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1.ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
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Η ΔΥΝΑΜΗ
ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

› Τις έννοιες της ταυτότητας και της αυτοαναπαράστασης.
› Θα συζητήσουμε την εξέλιξη της αυτοαναπαράστασης στην ψηφιακή εποχή και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
› Θα συζητήσουμε παραδείγματα προσωπογραφίας στη σύγχρονη τέχνη.
› Θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πώς μέσα από το πορτρέτο μπορούμε να
ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή, την κριτική σκέψη και τη φαντασία.
› Στο δημιουργικό μέρος, θα ασχοληθούμε με μια πρακτική δραστηριότητα: «το παιχνίδι των
ταυτοτήτων» - «Γίνε κάποιος άλλος» ή «Να είσαι ο εαυτός σου».

α) Συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα.
β) Πρακτική δραστηριότητα σε επίπεδο ομάδας σχετικά με τις
ταυτότητες.

Ο συντονιστής προσκαλεί τους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Παραδείγματα: «Τι
είναι ένα πορτρέτο; Τι είναι μια selfie; Τι σημαίνει ταυτότητα; Γιατί μοιραζόμαστε τις φωτογραφίες
μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;»

ΣΤΟΧΟΙ

Οι συντονιστές μπορούν να προσθέσουν διάφορες ερωτήσεις ώστε να βοηθήσουν τους
συμμετέχοντες να εξετάσουν με κριτικό μάτι τα ζητήματα. Συμβουλή: Ο συντονιστής μπορεί να
χρησιμοποιήσει τις παρακάτω πηγές (1), (2) και (3) σχετικά με την προσωπογραφία.

› 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.

Ο συντονιστής ρωτάει τους συμμετέχοντες «έχετε λογαριασμό στο Instagram ή σε οποιοδήποτε
άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης; Έχετε δει εικόνες που έχουν υποστεί χειρισμό;» Στη συνέχεια
τους καλεί να βρουν παραδείγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με τον
χειρισμό εικόνων. Ακολουθεί συζήτηση.

30’

Παραδείγματα:

35’

Ας προσπαθήσουμε να αναρωτηθούμε γιατί δημιουργήθηκαν αυτά τα πορτρέτα:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ποιος απεικονίζεται;

Πριν από τη δραστηριότητα:

Ποιος έκανε το πορτρέτο;

Γιατί απεικονίστηκε αυτό το άτομο;
Πώς διαφοροποιείται το σύγχρονο πορτρέτο;

› Συλλέξτε πορτρέτα από τη σύγχρονη τέχνη.
› Ενημερώστε τους συμμετέχοντες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα
των εικόνων.
› Εικαστικά υλικά για τη δημιουργία του πορτρέτου (κόλλα, περιοδικά,
έγχρωμα μολύβια, μελάνι, χαρτόνι, πινέλα ή άλλο).

Τι έχει αλλάξει;

45’

Ο συντονιστής προτείνει την πρακτική δραστηριότητα: Χρόνος δημιουργικότητας! «Γίνε κάποιος
άλλος» σε αντιπαραβολή με το «Να είσαι ο εαυτός σου».

60’

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες 3 έως 5 ατόμων. Ο συντονιστής δίνει δύο επιλογές και
ζητά από τους συμμετέχοντες:

με

› Ετοιμάστε μια ιδιωτική πλατφόρμα μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να
μοιραστείτε τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων (e-portfolio, padlet...).

α) «Γίνε κάποιος άλλος»: να παίξουν ρόλους και να τραβήξουν φωτογραφίες του εαυτού τους ως
κάποιος άλλος (π.χ. ένα πορτρέτο από την ιστορία της τέχνης όπως η Μόνα Λίζα ή το πορτρέτο ενός
διάσημου ηθοποιού/τραγουδιστή κ.λπ. ή να δημιουργήσουν «προσωποποιήσεις» ιδεών ή/και
συναισθημάτων (π.χ. νίκη, περηφάνια, μελαγχολία, ευτυχία) (ιδέες εδώ),
β) «Να είσαι ο εαυτός σου»: να εκφραστούν δημιουργώντας μια αυτοπροσωπογραφία με διάφορους
τρόπους. Τα σύγχρονα πορτρέτα που παρουσιάστηκαν προηγουμένως μπορούν να λειτουργήσουν ως
πηγή έμπνευσης.

› Καρέκλες και τραπέζια.

140’ με 170’

Ο συντονιστής παρουσιάζει παραδείγματα σύγχρονης τέχνης (4) ενώ ανοίγει συζήτηση με τους
συμμετέχοντες:

με

Προετοιμάστε το χώρο/δωμάτιο:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Θα εξερευνήσουμε:

› Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
› Βιντεοπροβολέας και υπολογιστής.
› Ένα smartphone ανά ομάδα συμμετεχόντων (τουλάχιστον).
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1: βασική χρήση ψηφιακών εργαλείων

20’
με

25’

Ο συντονιστής αφού ζητήσει από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις απόψεις τους με την
ομάδα και να σχολιάσουν τα αποτελέσματα, στη συνέχεια τους ωθεί να προβληματιστούν σχετικά
με το τι συνέβη:
«Ιδού μερικές ερωτήσεις που θα μπορούσατε να σκεφτείτε»
«Η συμμετοχή μου στο "παιχνίδι των ταυτοτήτων" με έκανε να δω με διαφορετικό μάτι τις
αρχικές ερωτήσεις;».
«Μέσα από το παιχνίδι συνειδητοποίησα κάτι που δεν είχα σκεφτεί πριν λάβω μέρος σε αυτό;»

Ιδιωτική
πλατφόρμα
κοινωνικής
δικτύωσης για
διαμοιρασμό
Φωτογραφίες +
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ στο
παρόν αρχείο .pdf

Εικαστικά υλικά:
› κόλλα
› περιοδικά,
› μελάνι
› χαρτόνι
› πινέλα
› ή άλλο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ιδιωτικότητα και την προστασία προσωπικών
δεδομένων, συμβουλευτείτε τον Οδηγό
Εκπαιδευτικού, Μέρη 1-4. Για τη συλλογή
προσωπογραφιών μπορείτε να μοιραστείτε
με τους συμμετέχοντες πληροφορίες σχετικά
με τον Ευρωπαϊκό Νόμο για τα Πνευματικά
Δικαιώματα. Γι’ αυτό συμβουλευτείτε αυτή την
ιστοσελίδα της Ε.Ε.:
https://europa.eu/youreurope/business/runningbusiness/intellectual-property/copyright/

Άλλες επιλογές
Αυτό το εργαστήριο μπορεί επίσης να χωριστεί
σε δύο συναντήσεις, στις οποίες ο συντονιστής
πραγματοποιεί το πρώτο μέρος και στη συνέχεια
εισάγει την πρακτική δραστηριότητα, την
οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν
στο σπίτι τους. Κατά τη δεύτερη συνάντηση,
οι συμμετέχοντες φέρνουν τα έργα τους, τα
παρουσιάζουν και όλοι μαζί συζητούν πάνω σε
αυτά.
Αξιολόγηση
O συντονιστής μπορεί να βρει πηγές που θα τον
βοηθήσουν να αξιολογήσει το εργαστήριο στον
Οδηγό Εκπαιδευτικού.
Πλήρης περιγραφή και σύνδεσμοι αναφοράς
Πηγές (1), (2) και (3) σχετικά με την
προσωπογραφία:
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait
https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-room/
press-releases/winners-zurich-portrait-prize-and-zurichyoung-portrait-prize
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/
portraits

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

50’

Υλικά: καρέκλες
+ διαδίκτυο +
βιντεοπροβολέας

Ηθική και δεοντολογία
Τα έργα των συμμετεχόντων μπορούν να
κοινοποιηθούν στο διαδίκτυο αφού οι
συμμετέχοντες δώσουν τη συγκατάθεσή τους
ή μπορούν να διατηρηθούν εκτός διαδικτύου
(offline).

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

με

Ομαδική συζήτηση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ &
ΑΥΤΟΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Σε αυτό το εργαστήριο, η συζήτηση με τους συμμετέχοντες θα στραφεί γύρω
από τα πορτρέτα, τα πορτρέτα στη σύγχρονη τέχνη, την αυτοαναπαράσταση
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα κληθούν να αναλύσουν τις έννοιες της
ταυτότητας και της αυτοαναπαράστασης και θα αναλύσουν παραδείγματα
αυτοαναπαράστασης στην ψηφιακή εποχή και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Θα επιδιωχθεί η ενεργός συμμετοχή, η κριτική σκέψη και η φαντασία. Το
εργαστήριο αποτελείται από δύο μέρη:

45’

Ο συντονιστής κάνει μια σύντομη παρουσίαση του εργαστηρίου. Παράδειγμα: «Αυτό το εργαστήριο
αποτελείται από δύο μέρη: στο πρώτο μέρος θα συζητήσουμε τη σχέση μεταξύ πορτρέτων και
προσωπικής ταυτότητας. Επίσης θα εκφράσουμε τις επιφυλάξεις μας σχετικά με την πρακτική του
χειρισμού των εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

https://aestheticamagazine.com/maximum-identity-flux

Στο πλαίσιο ενός έργου με τον τίτλο ‘Selfie Harm’,
ο φωτογράφος John Rankin ζήτησε από εφήβους
να επεξεργαστούν με photoshop πορτρέτα του
εαυτού τους. Το αποτέλεσμα ήταν τρομακτικό
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfieharm-1457959
http://www.visualdiet.co.uk/selfie-harm/

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

› Ευαισθητοποίηση σχετικά με το πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ενισχύουν τα πολιτιστικά πρότυπα.
› Ευαισθητοποίηση σχετικά με την παραποίηση εικόνων στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
› Παροχή ευκαιριών ώστε με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων οι νέοι να
δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν εικόνες.
› Eυαισθητοποίηση σχετικά με τη σχέση αναπαράστασης στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και κατασκευής ατομικής ταυτότητας.

› Μελάνι, χαρτόνι, πινέλα ή άλλα πλαστικά/καλλιτεχνικά υλικά για τη
δημιουργία της μάσκας.

Προετοιμάστε το χώρο/δωμάτιο:

90’ με 150’

› Καρέκλες και τραπέζια.
› Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
› Βιντεοπροβολέας και υπολογιστής.
› Ένα smartphone ανά ομάδα συμμετεχόντων (τουλάχιστον).
› ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ 3: εκμάθηση νέου ψηφιακού εργαλείου

30’
με

45’

5’
με

15’
15’
με

30’

30’
45’

Ο συντονιστής καλεί κάθε συμμετέχοντα να επιλέξει ένα όμορφο πορτρέτο ή ένα άσχημο πορτρέτο.
Σε ένα κομμάτι χαρτόνι, οι συμμετέχοντες κόβουν μια κενή μάσκα και συνθέτουν μια όμορφη ή μια
άσχημη μάσκα με βάση τα πορτρέτα που έχουν επιλέξει.

Δουλέψτε σε
ζευγάρια.

Εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μεγάλος, μπορούν να εργαστούν σε ζευγάρια ή σε
μια μικρή ομάδα των τριών. Οι μάσκες μπορούν να δημιουργηθούν σε συνεργασία και οι
συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να φτιάξουν μια μάσκα που να συνδυάζει και τα δύο (μισή
όμορφη και μισή άσχημη).

Υλικά:
› μελάνι
› χαρτόνι
› πινέλα

Μόλις οι συμμετέχοντες δημιουργήσουν κάθε μάσκα (ζωγραφική, σχέδιο, κολάζ), μπορούν να
φωτογραφίσουν ο ένας τον άλλον φορώντας τις μάσκες, μιμούμενοι την πόζα και τη στάση των
αρχικών πορτρέτων ή παίρνοντας σωματική στάση που ενισχύει ένα από τα σημαντικά στοιχεία της
μάσκας.

