωτογράφου», Εκδόςεισ: Παπαςωτθρίου, Ακινα, 2010 

Αξαόπουλοσ Ι. κ.α., «Φωτογραφία ΙΙ», Εκδόςεισ: Οργανιςμόσ εκδόςεων διδακτικϊν βιβλίων, 

Ακινα, 2000 

Βαςάλα Π., 2011. «Η μζθοδοσ Project ςτην Εκπαίδευςη» - e-book. Ακινα 

Βρετττάκοσ Γ. κ.α., «Φωτογραφία Ι», Εκδόςεισ: Οργανιςμόσ εκδόςεων διδακτικϊν βιβλίων, 

Ακινα, 2000 

Παυλόπουλοσ Δ. κ.α., «Ιςτορία των Τεχνών – Ζργα και Δημιουργοί», Εκδόςεισ: Οργανιςμόσ 

εκδόςεων διδακτικϊν βιβλίων, Ακινα, 2000 

Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο, ενδεικτικά: 

http://www.nationalgeographic.com/ 

http://photography.nationalgeographic.com/photography/ 

http://hcp.gr/ 

http://www.photo.gr/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%C

F%86%CE%AF%CE%B1#.CE.92.CE.B9.CE.B2.CE.BB.CE.B9.CE.BF.CE.B3.CF.81.CE.B1.CF.86.CE.A

F.CE.B1 

http://www.photographyinfo.gr/ 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ:  

Γραμματοςειρά:  Calibri, Μζγεκοσ 11, Όχι Bold.  

http://www.nationalgeographic.com/
http://photography.nationalgeographic.com/photography/
http://hcp.gr/
http://www.photo.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1#.CE.92.CE.B9.CE.B2.CE.BB.CE.B9.CE.BF.CE.B3.CF.81.CE.B1.CF.86.CE.AF.CE.B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1#.CE.92.CE.B9.CE.B2.CE.BB.CE.B9.CE.BF.CE.B3.CF.81.CE.B1.CF.86.CE.AF.CE.B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1#.CE.92.CE.B9.CE.B2.CE.BB.CE.B9.CE.BF.CE.B3.CF.81.CE.B1.CF.86.CE.AF.CE.B1
http://www.photographyinfo.gr/
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Διάςτιχο: Μονό 

τοίχιςη: Πλιρθσ 

Διάςτημα: Πριν και Μετά 0. 


