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Αυτός ο Οδηγός αποτελεί τμήμα του έργου «#NarcissusMeetsPandora: τα πορτρέτα των νέων 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» (#NmP). Το #NmP είναι ένα συνεργατικό εγχείρημα που 
στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συνόλου καινοτόμων εργαλείων βασισμένων στις τέχνες για την 
προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης σε σχολεία αλλά και φορείς 
μη τυπικής εκπαίδευσης, με ανοιχτή και δημιουργική προσέγγιση.

Ως εκ τούτου, το #NarcissusMeetsPandora στοχεύει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και στην 
ενθάρρυνση συμμετοχής στα κοινά, μέσω της καλλιέργειας δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας για την 
ενίσχυση του αναστοχασμού και της δημιουργικής έκφρασης. Εκκινώντας από την καθημερινή 
συνήθεια διαμοιρασμού ψηφιακών πορτρέτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναπτύσσει μια 
κριτική και αποτελεσματική παιδαγωγική εμπειρία. 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του Οδηγού και σε 

ποιούς απευθύνεται;

Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό και την διεξαγωγή 

εργαστηρίων, για εφήβους και νέους, τα οποία 

εμπεριέχουν  καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Η προσέγγισή μας δεν είναι μονοδιάστατη. Κάθε 

εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει μια ξεχωριστή 

κατάσταση και προσπαθεί να προσεγγίσει 

διαφορετικό σύνολο μαθητών.

Μία από τις βασικές αρχές του Οδηγού είναι πως οι 

νέοι και οι κοινότητες μπορούν να έχουν σημαντική 

συνεισφορά στα εργαστήρια. H ενεργή ακρόαση, 

η ρητά εκπεφρασμένη εκτίμηση και η συνειδητή 

αναγνώριση των ιδεών και των σκέψεών τους είναι 

ζωτικής σημασίας και λειτουργούν ως σημαντικό 

κίνητρο. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί έχουν τους 

δικούς τους σκοπούς και ανάγκες. Επομένως, αν και 

πιστεύουμε πως τα εργαστήρια που εμπεριέχουν 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες πρέπει κατά βάση να 

έχουν ένα κύριο θέμα, τις περισσότερες φορές κάθε 

εργαστήριο συνδέεται με περισσότερα θέματα. Η 

γνώση δεν είναι κάτι το στατικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το  #NmP, 

παρακαλούμε να ανατρέξετε στο Περίγραμμα.

ΜΕΡΟΣ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/05/NMP_Framework.pdf
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3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ακολουθούν� μερικές� συμβουλές� σχετικά�
με� τη� διεξαγωγή� ενός� εργαστηρίου� που�
θα� σας� βοηθήσουν� στον� προγραμματισμό,�
την� προετοιμασία� και� την� υλοποίηση� (πώς�
ουσιαστικά� θα� το� κάνετε).� Επιπλέον,� μόλις�
τελειώσετε,� είναι� σημαντικό� να� διατηρήσετε�
την� επαφή� με� τους� συμμετέχοντες� για� να�
λάβετε� ανατροφοδότηση� σχετικά� με� το�
εργαστήριο� ώστε� να� προβείτε� σε� βελτιώσεις�
την�επόμενη�φορά.

Η άμεση σύνδεση με την προσωπική ζωή των νέων 
τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν στη συζήτηση/ 
θέμα:

Το να ακούτε με ουσιαστικό τρόπο τι έχουν να 
πουν οι νέοι και να τους επιτρέπετε να μοιραστούν 
την προσωπική τους ζωή, τούς ενθαρρύνει να 
συμμετέχουν ενεργά και να εμβαθύνουν τις γνώσεις 
τους, καθώς τα απτά παραδείγματα συνδέονται με την 
αφηρημένη σκέψη. Παρέχοντας ισχυρές συνδέσεις 
με τις προκλήσεις που οι έφηβοι αντιμετωπίζουν στην 
καθημερινή τους ζωή, θα συμμετέχουν συνεχώς στη 
συζήτηση: τι αντίκτυπο έχει το υπό διαπραγμάτευση 
θέμα στη ζωή τους; Πώς έχουν ενεργήσει σε αυτές 
τις συνθήκες; Τι έχουν αποκομίσει από αυτή την 
εμπειρία; Αυτή η εικόνα ανακαλεί κάποια μνήμη 
από τη ζωή τους; Μοιράζονται εικόνες στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης; Τι είδους εικόνες και για ποιο 
σκοπό;

Αξίες και γνώσεις που διέπουν τη λήψη 
αποφάσεων

 › Θα πρέπει να λάβετε υπόψη πως οι 
συμμετέχοντες ενδέχεται να ανήκουν σε 
πολλές κουλτούρες ταυτόχρονα. Ο τρόπος 
που συμμετέχουν στις κουλτούρες αυτές είναι 
ρευστός και δυναμικός και συχνά εξαρτάται 
από το συγκείμενο.

 › Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να 
εξοικειωθούν με τις εκπαιδευτικές και 
πολιτιστικές αξίες και ανάγκες των 
συμμετεχόντων.

 › Εντοπίστε και εκτιμήστε τα ενδιαφέροντα των 
νέων και πώς αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν 
κατα την διάρκεια των εργαστηρίων.

 › Ενημερωθείτε για τα ζητήματα που αφορούν 
στη διαμόρφωση της ταυτότητας των 
νέων και τη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (π.χ. υβριδική πραγματικότητα, 
αυτοαπεικόνιση, κοινωνική σύγκριση)

 › Ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες και τις απειλές 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση 
με τους νέους (π.χ. ζητήματα νομικής φύσης, 
όπως το απόρρητο και η ιδιωτικότητα, η 
χειραγώγηση, η έκφραση, η συσχέτιση, η 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο)

Σύνδεση των εργαστηρίων με το πλαίσιο 
διεξαγωγής τους, τα χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες των συμμετεχόντων:

Προκειμένου να καθοριστούν με καλύτερο τρόπο οι 
προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων, 
είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη το πλαίσιο 
υλοποίησής τους και τα χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες των συμμετεχόντων. Αυτό μπορεί να γίνει 
μέσω του τρόπου με τον οποίο θα σχεδιαστούν 
τα εργαστήρια, της οικοδόμησης συνεργασιών 
και συνδέσεων με τοπικούς φορείς ή μέσω του 
αναστοχασμού πάνω σε προκαταλήψεις και 
συμπεριφορές.

Ενσωμάτωση στο πλαίσιο

 › Συνδέστε και ενσωματώστε τους στόχους και 
τις δραστηριότητες του #NmP σε προγράμματα 
σπουδών στη χώρα σας.

 › Συνδέστε τα εργαστήρια με εν εξελίξει 
δραστηριότητες και ενδιαφέροντα της 
κοινότητας.

Ομαδικό πνεύμα

 › Αναπτύξτε συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο.

 › Αναπτύξτε και ενδυναμώστε τις διασυνδέσεις 
(επικοινωνία και συνεργασία) μεταξύ 
οικογενειών, σχολείων, οργανισμών και 
ευρύτερων κοινοτήτων.
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Αναστοχασμός

 › Να αντιληφθείτε και να κατανοήσετε τις 
δικές σας προκαταλήψεις, στερεότυπα και 
μεροληπτικές συμπεριφορές: προσαρμόστε 
τη συμπεριφορά σας σε νέα πολιτισμικά 
περιβάλλοντα (π.χ. αποφύγετε λεκτικές και 
μη λεκτικές συμπεριφορές που ενδέχεται 
να θεωρηθούν ακατάλληλες από άτομα με 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο).

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους νέους να 
συμμετέχουν απλά και μόνο ζητώντας τους να 
αντιδράσουν στις εικόνες:

Για παράδειγμα: Ποιες σκέψεις και συναισθήματα 
σου προκαλεί αυτή η εικόνα; Ποια είναι η πρώτη 
λέξη που σου έρχεται στο νου; Ποια πράγματα 
παρατηρείς/σου αρέσουν.

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικές ερωτήσεις για 
να ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν 
στο θέμα (π.χ. «τι σε κάνει να το πιστεύεις αυτό;» 
«υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που μπορείς να 
σκεφτείς;»...).

Δώστε αρκετό χρόνο για να ακούσετε με προσοχή τις 
ιδέες τους. Επίσης, σε τέτοιες περιπτώσεις η σιωπή 
μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. 

Προσέγγιση βάσει έρευνας και βάσει εφαρμογής   

 › Τα εργαστήρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
κύκλους ερεθισμάτων, εξερεύνησης/
ερωτημάτων, συζήτησης, ανάλυσης, σκέψης, 
δοκιμής... και  διαμοιρασμού/διάδοσης. 

 › Να είναι ανοιχτά: Αξιοποιήστε όσο το δυνατόν 
καλύτερα την ατομική/ομαδική επιλογή, την 
αυτονομία και την αυτενέργεια.

 › Να παρέχουν ερεθίσματα: Προσκαλέστε τους 
συμμετέχοντες να δοκιμάσουν νέες λύσεις, να 
σκεφτούν νέες ιδέες και να ερμηνεύσουν το 
οικείο υλικό με νέους τρόπους. 

 › Να έχουν νόημα και να θέτουν προβλήματα 
σχετικά με τη σημερινή ζωή: Να ενθαρρύνετε 
την κριτική σκέψη των νέων σε ζητήματα 
διαφορετικότητας και ανισοτήτων 
(αμφισβήτηση του «κανονικού» προτύπου, 

απόρριψη και αποδόμηση στερεοτύπων).

Χώρος & Χρόνος

 › Δώστε αρκετό χρόνο για ελεύθερη έκφραση, 
εξερεύνηση, δοκιμές, ομαδική εργασία και 
συζήτηση, απορίες, σκέψη...

 › Οργανώστε τον χώρο ώστε να παρέχει βέλτιστη 
αυτονομία, ελευθερία κίνησης και να είναι 
ελεύθερος από περισπασμούς

Πώς να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή σε ουσιαστικές 
συζητήσεις;

Οι τέχνες μπορούν να αποτελέσουν μια πολύ γόνιμη 
αφετηρία για συζήτηση. Είναι ανοιχτές, επιτρέπουν 
διαφορετικές ερμηνείες, εμπεριέχουν το στοιχείο 
της πρόκλησης ωθώντας το κοινό να αντιδράσει, 
χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα και συνήθως 
προσφέρουν κάτι νέο και καινοτόμο το οποίο 
ανοίγει νέες οπτικές γωνίες προσέγγισης/εξέτασης 
καθιερωμένων ζητημάτων.

Ερεθίσματα και υλικά

 › Οι εικόνες-παραδείγματα που δείχνετε να 
παρέχουν ερεθίσματα/παρακινούν και να 
μην είναι αποκομμένες από τη σύγχρονη 
ζωή, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 
προηγούμενες γνώσεις των συμμετεχόντων και 
την ενδεχόμενη ανάγκη γεφύρωσης χασμάτων. 

 › Χρησιμοποιήστε ανοιχτές και ενδιαφέρουσες 
οπτικές αφηγήσεις ως αφετηρίες για 
να ενισχύσετε την αυτενέργεια των 
συμμετεχόντων, και δοκιμάστε την επίλυση 
προβλημάτων σε διαφορετικές περιστάσεις.

Οι μέθοδοι και οι στρατηγικές εργασίας μπορεί να 
ποικίλλουν:

Είναι σημαντικό οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα 
να εξερευνήσουν τα υλικά και τις πηγές με 
διαφορετικούς τρόπους, ώστε ενδεχομένως να 
μπορέσουν να βρουν τι είναι πιο κατάλληλο για 
αυτούς. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, είναι 
καίριας σημασίας να ληφθούν υπόψη η οπτική, 
τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες κάθε νέου, 
προκειμένου το εργαστήριο να είναι ελκυστικό και 
να διευκολύνει τους νέους να συμμετέχουν.
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Πολυτροπικές στρατηγικές

 › Υιοθετείστε πολυτροπικές στρατηγικές 
που συνδέονται με μεθόδους εφαρμογής 
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, εφαρμόζοντας 
βασικές έννοιες του ψηφιακού, νομικού και 
οπτικού γραμματισμού.

 › Χρησιμοποιείστε πολλαπλά μέσα ώστε οι 
συμμετέχοντες να δείξουν ενδιαφέρον και να 
εκφραστούν: οπτικά, ακουστικά, απτικά...

 › Οι εκπαιδευτικοί προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν πολλαπλά μέσα 
παρουσίασης πληροφοριών.   