Κάμερα
Smartphone
και εφαρμοφές
επεξεργασίας
εικονας όπως το PS
EXPRESS ή άλλο

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το PS Express ή μια παρόμοια
εφαρμογή για να φτιάξουν ένα κολάζ σε φόντο της επιλογής τους. Ή, μπορούν να χρησιμοποιήσουν
το PS Express ή κάποια παρόμοια εφαρμογή για να φτιάξουν ένα κολάζ με φόντο ένα άλλο
πορτρέτο της επιλογής τους και να συνδυάσουν τα δύο όπως έκανε η Orlan στους Native-American
Self-Hybridizations, 2005-2008. Σχετικά με τη χρήση εικόνων από άλλους ανθρώπους, ο συντονιστής
μπορεί να αναζητήσει τα «δικαιώματα εικόνων» στον Οδηγό Εκπαιδευτικού, Μέρος 1 - 4 /
Παράρτημα > Μάθετε περισσότερα > Νομικές πηγές.
Ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τα πορτρέτα τους, εξηγώντας τις
επιλογές τους (στάσεις) και αναλύοντάς τα με όλη την ομάδα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν μια ιδιωτική πλατφόρμα μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστούν τα
αποτελέσματα.

Ηθική και δεοντολογία
Τα έργα των συμμετεχόντων μπορούν να
κοινοποιηθούν στο διαδίκτυο αφού οι
συμμετέχοντες δώσουν τη συγκατάθεσή τους
ή μπορούν να διατηρηθούν εκτός διαδικτύου
(offline).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ιδιωτικότητα και την προστασία προσωπικών
δεδομένων, συμβουλευτείτε τον Οδηγό
Εκπαιδευτικού, Μέρη 1-4. Για τη συλλογή
προσωπογραφιών μπορείτε να μοιραστείτε με
τους συμμετέχοντες πληροφορίες σχετικά με τον
Ευρωπαϊκό Νόμο για τα Πνευματικά Δικαιώματα.
Γι’ αυτό συμβουλευτείτε αυτή την ιστοσελίδα της
Ε.Ε.:
https://europa.eu/youreurope/business/runningbusiness/intellectual-property/copyright/index_
en.htm?pk_campaign

Αξιολόγηση
O συντονιστής μπορεί να βρει πηγές που θα τον
βοηθήσουν να αξιολογήσει το εργαστήριο στον
Οδηγό Εκπαιδευτικού.
Πλήρης περιγραφή και σύνδεσμοι αναφοράς
Θέμα συζήτησης για τα πρότυπα ομορφιάς:
https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of-self-caremarissa-chen/

Μια μελέτη με θέμα τη «Φωτογραφική
αναπαράσταση των γυναικών στα ΜΜΕ»
Ομαδική συζήτηση.
› διαδίκτυο
› βίντεο προβολέας
› ιδιωτική
πλατφόρμα
μέσου κοινωνικής
δικτύωσης
(e-portfolio,
Padlet...)
για να
μοιραστείτε
φωτογραφίες.

https://www.ojcmt.net/download/photographicrepresentation-of-women-in-the-media-a-case-study-ofthe-post-5709.pdf

“On Female Representation” by Susan Meiselas
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/
susan-meiselas-on-female-representation/

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Συλλογή εικόνων

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ομορφιάς και ασχήμιας; Είναι το χρώμα; Ένα ορισμένο
σχήμα? Μια έκφραση; Η επιλογή των σκηνογραφικών και ενδυματολογικών υλικών ή του
μακιγιάζ;

με

› Συλλέξτε πορτρέτα από ιστορικές και σύγχρονες βιβλιογραφικές
αναφορές. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε εικόνες που αναφέρονται σε
διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα και στη χειραγώγηση. Ενημερώστε τους
συμμετέχοντες σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα των εικόνων.

Υλικά:
› καρέκλες

Έχουν όλες οι άσχημες εικόνες κάτι κοινό; Τι είναι αυτό;

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Πριν από τη δραστηριότητα:

Μετά από αυτήν την απόφαση, οι συμμετέχοντες προσπαθούν να ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ τις ακόλουθες
ερωτήσεις:
Έχουν όλες οι όμορφες εικόνες κάτι κοινό; Τι έχουν κοινό;

› Ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα του χειρισμού της εικόνας στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

› Ετοιμάστε μια ιδιωτική πλατφόρμα μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να
μοιραστείτε τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων (e-portfolio, padlet...).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

15’

Ομαδική συζήτηση.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΙ

με

Ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να δουν τη συλλογή ιστορικών πορτρέτων
και να αποφασίσουν ποιες είναι όμορφες και ποιες άσχημες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

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 θέτει
υπό αμφισβήτηση 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. Στο πλαίσιο
του εργαστηρίου γίνεται συνδυασμός τεχνικών πλαστικής έκφρασης με
τεχνολογίες ψηφιακού χειρισμού φωτογραφίας.

10’

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

2 . ΦΩΤΟΜΑΣΚΑΡΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

15’
με

25

20’
με

30’

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Πριν από τη δραστηριότητα:

Προετοιμάστε τον χώρο/δωμάτιο:
› Καρέκλες και τραπέζια.
› Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
› Βιντεοπροβολέας και υπολογιστής για προβολή του IMAGES.PDF.
› Ένα smartphone ανά ομάδα συμμετεχόντων (τουλάχιστον).
› ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2: δημιουργική χρήση ψηφιακών εργαλείων

30’
με

45’

Υλικά:
› καρέκλες
› κείμενα
› σημειωματάριο

Ο συντονιστής ζητά από τους νέους να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο και να
προσπαθήσουν να σχεδιάσουν σε ένα κομμάτι χαρτί αυτό που περιγράφεται. «Αυτό θα σας
βοηθήσει να οργανώσετε τα στοιχεία της φωτογραφίας και να φανταστείτε την εικόνα στο
σύνολό της.
Συμβουλές: μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πολύ απλό σκίτσο, το οποίο δεν είναι
απαραίτητο να δείξετε σε κανέναν, θα σας βοηθήσει απλώς να φανταστείτε τη φωτογραφία
που πρόκειται να τραβήξετε. Μπορείτε να συνεργαστείτε με τον έτερο συμμετέχοντα!».
Ο συντονιστής ζητά από τους νέους να ΤΡΑΒΗΞΟΥΝ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. Αρχικά, θα πρέπει
να αποφασίσουν πού θα τραβήξουν τη φωτογραφία. Δεύτερον, θα πρέπει να βρουν και να
συγκεντρώσουν τα υλικά. Τρίτον, θα πρέπει να συνθέσουν το σκηνικό τοποθετώντας κάθε
στοιχείο στη θέση που πρέπει.
«Παρατηρήστε στην οθόνη smartphone σας την εικόνα και συγκρίνετέ τη με το σκίτσο
σας». Ο συντονιστής προσθέτει: «ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ
ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ: καθώς έχετε κληθεί να ενεργήσετε σε ένα
συγκεκριμένο πλαίσιο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλα αντικείμενα (μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ένα διπλωμένο φύλλο ως καπέλο ή ένα μπουκάλι ως κτίριο...). Ωστόσο,
όλα όσα περιγράφονται πρέπει να βρίσκονται στη φωτογραφία. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τεχνικές επεξεργασίας και χειρισμού εικόνων». Τέλος, οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να επεξεργαστούν την εικόνα προσθέτοντας, αφαιρώντας και μετασχηματίζοντας
στοιχεία αυτής.

Ομαδική εργασία

Τώρα τα πορτρέτα θα μοιραστούν μεταξύ των μελών της ομάδας. Προς τούτο, η ομάδα θα
χρησιμοποιήσει μια ιδιωτική πλατφόρμα μέσου κοινωνικής δικτύωσης.
Ο συντονιστής βρίσκει την εικόνα που περιγράφεται από το κείμενο στο αρχείο IMAGES.PDF
του εργαστηρίου και τη συγκρίνει με τις φωτογραφίες των πορτρέτων.
Ο συντονιστής συζητά τη διαδικασία και τα αποτελέσματα με την ομάδα.
Για να βοηθηθείτε κατά την ανάλυση, επιστρέψτε στην έννοια της ρηχότητας και στις
ερωτήσεις από την εισαγωγή:
Δημιουργούμε διαφορετικές εικόνες έχοντας ως αφετηρία την ίδια ιδέα/λέξη/κείμενο;
Το πλαίσιο (τα στοιχεία που περιβάλλουν το άτομο) της φωτογραφίας επηρεάζει τον τρόπο
που χαρακτηρίζουμε το άτομο που απεικονίζεται;
Είναι εύκολο μια εικόνα να υποστεί χειρισμό;
Γνωρίζατε πως οι ψηφιακές εικόνες δημιουργούνται από κωδικοποιημένες πληροφορίες;
Γνωρίζατε πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει εικόνες από φυσική γλώσσα;
Ξέρετε τι είναι η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) και τι η Βαθιά Μάθηση (Deep
Learning); Γνωρίζατε ότι όποτε επισημάνετε μια εικόνα διδάσκετε στους υπολογιστές να
περιγράφουν εικόνες; Ξέρετε τι είναι ο ‘αυτόματος σχολιασμός εικόνας’ (ονομάζεται επίσης
‘επισήμανση εικόνας’);

Συζήτηση

› Κάμερα από
smartphone
και εφαρμογές
επεξεργασίας
εικόνας όπως
η PS EXPRESS ή
άλλη.

› διαδίκτυο
› βιντεοπροβολέας
› Ιδιωτική
πλατφόρμα
μέσου κοινωνικής
δικτύωσης για
διαμοιρασμό
Φωτογραφίες
(e-portfolio,
Padlet...)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ομαδική εργασία (2
έως 3 άτομα)

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

› Ευαισθητοποίηση σχετικά με το πώς τα μηνύματα μπορούν να αποκτήσουν
διαφορετικό νόημα ανάλογα με τον αποδέκτη.
› Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πρακτικές χειρισμού εικόνων στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
› Παροχή ευκαιριών ώστε με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων οι νέοι να
δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν εικόνες.

› Ετοιμάστε μια ιδιωτική πλατφόρμα μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να
μοιραστείτε τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων (e-portfolio, padlet...).

90’ με 180’

30’

ΣΤΟΧΟΙ

› Εκτυπώστε το DESCRIPTIONS.PDF ή μοιραστείτε το ψηφιακά με τους
συμμετέχοντες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

με

Ο συντονιστής παρουσιάζει τη δοκιμασία στους νέους: «αυτό το εργαστήριο είναι σαν
ένα παιχνίδι, εσύ είσαι ο φωτογράφος και ένας από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες
θα απεικονιστεί». Στη συνέχεια, ο συντονιστής δίνει ένα Κείμενο που έχει εκτυπώσει
από το DESCRIPTIONS.PDF (ή μοιράζεται τον αντίστοιχο σύνδεσμο) σε κάθε ομάδα
συμμετεχόντων και τους εξηγεί: «Κάθε κείμενο περιγράφει μια φωτογραφία ενός ατόμου,
τη μορφή του αλλά και τι το περιβάλλει - το πλαίσιό του. Είστε ο φωτογράφος και θα
πρέπει να ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΩΣ θα φωτογραφίσετε τον φίλο σας σύμφωνα με την περιγραφή
του κειμένου. Η φωτογραφία σας θα πρέπει να συμφωνεί με τις οδηγίες που δίδονται στο
κείμενο:
› σχετικά με τη θέση και τη στάση του ατόμου
› σχετικά με την τοποθεσία, το μέγεθος, το σχήμα των στοιχείων και τις μεταξύ τους
σχέσεις
› σχετικά με άλλα χαρακτηριστικά που περιγράφονται».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

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!

15’

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

3 . ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ
ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο ΠΡΩΤΟ: η τεχνητή νοημοσύνη συμπληρώνει, ρεαλιστικά, μεγάλα τμήματα μιας εικόνας
που λείπουν (παραποιεί αυτόματα). Στο ΔΕΥΤΕΡΟ, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί εικόνες
μέσω της ομιλίας.
Σχετικά με τη χρήση εικόνων από άλλους ανθρώπους, ο συντονιστής μπορεί να αναζητήσει
τα «δικαιώματα εικόνων» στον Οδηγό Εκπαιδευτικού, Μέρος 1 - 4 / Παράρτημα > Μάθετε
περισσότερα > Νομικές πηγές.

