
Υποβολή πρότασης για τη δημιουργία ομίλου  2022-2023. 

ΤΙΤΛΟΣ: Φωτογραφία: Τέχνη και τεχνική 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) Σπάθης Μάριος 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ03 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2) ------------------------- 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) --------------------------------- 

Τίτλος του ομίλου  Φωτογραφία: Τέχνη και τεχνική 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος Εικαστικά 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα  2 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος  Α, Β και Γ λυκείου 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα  Οι μαθητές θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές 
για την τεχνική της φωτογραφίας τις οποίες και θα μπορούν να εφαρμόζουν σε απλές 
καταστάσεις και θα εισαχθούν σε  κάποιες από τις αρχές για την τέχνη της φωτογραφίας 

Διδακτική μεθοδολογία  Παρουσίαση βασικών τεχνικών από τον διδάσκοντα. Εφαρμογή 
από τους μαθητές με τη μέθοδο project  

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής από Οκτώβριο 
μέχρι Μάιο ή Ιούνιο) 
Οκτώβριος: Εισαγωγή, βασικές λειτουργίες φωτογραφικής μηχανής – κινητού, βασικές 
αρχές σύνθεσης 
Νοέμβριος: κάδρο, φόντο , σύνθεση 
Δεκέμβριος: Βάθος πεδίου, εορταστικές φωτογραφίες 
Ιανουάριος: Τεχνικές φλας, πορτραίτο 
Φεβρουάριος: Τεχνικές επεξεργασίας 
Μάρτιος: Τοπίο-Φύση 
Απρίλιος: Καλλιτεχνικά κινήματα στη φωτογραφία - Ανάθεση έργων στους μαθητές 
Μάιος -Ιούνιος: Ανάλυση και ταξινομία των έργων των μαθητών 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό)  Προσωπικές σημειώσεις και σελίδες στο 
διαδίκτυο 

Τρόπος επιλογής μαθητών: Αν υπάρξει ανάγκη επιλογής, θα προτιμηθούν οι μαθητές οι 
οποίοι έχουν ή μπορούν να βρουν φωτογραφική μηχανή 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών: Ετεροαξιολόγηση από ομότιμους (οι μαθητές θα 
αξιολογηθούν μεταξύ τους) 

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης): Τετάρτη, 
14.15-15.45 



Τόπος διεξαγωγής ομίλου: Σχολική αίθουσα 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.): Στους στόχους του 
ομίλου είναι να παρουσιαστεί σε συνεργασία με τον τοπικό δήμο, έκθεση έργων των 
μαθητών ή συμμετοχή σε γενικότερη έκθεση που θα οργανωθεί από σχετικό φορέα του 
δήμου 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις: Σχετικές εκθέσεις σε διάφορα ιδρύματα ( Σταύρος Νιάρχος, 
Μείζονος Ελληνισμού κ.τ.λ.) , εφόσον επιτρέπεται 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου: Μέσω των παραδοτέων 

Παραδοτέα: Ανάρτηση  έργων στη σελίδα του σχολείου ή όπου αλλού προσφέρεται 

 