 › Ευκαιρίες για εκ νέου ερμηνεία/μετατροπή και 
για πειραματισμό υπό νέο πρίσμα. 

Ομαδική εργασία

 › Προαγωγή της συνεργασίας μέσω της ομαδικής 
εργασίας.

 › Βοηθήστε τους νέους να ακούσουν τους 
άλλους, να λάβουν υπόψη τις απόψεις των 
άλλων.

 › Βοηθήστε τους νέους να αναγνωρίσουν και να 
σεβαστούν διάφορες αντιλήψεις στο πλαίσιο 
της δημοκρατικής συμμετοχής. 

Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος/Οικοδόμηση 
σχέσεων:

Είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργηθεί η ικανότητα 
στοχασμού των συμμετεχόντων, κυρίως με το να 

τους βοηθήσουμε να υιοθετήσουν μια πιο κριτική 
προσέγγιση σχετικά με τις ικανότητές τους και πώς 
αυτές αναπτύσσονται. Προς τούτο, είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον, το οποίο θα 
επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις αξίες 
τους χωρίς να φοβούνται μήπως δυσαρεστήσουν ή 
κριθούν από τον εκπαιδευτικό ή άλλους συμμετέχοντες. 
Επιπλέον, η απόκριση εκπαιδευτικών και μαθητών 
θα πρέπει να λειτουργήσει εποικοδομητικά στη 
διαδικασία μάθησης. Φυσικά, όλα τα παραπάνω 
προϋποθέτουν την ύπαρξη υγιών σχέσεων μεταξύ 
του εκπαιδευτικού και των συμμετεχόντων, καθώς και 
μεταξύ των ίδιων των συμμετεχόντων. 

Οικοδόμηση σχέσεων

 › Αναγνωρίστε, εκτιμήστε και χρησιμοποιήστε τις 
εμπειρίες των νέων, τις υφιστάμενες γνώσεις 
τους, τις ανάγκες, τα κίνητρα..., ως αφετηρίες 
και μοχλούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων.

 › Βελτιστοποιήστε τη συνάφεια, την αξία και την 
αυθεντικότητα.

 › Ακούστε ενεργά τους νέους, με περιέργεια και 
ειλικρινές ενδιαφέρον.

 › Αναπτύξτε ένα θετικό περιβάλλον όπου 
οι συμμετέχοντες θα ενθαρρύνονται να 
ρισκάρουν και να εξερευνήσουν.

 › Βοηθήστε να χτιστούν γέφυρες μεταξύ 
των ιδεών των συμμετεχόντων και των 
δραστηριοτήτων που προτείνει το εργαστήριο.  

Καταστήστε σαφές στους συμμετέχοντες ότι θα 
παραγάγουν εικόνες και για τις εικόνες αυτές θα 
πρέπει: 

 › Να ληφθεί συγκατάθεση από τα πρόσωπα που 
απεικονίζονται και κατά περίπτωση τους νόμιμους 
κηδεμόνες αυτών

 › Για τη λήψη φωτογραφιών σε δημόσιους χώρους, 
όπως γκαλερί, μουσεία, σχολεία, θέατρα και 
αίθουσες συναυλιών, να ληφθεί άδεια από τους 
υπεύθυνους του εκάστοτε χώρου.

 › Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες κάνουν 
χρήση έργων και εικόνων άλλων καλλιτεχνών, να 

βεβαιωθούν εάν απαιτείται η συγκατάθεσή τους  
(π.χ. πνευματική ιδιοκτησία).

 › Συνήθως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
εικόνες που έχουν παραχθεί από άλλους δίχως 
την άδειά τους, εκτός εάν το έργο είναι ανοιχτού 
κώδικα (π.χ. ελεύθερες βάσεις δεδομένων 
εικόνων).

 › Σε περίπτωση αναπαραγωγής έργων τέχνης που 
αλιεύθηκαν από ιστότοπους καλλιτεχνών, γκαλερί 
ή μουσείων, οι εικόνες χρειάζονται την άδεια 
του καλλιτέχνη, του υπεύθυνου της συλλογής ή 
του τμήματος δημοσιών σχέσεων του μουσείου 
αντίστοιχα. 

4. ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Καταστήστε σαφές στους συμμετέχοντες πως

 › Έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν εάν οι 
εικόνες που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια 
των εργαστηρίων μπορούν να αποθηκευτούν 
και να κοινοποιηθούν από άλλους. Ζητήστε από 
τους συμμετέχοντες να υπογράψουν έντυπο 
συγκατάθεσης (βλ. υπόδειγμα στο Παράρτημα).

 › Έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν εάν θέλουν 
να φωτογραφηθούν.

 › Ο δημιουργός της εικόνας είναι το άτομο που 
τράβηξε την φωτογραφία και πιθανώς την 
επεξεργάστηκε. Έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει 
τα πνευματικά δικαιώματα της εικόνας (© έτος 
παραγωγής, όνομα δημιουργού).

 › Οι δημιουργοί μπορούν να επιλέξουν από πολλούς 
τύπους αδειών δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Δείτε για παράδειγμα τους τύπους 
άδειας Creative Commons (https://creativecom-
mons.org/about/cclicenses/).

 › Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πού και 
πώς θα δημοσιεύσει τις εικόνες του/της εφόσον 
αυτές δεν είναι προσβλητικές ή δεν προκαλούν 
βλάβη σε άλλους (Αρχές Δεοντολογίας).

 › Εάν οι εικόνες δημοσιοποιηθούν σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, οι δημιουργοί τους δεν 
έχουν κανέναν έλεγχο για το ποιος μπορεί να τις 
δει, ποιος μπορεί να τις διασκευάσει και πώς θα 
χρησιμοποιηθούν από άλλους.

https://creativecommons.org/about/cclicenses/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
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5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πώς να καταχωρήσετε τη διαδικασία εκτέλεσης του 
έργου;

Κατά το εισαγωγικό στάδιο: σημειώστε στο 
ημερολόγιό σας την ημερομηνία, τον χρόνο, τον 
τόπο, τον αριθμό συμμετεχόντων, το φύλο και την 
ηλικία τους καθώς και άλλα στοιχεία που θεωρείτε 
σημαντικά. 

Μπορείτε να εμπλέξετε κάποιον συμμετέχοντα για να 
καταγράψει τις σημαντικές στιγμές του εργαστηρίου 
(σε φωτογραφίες ή βίντεο).

Μετά από την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, 
κρατήστε σημειώσεις στο ημερολόγιό σας ή 
δημιουργήστε ένα αρχείο ήχου ή εικόνας όπου 
θα περιγράφετε τι συνέβη κατά τη διάρκεια του 
εργαστηρίου.

6. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το #NmP έχει δημιουργήσει μια Εργαλειοθήκη 
Αξιολόγησης η οποία είναι διαθέσιμη στον σχετικό 
ΣΥΝΔΕΣΜΟ στον ιστότοπο του έργου. Στόχος 
της είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και 
τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν κατά πόσο 
αναπτύχθηκαν οι δεξιότητες τις οποίες επιδιώκουν 
να καλλιεργήσουν τα εργαστήρια του #NmP 
μέσω των προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικά 
τους εργαλεία αξιολόγησης με κύριο μέλημα να μην 
είναι η διαδικασία  περίπλοκη. Υπάρχουν ορισμένα 

εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν μετά 
το πέρας μιας δραστηριότητας εργαστηρίου. Μαζί 
με την ομάδα σας προσπαθήστε να απαντήσετε στις 
ακόλουθες ερωτήσεις:

«Τι πήγε καλά;/Θα ήταν ακόμη καλύτερα 
αν…;»

Θα μπορούσατε επίσης να δημιουργήσετε, μαζί με 
την ομάδα σας, μια μέθοδο αξιολόγησης με χρώματα, 
φωτεινό σηματοδότη, χαμόγελα, «μου αρέσει», 
αστέρια, post-it, αυτοκόλλητα, emojis και άλλα.

7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ) 

Καθώς οι δραστηριότητες του #NarcissusMeets
Pandora αφορούν στη δημιουργία πορτρέτων και την 
παραγωγή εικόνων, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 
πώς να αναλύουμε και να ερμηνεύουμε εικόνες.   

Το παρακάτω υπόδειγμα έχει ως στόχο να 
βοηθήσει στην ανάλυση και την ερμηνεία εικόνων. 
Περιλαμβάνει 3 βήματα:

 › ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: οι πρώτες εντυπώσεις.

 › ΑΝΑΛΥΣΗ: πιο ενδελεχής παρατήρηση 
λαμβάνοντας υπόψη τα οπτικά στοιχεία και τις 
τεχνικές παραμέτρους. 

 › ΕΡΜΗΝΕΙΑ: κατανόηση πλαισίου, συμβόλων, 
νοημάτων και σκοπών της εικόνας και περαιτέρω 
έρευνα σχετικά με τον τίτλο της και τον δημιουργό 
της.

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EvaluationKit_Gr_set.pdf
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

· Τι απεικονίζεται (πρώτη εντύπωση); Ποιο είναι το «αντικείμενο», το θέμα της εικόνας;

· Συσχετίσεις και γενική εντύπωση (σύνδεση με άλλες εικόνες και προσωπικές εμπειρίες).

· Εμφανείς αντιδράσεις αναφορικά με την επίδραση αυτής της εικόνας: εκνευρισμός, έντονο ενδιαφέρον...

· Τι συμπεραίνουμε από τα τεχνικά δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχονται;

· Τι ερωτήματα προκύπτουν;

ΑΝΑΛΥΣΗ

· Συζήτηση των παρατηρήσεων που είναι πιο σχετικές με το περιεχόμενο του εργαστηρίου.  

· Πώς σχεδιάστηκε η εικόνα;

Κατά τη λήψη της φωτογραφίας (π.χ. οπτική του φωτογράφου, τοποθέτηση στον χώρο του ατόμου 
που φωτογραφίζεται, φωτογραφική ενότητα/λεπτομέρεια, διαμόρφωση, εστιακή απόσταση, 
φωτισμός, άξονας δράσης...)

Κατά την επεξεργασία μετά τη λήψη (π.χ. περικοπή, αλλαγή μορφοτύπου, φίλτρα, διορθώσεις, 
μοντάζ, ανάλυση...)

· Συγκεκριμένες πτυχές του σχεδιασμού (π.χ. μέγεθος, προσανατολισμός, υλικό/μέσο [ψηφιακό/
αναλογικό], χρώματα, γλώσσα μορφής, σύνθεση, αντιθέσεις...).

· Αποτελεί η εικόνα φωτογραφία τεκμηρίωσης, σουρεαλιστική αποξένωση, καρικατούρα, καλτ 
φωτογραφία ή ανήκει σε άλλο είδος;   

· Πλαίσιο: Σε ποιο πλαίσιο εμφανίζεται η εικόνα; Σε ποιον ανήκει η εικόνα (π.χ. πνευματικά δικαιώματα);    

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

· Πώς το πλαίσιο επηρεάζει το νόημα; 

· Πώς αναμένεται να αντιδράσει ο θεατής; Τι αναμένεται να κάνει με αυτή την φωτογραφία; Σε ποιους 
θεατές απευθύνεται η φωτογραφία (ομάδα-στόχος);

· Ποιος κάνει χρήση της εικόνας και για ποιο σκοπό;

· Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε την εικόνα;
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
 

Cindy Sherman, Untitled #615, 2019.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ στη Φωτογραφία  

Ερωτήσεις σχετικές με αυτήν την εικόνα 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 › Τι βλέπεις; Τι φύλου είναι αυτό το άτομο; Πώς θα 
περιέγραφες τα ρούχα; Πώς θα περιέγραφες τη 
γλώσσα του σώματος; Το φόντο; Υπάρχει κάποια 
σύνδεση μεταξύ του φόντου και του προσώπου;

 › Τι εντυπώσεις σου προκαλεί αυτή η εικόνα; 
(π.χ. σου αρέσει, δεν σου αρέσει, σου κινεί την 
περιέργεια, σε αφήνει αδιάφορο).

