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Τι είναι το «Κλικ, προστάτευσέ το!»;

 Εκπαιδευτική πρόταση που υιοθετείται 
από πλήθος σχολείων από το 2014 έως και 
σήμερα

 Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ. 
Μακεδονίας που υποστηρίζει την
εφαρμογή της πρότασης και λειτουργεί
ενισχύοντας και συνδέοντας 
εκπαιδευτικούς και μαθητές.

 Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες



Το δίκτυο

Συμμετέχουν

• Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Συντονιστική Επιτροπή 2020-21

• Αντωνία Δαρδιώτη, Υπεύθυνη Π.Ε. ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης  
(Συντονιστικός φορέας)

• Κώστας Στυλιάδης, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου 

• Χριστίνα Τσαλίκη, Υπεύθυνη Π.Ε. Πρωτοβάθμιας Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης

• Ελένη Δημητριάδου, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ 
Ημαθίας

• Ευαγγελία Δουβαντζή, Εκπαιδευτικός δικτύου

Συνεργάτες

• Εργαστήριο Φωτογραφίας, Σχολή Καλών Τεχνών, ΑΠΘ                                                              
(Γεώργιος Κατσάγγελος)



2014-15

•Ίδρυση ως 
τοπικό. 
Ανατολική 
Θεσσαλονίκη

2015-16

2016-17

2017-18

•Περιφερειακό 
Δίκτυο

2018-19

2019-20

2020-21

•Συνεχίζουμε….

59
σχολεία

59 σχολεία 
+ 3 ΚΠΕ

103
σχολεία



Το δίκτυο με αριθμούς:

Σε όλη τη διάρκεια συμμετείχαν

7000
• μαθητές και μαθήτριες

419
• Σχολεία

621
• Εκπαιδευτικοί

50% περίπου 
συμμετέχουν δύο ή 
και περισσότερες 

χρονιέςπερίπου



Κλικ, προστάτευσέ το!

Δαρδιώτη, Στυλιάδης, Τσαλίκη 2021. Πρακτικά Συνεδρίου "Προτάσεις τέχνης & πολιτισμού 
στην εκπαίδευση" http://www.kmaked.eu/praktika-protaseis-texnis-2019.pdf (σελ. 281-296)

.

http://www.kmaked.eu/praktika-protaseis-texnis-2019.pdf


Τέχνη και Π.Ε. 

• Εργαλείο 
έκφρασης, 
ενδυνάμωσης, 
συμμετοχής και 
δράσης

Φωτογραφία 
και Π.Ε. 

• Εργαλείο 
μελέτης και 
καταγραφής

Τέχνη 
Φωτογραφίας 
και Π.Ε.

• Οι μαθητές 
φωτογράφοι...



Σκοπός

να στρέψει τη ματιά των μαθητών σε ό, τι αξίζει
να προστατευθεί στον τόπο τους, να τους 
ευαισθητοποιήσει και να τους παροτρύνει στην 
ανάληψη ενεργού δράσης

Η φωτογραφική μηχανή είναι ένα όργανο 
που διδάσκει στους ανθρώπους πώς να 
βλέπουν χωρίς τη φωτογραφική μηχανή
Dorothea Lange. 1895-1965



Τα 3 βασικά στοιχεία της πρότασης:

I. Ελευθερία επιλογής θέματος

II. Αξιοποίηση τέχνης της φωτογραφίας

III. Ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση του 

ζητήματος που έχει εντοπίσει η περιβαλλοντική 

ομάδα



Διάρκεια

• Πολύμηνο πρόγραμμα:  4 
έως 7 μήνες

• 2 ώρες / εβδομάδα



Συλλογή θεμάτων

Τελική επιλογή ενός θέματος

Μεθοδολογία

Φωτογράφιση, συνεντεύξεις, μελέτη άρθρων 

Το ερώτημα

“Τι αξίζει να προστατευθεί σήμερα στον τόπο μου;”



▪Ευκαιρία για παρατήρηση και κριτική 
αξιολόγηση του περιβάλλοντος

▪Ευκαιρία για μοίρασμα – πρώτη έκθεση 
φωτογραφιών στην ομάδα

▪Ευκαιρία για έκφραση κάθε μαθήτριας/τή
στην ομάδα (υποστηρίζει την επιλογή 
της/του)

▪Ευκαιρία για πιο προσωπική επικοινωνία και 
δέσιμο ομάδας



Οι μαθητές επιλέγουν

Έρευνα

Συμμετοχή

Διάθεση για δράση



Φωτο: 14ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, Το ρέμα στη Σοφούλη

Θέματα



Φωτο: 2ο Γυμνάσιο Περαίας, Η φιλία

Θέματα



Φωτο: 7ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, Εγκαταλειμμένο κτίριο Άνω Πόλης

Θέματα



Φωτο: 1ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, Ο αέρας

Θέματα



Φωτο: 1ο ΓΕΛ Θέρμης, Οι πρόσφυγες

Θέματα



Μετά την
επιλογή θέματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ 
θέματος

ΔΡΑΣΗ για το 
θέμα

Προστάτευσέ το!