Smartphone +
Seeing AI για
iPhone ή Lookout
για Android

Αξιολόγηση
O συντονιστής μπορεί να βρει πηγές που θα τον
βοηθήσουν να αξιολογήσει το εργαστήριο στον
Οδηγό Εκπαιδευτικού.
Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) μπορεί να
συμπληρώσει με τρόπο ρεαλιστικό τμήματα
μιας εικόνας που λείπουν (ή να αντικαταστήσει
κάποιο τμήμα μιας εικόνας με κάτι άλλο):
https://comodgan.azurewebsites.net/en-US/

Η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει την ομιλία σε
κινούμενο σχέδιο:
https://experiments.withgoogle.com/scribbling-speech

Θέματα συζήτησης σχετικά με τον Χειρισμό
Εικόνας:
- Ο χειρισμός των εικόνων ήταν κάτι που
συνέβαινε πάντα ή εμφανίστηκε ως
φαινόμενο με τις ψηφιακές εικόνες;
- Πώς ορίζετε την έννοια του χειρισμού
εικόνας;
- Ποια μέσα πιστεύετε ότι χρησιμοποιούν
πρακτικές χειρισμού εικόνας;
- Πόσο διαδεδομένες πιστεύετε ότι είναι οι
πρακτικές χειρισμού εικόνας;
- Τι πιστεύετε σχετικά με τον χειρισμό της
εικόνας;
- Μπορείτε να διακρίνετε αν μια εικόνα έχει
υποστεί χειρισμό;
Οι ψηφιακά επεξεργασμένες φωτογραφίες
ξεκίνησαν να εμφανίζονται στον ημερήσιο τύπο
στα μέσα της δεκαετίας του 1980 (AllingOde and
Tubin, 1993· Becker, 1996; Paul, 2000).
Η εμφάνιση ψηφιακών εικόνων και η
ηλεκτρονική μετάδοση εικόνων είχε ριζική
επίδραση στο πώς οι εικόνες αντιμετωπίζονται
σε διάφορα στάδια της παραγωγής (Pettersson,
2002) όπως επίσης και στον τρόπο με τον οποίο
οι αναγνώστες αντιλαμβάνονται αυτές τις εικόνες
(Ritchin, 1990).
https://www.researchgate.net/publication/281827307_
Image_Manipulation

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Επίσης, ο συντονιστής μπορεί να ζητήσει από τους νέους να αναζητήσουν δύο άλλα
πειράματα τεχνητής νοημοσύνης:

Ηθική και δεοντολογία
Τα έργα των συμμετεχόντων μπορούν να
κοινοποιηθούν στο διαδίκτυο αφού οι
συμμετέχοντες δώσουν τη συγκατάθεσή τους
ή μπορούν να διατηρηθούν εκτός διαδικτύου
(offline).

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

30’

Ομαδική δουλειά
και συζήτηση.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

με

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Δοκιμάστε την εφαρμογή Seeing AI για iPhone ή την εφαρμογή Lookout για Android και πειραματιστείτε με φωτογραφίες τις οποίες δημιουργεί τεχνητή νοημοσύνη. Ο
συντονιστής μπορεί να συζητήσει με τους νέους τα αποτελέσματα.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

0’

10’
με

15’

διαφορετικό νόημα ανάλογα με τον αποδέκτη.
› Παροχή ερεθισμάτων για περαιτέρω στοχασμό σχετικά με ζητήματα
απορρήτου και ιδιωτικότητας που αφορούν τόσο σε εμάς τους ίδιους όσο
και σε άλλους.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Φανταστείτε πως αυτό είναι ένα πορτρέτο του εαυτού σας μαζί με τους στενότερους φίλους
και την οικογένειά σας. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια φωτογραφία που βγάζετε για
το οικογενειακό άλμπουμ το οποίο θα εξαφανιστεί στα βάθη της ντουλάπας της μητέρας
σας και θα ξανακάνει την εμφάνισή του μετά από 10 χρόνια!»

10’
με

15’
10’
με

15’

Πριν από τη δραστηριότητα:

να είναι μέσα σε μια τάξη ή στην ύπαιθρο).
› Κάθε σημείο μπορεί να έχει ένα τραπέζι με σκηνογραφικά υλικά ή κοστούμια
και κάποιο φόντο.
› Καρέκλες και τραπέζια.
› Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
› Βιντεοπροβολέας και υπολογιστής.
› Ένα smartphone ανά ομάδα συμμετεχόντων (τουλάχιστον).
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2: δημιουργική χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Ο συντονιστής παρουσιάζει τον ΘΑΛΑΜΟ 2: «Σε αυτόν τον θάλαμο, μπορείτε να ζητήσετε
από τον φίλο σας να σας βγάλει μια φωτογραφία η οποία θα προορίζεται για προσωπική
χρήση αλλά θα είναι ψηφιακής μορφής. Για παράδειγμα, η επόμενη φωτογραφία προφίλ
σας στο Instagram».
Ο συντονιστής παρουσιάζει τον ΘΑΛΑΜΟ 3: «Σε αυτόν τον θάλαμο, μπορείτε να ζητήσετε
από τον φίλο σας να σας βγάλει μια φωτογραφία η οποία θα είναι ψηφιακής και
αναλογικής μορφής, αλλά θα προορίζεται για κοινωνική χρήση.
Για παράδειγμα: η εικόνα που θα βρίσκεται στο εξώφυλλο μιας αυριανής εφημερίδας
πανελλαδικής κυκλοφορίας (ψηφιακή και έντυπη έκδοση).
Ποιο κοινωνικό ζήτημα θέλετε να υπογραμμίσετε; ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Επιλέξτε ένα εξώφυλλο
περιοδικού με το πορτρέτο κάποιου που θίγει ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο πιστεύετε
πως είναι σημαντικό. Τώρα, μπορείτε να φωτογραφίσετε τον εαυτό σας σαν να είστε εσείς
εκείνος που θίγει το ζήτημα αυτό».

› Συγκεντρώστε σκηνικά ή κοστούμια για να ντυθείτε.
› Διαφορετικό φόντο (μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφημιστικές πινακίδες,
ζωγραφισμένα πάνελ, πανιά, κουρτίνες...).
› Ετοιμάστε μια ιδιωτική πλατφόρμα μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να
μοιραστείτε τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων (e-portfolio, padlet...).
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: μια πράσινη οθόνη (μπορεί να είναι κουρτίνα ή κουβέρτα) και
ένας εκτυπωτής.

Ο συντονιστής παρουσιάζει τον ΘΑΛΑΜΟ 1: «Σε αυτόν τον θάλαμο, μπορείτε να ζητήσετε
από τον φίλο σας να σας βγάλει μια φωτογραφία η οποία θα προορίζεται για προσωπική
χρήση. Αυτή η εικόνα είναι προσωπική και μπορεί να τη μοιραστείτε μόνο με έναν κοντινό
φίλο ή συγγενή και ποτέ διαδικτυακά. Μπορεί να εκτυπωθεί, αν έχετε τη δυνατότητα.

0’
με

15’

ΠΡΟΣΘΕΤΑ: Ο θάλαμος 3 μπορεί να έχει πράσινη οθόνη, ώστε οι συμμετέχοντες να
μπορούν να αλλάζουν ψηφιακά το φόντο των φωτογραφιών τους. Οι συμμετέχοντες
μπορούν να αναζητήσουν μια εικόνα στο διαδίκτυο ή να δημιουργήσουν μια φωτογραφία
που σχετίζεται με το κοινωνικό ζήτημα που έχουν επιλέξει και να τη χρησιμοποιήσουν ως
φόντο για το εξώφυλλό τους. Οι συντονιστές μπορούν να προτείνουν μια εφαρμογή όπως
το PS Express. Σε αυτόν τον θάλαμο, μια πράσινη οθόνη θα σας διευκολύνει να κάνετε το
φωτομοντάζ.

Εργασία σε
ζευγάρια
Υλικά:
› σκηνικά
αντικείμενα
› κοστούμια
› φόντα
› διαφημιστικές
πινακίδες…
› διαδίκτυο
› Κάμερα από
smartphone
› υπολογιστής
(προαιρετικά)
› εκτυπωτής
› εφαρμογές
επεξεργασίας
εικόνας όπως
PS EXPRESS ή
άλλη.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Πώς απεικονίζω τον εαυτό μου;»

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

› Ευαισθητοποίηση σχετικά με το πώς ένα μήνυμα μπορεί να αποκτά

› Δημιουργήστε 3 διαφορετικά σημεία για να εργαστούν οι ομάδες (μπορεί

50’ με 90’

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλω να μοιραστώ σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο;

ΣΤΟΧΟΙ

Προετοιμάστε τον χώρο/δωμάτιο:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

«Ποιος είμαι;

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το εργαστήριο αυτό διερευνά την ικανότητα και τη δύναμη των ανθρώπων
να κάνουν επιλογές σχετικά με το δικό τους αυτοπορτρέτο (selfie). Εξετάζει
την αυτοαναπαράσταση 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 πάνω σε ζητήματα απορρήτου και ιδιωτικότητας, προσωπικής
ταυτότητας και δημόσιας εικόνας.

Ο συντονιστής μοιράζεται με τους συμμετέχοντες τις ερωτήσεις του εργαστηρίου:

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ
ΘΑΛΑΜΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προς τούτο, ο συντονιστής μπορεί να επιστρέψει στις ερωτήσεις της Εισαγωγής και να τις
επανεξετάσει. Υπήρξε αλλαγή απόψεων μετά από αυτή την άσκηση;
ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Ο συντονιστής δημιουργεί μια δυναμική «oμότιμης αξιολόγησης». Κάθε ομάδα
θα αναλύσει τις εικόνες που παράγονται από μια άλλη ομάδα και θα προσπαθήσει να
μαντέψει σε ποιο θάλαμο ανήκουν (θάλαμος 1, θάλαμος 2 ή θάλαμος 3). Ο συντονιστής
ζητά από τους συμμετέχοντες να εξηγήσουν τις επιλογές τους και τις αναλύσουν με όλη
την ομάδα. μπορεί να επιστρέψει στις ερωτήσεις της Εισαγωγής και να τις επανεξετάσει.
Υπήρξε αλλαγή απόψεων μετά από αυτή την άσκηση;
Ο συντονιστής μπορεί επίσης να προσθέσει κάποια θέματα συζήτησης. Εδώ προτείνουμε
μερικές ιδέες:
› Μιλήστε για τη διαφορά μεταξύ selfie και αυτοπροσωπογραφίας.
› Πώς αποκαλύπτουν οι καλλιτέχνες την ταυτότητά τους στις αυτοπροσωπογραφίες;
› Πώς απεικονίζουν οι γυναίκες καλλιτέχνες την ταυτότητά τους στην
αυτοπροσωπογραφία;
› Πόσο σημαντικό είναι το μέσο που χρησιμοποιείτε για την απεικόνιση της ταυτότητάς
σας;
› Οι καλλιτέχνες λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική τάξη στην αυτοπροσωπογραφία;
› Πώς διαμορφώνεται η ταυτότητά μας από τα άτομα που μας περιβάλλουν;
› Πιστεύετε πως το φύλο παίζει ρόλο στις αυτοπροσωπογραφίες;

Φωτογραφίες
(e-portfolio,
Padlet...)

Αξιολόγηση
O συντονιστής μπορεί να βρει πηγές που θα τον
βοηθήσουν να αξιολογήσει το εργαστήριο στον
Οδηγό Εκπαιδευτικού.
Μια μελέτη για την αυτοαναπαράσταση στην
τέχνη, με επίκεντρο πέντε καλλιτέχνες. Rembrandt,
Francis Bacon, Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman και Nan Goldin:
https://www.researchgate.net/publication/331126308_
The_Artist_the_Image_and_the_Self_Representation_
in_Rembrandt_Bacon_Mapplethorpe_Sherman_and_
Nan_Goldin

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 πώς 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

Πριν οι συμμετέχοντες επιλέξουν πώς θα
απεικονίσουν τον εαυτό τους στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης εσείς θα μπορούσατε
να συζητήσετε μαζί τους σχετικά με θέματα
ιδιωτικότητας και απορρήτου
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

Μπορείτε να βρείτε τα ερωτήματα αυτά και
κάποιες απαντήσεις στο “Young people’s Guide
to Self Portraiture” (Οδηγός για Νέους σχετικά με
την Αυτοπροσωπογραφία)
https://www.npg.org.uk/whatson/self/home/

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να εξηγήσουν τις επιλογές τους
και να τις αναλύσουν μαζί με όλη την ομάδα.

