
ΛΕ.Φ.Κ.Κ.– πρόγραμμα μαθημάτων φωτογραφίας 2008 – 2009 
 

 

Επιθυμητά ςτοιχεία (όχι υποχρεωτικά) καλήσ υλοποίηςησ των μαθημάτων: 

- οι εκπαιδευόμενοι να διακζτουν φωτογραφικι μθχανι με δυνατότθτεσ χειροκίνθτων ρυκμίςεων. 

- οι εκπαιδευόμενοι να αςκοφνται πρακτικά κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων. Έμφαςθ να δοκεί ςτθ λιψθ 
φωτογραφιϊν γφρω από το κζμα που κα οριςτεί (πρακτικι άςκθςθ). 

- Οι εκπαιδευόμενοι να ετοιμάςουν ζγκαιρα τισ φωτογραφίεσ τθσ ζκκεςθσ (πρακτικι άςκθςθ) 

- Η μελζτθ των ςθμειϊςεων των μακθμάτων. 

- Βιβλιογραφία για περιςςότερθ μελζτθ. 

- Κατόπιν ςυνεννόθςθσ, μζροσ του προγράμματοσ μπορεί να τροποποιθκεί ι να οριςτοφν επιπλζον επαναλθπτικά 
μακιματα. 

 

α/α μαθήματοσ Σίτλοσ μαθήματοσ Εκπαιδευτήσ 

1ο 16/12/08 
- Συνάντθςθ γνωριμίασ 

- Πρόγραμμα μακθμάτων 

- «ιςτορία τθσ φωτογραφίασ – θ τεχνολογικι εξζλιξθ» 

Στάκθσ Β. 

2ο 18/12/08 
- Παρουςίαςθ: «ιςτορία τθσ φωτογραφίασ – οι καλλιτεχνικζσ 

τάςεισ» (προβολι: κλαςικοί φωτογράφοι) 
Στάκθσ Β. 

  - ΔΙΑΚΟΠΕ -  

3ο 08/01/09 
- Φωτογραφικζσ μθχανζσ (ςυμβατικζσ και ψθφιακζσ) - 

λειτουργία 
Στεργιόπουλοσ Θ. 

4ο 13/01/09 
- Φακοί – Βάκοσ πεδίου 

- Xριςθ των φακϊν – Εκπαιδευτικό CD-ROM 
Μπρουηιϊτθσ Θ. 

5ο 15/01/09 - Προβολι φωτογραφιϊν – ςυηιτθςθ Μπρουηιϊτθσ Θ. 

 18/01/09 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΗ  

6ο 20/01/09 - Φωτο – γραφία (με φιλμ & ψθφιακι) Στεργιόπουλοσ Θ. 

7ο 22/01/09 
- Φωτιςμόσ - Φωτομζτρθςθ 

- (Xριςθ του φωτόσ – Εκπαιδευτικό CD-ROM) 
Μπρουηιϊτθσ Θ. 

 25/01/09 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΗ  

8ο 27/01/09 - Προβολι φωτογραφιϊν - ςυηιτθςθ  

9ο 29/01/09 
- Ειδικζσ τεχνικζσ φωτομζτρθςθσ (τεχνθτόσ φωτιςμόσ και φλασ 

για λιψθ πορτρζτου, τεχνικι «πάνινγκ», macro, κ.λ.π.) 
Παπαγεωργίου Λ. 

 1/02/09 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΗ  

10ο 3/02/09 - Ψθφιακι φωτογραφία: «Ο φωτεινόσ κάλαμοσ» - 1 Κορκόντηελοσ Κ.. 

11ο 5/02/09 - Ψθφιακι φωτογραφία: «Ο φωτεινόσ κάλαμοσ» - 2 Κορκόντηελοσ Κ. 

 8/02/09 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΗ  

12ο 10/02/09 - Ψθφιακι φωτογραφία: ειδικζσ τεχνικζσ 
Στάκθσ Β., 

Κορκόντηελοσ Κ. 

13ο 12/02/09 - Αιςκθτικι ςτθ φωτογραφία Τροφκθσ Γ. 

 15/02/09 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΗ  

14ο 17/02/09 - Αιςκθτικι ςτθ φωτογραφία Σταμπολοφσ Γ. 

15ο 19/02/09 
- Ειδικζσ κεματικζσ ςτθ φωτογραφία (τοπίο, πορτρζτο, νυχτερινι, 

δρόμου, macro, κ.λ.π.) 
Παπαγεωργίου Λ., 

Μανϊλθσ Β. 

 22/02/09 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΗ  

16ο 24/02/09 - Κριτικι – επιλογι φωτογραφιϊν εκπαιδευόμενων  

17ο 26/02/09 
- Πρακτικι άςκθςθ: «Ετοιμαςία φωτογραφιϊν εκπαιδευόμενων 

για ζκκεςθ» 
 


