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Κωδικός Μαθήματος 
ΠΓΤ 112 
 

Τίτλος Μαθήματος 
Φωτογραφία Ι 
 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα 
- 

Τμήμα 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 
 

Εξάμηνο 
Εαρινό 

Μονάδες ECTS 
5 

Είδος Μαθήματος 
Κύριο 
 

Κατεύθυνση 
Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες 

Γλώσσα Διδασκαλίας 
Ελληνική 

Έτος Διδασκαλίας 
Πρώτο 
 

Υπεύθυνος/η Μαθήματος 
- 

Διδάσκων/ουσα 
Θησέας Μουζουρόπουλος 

Επίπεδο Μαθήματος 

Προπτυχιακό 
 

Μορφή Παράδοσης 

Διαλέξεις/Εργαστήριο 

Συναπαιτούμενα Μαθήματα 

Κανένα 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγικό μάθημα που εστιάζεται στις βασικές αρχές της φωτογραφίας. Εξετάζονται οι βασικές λειτουργίες της 
αναλογικής και ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR καθώς και τα ανάλογα τεχνικά στοιχεία της φωτογραφίας (φακοί, 
ευαισθησία φιλμ/ αισθητήρα, φωτο-μέτρηση, κ.α.).  
Έμφαση δίνεται στη φωτογραφία ως τέχνη και ως μέσο επικοινωνίας. Εξετάζονται επίσης η ιστορία και η αλληλεπίδραση 
της φωτογραφίας με τις γραφικές τέχνες και οι ευρύτερες  κοινωνικές της προεκτάσεις. Τα θεωρητικά θέματα που 
αναλύονται ενισχύονται με πρακτική εξάσκηση. Οι φοιτητές αναμένονται να γνωρίσουν το έργο σημαντικών εκπροσώπων 

της φωτογραφικής τέχνης και να αναπτύξουν τη δημιουργική/ εκφραστική πτυχή της φωτογραφίαs. 
Επίσης διερευνώνται οι βασικές λειτουργίες και η χρήση του σκοτεινού θαλάμου. 

 
 
Αναγκαίος εξοπλισμός: φωτογραφική μηχανή SLR ή DSLR. 
 
 
 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται να είναι σε θέση να: 

1.  Η εξοικείωση των φοιτητών με προηγμένες τεχνικές φωτογράφησης. 
2.  Η γνωριμία με το έργο σημαντικών εκπροσώπων της φωτογραφικής τέχνης. 
3. Η κατανόηση της φωτογραφίας ως μέσο επικοινωνίας.  
4. Η γνωριμία με τον σκοτεινό θάλαμο. 

 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

1. Φωτογραφικές Θεματικές Κατηγορίες 
2. Η φωτογραφική μηχανή: βασικές λειτουργίες – ταχύτητα 
3. Η φωτογραφική μηχανή: βασικές λειτουργίες – διάφραγμα 
4. Φωτογραφία Ντοκιμαντέρ 
5. Φακοί: είδη φακών και οι χρήσεις τους, βάθος πεδίου 
6. Φωτομέτρηση και έκθεση 
7. Αρχές Σχεδιασμού 
8. Σύνθεση 
9. Πορτραίτα 
10. Ιστορία της φωτογραφίας 

11. Σκοτεινός Θάλαμος  
 
 
Αξιολόγηση 

Σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους της εκάστοτε εργασίας, η αξιολόγηση θα βασίζεται κατά περίπτωση 
στα εξής κριτήρια: 
 
1. Έρευνα & Ανάλυση   
(ευρύτητα και βάθος γνώσεων σε θεωρίες  
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και πρακτικές που σχετίζονται με το θέμα) 
 
2. Προεργασία & Εννοιολογική Προσέγγιση   
(επεξεργασία και εξέλιξη ιδεών/σκεπτικού, προσχέδια, δημιουργικότητα, πειραματισμός) 
 
3. Μεθοδολογία & Παραγωγή Παραδοτέων   

(καταλληλότητα των μέσων και διαδικασιών για την επίλυση του προβλήματος, πρωτοτυπία, αισθητική, 
ποιότητα, λειτουργικότητα, παρουσίαση, αξιολόγηση) 
 
Ατομική εργασία 1: 25% 
Ατομική εργασία 2: 25% 
Ατομική εργασία 3: 25% 
Τελική Εξέταση – Ατομική Εργασία 4: 25% 

 
Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους της εκάστοτε εργασίας, η αξιολόγηση θα βασίζεται κατά περίπτωση σε κριτήρια 

που δίνονται γραπτός με κάθε εργασία. 