ΑΝΑΛΥΣΗ

 › Είναι πίνακας ζωγραφικής ή φωτογραφία; Πώς 
δημιουργήθηκε η εικόνα;

 › Ποια χρώματα επικρατούν; Ο φωτισμός; Η 
σύνθεση;

 › Πώς υποδηλώνεται η κίνηση; Είναι φωτογραφία 
διπλής έκθεσης ή μετεπεξεργασμένη φωτογραφία;

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 › Είναι πορτρέτο ή αυτοπορτρέτο; Γιατί; Βρες 
τι είδους ρούχα φοράει το άτομο και εάν 
υποδηλώνουν πως ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη 
ομάδα νέων. Τι λέει αυτό για το άτομο;

 › Βρες τι είδους τοπίο υπάρχει στο φόντο. Γιατί 
είναι θολό; Γιατί έχει χρησιμοποιηθεί εφέ 
κατοπτρισμού; Γιατί ο ουρανός έχει τόσα πολλά 
χρώματα; Γιατί αντικατοπτρίζονται μερικά σημεία 
του φόντου; Γιατί αυτή η επιλογή χρωμάτων, 
φωτός, σύνθεσης;

 › Πώς αναμένεται να αντιδράσουμε όταν βλέπουμε 
την εικόνα; Τι σημαίνει για εσάς αυτή η εικόνα; 

ΕΡΕΥΝΑ

 › Ποια είναι η Cindy Sherman; Πώς εργάζεται;

 › Τι νομίζετε ότι σημαίνει ο τίτλος «Untitled #615»;

 › Πού μπορεί κανείς να δει αυτήν την εικόνα; Πώς το 
πλαίσιο επηρεάζει το νόημά της;

https://www.metropictures.com/exhibitions/cindy-sherman20/selected-works?view=slider#9
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Ερωτήσεις σχετικές με αυτήν την εικόνα 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 › Τι βλέπεις;

 › Τι εντυπώσεις σου προκαλεί αυτή η εικόνα; 
(π.χ. σου αρέσει, δεν σου αρέσει, σου κινεί την 
περιέργεια).

 › Τι νιώθεις; Τι συναισθήματα σου προκαλεί αυτή 
η εικόνα;

 › Επίλεξε πέντε λέξεις για να εκφράσεις τα 
συναισθήματά σου για αυτήν την εικόνα.

ΑΝΑΛΥΣΗ

 › Για τι είδους φωτογραφία πρόκειται; Πορτρέτο; 
Τεκμηρίωσης; Καλλιτεχνική; Σουρεαλιστική;

 › Περίγραψε την κατάσταση. Πώς βρέθηκαν τα 
άτομα αυτά πάνω στα ψηλά βάθρα; Μήπως η 
τελική εικόνα είναι αποτέλεσμα μετεπεξεργασίας;

 › Από πού τραβήχτηκε η φωτογραφία; Ποια είναι η 
προοπτική των βάθρων;

 › Ποιο/ποια  είναι το/τα σημείο/α εστίασης; Πώς 
θα περιέγραφες το βάθος πεδίου;

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 › Ποια είναι η σχέση του τίτλου με την εικόνα;

 › Πώς η κλίμακα επηρεάζει τα πορτρέτα;

ΕΡΕΥΝΑ

 › Ποιος είναι ο τίτλος της φωτογραφίας;

 › Πού έγινε η λήψη; Πότε; Από ποιον; Γιατί;

 › Ποιος απεικονίζεται; Πώς; Γιατί;  

 › Ποιος είναι ο Lu Chunsheng; Ποια ζητήματα 
πραγματεύεται συνήθως αυτός ο καλλιτέχνης;

Lu Chunsheng, I want to be a gentleman, 2000.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ στη Φωτογραφία

https://www.mplus.org.hk/en/collection/objects/i-want-to-be-gentleman-2012670/
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8. ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Προτείνουμε οι εκπαιδευτικοί να δοκιμάσουν τις 
προτάσεις κάθε εργαστηρίου μόνοι ή με φίλους 
πριν από την υλοποίησή τους. Κατά τη διάρκεια 
του εργαστηρίου, φυσικά, εκπαιδευτικοί και 
συμμετέχοντες θα μάθουν πολλά πράγματα 
ο ένας από τον άλλον με τρόπο συνεργατικό. 
Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
ρωτήσει τους συμμετέχοντες ποιες εφαρμογές 
(apps) χρησιμοποιούν για την επεξεργασία των 
φωτογραφιών τους και έπειτα όλη η ομάδα να 
ανακαλύψει τις δυνατότητες αυτών των εφαρμογών. 
Εάν κάποιος δεν διαθέτει κινητό τηλέφωνο 
ή εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει υποομάδες 
συμμετεχόντων ώστε να μοιραστούν μεταξύ τους 
εξοπλισμό και γνώσεις.

Πριν από τα εργαστήρια, είναι σημαντικό να 
αφιερώσετε χρόνο ώστε να εξερευνήσετε το κινητό 
τηλέφωνο και να ανακαλύψετε τι δυνατότητες 
προσφέρει η κάμερά του.

Ενεργοποιήστε την κάμερα στο κινητό τηλέφωνο. 
Μπορεί να γίνει λήψη κάθετων (πορτρέτο) ή 
οριζόντιων (πανόραμα) φωτογραφιών. Ανάλογα με 
τη θέση της κάμερας, θα εμφανιστούν διαφορετικές 
προοπτικές της εικόνας.

Πριν τραβήξετε τη φωτογραφία, επιλέξτε το μέρος, 
το φως, το σκηνικό, αν χρειάζεται προσθέστε 
αντικείμενα. Αν τραβήξετε selfie, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.

Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα σκηνικό με διάφορα 
αντικείμενα και να τραβήξετε μια σκηνοθετημένη 
φωτογραφία. 

Aφού ολοκληρωθεί η λήψη, ο εκπαιδευτικός ή οι 
νέοι μπορούν να επεξεργαστούν την φωτογραφία 
κάνοντας χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας 
φωτογραφιών. Συνήθως τα κινητά τηλέφωνα 
διαθέτουν ένα βασικό πρόγραμμα επεξεργασίας 

φωτογραφιών που επιτρέπει την περικοπή, 
περιστροφή ή τον κατοπτρισμό της εικόνας,  την 
αλλαγή της αντίθεσης του φωτός, της εξισορρόπησης, 
των χρωμάτων ενώ δίνει και τη δυνατότητα χρήσης 
φίλτρων. Εάν το κινητό τηλέφωνο δεν διαθέτει 
πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών, μπορείτε 
να κατεβάσετε μια δωρεάν εφαρμογή από το 
κατάστημα εφαρμογών (app store). Ένας υπολογιστής 
με λογισμικό επεξεργασίας εικόνας μπορεί επίσης να 
μετατρέψει την αρχική φωτογραφία. Οι φωτογράφοι 
συνήθως αποθηκεύουν τις φωτογραφίες τους ως 
αρχεία τύπου .raw, ώστε η ψηφιακή φωτογραφία να 
μη χάσει σε ποιότητα, αλλά για τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μπορεί να αποθηκευτεί ως αρχείο τύπου 
.JPG.

Το #NarcissusMeetsPandora έχει αναπτύξει μια 
ψηφιακή εργαλειοθήκη με πολλά ψηφιακά εργαλεία 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα εργαστήρια 
που εμπεριέχουν καλλιτεχνικές δραστηριότητες

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Ο εκπαιδευτικός, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει και άλλα εργαλεία:

Άλλες πηγές ανοιχτού κώδικα:

https://digital-photography-school.com/

https://www.picturecorrect.com/tips/ 

https://www.creativelive.com/photography-guides/
post-processing

The Photographers Gallery:

https://thephotographersgallery.org.uk/learn/social 

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Toolkit-NarcissusMeetsPandora.pdf
https://digital-photography-school.com/
https://www.picturecorrect.com/category/photography-tips/
https://www.creativelive.com/photography-guides/post-processing
https://www.creativelive.com/photography-guides/post-processing
https://thephotographersgallery.org.uk/learn/social
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1. ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σε αυτό το μέρος του Οδηγού, το #NarcissusMeets
Pandora προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια 
σειρά διαφορετικών εργαστηρίων με καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιήσουν 
με τις ομάδες τους. 
Τα εργαστήρια αυτά έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 
τέσσερα κύρια θέματα: 

 › Επεξεργασία φωτογραφιών 

 › Απόρρητο και ιδιωτικότητα 

 › Συμμετοχή των πολιτών

 › Η δύναμη των εικόνων

 

Η παραπάνω επιλογή έγινε βάσει πληροφοριών 
που αντλήθηκαν από «ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ( και 
απαντήσεων σε ερωτηματολόγια που έδωσαν νέοι 
από την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ισπανία και την 
Πορτογαλία. Έτσι το #NmP μπόρεσε να εντοπίσει 
μερικά από τα κύρια θέματα που οι νέοι επιθυμούν 
να εξερευνήσουν και να μάθουν περισσότερα για 
αυτά, επειδή αφορούν σε τομείς που θεωρούν πως 
έχουν μεγάλη σημασία για τους ίδιους ως χρήστες 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 
τα εργαστήρια δημιουργήθηκαν με σκοπό να 
κεντρίσουν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και 
να προκαλέσουν την ενεργό συμμετοχή τους.

ΜΕΡΟΣ 2
ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Περιγραφή

«Φωτογράφος δεν είναι εκείνος που 
απλώς καταγράφει το παρελθόν, αλλά 
εκείνος που το επινοεί»

Susan Sontag (Αμερικανίδα συγγραφέας, 
κινηματογραφίστρια, φιλόσοφος, ακτιβίστρια)

1.1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ:  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
ΕΙΚΟΝΩΝ

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/Focus-Group-Guide_GR.pdf
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Με την πρόοδο και διάδοση της τεχνολογίας, η 
λήψη και η επεξεργασία φωτογραφιών αποτελούν 
πλέον καθημερινές συνήθειες για ανθρώπους 
κάθε ηλικίας. Για τους νέους ειδικότερα, αυτές οι 
συνήθειες αποκτούν διαφορετικό νόημα, καθώς 
τους επιτρέπουν να κατασκευάζουν συνεχώς την 
προσωπική τους ταυτότητα.

Ωστόσο, η δημιουργία και ερμηνεία εικόνων ενέχει 
κινδύνους. Ένας εξ αυτών είναι ο χειρισμός (manipu-
lation) της εικόνας. Πρόκειται για φαινόμενο το οποίο 
λαμβάνει διάφορες μορφές: από τη χρήση ενός απλού 
φίλτρου έως προηγμένες τεχνικές που μπορούν να 
μεταβάλουν τη δυναμική της εικόνας. Οι τεχνικές 
επεξεργασίας εικόνας εξελίσσονται διαρκώς και, ως 
εκ τούτου, συχνά είναι αδύνατο να εντοπιστούν.

Επομένως, έχοντας ως δεδομένο πως ζούμε σε μια 
εποχή όπου η εικόνα είναι κρίσιμης σημασίας, είναι 
λογικό να εξετάσουμε τη χειραγώγησή της από τη 
σκοπιά της δεοντολογίας και της ηθικής, με τρόπους 
που καλλιεργούν την κριτική ματιά των νέων ως προς 
το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

Στόχοι

Εξερευνήστε την επικοινωνιακή φύση των πορτρέτων:

 › Κατανοήστε πώς τα πορτρέτα επιτρέπουν σε 
κάποιον να επηρεάζει και να διαχειρίζεται τον 
τρόπο με τον οποίο οι άλλοι τον αντιλαμβάνονται.

 › Κατανοήστε πώς τα πορτρέτα επηρεάζουν τον 
τρόπο με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται/
βλέπουν/επανεφευρίσκουν τον εαυτό τους.

 › Κατανοήστε πώς τα πορτρέτα επηρεάζουν τον 
τρόπο με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται την 
ένταξή τους σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Αντιληφθείτε την έννοια της αυτοαναπαράστασης 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

 › Κατανοήστε  τους τρόπους με τους οποίους η 
συμπεριφορά στο διαδίκτυο (π.χ. η δημοσίευση 
selfies) μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά 
εκτός διαδικτύου - υβριδική πραγματικότητα. 

 › Ενημερωθείτε για την πιθανότητα στιγματισμού 
(π.χ. άτομα των οποίων η εξωτερική εμφάνιση 
μπορεί να γίνει στόχος κριτικής).

 › Ενημερωθείτε για τους κινδύνους που ενέχει η 
αυτοαναπαράσταση για την υγιή ανάπτυξη των νέων.

Εξετάστε μερικά από τα ζητήματα χειραγώγησης 
που συνδέονται με την επεξεργασία πορτρέτων, με 
την τέχνη και τον σύγχρονο κόσμο:

 › Γνωρίστε πώς άλλα άτομα έχουν χρησιμοποιήσει/
χρησιμοποιούν τα πορτρέτα για την απόκτηση 
κοινωνικής ισχύος.

