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FLASH 4 

Μαρία Καρδή 

Μαρία Κάτσενου 

Ιωάννα Κούτρα  

Γεωργία Λαζανά  



ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Φακοί – Προγράμματα ψηφιακής 

επεξεργασίας φωτογραφίας 

Ελληνίδες φωτογράφοι 

Φωτογραφία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Ποια είναι τα είδη των φωτογραφικών φακών 

και ποια τα χαρακτηριστικά τους; 

Ποια είναι τα πιο γνωστά προγράμματα 

ψηφιακής επεξεργασίας φωτογραφιών; 

Ποιες είναι οι σπουδαιότερες Ελληνίδες 

γυναίκες φωτογράφοι; 

Ποια είναι η σχέση της Φωτογραφίας με τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης;  

 



ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δουλέψαμε: 

• Ομαδικά, στο εργαστήριο Πληροφορικής του 

σχολείου μας  

• Ατομικά, δούλεψε η κάθε μια το κομμάτι της 

στο σπίτι  

 

 



ΠΗΓΕΣ 

Οι πηγές για να γραφτούν τα κομμάτια μας ήταν 

οι εξής: 

 Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο 

 Βιβλία και εγκυκλοπαίδειες  

 



ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ - ΡΟΛΟΙ 

Υποομάδες και υποθέματα: 

Μαρία Καρδή και Μαρία Κάτσενου: Φακοί 

και προγράμματα ψηφιακής επεξεργασίας 

Ιωάννα Κούτρα: Ελληνίδες φωτογράφοι  

Γεωργία Λαζανά:  Φωτογραφία και μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης  

 



ΠΤΥΧΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 

ΕΡΕΥΝΗΣΑΜΕ  

1. α) Φακοί  

Οι φακοί κατηγοριοποιούνται σε:  

 Ευρυγώνιους  

 Κανονικούς (ή normal)  

 Τηλεφακούς 

 



 1. β) Προγράμματα Ψηφιακής Επεξεργασίας    
          Φωτογραφιών 

Τα 5 καλύτερα προγράμματα επεξεργασίας , 

που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, είναι: 

o  Adobe Photoshop CC  

o Gimp 

o Affinity Photo  

o Snapseed  

o Paint.NET 

 

 



2. Ελληνίδες φωτογράφοι: 

 

Μαίρη Παρασκευά  

Έλλη Σουγιουτζόγλου- Σεραϊδάρη 

Μαρία Χρουσάκη 

Έλλη Παπαδημητρίου 

Βούλα Παπαϊωάννου 

 

 



 



3. Φωτογραφία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

    Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι 

φωτογραφίες χρησιμοποιούνται για πολλούς 

λόγους (π.χ): 

η διαφήμιση προϊόντων 

η ανακοίνωση ενός χαρμόσυνου ή θλιβερού 

γεγονότος 

η καυτηρίαση καταστάσεων 

η δημοσίευση μιας κατάστασης  

ΌΜΩΣ : Χρειάζεται προσοχή !!! 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

o Στις μέρες μας υπάρχουν στη διάθεσή μας 
πολλών ειδών φακοί και προγράμματα 
ψηφιακής επεξεργασίας 

o  Οι γυναίκες φωτογράφοι διαδραμάτισαν και 
διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο 

o Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις 
φωτογραφίες που αναρτούμε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 



ΤΕΧΝΗΜΑ: Ψηφιακό Άλμπουμ Φωτογραφιών 

με τίτλο «Φωτογραφίες της Φύσης» 









   ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ !!  

 