• Διαλέξεις 

• Kαταιγισμός ιδεών (brainstorming) 

• Έρευνα & μελέτη περιπτώσεων 

• Συλλογή δεδομένων 

• Παρουσιάσεις φοιτητών (προτάσεις) 

• Ομαδική συζήτηση 

• Τεχνικά εργαστήρια  

• Ομαδικές και προσωπικές καθοδηγήσεις   

• Αξιολογήσεις 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: 
Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν όλη την σειρά των μαθημάτων τα οποία θα περιλαμβάνουν διαλέξεις, 
παρουσιάσεις οπτικού υλικού, συζητήσεις, ανάλυση ιδεών και πρακτική εξάσκηση. Θα δοθούν εργασίες οι οποίες είναι 
υποχρεωτικές και θα γίνονται σταδιακά. Σε κάθε συνάντηση θα παρουσιάζεται η εξέλιξη της εργασίας από τους φοιτητές 
για συζήτηση με σκοπό τη βελτίωση. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να  είναι σε θέση να παρουσιάσουν την 
έρευνα που έχουν κάνει και δείγματα της σταδιακής εξέλιξης των εργασιών τους για προφορική εξέταση και αξιολόγηση 

στην μορφή ενός «βιβλίου ιδεών». 
 
Καθυστερήσεις:  
Φοιτητές που δεν βρίσκονται στην τάξη 10 λεπτά μετά την έναρξη του μαθήματος παίρνουν απουσία για το συγκεκριμένο 
μάθημα. 
 
Οι κύριες εργασίες του μαθήματος Ι και ΙΙ μπορούν να παραδοθούν μέχρι και μία βδομάδα καθυστερημένα αλλά με την 
απώλεια των μισών βαθμών. 
 
 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ: 

❖ Liz Wells, Εισαγωγή στην φωτογραφία, Πλέθρον (2007) 
❖ Narbara London, Jim Stone & John Upton, “Photography” (Pearson, 2013, 11th edition) 
❖ John Hedgeoe, «Το βιβλίο του φωτογράφου» (Μωρεσόπουλος, 2011).  
❖ Michael Freeman, «Ο πλήρης οδηγός για την ψηφιακή φωτογραφία» (Κλειδαριθμός, 2008).  
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Υπάρχει μεγάλος αριθμός βιβλίων και περιοδικών για την φωτογραφία και την τέχνη γενικότερα στη βιβλιοθήκη του 
ΤΕ.ΠΑ.Κ.. Οι φοιτητές προτρέπονται να την επισκέπτονται τακτικά. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 1η:    
19/01/2023 

 
Απουσία καθηγητή! 
Εργασία στο σπίτι: 
 

 

 2η:   26/01/2023  
Αναλυτική επισκόπηση 
Επεξήγηση και ανάλυση των στόχων και σκοπών του 
μαθήματος. Παράδοση και ανάλυση του πλάνου 
εργασίας.  

 
Εισαγωγή  (Οπτική διάλεξη A) 
Τι είναι Φωτογραφία (Ιστορική αναδρομή); 
Στοιχειά μιας πετυχημένης φωτογραφίας: Φωτισμός, 
Πλαισίωση, Σύνθεση, Αντίθεση, Εικόνα & Νόημα, Οπτική 
Γωνία, Στιγμή κτλ 
Φωτογραφικές Θεματικές Κατηγορίες 
Η φωτογραφική μηχανή και οι βασικές λειτουργίες 
------------------ 
 

 

 3η:   02/02/2022  

Εργαστήριο κατάρτισης (Οπτική διάλεξη B) 
Η φωτογραφική μηχανή & βασικές λειτουργίες (Μέρος Α): 
ταχύτητα & διάφραγμα, βάθος πεδίου, Auto εστίαση, 
Manual ρυθμίσεις, Shutter/aperture priority, ρύθμιση ISO, 
metering modes 
 
Ανάθεση εργασίας 1 
Πειραματισμός με τις βασικές λειτουργιές της 
φωτογραφικής (ταχύτητα & διάφραγμα, βάθος πεδίου) 
   

 

Φέρτε μαζί σας τη 

φωτογραφική σας μηχανή 
και το «βιβλίο ιδεών» (Α5) 
σας 
 
 
 
Ανάθεση εργασίας 1 
(homework) 
 
 

 