› διαδίκτυο
› Ιδιωτική
πλατφόρμα
μέσου
κοινωνικής
δικτύωσης για
διαμοιρασμό

Ηθική και δεοντολογία
Τα έργα των συμμετεχόντων μπορούν να
κοινοποιηθούν στο διαδίκτυο αφού οι
συμμετέχοντες δώσουν τη συγκατάθεσή τους
ή μπορούν να διατηρηθούν εκτός διαδικτύου
(offline).

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

30’

Συζήτηση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

με

Ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τα πορτρέτα τους - εκείνα που
διάλεξαν και εκείνα που τράβηξαν. Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια
πλατφόρμα μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστούν τα αποτελέσματα.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

15’

ΣΤΟΧΟΙ
› Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιλογές μας και τις επιλογές των άλλων.
› Παροχή ερεθισμάτων για περαιτέρω στοχασμό σχετικά με ζητήματα
απορρήτου και ιδιωτικότητας τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και για τους
άλλους.
› Παροχή ευκαιριών ώστε με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων οι νέοι να
δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν εικόνες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Πριν από τη δραστηριότητα:
› Εκτυπώστε τις εικόνες που συνδέονται με το PORTRAITS.PDF ή μοιραστείτε
τις ψηφιακά με τους συμμετέχοντες
› Ετοιμάστε μια ιδιωτική πλατφόρμα μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να
μοιραστείτε τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων (e-portfolio, padlet...).
Προετοιμάστε τον χώρο/δωμάτιο:
› Καρέκλες και τραπέζια.
› Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
› Βιντεοπροβολέας και ένας υπολογιστής για να προβάλει το PORTRAITS.PDF.
› Ένα smartphone ανά ομάδα συμμετεχόντων (τουλάχιστον).

20’
με

30’

30’
με

45’

30’
theαρχή
ones they took. Participants
can use a private social network platform
to share
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/
Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τα πορτρέτα τους – εκείνα που επέλεξαν
στην
Συζήτηση
the results. The facilitator ask participants to explain their choices and analyse them
portraits
και εκείνα που τράβηξαν. Χρησιμοποιήστε μια ιδιωτική πλατφόρμα μέσου κοινωνικής
with all the group.
δικτύωσης για να μοιραστείτε τα αποτελέσματα. Εξηγήστε και αναλύστε τιςFor
επιλογές
› διαδίκτυο
that, the facilitator can go back
to the questions from the Introduction and revisit them. Did opinions changed after this exercise?
σας με όλη την ομάδα. Επανεξετάστε τον σκοπό του εργαστηρίου ώστε να θέσετε υπό
› βιντεοπροβολέας
είναι
The facilitator can also add some discussion topics to the previousΤι
ones.
Hereένα
we πορτρέτο; «Ένα πορτρέτο είναι ένα
αμφισβήτηση την ικανότητα και τη δύναμη των ανθρώπων να κάνουν επιλογές
σχετικά με
› Ιδιωτική
share some ideas:
έργο τέχνης που αφηγείται την ιστορία ενός
την εικόνα πορτρέτου.
πλατφόρμα
› Talk about the difference between
a selfie and self-portrait. ατόμου. Το έργο τέχνης μπορεί να κατασκευαστεί
› How do artists reveal their μέσου
identity inκοινωνικής
self-portraits?
από οποιοδήποτε υλικό, από ζωγραφική σε
Η απάντηση στην ερώτηση «Τι συμβαίνει πριν η φωτογραφία πραγματοποιηθεί:
ποιες είναι
› How do female artists depict their identity in self-portraiture?
δικτύωσης
για
καμβά έως μια περφόρμανς!»
› How important is the medium you use in portraying your identity?
οι επιλογές του φωτογράφου;» έχει πια αλλάξει;
› Do artists consider class inδιαμοιρασμό
self-portraiture?
›
›
›

How is our identity shaped by the people around us?
How does the construct of race influence self-portraiture?
Do you think that gender matters in self-portraits?

Φωτογραφίες
(e-portfolio,
Padlet...) +
PORTRAITS.PDF.

https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/zurichyoung-portrait-prize-2020/what-portrait

«Πορτρέτο είναι η απεικόνιση
ενός συγκεκριμένου ατόμου. Μια
αυτοπροσωπογραφία είναι το πορτρέτο ενός
καλλιτέχνη από τον ίδιο του τον εαυτό»
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

45’

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

με

Ηθική και δεοντολογία
Ο συντονιστής παρουσιάζει τη δοκιμασία στους νέους: «αυτό το εργαστήριο είναι σαν
Ομαδική εργασία
Τα έργα των συμμετεχόντων μπορούν να
ένα παιχνίδι, εσύ είσαι ο φωτογράφος και ένας από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες
θα
(2 έως 3 άτομα).
When approaching each booth, participants will have: -- a table with all sorts of
κοινοποιηθούν
στο διαδίκτυο αφού οι
απεικονιστεί». Στη συνέχεια, ο συντονιστής δίνει ένα πορτρέτο σε κάθε συμμετέχοντα
attributes you can use to influence your image (pre-photographic production)
such
as props, costumes. Several backgrounds (can be used billboards,συμμετέχοντες
painted panels,
δώσουν τη συγκατάθεσή τους
(εκτυπωμένη εικόνα ή κοινοποιεί ΣΥΝΔΕΣΜΟ προς εικόνες). Οι συμμετέχοντες
παρατηρούν
Υλικά:
cloths, curtains...) and an extra green screen. -- the facilitator who will guide particή μπορούν να διατηρηθούν εκτός διαδικτύου
τα πορτρέτα προσεκτικά και, με την καθοδήγηση του Συντονιστή, τα αναλύουν
› καρέκλες
ipants(σύμφωνα
through your image building
process: “Who are you? What is the message
(offline).
you want to share in this specific
context? How do I represent myself?”
με το Υπόδειγμα ανάλυσης εικόνων που βρίσκεται στο Μέρος 1 - 7 του Οδηγού
› διαδίκτυο.
Εκπαιδευτικού). Αυτό θα βοηθήσει στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ
στρατηγικών
10’ + των The
facilitator introduces the BOOTH 1: “In this booth, you can ask your friend to
Work in pairs.
15’ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
make a photograph
of yourselfPORTRAITS
that is for personal
και των προθέσεων του φωτογράφου κατά τη λήψη της φωτογραφίας.
οι
PDFuse only. This picture will only
Αξιολόγηση
come out in an analog way - wich means it will be printed.
Materials:
συμμετέχοντες μπορούν να εργαστούν σε ζευγάρια και να γράψουν τις παρατηρήσεις
τους
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
props, να βρει πηγές που θα τον
O
συντονιστής
μπορεί
Think this will be a portrait of you for your closest friends and family. It can be, for
στο προσωπικό τους σημειωματάριο για να τις συμβουλευτούν αργότερα. example, a picture you take forπρος
τις
εικόνες
costumes,
a family album that will disappear βοηθήσουν
into your moth- να αξιολογήσει
το εργαστήριο στον
backgrounds,
er’s cupboards and will appearστο
againαρχείο
in 10 years!”
pdf +
Οδηγό Εκπαιδευτικού.
billboards...
Ο συντονιστής προσθέτει άλλο ένα στοιχείο για τη δημιουργία του 10’
νέου
πορτρέτου.
Το
σημειωματάριο
+ Internet +
+
The facilitator introduces the BOOTH 2: “In this booth, you can ask your friend to
Smartphone
άτομο που θα φωτογραφηθεί θα θέσει έναν όρο στον φωτογράφο (ο
μια aπρόταση
15’ όρος, make
photograph of yourself+that
is for personal use, but have a digital output.
τυπωμένες
Πλήρης περιγραφή
και σύνδεσμοι αναφοράς
camera +
For example, your next profile picture on Instagram.”
τυπωμένη σε χαρτί, μοιράζεται τυχαία από τον συντονιστή). Ο φωτογράφος θα πρέπει
φράσεις (όροι).
Τι κάνει κάτι να θεωρείται
πορτρέτο; «Ο πιο
computer
να συμφωνήσει να τραβήξει τη φωτογραφία σύμφωνα με τον όρο αυτόν.
ΟιTheόροι
μπορεί
(optional)
10’ to
facilitator
introduces the BOOTH 3: “In this booth, you can askσημαντικός
your friend to κανόνας
όταν κάνετε ένα πορτρέτο
+
printer
+
15’
make
a
photograph
of
yourself
that
is
for
both
digital
and
analog
output,
but
for
a
να είναι πολύ αστείοι, για παράδειγμα: «Θέλω να φωτογραφηθώ σαν να πέφτω, θέλω να
είναι ότι δεν υπάρχουν
κανόνες. Ένα θέμα
image edition
social / societal use.
φωτογραφηθώ με το ένα μάτι κλειστό και το άλλο ανοιχτό, δεν θέλω να φαίνεται
η μύτη
μπορείτε να το βάλετε
να ποζάρει ή να το
apps like PS
For example: the image that will be on the cover of tomorrow’s (online and print)
EXPRESSΜπορείτε
or
μου.»
αποτυπώσετε φυσικά.
να επιλέξετε
newspaper, over the whole country.
other.
ναcover
μεταβάλλετε
τον φωτισμό σε ένα στούντιο
What social issue do you want to point out? TIP: Choose a magazine
with a
portrait of someone representing a social issue you think is relevant.
Now,
you
can
φωτογραφίας ή να χρησιμοποιήσετε φυσικό
Οι συμμετέχοντες ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΝ: Τα στοιχεία προς παρατήρηση (τα χαρακτηριστικά
Ομαδική εργασία
photograph yourself as if you were the one representing that issue.”
φωτισμό. Δεν υπάρχουν κανόνες, αλλά κάθε
του πορτρέτου) θα αποτελέσουν τη βάση για τη φωτογραφία. Ο φωτογράφος θα πρέπει
(2 έως 3 άτομα)
0’ to
EXTRA:
3 can have a green screen so that participants can digitally
change
απόφαση
που παίρνουμε αλλάζει τον τρόπο
να ΣΚΕΦΤΕΙ ΠΩΣ θα φωτογραφίσει τον άλλον σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά
τουBooth
πρώτου
15’
the backgound of their photographs. Participants can search for an image on the inμε τον οποίο αντιλαμβάνεται ο θεατής τη
πορτρέτου αλλά και σύμφωνα με τον όρο που του έχει θέσει το άτομο που ternet
απεικονίζεται.
Υλικά:
or make a photo that relates
to the social issue and use it as the background
φωτογραφία.
for their cover. Facilitators can›suggest
an app
like PS Express. With
a green screenl Κάθε ένας από εμάς έλαβε αυτά
Κάμερα
από
in this booth, it will be easy to do the photo-montage.
τα στοιχεία υπόψη όταν φτιάχναμε αυτά τα
smartphone
πορτρέτα φίλων, συγγενών και αγνώστων.»
15’ to
The facilitator asks participants to share their portraits - the ones they picked and

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

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 πως 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.

30’

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2: δημιουργική χρήση ψηφιακών εργαλείων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
80’ με 120’

INDEX

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

2 . ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΡΤΡΕΤΑ
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΟΧΟΙ
› Ενίσχυση ικανοτήτων πάνω στην οργάνωση ψηφιακού περιεχομένου.
Παροχή ερεθισμάτων για περαιτέρω στοχασμό σχετικά με ζητήματα
απορρήτου και ιδιωτικότητας τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και για τους
άλλους.
› Πειραματισμός με νέα ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία και επεξεργασία
εικόνων, ήχων και βίντεο.

60’

Εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή Improvisa App. Ο συντονιστής παρουσιάζει
την ιστορία, τη λειτουργία και τις δυνατότητες της εφαρμογής, καθώς και ορισμένα
παραδείγματα (σχετικά με το θέμα του εργαστηρίου). Δίνεται λίγος χρόνος στους
συμμετέχοντες για να παίξουν με την εφαρμογή.
Οι συμμετέχοντες αναζητούν φωτογραφικό υλικό που σχετίζεται ταυτόχρονα τόσο με το
ιδιωτικό όσο και με το συλλογικό περιβάλλον κάποιου (όπως για παράδειγμα φωτογραφίες
της Nan Goldin (1)) ή ομάδες φίλων κ.λπ. Οι συντονιστές βοηθούν στην παρουσίαση και
αναλύουν μερικά παραδείγματα και επίσης συμμετέχουν στην ανάλυση ορισμένων εκ των
εικόνων (σύμφωνα με το υπόδειγμα ανάλυσης εικόνων που βρίσκεται στο Μέρος 1 - 7 του
Οδηγού Εκπαιδευτικού).