 › Ενημερωθείτε για τις τεχνικές χειρισμού εικόνων 
που χρησιμοποιούνται. 

Ερωτήσεις για αναστοχασμό

 › Τι γνωρίζω/τι έχω βιώσει σχετικά με τη λήψη και 
την επεξεργασία φωτογραφιών;

 › Ποιες είναι οι σκέψεις μου σχετικά με ζητήματα 
ηθικής και δεοντολογίας που συνδέονται με τον 
χειρισμό εικόνων;

 › Ποια μηνύματα πιστεύω πως είναι τα πιο 
σημαντικά για να μεταδώσω;

 › Πώς μπορώ να συνδεθώ ουσιαστικά με τους νέους 
και να τους παρακινήσω να εξερευνήσουν αυτά τα 
ζητήματα;

Στη συνέχεια, συζητήστε αυτά τα θέματα με τους 
συναδέλφους σας.

Η ομάδα μου

 › Ποιες πτυχές της απεικόνισης στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ανησυχούν τους συμμετέχοντες 
μαθητές μου;

 › Τι έχουν βιώσει μέχρι τώρα; Πώς έχει επηρεάσει 
αυτό το ζήτημα τη ζωή τους;

 › Πώς σκέφτηκαν όταν προέκυψε κάποιο πρόβλημα; 
Πώς το έλυσαν;

 › Πώς πιστεύω ότι η ομάδα μου θα ασχοληθεί και 
θα αντιδράσει σε αυτά τα ζητήματα;

Αξιολόγηση
Βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους τα 
ερωτηματολόγια τόσο για τους συμμετέχοντες 
Μαθητές / Νέους, όσο και για τους Εκπαιδευτικούς. 
Κάθε εργαστήριο έχει συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο 
που μπορείτε να επιλέξετε.:

 › Ερωτηματολόγια για Μαθητές / Νέους 

 › Ερωτηματολόγια για Εκπαιδευτικούς

https://narcissusmeetspandora.eu/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://narcissusmeetspandora.eu/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
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1.2. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Περιγραφή

«Συντελείται μια παράλογη εισβολή της 
τεχνολογίας στη ζωή μας, είναι η πρώτη 
φορά που γινόμαστε αντικείμενο τόσο 
εξονυχιστικού ελέγχου. Βρισκόμαστε 
ήδη στην άλλη πλευρά του καθρέφτη»

JP Simões ((Πορτογάλος τραγουδιστής  
και τραγουδοποιός))

Όταν γίνεται λόγος για ψηφιακά μέσα, το 
απόρρητο και η ιδιωτικότητα αποτελούν από τα 
πιο αμφιλεγόμενα θέματα. Από τη μία πλευρά, 
φαίνεται πως όσο προσεκτικοί κι αν είμαστε όταν 
μοιραζόμαστε πληροφορίες στο διαδίκτυο δεν 
μπορούμε να ξεφύγουμε από τον συνεχή έλεγχο στον 
οποίο υπόκεινται τα δεδομένα μας. Από την άλλη 
πλευρά, είναι αλήθεια ότι μέτρα ασφαλείας μπορούν 
και πρέπει να εφαρμοστούν, είτε από εμάς, είτε από 
έναν φορέα (π.χ. ορισμένες μηχανές αναζήτησης 
τονίζουν σε κάθε ευκαιρία πως δεν παρακολουθούν 
τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών).

Έτσι, αν και δεν είναι απολύτως σαφές ποιος έχει 
την ευθύνη σε περίπτωση επανεμφάνισης των 
προσωπικών δεδομένων μας στο διαδίκτυο, είναι 
φανερό πως η «εποχή της λήθης» έχει τελειώσει: 
οτιδήποτε δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο πιθανότατα 
θα παραμείνει για πάντα εκεί. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να έχει ορισμένα πλεονεκτήματα, αλλά, όπως 
καθετί, εγκυμονεί επίσης πολλούς κινδύνους, ειδικά 
για τους νέους.

Μπροστά σε ένα τέτοιο δίλημμα, πώς πρέπει οι 
εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τους μαθητές τους να 
ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια; Με το να τους δείξουν 
ποια μέτρα ασφαλείας μπορούν και πρέπει να 
λάβουν, με το να τους παρουσιάσουν τον ψηφιακό 
κόσμο ως ένα πλαίσιο όπου παρακολουθείται κάθε 
τους ενέργεια... Εμείς, η ομάδα του #NarcissusMeets-
Pandora, πιστεύουμε πως σε κάθε περίπτωση τεχνικά 
ζητήματα όπως τα προηγούμενα είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικά. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το 
υφιστάμενο χάσμα των γενεών μεταξύ εκπαιδευτικών 
και νέων -το οποίο μάλιστα δείχνει να μεγαλώνει 
συνεχώς- θεωρούμε πως ο καλύτερος τρόπος για 

να βοηθήσουμε τους νέους να συμπεριφέρονται 
με τρόπο κατάλληλο και υπεύθυνο στο διαδίκτυο 
είναι να καλλιεργήσουμε την κριτική σκέψη τους - 
δηλαδή, μέσω μιας διαδικασίας ασφαλούς έκθεσης 
σε καταστάσεις όπου η ασφάλειά τους απειλείται.

Στόχοι
Εξερευνήστε την έννοια του απορρήτου και της 
ιδιωτικότητας σε ψηφιακά πλαίσια: 

 › Κατανοήστε τις διαφορές μεταξύ δημόσιων και 
ιδιωτικών πληροφοριών.

 › Κατανοήστε τους κινδύνους που ενέχει η 
συστηματική και συνεχής παρακολούθηση της 
διαδικτυακής δραστηριότητας κάποιου. 

 › Κατανοήστε τους κινδύνους που ενέχει 
η κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων στο διαδίκτυο (π.χ. πολλές εταιρείες 
που παρακολουθούν τέτοια δεδομένα, παράξενα 
άτομα που έχουν πρόσβαση σε προσωπικές 
πληροφορίες).

 › Ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες που μπορεί 
να προσφέρει η κοινοποίηση προσωπικών 
πληροφοριών στο διαδίκτυο (π.χ. σε επίπεδο 
επαγγελματικό). 

Κατανοήστε τι σημαίνει μονιμότητα των δεδομένων 
σε ψηφιακά περιβάλλοντα: 

 › Κατανοήστε πως οτιδήποτε καταλήγει στο Διαδίκτυο, 
παραμένει εκεί (και εξετάστε τις ενδεχόμενες 
συνέπειες του γεγονότος αυτού, για παράδειγμα σε 
επίπεδο εύρεσης εργασίας στο μέλλον).
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1.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

Περιγραφή

«Μην χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για να εντυπωσιάσετε τους 
ανθρώπους,χρησιμοποιήστε τα για να 
επηρεάσετε τους ανθρώπους»

Dave Willis (Αμερικανός ηθοποιός, συγγραφέας, 

παραγωγός και μουσικός)

Εξετάστε πώς τα μέτρα ασφαλείας μπορούν να 
προστατέψουν τους νέους από τις αρνητικές 
συνέπειες της διαδικτυακής τους δραστηριότητας:

 › Ενημερωθείτε για τους τρόπους με τους οποίους 
οι νέοι μπορούν να προστατέψουν τα προσωπικά 
δεδομένα τους (π.χ. διαμόρφωση ρυθμίσεων 
απορρήτου, απόκρυψη τοποθεσίας, ρήτρες 
συμβολαίων, ανώνυμη περιήγηση στο διαδίκτυο)

 › Λάβετε υπόψη το γεγονός πως, μερικές φορές, 
οι πλατφόρμες δεν παρέχουν προστασία σε 
ανηλίκους κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών 
τους δραστηριοτήτων

Ερωτήσεις για αναστοχασμό

 › Τι γνωρίζω/τι έχω βιώσει σχετικά με το απόρρητο 
και την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο;

 › Ποιες είναι οι σκέψεις μου σχετικά με τις ευκαιρίες/
απειλές που συνδέονται με τις αναρτήσεις στο 
διαδίκτυο;

 › Ποια μηνύματα πιστεύω πως είναι τα πιο 
σημαντικά για να μεταδώσω;

 › Πώς μπορώ να συνδεθώ ουσιαστικά με τους 
νέους και να τους παρακινήσω να εξερευνήσουν 
αυτά τα ζητήματα;

Στη συνέχεια, συζητήστε αυτά τα θέματα με τους 
συναδέλφους σας.

Η ομάδα μου

 › Ποιες πτυχές της κοινοποίησης πληροφοριών 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανησυχούν τους 
συμμετέχοντες μαθητές μου;

 › Ποια μέτρα ασφαλείας πιστεύετε ότι ήδη 
εφαρμόζουν κάθε φορά που χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο;

 › Τι έχουν βιώσει μέχρι τώρα; Πώς έχει επηρεάσει 
αυτό το ζήτημα τη ζωή τους;

 › Πώς σκέφτηκαν όταν προέκυψε κάποιο πρόβλημα; 
Πώς το έλυσαν;

 › Πώς πιστεύω ότι η ομάδα μου θα ασχοληθεί και 
θα αντιδράσει σε αυτά τα ζητήματα;

Αξιολόγηση
Μπορείτε να εξερευνήσετε ορισμένες πηγές που 
θα μπορούσαν να σας δώσουν μια πρώτη εικόνα 
σχετικά με πτυχές που αφορούν στον τρόπο με τον 
οποίο οι νέοι χρησιμοποιούν επί του παρόντος τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

 › Ερωτηματολόγια για Μαθητές / Νέους 

 › Ερωτηματολόγια για Εκπαιδευτικούς

https://narcissusmeetspandora.eu/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://narcissusmeetspandora.eu/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
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Δεν χωράει αμφισβήτηση πως τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μάς επιτρέπουν να συμμετέχουμε και να 
εκφράζουμε τις απόψεις μας σχετικά με διάφορα 
ζητήματα μικρότερης ή μεγαλύτερης σημασίας για 
την κοινωνία. 

Από αυτή τη δυνατότητα που μας παρέχεται, 
προέκυψε μια νέα έννοια: ο «διαδικτυακός 
ακτιβισμός». Πράγματι, στις μέρες μας, πολλά 
κινήματα και πρωτοβουλίες ξεκινούν με αυτόν τον 
τρόπο: για παράδειγμα, ένα και μόνο tweet μπορεί να 
έχει σημαντικό αντίκτυπο και να επηρεάσει πολλούς 
ανθρώπους με διάφορους τρόπους στην πράξη.

Τα ερωτήματα που σχετίζονται με αυτό το ζήτημα 
είναι: πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες 
πληροφορίες είναι οι πιο αξιόπιστες; Πώς μπορεί 
κάποιος να επηρεάσει περισσότερο τους άλλους 
(εξαρτάται από τον αριθμό των ακολούθων; 
το περιεχόμενο…;) και πώς μπορεί κάποιος να 
εξακριβώσει τη γνησιότητα ενός συγκεκριμένου 
λογαριασμού ή μηνυμάτων;

Στόχοι

Εξερευνήστε τις ευκαιρίες που παρέχουν τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον ακτιβισμό:

 › Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο 
περιθωριοποιημένα άτομα/κοινότητες μπορούν 
να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
προς όφελός τους (π.χ. για να αποκτήσουν 
αυτοπεποίθηση, να τύχουν αναγνώρισης).

 › Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να ενισχύσουν 
τη σύνδεση μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών 
ομάδων (συμβάλλοντας έτσι στην εδραίωση της 
ανεκτικότητας και της ενσυναίσθησης).

 › Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο νέοι 
άνθρωποι από διαφορετικά υπόβαθρα μπορούν 
να συναντηθούν μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, έχοντας μια κοινή επιδίωξη 
(κοινωνικός σκοπός).

 › Συνειδητοποιήστε το πόσο γρήγορα ένα 
κοινωνικό ζήτημα δύναται να μεταδοθεί σε 
ολόκληρο τον κόσμο.

Εξετάστε τα αρνητικά φαινόμενα που σχετίζονται με 
τον διαδικτυακό ακτιβισμό:

 › Ενημερωθείτε για τους κινδύνους που σχετίζονται 
με τα ψεύτικα/μη γνήσια μηνύματα/πρόσωπα 
(επιτελεστικός [performative] ακτιβισμός).

 › Ενημερωθείτε για τους κινδύνους που 
συνεπάγεται για τους νέους η λήψη 
πληροφοριών από αναξιόπιστες πηγές (ψευδείς 
ειδήσεις, παραπληροφόρηση).

