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Φωτογραφίες, 19 η έκθεση μαθητικής φωτογραφίας 

Από τη 19η έκθεση μαθητικής φωτογραφίας που διοργάνωσε το φωτογραφικό 
κέντρο Θεσσαλονίκης με την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα νεολαίας «Θεσσαλονίκη 
2014».  
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Αντωνία Τσακίρη 
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Κωνσταντίνα Γλυνίδη-Μεσήνη 
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Πέρσα Παλαπανίδου 
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Αγγελική Αμπατζίδη 
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Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου 
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Δάφνη Τζελαλή 
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Ασκήσεις 

1.  Να αποδώσετε λεκτικά την οπτική πληροφορία της 
φωτογραφίας (1). Να περιγράψετε, δηλαδή, ό,τι βλέπετε, την 
κυρίαρχη φιγούρα και τι εκφράζει. Δείτε σχετικά και  Έκφραση-Έκθεση 
Α΄λυκείου, σ.142. 

2. Να συζητήσετε για τον συμβολισμό που υπάρχει στη φωτογραφία (2) και να 
γράψετε μία λεζάντα. 

3. Να παρατηρήσετε και να περιγράψετε το οπτικό μήνυμα της φωτογραφίας (3). 
Νομίζετε ότι πρόκειται για «καλλιτεχνική» φωτογραφία; Τι θέλει να εκφράσει ο 
φωτογράφος, κατά τη γνώμη σας; 

4. Να παρατηρήσετε και να περιγράψετε τις φωτογραφίες (4) και (5). 
● Ποιο κοινό σκηνικό στοιχείο έχουν; Τι διακρίνετε στο βάθος της  κάθε 

φωτογραφίας; 
● Ποια λειτουργία έχει ο χώρος στην κάθε φωτογραφία; 
● Να  παρατηρήσετε την φωτογραφία (5) και να συζητήσετε για τη 

γλώσσα του σώματος στην εικονιζόμενη φιγούρα. Έπειτα να 
φανταστείτε τι μπορεί να σκέφτεται το πρόσωπο, καθώς ατενίζει τη 
θάλασσα, με την πόλη στο βάθος. Δοκιμάστε να γράψετε έναν 
μονόλογο που εκφράζει τις σκέψεις της νέας. 

● Ποια συναισθήματα σας υποβάλλουν οι δύο παραπάνω φωτογραφίες; 
5. Να περιγράψετε τη φωτογραφία (6). Τι νομίζετε πως τράβηξε το ενδιαφέρον 

του φωτογράφου / μαθητή, για να βγάλει αυτή τη φωτογραφία; Τι ήθελε να 
δείξει / τονίσει; 

6. Να περιγράψετε τη φωτογραφία (7). Ποια είναι, κατά την γνώμη σας, η 
πρωτοτυπία της; Πώς ο φωτογράφος / μαθητής κατάφερε να αποδώσει ένα 
συνηθισμένο θέμα με πρωτότυπο τρόπο; Να υποθέσετε ότι η φωτογραφία 
χρησιμοποιείται σε αφίσα και να γράψετε ένα σχετικό σύνθημα. 

7. Παρατηρώντας όλες τις παραπάνω φωτογραφίες, να συζητήσετε τα θέματα 
που απασχολούν τους μαθητές. Να επιλέξετε μία από αυτές και να γράψετε 
ελεύθερα τις δικές σας σκέψεις. 

8. Να εργαστείτε σε ομάδες, για να φωτογραφίσετε ένα θέμα που σας 
ενδιαφέρει. Παρουσιάστε τις φωτογραφίες σε μια έκθεση στο σχολείο σας. 
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