0’
με

90’

Προετοιμάστε τον χώρο/δωμάτιο:
› Καρέκλες και τραπέζια.
› Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
› Βιντεοπροβολέας και υπολογιστής για την προβολή του IMAGES.PDF.
› Ένα smartphone ανά ομάδα συμμετεχόντων (τουλάχιστον).

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ �ΩΤΟΓΡΑ�ΗΣΗΣ: Ο συντονιστής βοηθά στην οργάνωση των εργασιών της
συνάντησης και στη δημιουργία ομάδων εργασίας. Κάθε ομάδα, ενεργώντας ανεξάρτητα
από τις άλλες, αποφασίζει ποιος και τι είδος ιδιωτικού-συλλογικού περιβάλλοντος θα
φωτογραφηθεί και προετοιμάζει τη φωτογράφηση. Αποφασίζεται η τοποθεσία της
φωτογράφησης, αναζητούνται τα απαραίτητα μέσα, διαμορφώνονται χρονοδιαγράμματα
κ.λπ. Συμβουλή: κάθε ομάδα μπορεί να καταρτίσει έναν πίνακα με τα θέματα του
φωτογραφικού σχεδίου.

Υλικά:
› καρέκλες
› διαδίκτυο
› βιντεοπροβολέας
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ προς
παραδείγματα
βίντεο.
Smartphones
+ εφαρμογή
Improvisa.
Ομαδική εργασία
(2 έως 3 άτομα)
Υλικά:
Κάμερα από
smartphone

ΦΩΤΟΓΡΑ�ΗΣΗ: Κάθε ομάδα συγκεντρώνεται για την προγραμματισμένη φωτογράφηση.
Σημείωση: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΤΕ, ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΛΠ. Αναφορικά με τη χρήση εικόνων
άλλων ανθρώπων, ο συντονιστής μπορεί να συμβουλευτεί το σημείο όπου γίνεται λόγος για
«δικαιώματα επί της εικόνας» στο Παράρτημα του Οδηγού Εκπαιδευτικού > Περισσότερες
πληροφορίες > Νομικές πηγές.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Πριν από τη δραστηριότητα:
› Προετοιμάστε τους ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ για τα παραδείγματα των βίντεο.
› Εγκαταστήστε την εφαρμογή Improvisa App (βλ. Εργαλειοθήκη).

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν παραδείγματα έργων βίντεο των Nan Goldin (1) και Robert
Wilson (2).

Ομαδική
συζήτηση.

45’
με

60’

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΗΧΟ: Ο ήχος θα λειτουργήσει ως βασικό στοιχείο για μια αφήγηση πολυμέσων. Ο
συντονιστής αναπαράγει ηχητικό υλικό που σχετίζεται με το αστικό περιβάλλον, τη μουσική,
ήχους περιβάλλοντος κ.λπ., από τη συλλογή της εφαρμογής Improvisa(4) και προβάλλει
αποσπάσματα από βίντεο του Robert Wilson (2) στα οποία η αναλογία εικόνας/ήχου έχει
ιδιαίτερη σημασία. Οι συμμετέχοντες ακούν και αναλύουν.
Ο συντονιστής εξηγεί ορισμένα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένες από τις δυνατότητες αναφορικά με τη χρήση
προϋπάρχοντος οπτικού και ηχητικού υλικού (συμβουλευτείτε το Μέρος 1 - 7 του Οδηγού
Εκπαιδευτικού).
Εξερευνήστε το ηχητικό υλικό και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Improvisa για έναν πρώτο
πειραματισμό πάνω στον συνδυασμό ήχου και εικόνας

Ομαδική
συζήτηση
Υλικά:
καρέκλες +
διαδίκτυο +
βιντεοπροβολέας
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ προς
παραδείγματα
βίντεο.
Smartphones
+ εφαρμογή
Improvisa.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

με

Ο συντονιστής παρουσιάζει τις δραστηριότητες του εργαστηρίου, οι οποίες θα συνδυάζονται
με φωτογράφηση περιβάλλοντος, επεξεργασία ήχου, συνδυασμό εικόνας και ήχου, συλλογική
δημιουργία μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων, ερμηνεία και επανερμηνεία.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

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.

50’

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

3 . ΒΙΝΤΕΟΠΟΡΤΡΕΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
185’ με 420’

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ 3: εκμάθηση νέου ψηφιακού εργαλείου.

45’
με

60’
45’
με

60’

Smartphone
+ εφαρμογή
Improvisa

Ως ομάδα, κάντε μια σύντομη παρουσίαση των άλμπουμ που δημιουργήσατε/μοιραστήκατε
(μέγιστη διάρκεια παρουσίασης: 3' ανά ομάδα). Κάθε συμμετέχων μπορεί, ανεξάρτητα από τους
υπόλοιπους, να αλληλεπιδράσει με τα άλμπουμ που δημιουργήθηκαν από άλλες ομάδες και να
φτιάξει τις δικές του συνθέσεις και οπτικοακουστικές ηχογραφήσεις. Ο συντονιστής ωθεί τους
συμμετέχοντες να συζητήσουν τη διαδικασία που ακολουθείται στα πλαίσια του εργαστηρίου
αναφορικά με τον συνδυασμό ειδών για την επίτευξη μιας γεμάτης νόημα αφήγησης που
χαρακτηρίζεται από πολυδιάστατες αντιλήψεις και την κατασκευή προσωπικών νοημάτων.
Συζητήστε για την απεικόνιση τόσο του εαυτού σας όσο και σε συλλογικό επίπεδο και για το
φανταστικό. Πώς η κάθε ομάδα μετουσίωσε μια Συλλογική δημιουργία σε καλλιτεχνική και
εκφραστική πρακτική.

Συζήτηση.
διαδίκτυο +
βιντεοπροβολέας
+ εφαρμογή
Improvisa

Άλλες επιλογές
Ο Συντονιστής μπορεί να αλλάξει τη
δομή του εργαστηρίου ανάλογα με τη
βούληση, τη φαντασία και τις γνώσεις του/
της, παρακάμπτοντας ή προσαρμόζοντας
οποιαδήποτε δραστηριότητα στις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα της ομάδας.
Αξιολόγηση
O συντονιστής μπορεί να βρει πηγές που θα τον
βοηθήσουν να αξιολογήσει το εργαστήριο στον
Οδηγό Εκπαιδευτικού.
Πλήρης περιγραφή και σύνδεσμοι αναφοράς
Παραδείγματα έργων τέχνης που συνδυάζουν
εικόνα και ήχο:
(1) Nan Goldin
http://search.freefind.com/find.html?si=61902956&pid=r&n=0&_charset_=UTF-8&bcd=%C3%B7&query=nan+goldin
https://ubu.com/film/goldin_life.html
http://collection.emst.gr/en/projects/%ce%9f%ce%bb%ce%bf%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b1%cf%87%ce%b7/

(2) Robert Wilson: Video Portraits
http://www.robertwilson.com/video-portraits
https://www.youtube.com/watch?v=AROzD3YStGI
https://www.youtube.com/watch?v=llDq0TIPHwo
https://www.youtube.com/watch?v=PmKrrovneTU
https://www.youtube.com/watch?v=Md-WjgFpB5A
https://www.youtube.com/watch?v=-8yAlNdMT2c

(3) Εκπαιδευτικό υλικό – Εγχειρίδιο χρήσης
λογισμικού Audacity
https://www.audacityteam.org/

(4) Συλλογή Improvisa - Αστικοί ΗΧΟΙ και
ΜΟΥΣΙΚΗ
Link to pdf

(5) https://freesound.org/ (απαιτείται σύνδεση)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Οι συμμετέχοντες δημιουργούν κάνοντας χρήση της εφαρμογής Improvisa. Εν πρώτοις, οι
συντονιστές τους βοηθούν με την εκμάθηση του πώς να δημιουργούν και να μοιράζονται
άλμπουμ μέσω της εφαρμογής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ IMPROVISA (6). Οι
διάφορες ομάδες συμμετεχόντων μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους άλμπουμ στην
εφαρμογή Improvisa συνδυάζοντας εικόνες και ήχους. Από κοινού, οι ομάδες αποφασίζουν
ποια και πόσα άλμπουμ θα κοινοποιήσουν προς χρήση από άλλους.

Υλικά:
Υπολογιστής

Ηθική και δεοντολογία
Τα έργα των συμμετεχόντων μπορούν να
κοινοποιηθούν στο διαδίκτυο αφού οι
συμμετέχοντες δώσουν τη συγκατάθεσή τους
ή μπορούν να διατηρηθούν εκτός διαδικτύου
(offline).

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

90’

Ομαδική εργασία
(2 έως 3 άτομα)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

με

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ: Ο συντονιστής βοηθά τους συμμετέχοντες να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν
το λογισμικό Audacity για να δημιουργήσουν τα δικά τους ηχητικά δείγματα – Εγχειρίδιο
χρήσης λογισμικού Audacity (3). Οι συμμετέχοντες εξερευνούν το λογισμικό Audacity και
πειραματίζονται με τη δημιουργία ηχητικών δειγμάτων χρησιμοποιώντας το λογισμικό
και δωρεάν προσβάσιμο ηχητικό υλικό το οποίο τους δίδεται. Οι συμμετέχοντες μπορούν
να καταγράψουν ήχους ή να χρησιμοποιήσουν ήχους από τη συλλογή του αποθετηρίου
ηχητικών δειγμάτων FreeSound (5) ή τη συλλογή της εφαρμογής Improvisa (4) για να
τους επανεπεξεργαστούν δημιουργώντας έτσι νέους ήχους. Σημείωση: Μπορείτε να
ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΗΜΑ και να χρησιμοποιήσετε ήχους από τη συλλογή του
αποθετηρίου ηχητικών δειγμάτων FreeSound (5) ή τη συλλογή της εφαρμογής Improvisa (4) χωρίς να τους επεξεργαστείτε με το λογισμικό Audacity. Αυτοί οι ήχοι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τις εικόνες.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

0’

50’

145’ με 190’

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ προς
παραδείγματα.

στους ανθρώπους να συνδεθούν με σκοπό την επίτευξη ενός συλλογικού
στόχου (συμβάλλοντας έτσι στην εδραίωση της ανεκτικότητας και της
ενσυναίσθησης).
› Ενίσχυση της ικανότητας νέων/συμμετεχόντων για ομαδική συνεργασία.

›
›
›
›

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

› Κατανοήστε πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να επιτρέψουν

Τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Τι είναι ο ακτιβισμός;
Τι είναι ο ακτιβισμός μέσω του διαδικτύου;
Χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιράζεστε προσωπικές ιστορίες
ή μοιράζεστε θέματα που αφορούν σε μια ευρύτερη κοινότητα;

Ο συντονιστής ρωτάει σχετικά με παραδείγματα ακτιβισμού στον πραγματικό κόσμο,
παραδείγματα ψηφιακού ακτιβισμού και παραδείγματα που αποτελούν σύνθεση και των
δύο. Τα παραδείγματα μπορεί να αφορούν σε τοπικά, εθνικά και διεθνή ζητήματα, όπως
για παράδειγμα, την κλιματική αλλαγή, το κίνημα Black Lives Matter, τους πρόσφυγες κ.λπ.
Ακολουθεί συζήτηση.

30’
με

35’

Ο συντονιστής παραθέτει παραδείγματα τέχνης και ακτιβισμού ενώ ωθεί τους
συμμετέχοντες να συζητήσουν: καλλιτέχνες και έργα τέχνης που συνδέονται με διάφορα
κοινωνικά ή πολιτικά ζητήματα. Για παράδειγμα, έργα τέχνης από τη μόνιμη συλλογή του
ΕΜΣΤ από καλλιτέχνες όπως οι Andrea Bowers (2), Kendell Geers (3) και Francis Alÿs (4).
Άλλα παραδείγματα:

Προετοιμάστε τον χώρο/δωμάτιο:
› Καρέκλες και τραπέζια.
› Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
› Βιντεοπροβολέας και υπολογιστής για την προβολή του IMAGES.PDF.
› Ένα smartphone ανά ομάδα συμμετεχόντων (τουλάχιστον).
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1: βασική χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Σύνδεσμος βίντεο (5): Vieja Gloria (2003) του Andrea Bowers. Ένα ντοκιμαντέρ (6) για τη
διαμάχη μεταξύ του John Quigley και των αρχών του Λος Άντζελες. Ο Quigley ήθελε να
σώσει την «Old-Glory» μια δρυς 400 ετών που βρισκόταν στη Βαλένθια της Καλιφόρνια.