Ερωτήσεις για αναστοχασμό
 › Τι γνωρίζω/τι έχω βιώσει σχετικά με τον 

διαδικτυακό ακτιβισμό;

 › Ποιες είναι οι σκέψεις μου σχετικά με τις 
ευκαιρίες/απειλές του διαδικτυακού ακτιβισμού;

 › Ποια μηνύματα πιστεύω πως είναι τα πιο 
σημαντικά για να μεταδώσω;

 › Πώς μπορώ να συνδεθώ ουσιαστικά με τους 
νέους και να τους παρακινήσω να εξερευνήσουν 
αυτά τα ζητήματα;

Στη συνέχεια, συζητήστε αυτά τα θέματα με τους 
συναδέλφους σας.

Η ομάδα μου

 › Ποιες πτυχές του διαδικτυακού ακτιβισμού 
ανησυχούν τους συμμετέχοντες μαθητές μου;

 › Τι έχουν βιώσει μέχρι τώρα; Πώς έχει επηρεάσει 
αυτό το ζήτημα τη ζωή τους;

 › Ποιοι κοινωνικοί σκοποί τους ενδιαφέρουν 
περισσότερο;

 › Πώς σκέφτηκαν όταν προέκυψε κάποιο 
πρόβλημα; Πώς το έλυσαν;

 › Πώς πιστεύω ότι η ομάδα μου θα ασχοληθεί και 
θα αντιδράσει σε αυτά τα ζητήματα;

Αξιολόγηση
Μπορείτε να εξερευνήσετε ορισμένες πηγές που 
θα μπορούσαν να σας δώσουν μια πρώτη εικόνα 
σχετικά με πτυχές που αφορούν στον τρόπο με τον 
οποίο οι νέοι χρησιμοποιούν επί του παρόντος τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

 › Ερωτηματολόγια για Μαθητές / Νέους 

 › Ερωτηματολόγια για Εκπαιδευτικούς

https://narcissusmeetspandora.eu/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://narcissusmeetspandora.eu/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
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1.4. Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Περιγραφή

«Αν έχω μάθει κάτι, αυτό είναι πως οι 
εικόνες έχουν τη δύναμη να εκπαιδεύουν, να 
τιμούν, να ταπεινώνουν και να φωτίζουν»

David Doubilet (Αμερικανός υποβρύχιος 
φωτογράφος)

Εν μέσω της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πως υπάρχει ένα 
στοιχείο το οποίο κατά γενική ομολογία σαγηνεύει το 
κοινό: οι εικόνες. Συνήθως βρίσκονται στο επίκεντρο 
των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως λόγω 
της ικανότητάς τους να τραβούν την προσοχή του θεατή. 
Επιπροσθέτως, σε μια όλο και πιο παγκοσμιοποιημένη 
κοινωνία, οι εικόνες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη 
σημασία, καθώς μπορεί να τις κατανοήσει ο καθένας. 
Τέλος, αναφορικά με ορισμένα από τα πλεονεκτήματά 
τους, θα μπορούσαμε να πούμε πως οι εικόνες 
καταχωρούνται πιο εύκολα στο μνημονικό μας από 
άλλες μορφές έκφρασης, όπως τα μακροσκελή κείμενα. 

Ωστόσο, μιλώντας για τις δυνητικά αρνητικές 
επιπτώσεις, οι εικόνες στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ενδέχεται να συσχετίζονται με την πίεση 
που μας δημιουργεί η ανάγκη να ανταποκριθούμε 
στις προσδοκίες των ακολούθων μας, δεδομένου 
ότι είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να τους 
ικανοποιήσουμε όλους ανεξαιρέτως. Επιπροσθέτως, 
θα ήταν εξίσου σημαντικό να κατανοήσουμε πώς 
μπορούμε να στηρίξουμε άτομα των οποίων οι 
εικόνες λαμβάνουν αρνητικά σχόλια από άλλους.

Στόχοι
Εξερευνήστε το ρόλο της εικόνας ως μορφής 
έκφρασης: 

 › Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι 
άνθρωποι χρησιμοποιούν τις εικόνες για να 
απεικονίσουν τον εαυτό τους και τα πιστεύω τους.

 › Μάθετε περισσότερα για τα σχόλια που ενδέχεται 
να λάβουν οι νέοι έπειτα από τη δημοσίευση μιας 
εικόνας. 

 › Ενημερωθείτε για το πόσο διαδομένη είναι η 
χρήση εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 › Αντιληφθείτε το μέγεθος της ισχύος που μπορεί 
να έχει μια εικόνα στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. 

 › Ενημερωθείτε για τα ζητήματα δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τη 
δημοσίευση εικόνων. 

Ερωτήσεις για αναστοχασμό
 › Τι γνωρίζω/τι έχω βιώσει σχετικά με τη δημοσίευση 

εικόνων στο διαδίκτυο;

 › Ποια μηνύματα πιστεύω πως είναι τα πιο 
σημαντικά για να μεταώσω;

 › Πώς μπορώ να συνδεθώ ουσιαστικά με τους 
νέους και να τους παρακινήσω να εξερευνήσουν 
αυτά τα ζητήματα;

Στη συνέχεια, συζητήστε αυτά τα θέματα με τους 
συναδέλφους σας.

Η ομάδα μου
 › Ποιες πτυχές της δημοσίευσης εικόνων ανησυχούν 

τους συμμετέχοντες μαθητές μου;

 › Τι έχουν βιώσει μέχρι τώρα; Πώς έχει επηρεάσει 
αυτό το ζήτημα τη ζωή τους;

 › Πώς σκέφτηκαν όταν προέκυψε κάποιο πρόβλημα; 
Πώς το έλυσαν;

 › Πώς πιστεύω ότι η ομάδα μου θα ασχοληθεί και 
θα αντιδράσει σε αυτά τα ζητήματα;

Αξιολόγηση
Μπορείτε να εξερευνήσετε ορισμένες πηγές που 
θα μπορούσαν να σας δώσουν μια πρώτη εικόνα 
σχετικά με πτυχές που αφορούν στον τρόπο με τον 
οποίο οι νέοι χρησιμοποιούν επί του παρόντος τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

 › Ερωτηματολόγια για Μαθητές / Νέους 

 › Ερωτηματολόγια για Εκπαιδευτικούς

https://narcissusmeetspandora.eu/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://narcissusmeetspandora.eu/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
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2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

2.1. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Σύγχρονο πορτρέτο & 
αυτοαναπαράσταση

Πορτρέτο

Κατασκευή ταυτότητας

Στερεότυπα

Χειρισμός

Επίπεδο 1 – βασική χρήση 
ψηφιακών εργαλείων

Μεσαίας διάρκειας

Φωτομασκαρέματα Πορτρέτο

Selfies

Πρότυπα ομορφιάς

Επιλογή

Επίπεδο 3 – εκμάθηση 
νέου ψηφιακού εργαλείου

Σύντομης διάρκειας

Φανταστείτε μια 
φωτογραφία

Πορτρέτο

Πληροφορίες

Ερμηνεία

Αποσπάσματα

Επίπεδο 2 – δημιουργική 
χρήση ψηφιακών 
εργαλείων

Σύντομης διάρκειας

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Φωτογραφικοί θάλαμοι Selfie

Απόρρητο και ιδιωτικότητα

Προσωπική ταυτότητα

Δημόσια εικόνα

Επίπεδο 2 – δημιουργική 
χρήση ψηφιακών 
εργαλείων

Σύντομης διάρκειας

Φωτογραφικά πορτρέτα 
κατά παραγγελία

Δύναμη επιλογής

Πορτρέτο άλλου

Επίπεδο 2 – δημιουργική 
χρήση ψηφιακών 
εργαλείων

Σύντομης διάρκεια

Βιντεοπορτρέτα Δημόσια / ιδιωτικά πλαίσια

Ζωντανό πορτρέτο

Επίπεδο 3 – εκμάθηση 
νέου ψηφιακού εργαλείου

Μακράς διάρκειας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

Ακτιβισμός στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης

Ακτιβισμός

Κοινό καλό

Δέσμευση

Κοινότητα

Ενσυναίσθηση

Ανεκτικότητα

Επίπεδο 1 – βασική χρήση 
ψηφιακών εργαλείων

Μεσαίας διάρκειας

Στάσου, κοίτα και άκου Αντιλαμβάνομαι

Πολιτιστικές αξίες

Επίπεδο 3 – εκμάθηση 
νέου ψηφιακού εργαλείου

Μακράς διάρκειας

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ 
ΕΙΚΟΝΩΝ

Μυθολογία και Ψηφιακή 
Εποχή

Μύθος του Νάρκισσου

Μύθος της Πανδώρας

Αξίες

Επίπεδο 1 – βασική χρήση 
ψηφιακών εργαλείων

Μεσαίας διάρκειας

Το Φωτομυθιστόρημα 
(Photonovel)

Συλλογική ταυτότητα

Αφηγηματικές μορφές

Επικοινωνία

Κοινότητα 

Επίπεδο 3 – εκμάθηση 
νέου ψηφιακού εργαλείου

Μακράς διάρκειας
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Περιγραφή εργαστηρίου

Ευαισθητοποίηση σε ζητήματα κατασκευής 
ταυτότητας και αυτοαναπαράστασης εντός και 
εκτός μέσων κοινωνικής δικτύωσης με χρήση 
παραδειγμάτων πορτρέτων στη σύγχρονη τέχνη. 
Ευαισθητοποίηση σχετικά με ζητήματα χειρισμού 
της εικόνας αναφορικά με τα πορτρέτα με σκοπό 
την ενίσχυση και την ενδυνάμωση του μηνύματος. 
Καλλιέργεια κριτικής σκέψης σχετικά με τα 
στερεότυπα ταυτότητας. Το εργαστήριο έχει δύο 
μέρη: 

α) Συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα,

β) Πρακτική δραστηριότητα σε επίπεδο ομάδας 
σχετικά με τις ταυτότητες.

Ερωτήσεις εργαστηρίου σχετικά με το κύριο 
θέμα

 › Είναι όλα τα πορτρέτα σας ίδια;

 › Τι ιστορίες διηγούνται τα πορτρέτα σας;

 › Σε τι θα αφορά το επόμενο πορτρέτο σας;

2.2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

2. ΦΩΤΟΜΑΣΚΑΡΕΜΑΤΑ
Περιγραφή εργαστηρίου

Το εργαστήριο έχει ως στόχο να ενθαρρύνει 
τους νέους να μοιραστούν τις ιδέες τους για τον 
πολιτισμό σε σχέση με τα πρότυπα ομορφιάς και να 
προσπαθήσουν η φωνή τους να φτάσει σε ευρύτερο 
κοινό. Επίσης διερευνά την ικανότητα και τη δύναμη 
των ανθρώπων να κάνουν επιλογές σχετικά με 
το πορτρέτο και τις selfies. Στοχεύει επίσης στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τον χειρισμό εικόνων σε 
ψηφιακά πλαίσια και την οπτική  αυτοαναπαράσταση  

 

 
 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το εργαστήριο  
αυτό συνδυάζει τεχνικές πλαστικής έκφρασης με 
τεχνολογίες ψηφιακής χειραγώγησης. 

