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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΟΜΑΔΕ-ΤΝΕΡΓΑΙΕ 

Αρχικά ζητήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να ξεφυλλίσουν 

τα οικογενειακά τους άλμπουμ και να επιλέξουν παλιές φωτογραφίες 

αγαπημένων προσώπων από  το συγγενικό και φιλικό τους 

περιβάλλον, κυρίως φωτογραφίες που τους άρεσαν για κάποιο λόγο.  

Από το περιεχόμενο των φωτογραφιών ορίσθηκαν τα επιμέρους 

θέματα προς επεξεργασία. Ακολούθως χωρίσθηκαν σε 4 ομάδες των 

(4) τεσσάρων ατόμων και 1 ομάδα των 5 (πέντε) ατόμων. ε κάθε 

ομάδα ορίσθηκε ένας συντονιστής υπεύθυνος για τη συγκέντρωση και 

την καταγραφή του υλικού.  

Για να συγκεντρωθούν και να καταγραφούν οι πληροφορίες 

χρησιμοποιήθηκε αυθεντικό υλικό από συνεντεύξεις ατόμων μεγάλης 

ηλικίας. Έγινε σύσταση στα παιδιά να μη μεταφέρουν, κατά το 

δυνατό,  υλικό ήδη καταγεγραμμένο σε βιβλία που έχουν εκδοθεί και 

περιέχουν ανάλογες πληροφορίες, διότι ένας από τους στόχους του 

προγράμματος ήταν να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με ηλικιωμένους 

συγγενείς και γείτονες ή και άτομα από το ΚΑΠΗ Βελβεντού και να 

συνεργασθούν μαζί τους.  

Σαυτόχρονα ο κ.Αγουράτσιος Κωνσταντίνος, λάτρης της φωτογραφίας 

και ερασιτέχνης φωτογράφος, ανταποκρινόμενος στο αίτημά μας για 

συνεργασία, πραγματοποίησε τέσσερα εργαστήρια φωτογραφίας με 

τα παιδιά στη 

βιβλιοθήκη του 

χολείου μας, 

όπου έγινε μια 

εμπεριστατωμένη 

ενημέρωση τόσο 

για την ιστορία, 

όσο και για τις 

τεχνικές την τέχνη 

και τη μαγεία της 

φωτογραφίας.  

 

 

 



 Επίσης ένα εργαστήριο 

πραγματοποιήθηκε στο 

σκοτεινό θάλαμο του 

Μορφωτικού Ομίλου 

Βελβεντού,  όπου τα 

παιδιά είχαν την 

ευκαιρία να τυπώσουν, 

με τη βοήθεια πάντοτε  

του κ. Αγουράτσιου μια 

σειρά από παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Επιπλέον διέθεσε ένα 

πρωινό για να περιηγηθεί με τα παιδιά το Βελβεντό και να 

φωτογραφήσουν συγκεκριμένα σημεία του οικισμού με οδηγό 

φωτογραφίες από την προσωπική του συλλογή,  που είχαν τραβηχτεί 

από τον ίδιο και τον κ. 

Δημήτρη Κουκουλιάτα 

πριν από μια εικοσαετία 

περίπου στα πλαίσια του 

υνεδρίου του Δήμου 

Βελβεντού «Βελβεντό, 

Φθες, ήμερα, Αύριο» το 

οποίο πραγματοποιήθηκε 

το 1993.  

Με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές 

και οι μαθήτριες  είχαν την ευκαιρία να 

διαπιστώσουν τις αλλαγές που στο 

μεταξύ είχαν επέλθει στα κτίσματα και 

στους χώρους.  



Επίσης στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος έγινε 

επίσκεψη στο Μουσείο Υωτογραφίας της Θεσσαλονίκης, όπου 

εκτίθεται μέρος της δουλειάς του Αμερικανού φωτογράφου Άρθουρ 

Σρες.  