20’
με

30’

Χρόνος δημιουργικότητας! Ο συντονιστής οργανώνει τη δραστηριότητα σε ομάδες των
3 έως 5 συμμετεχόντων. Ο συντονιστής δίνει απαντήσεις σε πρόσθετα ερωτήματα και
ενθαρρύνει τους νέους. Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να κάνουν τη δημιουργική
εργασία ανεξάρτητα ως ομάδα και, στη συνέχεια, να την παρουσιάσουν.
Ο σκοπός της δημιουργικής εργασίας είναι να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση του κόσμου
για ένα τοπικό κοινωνικό ζήτημα που συνδέεται με μια συγκεκριμένη κοινότητα ή για ένα
ζήτημα οικουμενικού ενδιαφέροντος, για παράδειγμα: ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. (μπορεί
να είναι ένα έργο τέχνης, μια αφίσα με συνθήματα, μια εκστρατεία ενημέρωσης σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ή σελίδα στο facebook, κ.λπ.).
Ο συντονιστής αναλύει τη διαδικασία: «για να σκεφτούμε συλλογικά πώς να φτιάξουμε
μια αφίσα, θα χρησιμοποιήσουμε μια μέθοδο που θα την ονομάσουμε Συγκλίνουσα/
Αποκλίνουσα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και προσπαθήστε να μην υπερβείτε
τους χρόνους που σας υποδεικνύονται - είναι σημαντικό να διατηρήσετε τον ρυθμό και την
δυναμική της ομάδας!:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Υλικά:
› καρέκλες
› διαδίκτυο
› βιντεοπροβολέας

Ο συντονιστής καλεί τους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος στη συζήτηση, διευκολύνει
τη διεξαγωγή της συζήτησης και μοιράζει τον χρόνο μεταξύ των συμμετεχόντων ώστε να
εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον ακτιβισμό.
Παραδείγματα:

ΣΤΟΧΟΙ

Πριν από τη δραστηριότητα:
› Προετοιμάστε τους ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ για παραδείγματα.
› Χαρτί Α2 ή Α1 (2 μεγάλα φύλλα χαρτιού ανά ομάδα), αυτοκόλλητα χαρτάκια
post-it, σκούρους μαρκαδόρους (μαύρο, μπλε), μολύβι ή στυλό.
› Ετοιμάστε μια ιδιωτική πλατφόρμα μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να
μοιραστείτε τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων (e-portfolio, padlet...).

Θέματα για να ανοίξετε μια πολύ σύντομη εισαγωγική συζήτηση: Μπορείτε να σκεφτείτε
τρόπους για να ευαισθητοποιήσετε τους άλλους πάνω σε κάποιο θέμα; Τον τελευταίο
καιρό, έχετε δει κάποια εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με κάποιο κοινωνικό ή πολιτικό
ζήτημα; Μπορείτε να την περιγράψετε; [Μπορείτε να παρουσιάσετε μια εικόνα από
κάποιον σχετικό ιστότοπο όπως το avaaz.org (1)].

Ομαδική συζήτηση.

1. Παρακαλώ επιλέξτε ένα κοινωνικό ζήτημα που θεωρείτε σημαντικό. Γράψτε το θέμα με
μεγάλα και κεφαλαία γράμματα στο χαρτί.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

με

Ο συντονιστής κάνει μια σύντομη παρουσίαση του εργαστηρίου. Παράδειγμα: «Αυτό το
εργαστήριο αποτελείται από δύο μέρη: στο πρώτο μέρος θα συζητήσουμε το ζήτημα των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τον ακτιβισμό.»

Ομαδική εργασία (3
έως 5 άτομα)
Υλικά:
› A2 ή A1 χαρτί (2
μεγάλα φύλλα
χαρτιού ανά
ομάδα)
› αυτοκόλλητες
σημειώσεις
› σκούροι
μαρκαδόροι
(μαύρο, μπλε)
› μολύβι ή στυλό.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

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.

45’

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αξιολόγηση
O συντονιστής μπορεί να βρει πηγές που θα τον
βοηθήσουν να αξιολογήσει το εργαστήριο στον
Οδηγό Εκπαιδευτικού.

4. Για τα επόμενα 10' συζητήστε και αναλύστε αυτές τις λέξεις. Χρησιμοποιώντας μερικές
από αυτές γράψτε κάποιες προτάσεις. Σκοπός είναι να τραβήξετε την προσοχή των
άλλων πάνω στο θέμα που επιλέξατε. Επιλέξτε τα πιο σημαντικά.

30’

1. Κοιτάξτε γύρω σας. Επιλέξτε ένα στοιχείο που σχετίζεται με το ζήτημά σας και τραβήξτε
μια φωτογραφία. Μπορεί να είναι δέρμα, ουρανός, φύλλο, τούβλο...

Κάμερα από
smartphone +
εφαρμογή
PS Express ή άλλη
παρόμοια εφαρμογή

Συμβουλές: εάν το χρώμα των γραμμάτων δεν ξεχωρίζει από το φόντο της εικόνας σας,
δοκιμάστε να τοποθετήσετε τη φράση μέσα σε ένα ορθογώνιο που θα έχει χρώμα που
κάνει αντίθεση.
Άλλη ιδέα: μπορείτε να κόψετε ένα στοιχείο της εικόνας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή
PS Express ή άλλη παρόμοια εφαρμογή. Επιλέξτε ένα χρώμα για το φόντο της αφίσας που
κάνει καλή αντίθεση με το χρώμα του στοιχείου και της πρότασης. Συνθέστε την αφίσα με
το στοιχείο και τις λέξεις της πρότασης με τρόπο διασκεδαστικό!»

με

45’

Τέλος, οι συμμετέχοντες μπορούν να τραβήξουν μια φωτογραφία της δημιουργικής
τους εργασίας και να ξεκινήσουν μια εκστρατεία ενημέρωσης με άλλα μέλη της ομάδας,
χρησιμοποιώντας την ως σλόγκαν ή αφίσα για μια εκστρατεία ενημέρωσης σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ή σελίδα στο facebook κ.λπ.

(3) https://collection.emst.gr/en/projects/
(4) https://collection.emst.gr/en/projects/camgun-84/
(5) https://vimeo.com/389371585
html

3. Τοποθετήστε τη φωτογραφία και την πρόταση μαζί, δημιουργώντας έτσι μια αφίσα

Ο συντονιστής καλεί τους συμμετέχοντες να μοιραστούν την εργασία, εξηγώντας τις
επιλογές που έκαναν και αναλύοντάς τες με όλη την ομάδα. Χρησιμοποιήστε μια ιδιωτική
πλατφόρμα μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστείτε τα αποτελέσματα.

(2) https://collection.emst.gr/en/projects/border-angels/

(6) https://www.guidedvd.com/artist_andrea_bowers.

2. Επιλέξτε 1 χρώμα. Μην ξεχνάτε πως τα χρώματα έχουν συνυποδηλώσεις που σχετίζονται
συνήθως με συναισθήματα/ ψυχολογικές καταστάσεις ή ενέργειες. Για παράδειγμα, το
κόκκινο με τη φωτιά, το αίμα, τον πόλεμο, τον αισθησιασμό και τον κίνδυνο, το μπλε με
την ηρεμία, τη σταθερότητα, το βάθος, τον ωκεανό και τον ουρανό, τη θλίψη. Γράψτε
την πρότασή σας με χρώμα.

30’

(1) https://secure.avaaz.org

Συζήτηση.
› διαδίκτυο
› βιντεοπροβολέας
› Ιδιωτική
πλατφόρμα
μέσου κοινωνικής
δικτύωσης για
διαμοιρασμό
Φωτογραφίες
(e-portfolio,
Padlet...)

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

με

Ο συντονιστής εξηγεί το επόμενο βήμα της δημιουργικής εργασίας: «Οι προτάσεις που
έχετε επιλέξει είναι η βάση για να δημιουργήσετε μια αφίσα η οποία θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την προώθηση μιας εκστρατείας ενημέρωσης. Το επόμενο στάδιο αυτής
της δραστηριότητας είναι να συνθέσετε μια εικόνα η οποία θα οπτικοποιήσει την πρότασή
σας.

Πλήρης περιγραφή και σύνδεσμοι αναφοράς

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

20’

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

3. Εντός 2', γράψετε ξανά όσες περισσότερες λέξεις μπορείτε που σχετίζονται με το θέμα
που επέλεξε η ομάδα σας. Θυμηθείτε, ο κύριος σκοπός εδώ είναι η ποσότητα, οπότε
μην το πολυσκέφτεστε. Κάθε λέξη πρέπει να γραφτεί σε διαφορετικό χαρτί - μπορείτε να
κόψετε μικρά κομμάτια χαρτιού ή χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητα χαρτάκια post-it

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

Ηθική και δεοντολογία
Τα έργα των συμμετεχόντων μπορούν να
κοινοποιηθούν στο διαδίκτυο αφού οι
συμμετέχοντες δώσουν τη συγκατάθεσή τους
ή μπορούν να διατηρηθούν εκτός διαδικτύου
(offline).

2. Για τα επόμενα 10' συζητήστε και αναλύστε τις λέξεις αυτές με την ομάδα σας. Όλοι μαζί
επιλέξτε τις πιο σημαντικές λέξεις και γράψτε τις με κεφαλαία γράμματα. Οργανώστε
αυτές τις λέξεις σε ομάδες και ονοματίστε το θέμα που κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει.
Επιλέξτε το πιο σημαντικό θέμα και γράψτε το με μεγάλα και με κεφαλαία γράμματα σε
ένα άλλο φύλλο χαρτιού.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ προς
παραδείγματα
βίντεο.

Ο συντονιστής παρουσιάζει την ιστορία, τη λειτουργία και τις δυνατότητες της εφαρμογής,
καθώς και ορισμένα παραδείγματα (που σχετίζονται με το θέμα του εργαστηρίου). Δίνεται
λίγος χρόνος στους συμμετέχοντες για να παίξουν με την εφαρμογή.
Ο συντονιστής παρουσιάζει και συζητά παραδείγματα αλληλουχιών Muybridge (1) και
βοηθά στην ανάλυση ορισμένων εκ των εικόνων (σύμφωνα με το Υπόδειγμα ανάλυσης
εικόνων που βρίσκεται στο Μέρος 1 - 7 του Οδηγού Εκπαιδευτικού). Οι συμμετέχοντες
μαθαίνουν για τις πρώτες φωτογραφικές σεκάνς, τη βάση του animation και του
κινηματογράφου. Ο συντονιστής βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πώς
λειτουργούν και τις δυνατότητές τους.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Πριν από τη δραστηριότητα:
› Προετοιμάστε τους ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ για τα παραδείγματα των βίντεο.
› Ένα smartphone ανά ομάδα συμμετεχόντων (τουλάχιστον).
› Εγκαταστήστε την εφαρμογή Improvisa App (βλ. Εργαλειοθήκη).

Ο συντονιστής δίνει έμφαση σε ορισμένες τεχνικές συμβουλές για την αλληλουχία εικόνων:
ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός καρέ σε κάθε σεκάνς (12), η χρήση timelapse για τον
έλεγχο της λήψης των καρέ, και άλλα.

50’
με

60’

45’
με

60’

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ για τη δημιουργία αλληλουχιών κινήσεων: Ο συντονιστής βοηθά στην
οργάνωση των εργασιών της συνάντησης και στη δημιουργία ομάδων εργασίας. Οι
συμμετέχοντες πρέπει να σκεφτούν τι είδους αλληλουχίες θέλουν να δημιουργήσουν
και να φτιάξουν ένα σχέδιο εργασίας (πολύ μικρό Storyboard). Η φωτογράφηση μπορεί
να πραγματοποιηθεί σε διάφορες τοποθεσίες, ανάλογα με τα σχέδια εργασίας. Για
παράδειγμα, οι ομάδες μπορούν να τραβήξουν εικόνες στον δρόμο ή μπορείτε να στήσετε
ένα σκηνικό σε ένα δωμάτιο. Το σημαντικό είναι να τραβήξετε πολλές αλληλουχίες
κινήσεων.