Ερωτήσεις εργαστηρίου σχετικά με το κύριο θέμα

 › Ποια πρότυπα ομορφιάς ακολουθείτε;

 › Πώς και γιατί οι άνθρωποι μετασχηματίζουν την 
εικόνα του εαυτού τους;

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
ΕΙΚΟΝΩΝ

 1. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ & ΑΥΤΟΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

3. ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Περιγραφή εργαστηρίου

Οι εικόνες και οι πληροφορίες που βλέπουμε και με 
τις οποίες ασχολούμαστε στο διαδίκτυο, δεν είναι 
πλήρεις ή είναι αποσπασματικές. Οι εικόνες και 
τα κείμενα είναι πάντα ερμηνείες που ποικίλλουν 
ανάλογα με το ποιος τα παράγει και ποιος τα 
προσλαμβάνει. Ξεκινώντας με ένα κείμενο που 
περιγράφει μια εικόνα, καλείται ο συμμετέχοντας 
ακούγοντας την περιγραφή να αναπαραστήσει 
αυτήν την εικόνα μέσω μιας φωτογραφίας. Τι  

παρερμηνεύτηκε; Τι έμεινε ανείπωτο; Αυτά είναι 
ερωτήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά όταν 
επικοινωνούμε με άλλους, αλλά πρέπει επίσης 
να μην αμελούμε να θέτουμε τα ίδια ερωτήματα  
κάθε φορά που λαμβάνουμε πληροφορίες και 
εικόνες στο διαδίκτυο. Το εργαστήριο στοχεύει 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε οι συμμετέχοντες 
να μπορούν να επιβιώσουν στον ωκεανό της 
πληροφορίας του διαδικτύου!
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Ερωτήσεις εργαστηρίου σχετικά με το κύριο 
θέμα

 › Μπορεί να περιγραφεί πλήρως ένα πορτρέτο με 
λέξεις;

 › Τα στοιχεία του πλαισίου σε ένα πορτρέτο 
καθορίζουν τις σκέψεις μας για το άτομο;

 › Γνωρίζατε ότι οι ψηφιακές εικόνες 
δημιουργούνται από κωδικοποιημένες 
πληροφορίες και ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί 
να δημιουργήσει πορτρέτα ανθρώπων που δεν 
υπάρχουν;

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ 
Περιγραφή εργαστηρίου

Το εργαστήριο αυτό διερευνά την ικανότητα και 
τη δύναμη των ανθρώπων να κάνουν επιλογές 
σχετικά με το αυτόπορτρέτο τους (selfie). Εξετάζει 
την αυτοαναπαράσαση σε διαφορετικά πλαίσια 
(online και offline) καθώς και ζητήματα απορρήτου 
και ιδιωτικότητας κατά τη δημοσίευση πορτρέτων. 
Οι συμμετέχοντες, σε ρόλο φωτογράφου ή 
φωτογραφιζόμενου, μπαίνουν σε τρεις  διαφορετικούς 
φωτογραφικούς θαλάμους και ενθαρρύνονται να 
προβληματιστούν επάνω σε ζητήματα απορρήτου και 
ιδιωτικότητας, προσωπικής ταυτότητας και δημόσιας 
εικόνας.

Ερωτήσεις εργαστηρίου σχετικά με το κύριο 
θέμα

 › Όταν βγάζετε μια selfie, σκέφτεστε αν θα αποτελεί 
δημόσια ή ιδιωτική εικόνα;

 ›  Πώς μπορεί το πορτρέτο σας να ευαισθητοποιήσει 
τους άλλους πάνω σε ένα κοινωνικό ζήτημα;

Περιγραφή εργαστηρίου

Το εργαστήριο αυτό διερευνά την ικανότητα και 
τη δύναμη των ανθρώπων να κάνουν επιλογές 
σχετικά με την απεικόνιση άλλων ανθρώπων. 
Εξετάζει τη σημασία του να σκεφτόμαστε ποιον 
θα απεικονίσουμε, πώς και γιατί, πριν βγάλουμε 
τη φωτογραφία. Να συνειδητοποιήσουμε πώς 
το φωτογραφικό πορτρέτο μπορεί να είναι κάτι 
περισσότερο από ένα αντίγραφο της εικόνας ενός 
ατόμου και ότι ο καθένας από εμάς έχει το δικαίωμα 
να αποφασίζει για την εικόνα του εαυτού του. Με 
το εργαστήριο αυτό δημιουργείται μια δέσμευση 
μεταξύ του φωτογράφου και του προσώπου που 
απεικονίζεται.

Ερωτήσεις εργαστηρίου σχετικά με το κύριο 
θέμα

 › Τι αποφάσεις πρέπει να λάβει ο φωτογράφος όταν 
τραβάει ένα πορτρέτο;

 › Πιστεύετε ότι ένα πορτρέτο μπορεί να μας 
βοηθήσει να κατανοήσουμε τις ιδέες και τη ζωή 
κάποιου άλλου;

 › Όταν φωτογραφίζετε κάποιον λαμβάνετε υπόψη 
το δικαίωμα του να προβάλει ο ίδιος μια εικόνα 
του εαυτού του όπως εκείνος επιθυμεί;

2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
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Περιγραφή εργαστηρίου

Το εργαστήριο πραγματεύεται το ζήτημα του 
διαδικτυακού ακτιβισμού και την έννοια του κοινού 
καλού. Στοχεύει στη δημιουργία συνεργασιών και 
συνδέσεων μεταξύ μελών της ίδιας ομάδας και την 
αλληλεπίδραση με μια τοπική κοινότητα. Ενισχύει 
έννοιες όπως η ενσυναίσθηση και η ανεκτικότητα 
και προβάλλει το διαδίκτυο ως μέρος αναζήτησης 
του Άλλου και όχι απλώς ως πεδίο έκφρασης του 
ναρκισσισμού μας. Το εργαστήριο προωθεί τη 
συζήτηση και την εργασία σε ζεύγη για τη δημιουργία 
μιας αφίσας για μια καμπάνια.

Ερωτήσεις εργαστηρίου σχετικά με το κύριο 
θέμα

 › Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ τις φωτογραφίες σας 
για να ευαισθητοποιήσετε τους άλλους σχετικά με 
κάποιο σημαντικό και κοινό ζήτημα για την τοπική 
σας κοινότητα;

 › Πώς μπορεί το πορτρέτο σας να δώσει φωνή σε 
ένα ευρύτερο κοινό;

 › Ποια είναι η άποψή σας για τον επιτελεστικό (per-
formative) ακτιβισμό;

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Περιγραφή εργαστηρίου

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να ενθαρρύνει 
τους νέους να κοιτάξουν με προσοχή το περιβάλλον 
τους και τον τρόπο ζωής των άλλων. Να γνωρίσουν 
καλύτερα τη δική τους κουλτούρα και τι θεωρούν 
σημαντικό οι ίδιοι και οι άλλοι στην καθημερινότητά 
τους: φαγητό, μέρη – κατά πόσο μοιάζουν και 
διαφέρουν. Μέσω του εργαστηρίου προωθείται 
η ομαδική εργασία για τη δημιουργία ενός βίντεο 
μικρής διάρκειας με κινούμενες εικόνες και ήχο. 
Παρέχει στους νέους ψηφιακές τεχνολογίες που θα 
τους βοηθήσουν να περιπλανηθούν στον ψηφιακό 
κόσμο με αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα. 

Ερωτήσεις εργαστηρίου σχετικά με το κύριο 
θέμα

 › Τι είδους καθημερινές ενέργειές σας μοιράζεστε 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

 › Πιστεύετε ότι όλοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να 
απεικονίσουν τις συνήθειές τους στο διαδίκτυο;

 › Μπορεί μέσω της απεικόνισης και του 
διαμοιρασμού διαφορετικών συνηθειών 
να προωθηθεί η ενσυναίσθηση μεταξύ των 
ανθρώπων;

2. ΣΤΑΣΟΥ, ΚΟΙΤΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥ

1. ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Περιγραφή εργαστηρίου

Ένα φωτογραφικό πορτρέτο μας επιτρέπει να 
απεικονίσουμε τον εαυτό μας σε δημόσια και 
ιδιωτικά πλαίσια στην καθημερινή μας ζωή. Μερικές 
φορές τα όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού είναι 
ασαφή, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αμήχανες 
καταστάσεις. Σε αυτή τη δραστηριότητα θα 
δημιουργήσουμε ένα ζωντανό πορτρέτο μέσα από 
ένα σύνολο δραστηριοτήτων στις οποίες η οπτική 
αφήγηση, δια της φωτογραφίας, συνδυάζεται με 
ήχο υπό τη μορφή μουσικών αποσπασμάτων ή/
και ήχων του περιβάλλοντος. Ο συνδυασμός αυτός 

ενθαρρύνει τις συλλογικές δημιουργίες σε εξωτερικά 
αστικά περιβάλλοντα, μέσα από μια διαδικασία που 
εκφράζει διττά το ατομικό και το συλλογικό.  

Ερωτήσεις εργαστηρίου σχετικά με το κύριο 
θέμα

 › Εσείς απεικονίζετε τον εαυτό σας στην 
καθημερινότητά σας; Γιατί;

 › Μπορεί μια ιδιωτική εικόνα η οποία κοινοποιείται 
online να γίνει δημόσια;

3. ΒΙΝΤΕΟΠΟΡΤΡΕΤΑ
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Περιγραφή εργαστηρίου

Με αφετηρία τους μύθους του Νάρκισσου και της 
Πανδώρας, το εργαστήριο πραγματεύεται τη δύναμη 
των εικόνων. Όταν κάνουμε λόγο για έναν «μύθο», 
μιλάμε για μια συναρπαστική ιστορία που επιδέχεται 
διαφορετικές ερμηνείες, σε διαφορετικά πλαίσια, 
και πάντα με νέο τρόπο. Το γεγονός αυτό μοιάζει 
να κρύβει ένα μυστικό σχετικά με τη σύγχρονη ζωή. 
Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν το νόημα των 
δύο μύθων με τρόπο δημιουργικό και κριτικό. Στη 
συνέχεια θα εμπνευστούν ώστε να δημιουργήσουν 
το δικό τους έργο τέχνης.

Ερωτήσεις εργαστηρίου σχετικά με το κύριο 
θέμα

 › Ποιος φοβάται την τεχνολογία;

 › Υπάρχει κάποια χρήσιμη συμβουλή για τη ζωή 
μας σήμερα που μπορούμε να αντλήσουμε από 
αυτούς τους μύθους;

 › Πώς μπορούν οι μύθοι να εμπνεύσουν την τέχνη; 
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο έργο τέχνης 
βασισμένο στους μύθους του Νάρκισσου και της 
Πανδώρας; 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

1. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Περιγραφή εργαστηρίου

Πειραματιζόμαστε γύρω από το πώς η φωτογραφία 
μπορεί να απεικονίσει μια κοινή συλλογική 
ταυτότητα. Μας ενδιαφέρει η δύναμη των εικόνων να 
δημιουργούν αφηγήσεις, χρησιμοποιώντας κυρίως 
φωτογραφίες πορτρέτου. Χρησιμοποιούμε τη φόρμα 
του φωτομυθιστορήματος (photonovel) για να 
αφηγηθούμε ιστορίες με νοήματα που αγγίζουν μια 
ομάδα ή μια κοινότητα. Στο εργαστήριο αυτό, αφού 
αναλύσουμε τη φόρμα του φωτομυθιστορήματος, 
θα προτείνουμε στους νέους να δημιουργήσουν 
το δικό τους φωτομυθιστόρημα, πειραματιζόμενοι 
όμως με τις έννοιες της γραμμικής ή της μη 
γραμμικής αφήγησης ή με θέματα και έννοιες που 
δεν απαντώνται συχνά στο φωτομυθιστόρημα.

Ερωτήσεις εργαστηρίου σχετικά με το κύριο 
θέμα

 › Πιστεύετε ότι όλες οι κοινότητες έχουν τις ίδιες 
ευκαιρίες να εκπροσωπηθούν στο διαδίκτυο;

 › Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να γίνεται χρήση 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την 
ευαισθητοποίηση πάνω σε δύσκολα κοινωνικά 
ζητήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένες 
κοινότητες;

2. ΤΟ ΦΩΤΟΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ (PHOTONOVEL)
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ή ΑΛΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Εγώ, ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δια της παρούσας δήλωσης δίνω τη συγκατάθεσή μου για 
τη λήψη και χρήση εικόνων, κινούμενων πλάνων και ήχου που μπορεί να με απεικονίζουν στο 
πλαίσιο του εργαστηρίου #NarcissusMeetsPandora στο οποίο συμμετέχω, καθώς και στη χρήση 
αντίστοιχων εικόνων, κινούμενων πλάνων και ήχου που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από 
εμένα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, όπως και βιογραφικών μου στοιχείων, για 
λόγους δημόσιας προώθησης του προγράμματος.  Το εν λόγω εργαστήριο πραγματοποιήθηκε από  

…………………………………….  κατά το διάστημα (ημερομηνία) ……………………………………..   

Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας: 

 [   ] Δίνω τη συγκατάθεσή μου για λήψη και χρήση των παραπάνω 

[   ] Δεν δίνω τη συγκατάθεσή μου για λήψη και χρήση των παραπάνω 

[   ] Δίνω τη συγκατάθεσή μου για τη χρήση βιογραφικών μου στοιχείων (όπως όνομα και ηλικία) 

[   ]  Δεν δίνω τη συγκατάθεσή μου για τη χρήση βιογραφικών μου στοιχείων

Δηλώνω ότι είμαι ενήλικος και νομιμοποιούμαι πλήρως να προβώ σε αυτή τη δήλωση συναίνεσης.

Σε περίπτωση ανήλικου ατόμου, η παρούσα δήλωση συναίνεσης θα γίνει από τον γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα.