τη Θεσσαλονίκη οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να 

τραβήξουν φωτογραφίες στα κάστρα, 

στην παραλία και σε άλλα σημεία της 

πόλης.  

 

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι μαθητές ταξινόμησαν το υλικό και 

το κατέγραψαν. Επέλεξαν τις φωτογραφίες και ένα μέλος από κάθε 

ομάδα ανέλαβε την ηλεκτρονική επεξεργασία του τελικού προϊόντος. 

Σέλος συμπλήρωσαν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, όπου εξέθεσαν τις 

απόψεις και τις εντυπώσεις τους από το πρόγραμμα. Σα σχόλιά τους 

υπήρξαν πολύ θετικά και εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον να 



δημιουργήσουν ομάδα φωτογραφίας το επόμενο σχολικό έτος, για 

διάφορες δραστηριότητες.  

Ευχαριστούμε τα παιδιά μας για τη συνεργασία τους, τους γονείς τους 

που με προθυμία μας εμπιστεύθηκαν τις οικογενειακές τους 

φωτογραφίες, τον κ. Αγουράτσιο Κωνσταντίνο που μας βοήθησε 

ποικιλοτρόπως στην υλοποίηση του προγράμματος και όλους τους 

συμπολίτες που ευχαρίστως μας έδωσαν πολλές πληροφορίες για τα 

θέματα που επιλέξαμε. 

ΚΑΘΗΓΗΣΕ ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ανδρεάδου Υραγγούδη Βαρβάρα Πε06 (υντονίστρια του προγράμματος) 

Φατζημανώλης Εμμανουήλ Πε16 01(Μουσική διδασκαλία παραδοσιακών 

τραγουδιών) 

Φατζήνα Αθηνά Πε11( Τπεύθυνη για το συντονισμό των ομάδων) 

 

 

 

 



ΟΙ ΟΜΑΔΕ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗ Β΄ΣΑΞΗ ΠΟΤ ΕΡΓΑΘΗΚΑΝ 

ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

1η ΟΜΑΔΑ   

ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΙΑΩΝ (υντονιστής της ομάδας)  

ΣΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ  ΚΟΣΩΡΗ ΘΩΜΑ  ΓΚΕΚΑ ΜΑΝΩΛΗ 

Θέμα προς επεξεργασία: ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΘΗΣΕΙΑ 

2η ΟΜΑΔΑ  

ΣΕΣΟ ΔΗΜΗΣΡΗ  (υντονιστής της ομάδας)  

ΠΙΣΙΑΒΑ ΖΗΝΩΝ ΠΟΣΚΑ ΑΝΣΡΕΑ ΣΕΡΓΙΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

Θέμα προς επεξεργασία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ - ΓΛΕΝΣΙΑ 

3η ΟΜΑΔΑ   

ΣΡΑΚΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΣΑ (υντονίστρια της ομάδας)  

ΠΙΠΕΡΑ ΕΛΕΝΗ ΜΗΝΑΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΑΜΚΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΘΤΜΙΑ 

Θέμα προς επεξεργασία: ΗΘΗ- ΕΘΙΜΑ  

4η ΟΜΑΔΑ  

ΠΑΠΑΣΙΑΡΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ (υντονίστρια της ομάδας)  

ΚΛΙΓΓΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΓΓΟΤΡΙΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΕΡΓΙΟΤ 

ΚΩΝ/ΝΟ 

Θέμα προς επεξεργασία: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΔΕΚΑΕΣΙΩΝ ‘50, ’60 ΚΑΙ ’70 

5η ΟΜΑΔΑ  

ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΙΟ (υντονιστής της ομάδας)  

ΚΑΡΑΔΙΑΚΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ  ΓΚΑΝΟ ΕΥΗ  ΚΑΑ ΑΜΠΡΑ 

ΠΑΠΑΜΙΦΟ ΙΩΑΝΝΗ 

Θέμα προς επεξεργασία: ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ 

 

 

 

 

 


