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Η φωτογραφία στην ΠΕ
 Απαραίτητο ‘συνοδευτικό’ και εργαλείο των προγραμμάτων ΠΕ
 Διατηρεί την στιγμή ενός εφήμερου γεγονότος στο χρόνο ως

απόδειξη/τεκμήριο
 Εξιστορεί μια πορεία/διαδικασία, εικονογραφεί μια ιστορία
 Μια δράση είναι σχεδόν σαν να μην έχει υλοποιηθεί αν δεν έχει γίνει

καταγραφή της φωτογραφικά

 Ενδιαφέρει κυρίως το περιεχόμενο (παραβλέποντας την καλλιτεχνική της
δυνατότητα) 

 Αποτελεί ερέθισμα/έναυσμα για συζήτηση ή την διαπραγμάτευση ενός
θέματος

 Τραβάει την προσοχή, προξενεί την περιέργεια
 Δίνει ζωντάνια, προξενεί συναισθήματα, ευαισθητοποιεί
 Ασκεί την παρατηρητικότητα

 Ενδυναμώνει την μνήμη

 Είναι αληθοφανής

 Η φωτογραφία είναι προσιτό μέσο σε όλους – η λήψη φωτογραφιών έχει
‘εκδημοκρατιστεί’ – σχεδόν όλοι μας είμαστε ερασιτέχνες φωτογράφοι



ΚΠΕ Λαυρίου

 Χρησιμοποιεί τη
φωτογραφία σε όλες τις
φάσεις των
προγραμμάτων και των
δράσεων του

 Στις αρχικές
παρουσιάσεις

 Στον χωρισμό των
ομάδων

 1. Φωτογραφία σε
μέγεθος Α4 σε 4-5 

κομμάτια  puzzle

 2. Φωτογραφίες σε
μέγεθος Α4 μοιράζονται
στους συμμετέχοντες, οι
οποίοι τις παρατηρούν
και τις δίνουν τον
διπλανό τους ενώ
ακούγεται ένα τραγούδι
(οι γνωστές ‘μουσικές
καρέκλες’ αλλά με
φωτογραφίες)



Φωτογραφίες που καταγράφουν



‘Στο δρόμο του μεταλλωρύχου’
 Καρτέλες –
αναγνώριση κτιρίων

Θραυστήρες
 Αφού το μετάλλευμα φτάσει στους

χώρους επεξεργασίας του

εργοστασίου περνάει στο στάδιο

της θραύσης. 

 Αυτή γίνεται με 4 θραυστήρες, 

στους οποίους τα προϊόντα της

εξόρυξης θραύονταν διαδοχικά σε

κομμάτια διαφορετικής διαμέτρου.



Φωτογραφίες που καταγράφουν

 Δραστηριότητα του

τριήμερου προγράμματος

του ΚΠΕ

 Οι μαθητές εξερευνούν σε

ομάδες την πόλη με βάση

‘σταθμούς’ (κτίρια ή γλυπτά) 
στους οποίους πρέπει να πάνε

ρωτώντας, να ανακαλύψουν
την ιστορία τους και να τους

καταγράψουν φωτογραφικά

 Αυτές οι φωτογραφίες

μπορούν να χρησιμοποιηθούν

στις τελικές παρουσιάσεις των

ομάδων



Φωτογραφίες για αναγνώριση

 Δραστηριότητα στο

Ορυκτολογικό Μουσείο

 Οι μαθητές καλούνται με βάση

την διπλανή καρτέλα που

περιλαμβάνει ένα τετράστιχο

με κάποιο χαρακτηριστικό του

ορυκτού και μια

χαρακτηριστική φωτογραφία

του ορυκτού να το εντοπίσουν

στις προθήκες και να γράψουν

το όνομα του



‘Το δάσος έχει τη δική του ιστορία’



φυτιλάκι λαδανιά

αφάνα



Παιχνίδι θησαυρού στον Εθνικό

Δρυμό Σουνίου





Παιχνίδι αναγνώρισης

Στην Σούριζα ή στο ΚΠΕ



Καρτελάκια



Καρτελάκια

ΣΤΑΔΙΟ

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ

ΕΞΟΡΥΞΗΣ



Καρτελάκια



Βραδιά ερευνητή



Παιχνίδι zoom-in zoom-out



Παιχνίδι zoom-in zoom-out



‘Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία’
 Μονοπάτι στην πόλη με φύλλα εργασίας



Φωτογραφίες που θυμίζουν και

υπενθυμίζουν

 Παλιές φωτογραφίες



Παλιές φωτογραφίες



Δημαρχείο



‘Αργύρου Πηγή’



‘Αργύρου Πηγή’
 Συναισθηματική εμπλοκή μαθητών



ΤΠΠΛ

 Πριν  Μετά



Καμένο δάσος

 Πριν (2016)  Μετά (2019)