Καταλαβαίνω πως

[ ] δεν δικαιούμαι να λάβω πληρωμή

[ ]  [έχω λάβει πλήρως] ενημέρωση για τη χρήση στις φωτογραφίες των στοιχείων που σχετίζονται 
με το πρόσωπό μου, όπως ορίζεται παραπάνω, σύμφωνα με της παρούσα δήλωση συναίνεσης. 
Ονομα (φορέας υλοποίησης εργαστηρίου) ............................................. θα έχει το δικαίωμα 
υπεκχώρησης άδειας χρήσης σε παγκόσμιο επίπεδο των στοιχείων μου όπως ορίζεται παραπάνω 
αναφορικά με τις φωτογραφίες, με οποιονδήποτε τρόπο. Η χρήση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, την επεξεργασία, αντιγραφή, εκχώρηση άδειας, διανομή και ενσωμάτωση σε 
άλλα έργα, οποιασδήποτε μορφής (π.χ. έντυπη ή ηλεκτρονική), όπως αφίσες, δημοσιεύσεις, 
ιστοσελίδες, ταινίες ή βίντεο και απεριόριστη χρήση, χωρίς καμία υποχρέωση από την πλευρά 
του/της συμμετέχοντα/ουσας να ζητήσει οποιαδήποτε περαιτέρω εξουσιοδότηση από τον κάτωθι 
υπογεγραμμένο.

Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα/ουσας στο εργαστήριο:........................................................................

Έτος γέννησης: ………..

Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα (αν απαιτείται)...............................................................

Υπογραφή (συμμετέχοντα/ουσας ή κηδεμόνα):………………………………………………………….

Ημερομηνία:.………………………………………………………. Τόπος:………………………………………………………

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Άρθρο περιοδικού σχετικά με το παρελθόν και το 
παρόν του ψηφιακού χειρισμού εικόνας: 
https://citejournal.org/volume-5/issue-3-05/social- 
studies/digital-image-manipulation-a-compelling-
means-to-engage-students-in-discussion-of-point-of-
view-and-perspective/

Βίντεο όπου συζητούνται προβλήματα σχετικά με 
τον χειρισμό φωτογραφιών: 
https://www.youtube.com/watch?v=hVlcy-bBZu4&t= 
1s&ab_channel=GCFLearnFree.org

ΠΗΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ
Τι είναι ένα πορτρέτο;
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait 
https://www.nationalgallery.ie/art-and-
artists/exhibitions/past-exhibitions/
zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait 
https://www.metmuseum.org/blogs/
teen-blog/2016/portraits

Selfie-harm project
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie- 
harm-1457959
http://www.visualdiet.co.uk/selfie-harm/ 

Ναρκισσισμός και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
https://www-2018.swansea.ac.uk/press-office/
news-archive/2018/excessivepostingofphotosonso-
cialmediaisassociatedwithincreaseinnarcissism.php

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
https://museum.ionio.gr/en/learn/
pandemic-creativity/

Ψηφιακά επεξεργασμένες φωτογραφίες
Maintaining Composure
Συνέντευξη με την Tamiko Thiel | u n t h i n k i n g . p 
h o t o g r a p h y
https://unthinking.photography/articles/
maintaining-composure-an-interview-with-ta-
miko-thiel?widget=false

Pettersson, Rune. (2002). Image Manipulation.
https://www.researchgate.net/publica-
tion/281827307_ 
Image_Manipulation

Χειρισμός – Φωτογραφία
weebly.com

Συζήτηση πάνω στα πρότυπα ομορφιάς
https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of-self- 
care-marissa-chen/

Μελέτη με θέμα «Φωτογραφική απεικόνιση των 
γυναικών στα ΜΜΕ» (Photographic Representation 
of Women in the Media)
https://www.ojcmt.net/download/photographic-rep-
resentation-of-women-in-the-media-a-case-study-of-
the-post-5709.pdf

«Περί γυναικείας απεικόνισης» (On Female Repre-
sentation) της Susan Meiselas:
https://www.magnumphotos.com/theory-and-prac-
tice/susan-meiselas-on-female-representation/ 

Mελέτη για την αυτοαναπαράσταση στην τέχνη, με 
επίκεντρο πέντε καλλιτέχνες: Rembrandt, Francis Ba-
con, Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman και Nan 
Goldin:
https://www.researchgate.net/publica-
tion/331126308_ 
The_Artist_the_Image_and_the_Self 
Representation_in_Rembrandt_Bacon_
Mapplethorpe_Sherman_and_Nan_Goldin

Douglas Gordon | National Galleries of Scotland

Photo @ ORLAN OFFICIAL WEBSITE / SITE OFFICIEL 
D’ORLAN

Cindy Sherman - Cindy Sherman - Berlin – Sprüth 
Magers (spruethmagers.com)

The ‘Real’ Cindy Sherman - ArtReview

https://citejournal.org/volume-5/issue-3-05/social-studies/digital-image-manipulation-a-compelling-means-to-engage-students-in-discussion-of-point-of-view-and-perspective/
https://citejournal.org/volume-5/issue-3-05/social-studies/digital-image-manipulation-a-compelling-means-to-engage-students-in-discussion-of-point-of-view-and-perspective/
https://citejournal.org/volume-5/issue-3-05/social-studies/digital-image-manipulation-a-compelling-means-to-engage-students-in-discussion-of-point-of-view-and-perspective/
https://citejournal.org/volume-5/issue-3-05/social-studies/digital-image-manipulation-a-compelling-means-to-engage-students-in-discussion-of-point-of-view-and-perspective/
https://www.youtube.com/watch?v=hVlcy-bBZu4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=hVlcy-bBZu4&t=1s
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/exhibitions/past-exhibitions/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/exhibitions/past-exhibitions/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/exhibitions/past-exhibitions/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-
harm-1457959
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-
harm-1457959
http://www.visualdiet.co.uk/selfie-harm/ 
https://www-2018.swansea.ac.uk/press-office/news-archive/2018/excessivepostingofphotosonsocialmediaisassociatedwithincreaseinnarcissism.php
https://www-2018.swansea.ac.uk/press-office/news-archive/2018/excessivepostingofphotosonsocialmediaisassociatedwithincreaseinnarcissism.php
https://www-2018.swansea.ac.uk/press-office/news-archive/2018/excessivepostingofphotosonsocialmediaisassociatedwithincreaseinnarcissism.php
https://museum.ionio.gr/en/learn/pandemic-creativity/
https://museum.ionio.gr/en/learn/pandemic-creativity/
https://unthinking.photography/articles/maintaining-composure-an-interview-with-tamiko-thiel?widget=false
https://unthinking.photography/articles/maintaining-composure-an-interview-with-tamiko-thiel?widget=false
https://unthinking.photography/articles/maintaining-composure-an-interview-with-tamiko-thiel?widget=false
https://www.researchgate.net/publication/281827307_
Image_Manipulation
https://www.researchgate.net/publication/281827307_
Image_Manipulation
https://www.researchgate.net/publication/281827307_
Image_Manipulation
https://photoeducation.weebly.com/manipulation.html
https://photoeducation.weebly.com/manipulation.html
https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of-self-
care-marissa-chen/
https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of-self-
care-marissa-chen/
https://www.ojcmt.net/download/photographic-representation-of-women-in-the-media-a-case-study-of-the-post-5709.pdf
https://www.ojcmt.net/download/photographic-representation-of-women-in-the-media-a-case-study-of-the-post-5709.pdf
https://www.ojcmt.net/download/photographic-representation-of-women-in-the-media-a-case-study-of-the-post-5709.pdf
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/susan-meiselas-on-female-representation/
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/susan-meiselas-on-female-representation/
https://www.researchgate.net/publication/331126308_
The_Artist_the_Image_and_the_Self Representation_in_Rembrandt_Bacon_Mapplethorpe_Sherman_and_Nan_Goldin
https://www.researchgate.net/publication/331126308_
The_Artist_the_Image_and_the_Self Representation_in_Rembrandt_Bacon_Mapplethorpe_Sherman_and_Nan_Goldin
https://www.researchgate.net/publication/331126308_
The_Artist_the_Image_and_the_Self Representation_in_Rembrandt_Bacon_Mapplethorpe_Sherman_and_Nan_Goldin
https://www.researchgate.net/publication/331126308_
The_Artist_the_Image_and_the_Self Representation_in_Rembrandt_Bacon_Mapplethorpe_Sherman_and_Nan_Goldin
https://www.researchgate.net/publication/331126308_
The_Artist_the_Image_and_the_Self Representation_in_Rembrandt_Bacon_Mapplethorpe_Sherman_and_Nan_Goldin
https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/artists/douglas-gordon
http://www.orlan.eu/works/photo-2/
http://www.orlan.eu/works/photo-2/
https://spruethmagers.com/exhibitions/cindy-sherman-cindy-sherman-berlin-2020/
https://spruethmagers.com/exhibitions/cindy-sherman-cindy-sherman-berlin-2020/
https://artreview.com/the-real-cindy-sherman/
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Νομικές πηγές 
Δικαίωμα στην προστασία της εικόνας του ατόμου 
- κατανόηση του νομικού πλαισίου που ισχύει για 
την προστασία της εικόνας μέσω της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

«Το δικαίωμα στην προστασία της εικόνας 
είναι επομένως ένα από τα βασικά στοιχεία της 
προσωπικής ανάπτυξης. Προϋποθέτει κυρίως 
το δικαίωμα του ατόμου να ελέγχει τη χρήση 
της εικόνας του, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος άρνησης δημοσίευσής της...» - (von 
Hannover κατά Γερμανίας (αρ. 2), απόφαση 
του Τμήματος Μείζονος Συνθέσεως της 7ης 
Φεβρουαρίου 2012, § 96)

Μπορεί να γίνει λόγος για δικαιώματα επί της εικόνας; 
- διάφορα νομοθετικά πλαίσια και κατανόησή τους 

«[Η έννοια της ιδιωτικής ζωής περιλαμβάνει 
στοιχεία που σχετίζονται με το δικαίωμα 
ενός ατόμου στην εικόνα του/της και ότι η 
δημοσίευση μιας φωτογραφίας, χωρίς τη 
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της, ακόμη και 
αν αυτή η πράξη στερείται οποιουδήποτε 
συγκεκριμένου σκοπού, συνιστά παρέμβαση 
δυνάμει του άρθρου 8 της [Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων]» - Giorgi 
Nikolaishvili κατά Γεωργίας (απόφαση της 13ης 
Ιανουαρίου 2009, [121])

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Μελέτη σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης από τους εφήβους και τις πλατφόρμες 
που χρησιμοποιούν περισσότερο
https://www.pewresearch.org/internet/2013/05/21/
teens-social-media-and-privacy/ 

Βίντεο που ερευνά διάφορες όψεις του διαμοιρασμού 
πληροφοριών στο διαδίκτυο:

https://www.youtube.com/watch?v=sMLVkBxke20& 
ab_channel=MAPPINGAwarenessCampaign 

Βίντεο με εφήβους που μοιράζονται τις σκέψεις 
τους σχετικά με τον υπερβάλλοντα διαμοιρασμό 
(oversharing) και το ψηφιακό αποτύπωμα:

https://www.youtube.com/watch?v=ottn-
H427Fr8&ab_channel=CommonSenseEducation 

ΠΗΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ
The Photographers Gallery:  

https://thephotographersgallery.org.uk/learn/social 

Σχετικά με ζητήματα απορρήτου και ιδιωτικότητας
https://www.reputationdefender.com/blog/privacy/
top-five-social-media-privacy-concerns
https://www.researchgate.net/publica-
tion/300335107_Security_and_Privacy_Issues_in_
Social_Networks 

Σύνδεσμος προς το έργο «Young people’s Guide to 
Self Portraiture» (Οδηγός για Νέους σχετικά με την 
Αυτοπροσωπογραφία)
https://www.npg.org.uk/whatson/self/home/ 

Παραδείγματα έργων τέχνης που συνδυάζουν 
εικόνα και ήχο:
Nan Goldin 
https://ubu.com/film/goldin_life.html