Κλικ!



2η φάση: Δράση

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Ήρθε η ώρα της πράξης!

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τι μπορούμε να κάνουμε και πώς;

ΟΡΑΜΑ

Τι θέλουμε να κάνουμε και να πετύχουμε με αυτό;

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ!!!



Η δράση στην εκπαιδευτική πρόταση

 Σειρά ενεργειών προς επίλυση ή ανάδειξη του 
ζητήματος στην τοπική κοινωνία

 Συνεργασίες με γονείς, σχολική κοινότητα, 
τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς για υλοποίηση

 Δημοσιοποίηση προτάσεων για την επίλυση ή 
βελτίωση ενός ζητήματος



Παράδειγμα δράσης – Η αυλή

Παράδειγμα δράσης – Η αυλή



Παράδειγμα δράσης – Ο τοίχος 



Παράδειγμα δράσης - Οι καλλιτέχνες του δρόμου



Παράδειγμα δράσης: Το πεζοδρόμιο έξω από το σχολείο



3η φάση: 
Παρουσίαση

• Προετοιμασία για τις 
τελικές εκδηλώσεις 
δικτύου

• Ενδοσχολική παρουσίαση



Εκθέσεις 
φωτογραφίας

κάθε χρόνο





Συμμετοχή στην έκθεση
φωτογραφίας όλων των 
σχολείων του δικτύου



Συμμετοχή στην εκδήλωση 
παρουσίασης δράσεων των 
σχολείων του δικτύου



https://www.artsteps.com/view/5fcbe70a4208b
e5a18f05a04

Προσαρμογή στις νέες συνθήκες 



https://www.artsteps.com/view/5fdfa33c28962
738bc5b6e7e



Δράσεις δικτύου



Δικτύωση εκπαιδευτικών



 Φωτογραφικές εξορμήσεις 

 (εντός πόλης)

Κλικ… στα ίχνη του χρόνου



 Φωτογραφικές εξορμήσεις 

 (σε άλλους νομούς του δικτύου)

Κλικ… στις ανθισμένες ροδακινιές



Επισκέψεις σε εκθέσεις φωτογραφίας



Ξεναγήσεις για θέματα της πόλης

Κλικ… στην υπόγεια πόλη



Συνεργασίες με ΚΠΕ

Κλικ… στην πόλη του νερού



 Εκπαιδευτικές εκδρομές 









Επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών



Δικτύωση μαθητών



Δὐο Μαθητικές συναντήσεις στην Άνω Πόλη



Μαθητικές συναντήσεις στην Άνω Πόλη

Φωτογράφιση



Εκδήλωση λήξης



Η τέχνη της φωτογραφίας στην εκπαιδευτική 
πρόταση



Τι αξίζει να 
προστατευτεί 

•Επιλογή 
θέματος

Ανάδειξη του 
θέματος

Δράση

•Φωτογράφιση 
της δράσης

•Φωτογράφιση 
για τη δράση

Παρουσίαση 
του θέματος

•έκθεση 
φωτογραφίας 

Σε όλες φάσεις του προγράμματος

Η φωτογραφία δεν είναι το μοναδικό μέσο, 
αλλά εμπλέκεται σε όλες τις φάσεις

Η Φωτογραφία στο πρόγραμμα

φωτογραφία



Η Φωτογραφία στο πρόγραμμα



Ιστορία της τέχνης της φωτογραφίας

(Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ. Καθηγητής Γ. Κατσάγγελος)



Τεχνικές φωτογράφισης και επεξεργασίας εικόνας
(Αλληλοεπιμόρφωση)



Επιμόρφωση μαθητών από εκπαιδευτικούς

Εξέλιξη μαθητών και εκπαιδευτικών:

 Εξάσκηση στη φωτογράφιση

 Συζήτηση - αξιολόγηση φωτογραφιών

 Επαφή με έργο καλλιτεχνών φωτογράφων



τα βασικά



▪φωτογραφία 

δημιουργία οπτικών εικόνων 
μέσω της αποτύπωσης του 
φωτός με τη χρήση 
φωτογραφικών μηχανών



Διάρκεια λήψης 8 ώρεςView from the Window at Le Gras - Joseph Nicéphore Niépce 1827 ή 28



Boulevard du Temple - Louis Daguerre, 1838
θεωρείται η πρώτη φωτογραφία με ανθρώπους

Διάρκεια λήψης 
αρκετά λεπτά



Από



σε …



ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Αισθητήρας 
Δημιουργείται το είδωλο του αντικειμένου

Διάφραγμα
Ρυθμίζει την ποσότητα του φωτός που 
φτάνει στον αισθητήρα ανάλογα με τη 
διάμετρο που έχει

Φακός
Συγκεντρώνει το φως και εστιάζει το αντικείμενο 

στον αισθητήρα

Κλείστρο
Ρυθμίζει την ποσότητα του φωτός που φτάνει στον 
αισθητήρα ανάλογα με το πόσο γρήγορα 
ανοιγοκλείνει (ταχύτητα)



Για να 
δημιουργηθεί 

μια 
φωτογραφία, 

πρέπει μια 
κατάλληλη 
ποσότητα 
φωτός να 

φτάσει στον 
αισθητήρα



Ευαισθησία αισθητήρα

Ταχύτητα κλείστρου Διάμετρος διαφράγματος

Ρυθμίσεις 
σωστού 
φωτισμού

Την κατάλληλη ποσότητα φωτός τη μετράει το 
φωτόμετρο



Στα κινητά και στις 
compact 

φωτογραφικές 
μηχανές οι 

ρυθμίσεις γίνονται 
κυρίως αυτόματα



Αυτό που θα φαίνεται στη φωτογραφία

Σύνθεση



Στο κάδρο να κυριαρχεί και να 
αναδεικνύεται αυτό που 

θέλουμε να δείξουμε



Κανόνας των τρίτων



Στα πορτραίτα τα μάτια στα σημεία των τρίτων



Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γραμμές για να 
οδηγήσουμε το βλέμμα του θεατή

ERIC KIM: 7 Leading Line Photography Composition Tips

http://erickimphotography.com/blog/workshops/


Ο ορίζοντας πρέπει να είναι ίσιος, ιδιαίτερα όταν στο 
θέμα υπάρχει νερό
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Crop - Περικοπή

Straighten - Ευθυγράμμιση 

Brightness – Φωτεινότητα

• Η φωτεινότητα είναι η ιδιότητα μιας εικόνας που καθορίζει το ποσό των 
φωτεινών και σκοτεινών περιοχών της. 

Contrast – Αντίθεση

• Η διαφορά ανάμεσα στα φωτεινά και τα σκοτεινά σημεία

Saturation – Κορεσμός χρωμάτων

• Ο κορεσμός αναφέρεται στην ένταση ενός χρώματος. Όσο υψηλότερος είναι 
ο κορεσμός ενός χρώματος, τόσο πιο ζωντανό είναι. Όσο πιο χαμηλός είναι ο 
κορεσμός ενός χρώματος, τόσο πιο κοντά είναι στο γκρι.

Vibrance – Ζωηρότητα χρωμάτων

Sharpness – Οξύτητα (καθαρότητα)









▪Καμιά επεξεργασία δεν μπορεί να κάνει μια 
κακή φωτογραφία καλύτερη

▪Η επεξεργασία βελτιώνει μια καλή 
φωτογραφία

▪Η προσπάθεια για επεξεργασία βοηθά στη 
αναγνώριση των λαθών στη λήψη με 
συνέπεια τη βελτίωση των λήψεων



Fibonacci Spiral Composition to Your Photography







Ευχαριστούμε



Μαθητών:

▪ 2ο Γυμνάσιο Περαίας

▪ 14ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

▪ 7ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

▪ 1ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς

▪ 1ο ΓΕΛ Θέρμης

▪ 2ο Νηπιαγωγείο Χαλάστρας

▪ ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών

Εκπαιδευτικών:

▪ Κώστας Στυλιάδης

▪ Αντωνία Δαρδιώτη

▪ Ευαγγελία Δουβαντζή

▪ Γεώργιος Κώτσικας

▪ Μαρία Ζιάκα