Φωτογραφίες που σοκάρουν

 Αφετηρία για συζήτηση:



Φωτογραφίες που ‘σοκάρουν’

 Οι εικόνες που

αναδεικνύουν την

αρμονία και την ομορφιά

του πλανήτη μπορούν κι

αυτές να αποτελέσουν

έναυσμα για

προβληματισμό…



Φωτογραφίες που σοκάρουν
 Στο νέο εξ’αποστάσεως πρόγραμμα για

τα απειλούμενα είδη

 Δραστηριότητα Μελέτη περίπτωσης

 Σε ομάδες – με φύλλα εργασίας

Μελέτη περίπτωσης 1:
Πάνω από 10.000 παπαγάλοι που ανήκουν σε

απειλούμενα είδη αιχμαλωτίζονται κάθε χρόνο
στις ζούγκλες της Ινδονησίας, στο πλαίσιο του
παράνομου εμπορίου άγριας ζωής. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, τα εξωτικά πουλιά
βρέθηκαν στριμωγμένα μέσα σε πλαστικά
μπουκάλια, όπου τα είχαν βάλει οι αδίστακτοι
λαθρέμποροι. Σε δυτικές χώρες μπορούν να
πωληθούν μέχρι και για 800 ευρώ το ένα. (από
εφημερίδα Πρώτο Θέμα, 5/5/2015)

 Από ποιους κινδύνους απειλούνται τα άγρια είδη
πτηνών του πλανήτη μας; Είναι μόνο το
παράνομο εμπόριο;

 Ποιες είναι οι αιτίες του παράνομου εμπορίου
ζώων;

 Πώς μπορεί να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί το
παράνομο αυτό εμπόριο;

 Αν ήσουν ευαισθητοποιημένος/η πολίτης με ποια
επιχειρήματα θα προσπαθούσες να πείσεις αυτούς
που αγοράζουν εξωτικά ζώα; Ποιο είναι το κίνητρο
αυτών που τα αγοράζουν;



Φωτογραφίες που σοκάρουν
Μελέτη περίπτωσης 5: 
Μια φώκια στα δίχτυα

Η τυχαία εμπλοκή σε δίχτυα αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες αιτίες θανάτου κυρίως για τις
νεαρές και άπειρες μεσογειακές φώκιες. Αν η
νεαρή φώκια είχε παραμείνει για περισσότερη ώρα
στην κατάσταση αυτή είναι σίγουρο ότι θα
πνιγόταν. Την είδηση της διάσωσης δημοσίευσε η
Μοm, η εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της
μεσογειακής φώκιας, λέγοντας ότι σωτήριες
αντιδράσεις σαν αυτή του Χρήστου που
απελευθέρωσε τη φώκια συναντάμε ευτυχώς όλο
και πιο συχνά στη χώρα μας. (από: Lifo, 7-3-
2019)

 Γιατί πρέπει να προστατεύουμε την μεσογειακή
φώκια;

 Ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες είναι υπεύθυνες
για τον τραυματισμό ή το θάνατο της μεσογειακής
φώκιας;

 Κάπου διαβάσαμε ότι οι ψαράδες τις μισούν γιατί
καταστρέφουν τα δίχτυα και τρώνε την ψαριά. 
Δικαιολογείς την στάση αυτή; Τι θα τους έλεγες
για να τους κάνεις να δουν τη φώκια με πιο θετικό
τρόπο;

 Με ποιο τρόπο μπορεί ένας/μια πολίτης να
συμβάλει στη διάσωση και την ευημερία της
μεσογειακής φώκιας; 



Ερωτήσεις επεξεργασίας
Πώς να διαβάζουμε τις φωτογραφίες έτσι ώστε να πάρουμε όσα αυτή έχει να μας

δώσει… (οργάνωση της ματιάς και της σκέψης μας)

 Που νομίζεις ότι βρίσκεται το τοπίο αυτό;

 Είναι το τοπίο αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης;

 Τι απεικονίζει; Ποια πληροφορία δίνει;
 Ποιος είναι ο στόχος; (π.χ. απλή καταγραφή ή καλλιτεχνική δημιουργία)

 Ποια εποχή νομίζεις ότι τραβήχτηκε η φωτογραφία;

 Μπορείς να διακρίνεις προσκήνιο, μέσο επίπεδο και φόντο;
 Ποια είναι η πρώτη σκέψη που κάνεις βλέποντας την;
 Ποιους συνειρμούς κάνεις βλέποντας την;
 Ποια είναι η ατμόσφαιρα; (π.χ. θέλει να προκαλέσει την σκέψη μας ή τα

συναισθήματα μας) 

 Κυριαρχεί η ομοιομορφία ή οι αντιθέσεις;

 Πώς θα ήταν το τοπίο αυτό στο παρελθόν;

 Ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του τοπίου;