Κάμερα από
smartphone

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΗΧΟ: Ο ήχος θα λειτουργήσει ως βασικό στοιχείο για μια αφήγηση πολυμέσων.
Ο συντονιστής αναπαράγει ηχητικό υλικό που σχετίζεται με το αστικό περιβάλλον, τη
μουσική, ήχους περιβάλλοντος κ.λπ., από τη συλλογή της εφαρμογής Improvisa (2). Οι
συμμετέχοντες ακούν και αναλύουν.

Ομαδική
συζήτηση.

Ο συντονιστής εξηγεί ορισμένα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένες από τις δυνατότητες αναφορικά με τη χρήση
προϋπάρχοντος οπτικού και ηχητικού υλικού (συμβουλευτείτε το Μέρος 1 - 7 του Οδηγού
Εκπαιδευτικού).
Εξερευνήστε το ηχητικό υλικό και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Improvisa για έναν
πρώτο πειραματισμό πάνω στον συνδυασμό ήχου και εικόνας. Ο συντονιστής βοηθά στην
εκμάθηση της δημιουργίας και του διαμοιρασμού των άλμπουμ με τη χρήση της εφαρμογής
Improvisa ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ IMPROVISA (3).

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Υλικά:
› καρέκλες
› διαδίκτυο
› βιντεοπροβολέας

Εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή Improvisa.

Προώθηση του μηνύματος πως οι άνθρωποι ανήκουν και ταυτίζονται με
διάφορες κουλτούρες.
› Προώθηση του μηνύματος πως ο πολιτισμός είναι ρευστός και δυναμικός.
› Πειραματισμός με νέα ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία και
επεξεργασία εικόνων.

Προετοιμάστε τον χώρο/δωμάτιο:
› Καρέκλες
› Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
› Βιντεοπροβολέας

Ομαδική
συζήτηση.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο συντονιστής εξηγεί τη διαδικασία του εργαστηρίου: "να δημιουργήσουμε σύντομες
αλληλουχίες εικόνων που αποτυπώνουν συγκεκριμένη κίνηση σε συγκεκριμένα πλαίσια
(π.χ. δρόμοι, αθλήματα, συναυλίες, σχολείο). Μόλις δημιουργηθούν οι αλληλουχίες, θα
τις αποσυνθέσουμε και ανασυνθέσουμε με τρόπο τυχαίο μέσω της εφαρμογής Improvisa,
η οποία γίνεται έτσι αναπαραγωγέας αλληλουχιών. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε
ήχους στις εικόνες, έτσι ώστε όποιος αλληλεπιδρά να μπορεί να δημιουργήσει μια ταινία
κινουμένων σχεδίων με διαφορετικό soundtrack κάθε φορά, ανάλογα με τα πλήκτρα που
πατάμε."

› Ενίσχυση των ικανοτήτων πάνω στην οργάνωση ψηφιακού περιεχομένου.

ΕΠΙΠΕΔΟ 3: εκμάθηση νέου ψηφιακού εργαλείου.

230’ με 390’

60’

ΣΤΟΧΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

με

Ο συντονιστής παρουσιάζει τις δραστηριότητες του εργαστηρίου και ένα σύντομο ιστορικό
της κινούμενης εικόνας: «Με την εμφάνιση του κινηματογράφου στις αρχές του 20ου αιώνα
και τον εκδημοκρατισμό που επέφερε το βίντεο στη δεκαετία του 1970, τα πορτρέτα μας
απέκτησαν κίνηση. Όταν παρακολουθούμε μια ταινία, αφήνουμε τον εαυτό μας να γίνει
κομμάτι της ζωής που εξελίσσεται στην οθόνη και προβάλλουμε τα δικά μας συναισθήματα
στους χαρακτήρες που βλέπουμε. Όπως οι εικόνες που βλέπουμε σε βιβλία, περιοδικά
και αφίσες, έτσι και οι ταινίες και τα βίντεο γίνονται οι βασικές αναφορές του οπτικού μας
πολιτισμού. Έτσι, σε αυτό το εργαστήριο, θα χρησιμοποιήσουμε και την κινούμενη εικόνα
για να φτιάξουμε πορτρέτα».

Υλικά:
› καρέκλες
› διαδίκτυο
› βιντεοπροβολέας
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ προς
παραδείγματα
βίντεο.
Smartphones
+ εφαρμογή
Improvisa.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

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.

45’

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

2. ΣΤΑΣΟΥ, ΚΟΙΤΑ ΚΑΙ
ΑΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

45’
με

60’

45’
με

60’

Smartphones
+ εφαρμογή
Improvisa.

Ως ομάδα, κάντε μια σύντομη παρουσίαση των άλμπουμ που δημιουργήσατε/μοιραστήκατε
(μέγιστη διάρκεια παρουσίασης: 3' ανά ομάδα). Κάθε συμμετέχων μπορεί, ανεξάρτητα
από τους υπόλοιπους, να αλληλεπιδράσει με τα άλμπουμ που δημιουργήθηκαν από
άλλες ομάδες και να φτιάξει τις δικές του συνθέσεις και οπτικοακουστικές ηχογραφήσεις.
Ο συντονιστής ωθεί τους συμμετέχοντες να συζητήσουν τη διαδικασία που ακολουθείται
στο πλαίσιο του εργαστηρίου αναφορικά με τον συνδυασμό ειδών για την επίτευξη μιας
γεμάτης νόημα αφήγησης που χαρακτηρίζεται από πολυδιάστατες αντιλήψεις και την
κατασκευή προσωπικών νοημάτων. Συζητήστε για την απεικόνιση τόσο του εαυτού σας
όσο και σε συλλογικό επίπεδο και για το φανταστικό. Πώς η κάθε ομάδα μετουσίωσε μια
συλλογική δημιουργία σε καλλιτεχνική και εκφραστική πρακτική. Πώς οι άνθρωποι ανήκουν
και ταυτίζονται με πολλούς πολιτισμούς.

Συζήτηση.

Αξιολόγηση
O συντονιστής μπορεί να βρει πηγές που θα τον
βοηθήσουν να αξιολογήσει το εργαστήριο στον
Οδηγό Εκπαιδευτικού.
Πλήρης περιγραφή και σύνδεσμοι αναφοράς
(1) Muybridge sequence example
(2) Συλλογή Improvisa - Αστικοί ΗΧΟΙ και ΜΟΥΣΙΚΗ
Link to pdf
(3) Eγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής IMPROVISA
Link to pdf

› διαδίκτυο
› βιντεοπροβολέας
› εφαρμογή
Improvisa

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Οι συμμετέχοντες δημιουργούν κάνοντας χρήση της εφαρμογής Improvisa. Οι διάφορες
ομάδες συμμετεχόντων μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους άλμπουμ στην εφαρμογή
Improvisa συνδυάζοντας εικόνες και ήχους. Από κοινού, οι ομάδες αποφασίζουν ποια
και πόσα άλμπουμ θα κοινοποιήσουν προς χρήση από άλλους. Αναφορικά με τη χρήση
εικόνων και δημιουργιών άλλων ανθρώπων, ο συντονιστής μπορεί να συμβουλευτεί το
σημείο όπου γίνεται λόγος για «δικαιώματα επί της εικόνας» στο Παράρτημα του Οδηγού
Εκπαιδευτικού> Περισσότερες πληροφορίες > Νομικές πηγές.

Υπολογιστής.

Ηθική και δεοντολογία
Τα έργα των συμμετεχόντων μπορούν να
κοινοποιηθούν στο διαδίκτυο αφού οι
συμμετέχοντες δώσουν τη συγκατάθεσή τους
ή μπορούν να διατηρηθούν εκτός διαδικτύου
(offline).

(4) Εκπαιδευτικό υλικό – Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού
Audacity
https://www.audacityteam.org/
(5) https://freesound.org/ (απαιτείται σύνδεση)

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

90’

Ομαδική εργασία
(2 έως 3 άτομα).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

με

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ: Ο συντονιστής βοηθά τους συμμετέχοντες να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν
το λογισμικό Audacity για να δημιουργήσουν τα δικά τους ηχητικά δείγματα – Εγχειρίδιο
χρήσης λογισμικού Audacity (3). Οι συμμετέχοντες εξερευνούν το λογισμικό Audacity και
πειραματίζονται με τη δημιουργία ηχητικών δειγμάτων χρησιμοποιώντας το λογισμικό
και δωρεάν προσβάσιμο ηχητικό υλικό το οποίο τους δίδεται. Οι συμμετέχοντες μπορούν
να καταγράψουν ήχους ή να χρησιμοποιήσουν ήχους από τη συλλογή του αποθετηρίου
ηχητικών δειγμάτων FreeSound (5) ή τη συλλογή της εφαρμογής Improvisa (2) για να
τους επανεπεξεργαστούν δημιουργώντας έτσι νέους ήχους. Σημείωση: Μπορείτε να
ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΗΜΑ και να χρησιμοποιήσετε ήχους από τη συλλογή του
αποθετηρίου ηχητικών δειγμάτων FreeSound (5) ή συλλογή της εφαρμογής Improvisa
(4) χωρίς να τους επεξεργαστείτε με το λογισμικό Audacity. Αυτοί οι ήχοι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τις εικόνες.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

0’

Ο συντονιστής μπορεί να αφηγηθεί τον μύθο του Νάρκισσου από τον Οβίδιο (2) (ο
συντονιστής μπορεί να αναζητήσει μετάφραση στη γλώσσα των συμμετεχόντων).

20’

Επιπλέον, συντονίζει μια συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων πάνω στους μύθους και
τα θέματα που θίγουν. Σκοπός είναι να ενθαρρυνθεί η δημιουργική και κριτική σκέψη, με
αφετηρία ορισμένα θέματα (3) που προτείνονται για συζήτηση. Ο συντονιστής μπορεί να
επιλέξει μερικά από αυτά ή να σκεφτεί ένα άλλο θέμα που ενδεχομένως να ενδιαφέρει
τους συμμετέχοντες και το οποίο σχετίζεται με τους μύθους. Είναι σημαντικό να γίνει λόγος
για τη δύναμη των εικόνων στη σημερινή εποχή. Για παράδειγμα, είμαστε απορροφημένοι
σε μια συσκευή αναπαραγωγής εικόνας (οθόνη/μέσο κοινωνικής δικτύωσης) όπως ο
Νάρκισσος μαγεύτηκε από την αντανάκλαση του εαυτού του στο νερό της πηγής;

10’

Ο συντονιστής ακολουθεί την ίδια διαδικασία και για τον μύθο της Πανδώρας, ανοίγοντας
τη συζήτηση με κάποια θέματα (4). Είναι σημαντικό να γίνει λόγος για τον αμφιλεγόμενο
χαρακτήρα της τεχνολογίας. Η «Φωτιά» ήταν μια τεχνολογία αιχμής που άλλαξε τη ζωή των
ανθρώπων με διάφορους τρόπους. Κάθε νέα τεχνολογία μπορεί επίσης να ενέχει κινδύνους.
Αυτό είναι το μήνυμα του μύθου της Πανδώρας. Στη σύγχρονη εποχή, το διαδίκτυο και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει τη ζωή μας με διάφορους τρόπους. Ποια είναι
τα θετικά και τα αρνητικά της διάδοσης της ψηφιακής τεχνολογίας και της επικοινωνίας;
Για παράδειγμα, ο συντονιστής μπορεί να ρωτήσει τους συμμετέχοντες εάν έχουν ακούσει
για «ζητήματα απορρήτου και ιδιωτικότητας» σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως η περίπτωση με το «πείραμα των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης» του Facebook (5).

με

έχουν επηρεάσει την καθημερινή μας ζωή.
› Ενίσχυση της γνώσης πάνω στις θετικές και αρνητικές επιρροές των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Πριν από τη δραστηριότητα:
› Συλλέξτε πορτρέτα από τη σύγχρονη τέχνη.
› Ενημερώστε τους συμμετέχοντες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των
εικόνων.
› Εικαστικά υλικά για τη δημιουργία του πορτρέτου (κόλλα, περιοδικά,
έγχρωμα μολύβια, μελάνι, χαρτόνι, πινέλα ή άλλο).
› Ετοιμάστε μια ιδιωτική πλατφόρμα μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να
μοιραστείτε τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων (e-portfolio, padlet...).