 4η: 09/02/2023 Τελική Παράδοση εργασίας 1 
 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (OBJECT) 
Οπτική διάλεξη Συζήτηση, επεξήγηση και ανάλυση της 
εργασίας 
 
Σύνθεση: 10 Βασικοί Κάνονες (Rules of thirds) 
Εργαστήριο κατάρτισης    Ρυθμίσεις Μέρος Β: ISO, 
Εστίαση διά χειρός, Ρυθμίσεις εστίασης (metering),  AF-

area mode, βάθος πεδίου, macro-photography,  

Τελική Παράδοση Εργασίας 
1 (δεν υπάρχει παρουσίαση) 

1. Διάφραγμ
α & Bάθος πεδίου - 
Zoom x 3 photos 
2. Διάφραγμ
α & Bάθος πεδίου - 
macro photo x 3 
photos 

3. Διάφραγμ
α χωρίς Bάθος 
πεδίου - landscape 
x 3 photos 
4. Tαχύτητα 
κλείστρου– 
χαμηλός φωτισμός 
(στατική camera) x 
3 photos 
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5η:   16/02/2023 

 
Παρουσίαση προσχεδίων εργασίας 2 
(πειραματισμός) – ΜΕΡΟΣ Α 
Ανάλυση και Ομαδική συζήτηση  
 
 

 

6η:   23/02/2023 Παρουσίαση προσχεδίων εργασίας 2 - ΜΕΡΟΣ B 
Ανάλυση και Ομαδική συζήτηση  
 
Ρυθμίσεις Μέρος Γ: Flash, Bracketing, White balance, 
Multiple exposure 
 

 

7η:   02/03/2023  
Τελική Παρουσίαση Εργασίας 2 
Ανάλυση και Ομαδική συζήτηση  
 

 

 8η:   09/03/2023 Ανάθεση εργασίας 3 (Body) 
Οπτική διάλεξη Συζήτηση, επεξήγηση και ανάλυση της 
εργασίας 
 
Σύγχρονη Φωτογραφία (Διάλεξη) 
1. Σύγχρονοι καταξιωμένοι φωτογράφοι γύρω από τη 

θεματική του σώματος 3. Δημιουργικός φωτισμός  
 
Εργαστήριο κατάρτισης: Φωτογράφιση με τριπόδη 
 

 

 9η:   16/03/2023 
 
 

Παρουσίαση προσχεδίων εργασίας 3 -  ΜΕΡΟΣ A 
Ανάλυση και Ομαδική συζήτηση  
 

 

10η:  23/03/2023 
 

    
Παρουσίαση προσχεδίων εργασίας 3 -  ΜΕΡΟΣ B 
Ανάλυση και Ομαδική συζήτηση  

 
 

 

11η:  30/03/2023 
 

   
Τελική Παρουσίαση Εργασίας 3 
 

 

12η:  06/04/2023 
 

 
Ανάθεση εργασίας 4 (City in Motion)  
 Οπτική διάλεξη Συζήτηση, επεξήγηση και ανάλυση της 
εργασίας 
 
Εργαστήριο κατάρτισης (Οπτική διάλεξη) Παρατεταμένη 

λήψη (long exposure) 
 
Διάλεξη: Photojournalism:  Φωτογραφίες που 
συγκλόνισαν τον κόσμο 
 

 

8-23 Απριλίου  (ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ) 
 
 

 

 
13η:  27/04/2023 
 

Παρουσίαση προσχεδίων εργασίας 4  
Ανάλυση και Ομαδική συζήτηση  
 
 
Εργαστήριο κατάρτισης (Θεοπίστη) 

Ο Σκοτεινός Θάλαμος 
 

 
 
 

 28 Απριλίου (ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) 
 
2–7 Μαΐου (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) 
8-27 Μαΐου  (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) 
Παρουσίαση Εργασίας 2 καθώς και των προηγούμενων 
εργασιών 
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Πρόγραμμα Συναντήσεων : ΠΓΤ 112 – Πέμπτη 13.00-16.00 
 

Αίθουσα: Νέο Εργαστήρι Φωτογραφίας (ΝΕΦ) 

Γραφείο: 1os όροφος, Κτίριο Ιακωβίδη, Ανεξαρτησίας 94 

Ώρες Γραφείου: Προκαθορισμένη συνάντηση 

Τηλέφωνο Γραφείου: 25002195 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: t.mouzouropoulos@cut.ac.cy 

 

mailto:t.mouzouropoulos@cut.ac.cy
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