Robert Wilson Video Portraits:
http://www.robertwilson.com/video-portraits
https://www.youtube.com/watch?v=llDq0TIPHwo
https://www.youtube.com/watch?v=Md-WjgFpB5A
https://www.youtube.com/watch?v=o7nGqOS-
moOk& 
list=PLL3enevoe5R6NL9Dl5ZBM7KN2VjOWhs8i

https://www.shanghartgallery.com/galleryarchive/
artist.htm?artistId=36

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ   
Ο COPPA (Children’s Online Privacy Protection 
Rule / Κανονισμός Προστασίας του Απορρήτου 
των Παιδιών στο Διαδίκτυο) επιβάλλει ορισμένα 
προαπαιτούμενα σε διαχειριστές ιστοτόπων ή 
διαδικτυακών υπηρεσιών που απευθύνονται 
σε παιδιά κάτω των 13 ετών και σε διαχειριστές 
άλλων ιστοτόπων ή διαδικτυακών υπηρεσιών που 
γνωρίζουν πως συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες 
στο διαδίκτυο ενός παιδιού ηλικίας κάτω των 13 
ετών. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε 
πληροφορίες σχετικά με τη γονική συναίνεση, το 
απόρρητο και την ασφάλεια, τις διατάξεις ασφαλούς 
λιμένα κ.λπ. 
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking- 
regulatory-reform-proceedings/childrens-online- 
privacy-protection-rule

https://www.echr.coe.int/documents/fs_own_image_eng.pdf
https://inforrm.org/2014/04/30/weller-article-8-and-the-recognition-of-image-rights-hugh-tomlinson-qc/
https://www.pewresearch.org/internet/2013/05/21/teens-social-media-and-privacy/
https://www.pewresearch.org/internet/2013/05/21/teens-social-media-and-privacy/
https://www.youtube.com/watch?v=sMLVkBxke20&
ab_channel=MAPPINGAwarenessCampaign
https://www.youtube.com/watch?v=sMLVkBxke20&
ab_channel=MAPPINGAwarenessCampaign
https://www.youtube.com/watch?v=ottnH427Fr8&ab_channel=CommonSenseEducation
https://www.youtube.com/watch?v=ottnH427Fr8&ab_channel=CommonSenseEducation
https://thephotographersgallery.org.uk/learn/social
https://www.reputationdefender.com/blog/privacy/top-five-social-media-privacy-concerns
https://www.reputationdefender.com/blog/privacy/top-five-social-media-privacy-concerns
https://www.researchgate.net/publication/300335107_Security_and_Privacy_Issues_in_Social_Networks
https://www.researchgate.net/publication/300335107_Security_and_Privacy_Issues_in_Social_Networks
https://www.researchgate.net/publication/300335107_Security_and_Privacy_Issues_in_Social_Networks
https://www.npg.org.uk/whatson/self/home/
https://ubu.com/film/goldin_life.html
http://www.robertwilson.com/video-portraits
https://www.youtube.com/watch?v=llDq0TIPHwo
https://www.youtube.com/watch?v=llDq0TIPHwo
https://www.youtube.com/watch?v=o7nGqOSmoOk&
list=PLL3enevoe5R6NL9Dl5ZBM7KN2VjOWhs8i
https://www.youtube.com/watch?v=o7nGqOSmoOk&
list=PLL3enevoe5R6NL9Dl5ZBM7KN2VjOWhs8i
https://www.youtube.com/watch?v=o7nGqOSmoOk&
list=PLL3enevoe5R6NL9Dl5ZBM7KN2VjOWhs8i
https://www.shanghartgallery.com/galleryarchive/artist.htm?artistId=36
https://www.shanghartgallery.com/galleryarchive/artist.htm?artistId=36
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-
regulatory-reform-proceedings/childrens-online-
privacy-protection-rule
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-
regulatory-reform-proceedings/childrens-online-
privacy-protection-rule
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-
regulatory-reform-proceedings/childrens-online-
privacy-protection-rule


26    ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Νεολαία, απόρρητο και ιδιωτικότητα στα διαδικτυακά 
μέσα - κατανόηση του νομικού πλαισίου που 
προστατεύει το απόρρητο και την ιδιωτικότητα και της 
σημασίας του για τους νέους όταν αλληλεπιδρούν και 
συμμετέχουν στο διαδίκτυο

«Τα άτομα έχουν δικαίωμα στο απόρρητο και 
την ιδιωτικότητα όχι μόνο ιδιωτικά αλλά και όταν 
ενεργούν στον δημόσιο χώρο, «ως ένα είδος 
ιδιωτικής σφαίρας εγγενούς στο άτομο η οποία 
το συνοδεύει όταν αυτό κινείται» [12]. Ιδιαιτέρως 
στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα 
στο απόρρητο και την ιδιωτικότητα σε δημόσιους 
χώρους. Το δικαίωμα στο απόρρητο και την 
ιδιωτικότητα σχετίζεται με τον ατομικό έλεγχο και 
όχι απαραίτητα με έναν ιδιωτικό, προσωπικό χώρο.»

Τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων στις ψηφιακές 
πλατφόρμες - κατανόηση των τρόπων ενδυνάμωσης 
των παιδιών και των νέων σε σχέση με ένα ευρύ φάσμα 
προστασίας που δικαιούνται, συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματος στο απόρρητο και την ιδιωτικότητα.

«[Τα παιδιά και οι νέοι δικαιούνται] προστασία 
έναντι της παραβίασης του απορρήτου και της 
ιδιωτικότητας και έναντι κάθε συμπεριφοράς 
που μπορεί να βλάψει την ακεραιότητα ή τη 
φήμη του παιδιού. Τα παιδιά έχουν επίσης 
δικαίωμα να απολαμβάνουν ειδική προστασία 
του απορρήτου και της ιδιωτικότητάς τους καθώς 
και των προσωπικών τους δεδομένων, ειδικά όταν 
πρόκειται για στοχοθετημένη διαφήμιση ή συλλογή 
δεδομένων από υπηρεσίες που απευθύνονται 
ειδικά σε παιδιά.»

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Άρθρο που πραγματεύεται το θέμα του συλλογικού 
ακτιβισμού των νέων με όχημα τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης:

https://www.researchgate.net/publica-
tion/259669989_Youth_collective_activism_
through_social_media_The_role_of_collective_effi-
cacy

Βίντεο που διερευνά το ζήτημα του ακτιβισμού των 
νέων σε παγκόσμια κλίμακα:
https://www.youtube.com/watch?v=6NaqdvSpha 
U&ab_channel=BBCMonitoring
Άρθρο που ασχολείται με το ζήτημα του επιτελεστικού 
(performative) ακτιβισμού:
https://www.youthfriendly.com/blog/slacktivism

ΠΗΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ
The Photographers Gallery:
https://thephotographersgallery.org.uk/learn/social 

Σχετικά με τον ακτιβισμό στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης:
https://www.allchangearts.org/projects/connect-360
https://secure.avaaz.org 
https://www.bbc.com/news/world-us-cana-
da-53273381 

Κινηματογράφος / βίντεο και κοινωνικά θέματα:

UbuWeb Film & Video:
Nazim Djemai - La Parade De Taos (2009)

Larissa Sansour - Run Lara Run (2008)

Frédérique Devaux - K3 (Les femmes) (2003)

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ   
Ενασχόληση και συμμετοχή των νέων στα κοινά – 
να κατανοήσουμε πως οι νέοι έχουν το δικαίωμα 
και θα τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν 
ενεργά σε κοινωνικά θέματα που τους αφορούν, με 
διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα μέσω των 
διαδικτυακών φόρουμ και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

«Το δικαίωμα των νέων να ασχολούνται και να 
συμμετέχουν ενεργά σε όλους τους τομείς της 
ζωής πρέπει να υποστηρίζεται από νομοθετικά 
και πολιτικά πλαίσια και να συνοδεύεται από 
τις απαραίτητες δημοσιονομικές πιστώσεις που 
θα έχουν ως στόχο τη στήριξη της βιώσιμης και 
θεσμοθετημένης συμμετοχής των νέων.»

Ψηφιακός ακτιβισμός των νέων – να κατανοήσουμε το 
πώς το δικαίωμα ενεργής συμμετοχής στο Διαδίκτυο 
γέννησε ισχυρά ακτιβιστικά κινήματα μεταξύ των 
νέων αλλά και να αντιληφθούμε πόσοι πολλοί νέοι 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καταπίεση για την 
ενεργό συμμετοχή τους στο διαδίκτυο

«Εκατομμύρια νέοι εξακολουθούν να χρειάζονται 
αξιόπιστη, ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο, όχι 
μόνο για πολιτικούς σκοπούς, αλλά και για να 
καλύψουν τις εκπαιδευτικές και οικονομικές 

https://www.researchgate.net/publication/259669989_Youth_collective_activism_through_social_media_The_role_of_collective_efficacy
https://www.researchgate.net/publication/259669989_Youth_collective_activism_through_social_media_The_role_of_collective_efficacy
https://www.researchgate.net/publication/259669989_Youth_collective_activism_through_social_media_The_role_of_collective_efficacy
https://www.researchgate.net/publication/259669989_Youth_collective_activism_through_social_media_The_role_of_collective_efficacy
https://www.youtube.com/watch?v=6NaqdvSpha
U&ab_channel=BBCMonitoring
https://www.youtube.com/watch?v=6NaqdvSpha
U&ab_channel=BBCMonitoring
https://www.youthfriendly.com/blog/slacktivism
https://thephotographersgallery.org.uk/learn/social
https://www.allchangearts.org/projects/connect-360
https://secure.avaaz.org
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53273381
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53273381
https://www.ubu.com/film/djemai_parade.html
https://www.ubu.com/film/djemai_parade.html
https://www.ubu.com/film/sansour_lara.html
https://www.ubu.com/film/devaux_k3.html
https://www.generationunlimited.org/media/3021/file/Action%20Guide%205:%20Young%20people%E2%80%99s%20participation%20and%20civic%20engagement.pdf
https://www.researchgate.net/publication/305432523_Youth_Digital_Activism


τους ανάγκες. Αυτό δεν σημαίνει παροχή δωρεάν 
πρόσβασης στο Facebook. Δωρεάν και ανοιχτή 
πρόσβαση σε ολόκληρο το Διαδίκτυο σημαίνει 
επίσης να συνεχίσουμε να καταπολεμάμε τη 
διαδικτυακή λογοκρισία και τις δραστηριότητες 
μαζικής παρακολούθησης σε παγκόσμιο επίπεδο, 
καθώς αυτές υπονομεύουν την πολιτική έκφραση. 
Τέλος, αυτό σημαίνει επίσης πως πρέπει να 
συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες για 

την αντιμετώπιση της καταπίεσης στο διαδίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών 
που καταβάλλει η Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
Women, Action and the Media (WAM!) σχετικά 
με τον έλεγχο των μηχανισμών αναφοράς της 
παρενόχλησης που εφαρμόζει το Twitter και την 
εισήγηση αλλαγών.»

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
Άρθρο που εξερευνά την ιστορία της ψηφιακής 
εικόνας:

https://medium.com/@tinaschweiger/the-digital-im-
age-history-use-in-social-media-and-its-power-to-in-
fluence-249a2e0d0d1c

Άρθρο σχετικά με τη σημασία των εικόνων στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης:

https://medium.com/@onlinelogomaker/why-imag-
es-are-so-important-to-social-media-b9411dd678a8

ΠΗΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ
The Photographers Gallery: 
https://thephotographersgallery.org.uk/learn/social

Ένα πείραμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
https://abcnews.go.com/Health/consented- 
facebooks-social-experiment/story?id=24368579

Συζήτηση για το τι είναι ένα φωτομυθιστόρημα (pho-
tonovel):
https://necsus-ejms.org/the-photo-novel-a-minor- 
medium-by-jan-baetens/
https://elpais.com/cultura/2018/01/08/babelia/ 
1515414579_173485.html

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ   
Δέκα φωτογραφίες που άλλαξαν τον τρόπο με τον 
οποίο βλέπουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα

«Οι εικόνες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο 
στον καθορισμό, την αμφισβήτηση και την 
επιχειρηματολόγηση σε σχέση με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Οι φωτογραφίες είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διάδοση ιδεών και τη δημιουργία 
μιας κοινής ανθρωπότητας - αλλά μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν 
τα επιχειρήματα εκείνων που προσβλέπουν σε 
κατάκτηση και καταπίεση.»

Η δύναμη των εικόνων ακόμα και όταν αυτές δεν 
διαμοιράζονται ή διαδίδονται

«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων έχει διευρύνει την εμβέλεια των 
δικαιωμάτων απορρήτου και ιδιωτικότητας 
έχοντας εκδώσει απόφαση σύμφωνα με την 
οποία ένας φωτογράφος παραβίασε το απόρρητο 
και την ιδιωτικότητα κάποιου άλλου απλώς και 
μόνο με τη λήψη μιας φωτογραφίας, ακόμη και 
αν η φωτογραφία αυτή δεν δημοσιεύτηκε ποτέ.»

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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