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Σκοπός του προγράμματος 
είναι η ανάπτυξη της 

παρατηρητικότητας των 
μαθητών και η 

ευαισθητοποίηση τους σε 
θέματα του περιβάλλοντος και 
όχι μόνο. Κεντρικός άξονας του 

προγράμματος η τέχνη της 
φωτογραφίας. Μαθητές και 

εκπαιδευτικοί εκφράζονται και 
αποτυπώνουν μέσα από το 

φωτογραφικό φακό όσα δεν 
μπορεί να εκφράσει ένα 

κείμενο, καθώς

"Mια εικόνα χίλιες λέξεις".



Θέματα 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
δραστηριότητες εξοικείωσης 

με τις τεχνικές της φωτογράφησης, 
έρευνα στο σπίτι, το σχολείο, 
την γειτονία, με εργαλείο τον 

φωτογραφικό φακό και επιλογή 
θέματος που επιθυμούν οι μαθητές 

να προστατεύσουν 
καθώς και σχεδιασμό και 

υλοποίηση δράσης γι αυτό το θέμα.

Φύση

Ζώα

Αστικό Περιβάλλον

Ανακύκλωση

Σχέσεις

Ενδιαφέροντα
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Επιλεγμένο θέμα:
Κλικ, προστάτευσε τη …ΜΟΥΣΙΚΗ!

Αυτή η φωτογραφία από Άγνωστος συντάκτης με άδεια χρήσης CC BY-ND

2021-2022

https://perierga.gr/2013/09/%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
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➢Η επίδραση της μουσικής 
στην ανάπτυξη του ατόμου

➢Πλεονεκτήματα από την
ενασχόληση με την μουσική

➢Η σημαντικότητα της 
μουσικής ως βασικό μάθημα 
της σχολικής εκπαίδευσης



E-class

Συμμετέχοντες 
μαθητές

Νικόλας Γέρσος Β1
Ζωή Μίνιν Α2
Κώστας Ντάγκας Α2
Ασημούλα Σαούλη Α2
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• Ανθρώπινος νους σε εγρήγορση

• Αύξηση συγκέντρωσης

• Ανάπτυξη αντιληπτικής ικανότητας

• Ανάπτυξη μνήμης

Θετική επίδραση της 
μουσικής 

• Καλλιέργεια φαντασίας

• Μείωση άγχους

• Εξωτερίκευση συναισθημάτων

Πλεονεκτήματα από 
την ενασχόληση με 

την μουσική

• Καλλιέργεια πειθαρχίας

• Καλλιέργεια συνεργασίας και σεβασμού

• Ευχάριστο περιβάλλον μάθησης

• Χαλαρωτικό περιβάλλον μάθησης

Πλεονεκτήματα στην 
σχολική εκπαίδευση 

και όχι μόνο
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«Η συμβολή της μουσικής στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού»
https://edutech-thesis.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/207/2019/12/%CE%97-

«Η μουσική ως μέσο κοινωνικών σχέσεων στο Νηπιαγωγείο»
https://nemertes.library.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/1804/6/Nimertis_Cheimona%28teeapi%29.pdf

«Γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκη τη μουσική»
https://www.xarakaimousiki.gr/activities/137-giati-ta-paidia-exoun-anagi-ti-mousiki.html

«Η θεραπευτική χρήση της μουσικής και η συμβολή της στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών με 
δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση»

http://www.ecd.uoa.gr/mde/web/KARTSONA_MARIA.pdf

https://edutech-thesis.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/207/2019/12/%CE%97-
https://nemertes.library.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/1804/6/Nimertis_Cheimona%28teeapi%29.pdf
https://www.xarakaimousiki.gr/activities/137-giati-ta-paidia-exoun-anagi-ti-mousiki.html
http://www.ecd.uoa.gr/mde/web/KARTSONA_MARIA.pdf
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Έκθεση Φωτογραφίας του δικτύου 
Κλικ, Προστάτευσέ το…

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
10/5-21/5/2022
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Κλικ, προστάτευσε τη Μουσική
ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ



Κλικ, 
Προστάτευσε…
τη Μουσική!

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός
Λαλάγκα Στυλιανή
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