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1: βασική χρήση ψηφιακών εργαλείων.

165’ με 255’

10’

› Προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Προετοιμάστε τον χώρο/δωμάτιο:
› Καρέκλες και τραπέζια.
› Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
› Βιντεοπροβολέας και υπολογιστής.
› Ένα smartphone ανά ομάδα συμμετεχόντων (τουλάχιστον).
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

με

20’

15’

Ο συντονιστής ενθαρρύνει τη συζήτηση σχετικά με τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα της
τεχνολογίας.

25’

Μερικές προτάσεις για τον τρόπο οργάνωσης της συζήτησης:

με

Αρχικά οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μοιραστούν σε δύο ομάδες. Ένα άτομο από τις
ομάδες θα οριστεί ως ουδέτερο για να παίξει τον ρόλο του «διαμεσολαβητή». Η μία
ομάδα θα υποστηρίξει την άποψη πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν βελτιώσει την
καθημερινότητά μας (για παράδειγμα, παρέχουν έναν δημόσιο χώρο για να εκφραστούμε
ή να συζητήσουμε για κοινωνικά θέματα). Η άλλη ομάδα θα υποστηρίξει την αντίθετη
άποψη (για παράδειγμα, θα εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με το απόρρητο και την
ιδιωτικότητα). Προσοχή: τα προσωπικά πιστεύω των συμμετεχόντων δεν έχουν σημασία.
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να παίξει έναν ρόλο ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκει.
Ακόμα και αν οι συμμετέχοντες είναι εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει
να βρουν επιχειρήματα που θα στηρίζουν την άποψη ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης είναι καλή ή το αντίστροφο. Κάθε ομάδα θα πρέπει να εργαστεί χωριστά για
περίπου 5'-10' και να ετοιμάσει τα επιχειρήματα με τα οποία θα προβάλλει τις απόψεις της.
Έπειτα, ο «διαμεσολαβητής» θα ξεκινήσει μια συζήτηση για περίπου 10' και θα ζητήσει από
κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα επιχειρήματά της. Ο «διαμεσολαβητής» μπορεί να θέσει
και άλλα ερωτήματα. Η συζήτηση ολοκληρώνεται με τους συμμετέχοντες να ψηφίζουν ποια
ομάδα υπερίσχυσε στη συζήτηση. Κάθε συμμετέχων ψηφίζει δια βοής εάν έχει πειστεί
από τα επιχειρήματα της άλλης ομάδας ή όχι. Η ομάδα με τις περισσότερες ψήφους
αναδεικνύεται νικήτρια..

Υλικά:
› καρέκλες
› διαδίκτυο
› βιντεοπροβολέας
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ προς
παραδείγματα
βίντεο.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Σε επίπεδο ομάδας, ο συντονιστής απευθύνεται στους συμμετέχοντες προτείνοντάς τους
να σκεφτούν σχετικά με αυτό το εργαστήριο: «Τι θα κάνουμε; Ποιος είναι ο στόχος μας;»
Ο συντονιστής μπορεί να επιλέξει μια εικόνα του Νάρκισσου και μια εικόνα της Πανδώρας
(1) και να ρωτήσει τους συμμετέχοντες: «Τι βλέπετε; Τι σκέφτεστε ή φαντάζεστε; Πώς θα
περιγράφατε τον Νάρκισσο ή την Πανδώρα ως πρόσωπα;»

Ομαδική
συζήτηση.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Ο συντονιστής ωθεί τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν σε δημιουργικό διάλογο και να
αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη καθώς εμπνέονται ώστε να δημιουργήσουν ένα νέο
έργο τέχνης. Όταν στη συζήτηση μπαίνουν οι μύθοι του Νάρκισσου και της Πανδώρας, ο
συντονιστής θέτει το ερώτημα: «Υπάρχουν σε αυτούς τους μύθους διδαχές ή αξίες που να
μας αφορούν στο σήμερα;»

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

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.

10’

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν ομάδες και να βρουν ένα
θέμα με το οποίο θα ήθελαν να ασχοληθούν και το οποίο σχετίζεται με τους μύθους. Το
αποτέλεσμα είναι ένα πορτρέτο που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα είτε με τον Νάρκισσο είτε
με την Πανδώρα.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε εκφραστικό μέσο επιθυμούν
(ζωγραφική, φωτογραφία, βίντεο, ζωντανή ερμηνεία μιας ιστορίας ή ένα οπτικό ποίημα).
Για παράδειγμα: τραβήξτε μια φωτογραφία του εαυτού σας καθώς ερμηνεύει μια εικόνα
του Νάρκισσου ή της Πανδώρας σαν να ζούσαν στο σήμερα. Οι συμμετέχοντες μπορούν
ακόμη και να δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης πάνω σε ένα ευρύτερο θέμα το οποίο
άπτεται της σύγχρονης ζωή και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο συντονιστής μπορεί
να παρουσιάσει το έργο «Vessel» του Ανδρέα Αγγελιδάκη για να χρησιμεύσει ως πηγή
έμπνευσης.

60’

Ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν και να σχολιάσουν τα
αποτελέσματα με την ομάδα.

90’

Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την εργασία της για το θέμα που έχει επιλέξει (περίπου 15'
η κάθε ομάδα), συζητώντας την με τον συντονιστή και τους συμμετέχοντες από τις άλλες
ομάδες.

με

Συζήτηση.
› διαδίκτυο
› βιντεοπροβολέας
› Ιδιωτική
πλατφόρμα
μέσου κοινωνικής
δικτύωσης για
διαμοιρασμό
Φωτογραφίες
(e-portfolio,
Padlet...)

Άλλες επιλογές
Αυτό το εργαστήριο μπορεί επίσης να χωριστεί
σε δύο συναντήσεις, στις οποίες ο συντονιστής
πραγματοποιεί το πρώτο μέρος και στη συνέχεια
εισάγει την πρακτική δραστηριότητα, την
οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν
στο σπίτι τους. Κατά τη δεύτερη συνάντηση,
οι συμμετέχοντες φέρνουν τα έργα τους, τα
παρουσιάζουν και όλοι μαζί συζητούν πάνω σε
αυτά.
Αξιολόγηση
O συντονιστής μπορεί να βρει πηγές που θα τον
βοηθήσουν να αξιολογήσει το εργαστήριο στον
Οδηγό Εκπαιδευτικού.
Πλήρης περιγραφή και σύνδεσμοι αναφοράς
(1) Καλλιτεχνικές απεικονίσεις του Νάρκισσου και
της Πανδώρας:
Link to pdf

(2) Διαβάστε για τους μύθους του Νάρκισσου και
της Πανδώρας:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ο συντονιστής καλεί τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης ως ανάμνηση
της συμμετοχής τους στο εργαστήριο.

Υλικά σύμφωνα
με διάφορα είδη
καλλιτεχνικής
έκφρασης:
› ζωγραφική
› φωτογραφία
› βίντεο,
περφόρμανς
› οπτική ποίηση…

Ηθική και δεοντολογία
Τα έργα των συμμετεχόντων μπορούν να
κοινοποιηθούν στο διαδίκτυο αφού οι
συμμετέχοντες δώσουν τη συγκατάθεσή τους
ή μπορούν να διατηρηθούν εκτός διαδικτύου
(offline).

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

90’

Ομαδική εργασία
(3 έως 5 άτομα).

Link to pdf

(3) Θέματα για συζήτηση σχετικά με τον μύθο του
Νάρκισσου:
Link to pdf

(4) Θέματα για συζήτηση σχετικά με τον μύθο της
Πανδώρας:
Link to pdf

(5) Ένα πείραμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης:
https://abcnews.go.com/Health/consented-facebooks-social-experiment/story?id=24368579

(6) «Vessel» του Ανδρέα Αγγελιδάκη

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

με

Χρόνος δημιουργικότητας! Ο συντονιστής ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να
διασκεδάσουν και να απολαύσουν τη δημιουργική δραστηριότητα. Θα παρουσιαστούν
διάφορα έργα τέχνης που απεικονίζουν τον Νάρκισσο και την Πανδώρα (1), από την αρχαία
έως τη σύγχρονη εποχή.

https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/VESSEL_
AndreasAngelidakis.mov?dl=0#

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

60’

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
230’ με 390’

60’

Στοιχεία όπως η στάση του σώματος ή τα ρούχα είναι ζωτικής σημασίας ώστε να
αποδοθούν τα επιθυμητά συναισθήματα και αξίες και να διευκολυνθεί η ταύτιση ή η
αποστασιοποίηση του θεατή από τον έναν ή τον άλλο χαρακτήρα.

Εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή Improvisa.
Ο συντονιστής παρουσιάζει την ιστορία, τη λειτουργία και τις δυνατότητες της εφαρμογής,
καθώς και ορισμένα παραδείγματα (1). Δίνεται λίγος χρόνος στους συμμετέχοντες για να
παίξουν με την εφαρμογή.
Ο συντονιστής βοηθά τους συμμετέχοντες να μάθουν για το φωτομυθιστόρημα - την
ιστορία του, τα είδη των εικόνων και την αισθητική που χρησιμοποιούνται, το μελόδραμα:
Οπτικοποίηση του φωτογραφικού υλικού του φωτομυθιστορήματος. Ανάλυση εικόνων,
κυρίως υπό το πρίσμα της αισθητικής, των καλλιτεχνικών και επικοινωνιακών προθέσεων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ 3: εκμάθηση νέου ψηφιακού εργαλείου.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προώθηση του μηνύματος πως οι άνθρωποι ανήκουν και ταυτίζονται με
διάφορες κουλτούρες.
› Προώθηση του μηνύματος πως ο πολιτισμός είναι ρευστός και δυναμικός.
› Πειραματισμός με νέα ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία και
επεξεργασία εικόνων.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ προς
παραδείγματα
βίντεο

Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου θα συνδυάζονται με φωτογράφηση περιβάλλοντος,
επεξεργασία ήχου, συνδυασμό εικόνας και ήχου, συλλογική δημιουργία μέσω συνεργατικών
δραστηριοτήτων, ερμηνεία και επανερμηνεία.

› Ενίσχυση των ικανοτήτων πάνω στην οργάνωση ψηφιακού περιεχομένου.

Προετοιμάστε τον χώρο/δωμάτιο:
› Καρέκλες και τραπέζια.
› Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
› Βιντεοπροβολέας και υπολογιστής για την προβολή του IMAGES.PDF.
› Ένα smartphone ανά ομάδα συμμετεχόντων (τουλάχιστον).
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας.

Υλικά:
› καρέκλες
› διαδίκτυο
› βιντεοπροβολέας

Στόχος του εργαστηρίου: να συνδυάσει είδη για την επίτευξη μιας γεμάτης νόημα
αφήγησης που χαρακτηρίζεται από πολυδιάστατες αντιλήψεις και την κατασκευή
προσωπικών νοημάτων, να ανοίξει τη συζήτηση για την απεικόνιση τόσο του εαυτού
μας όσο και σε συλλογικό επίπεδο και για το φανταστικό, να μετουσιώσει μια συλλογική
δημιουργία σε καλλιτεχνική και εκφραστική πρακτική.

ΣΤΟΧΟΙ

Πριν από τη δραστηριότητα:
› Προετοιμάστε τους ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ για τα παραδείγματα των βίντεο.
› Εγκαταστήστε την εφαρμογή Improvisa App (βλ. Εργαλειοθήκη).
› Ετοιμάστε μια ιδιωτική πλατφόρμα μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να
μοιραστείτε τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων (e-portfolio, padlet...).

Ομαδική συζήτηση.

50’
με

60’

45’
με

60’

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ για τη δημιουργία αλληλουχιών σταθερών εικόνων: Ο συντονιστής βοηθά
στην οργάνωση των εργασιών της συνάντησης και στη δημιουργία ομάδων εργασίας. Οι
συμμετέχοντες πρέπει να σκεφτούν τι είδους αλληλουχίες θέλουν να δημιουργήσουν
και να φτιάξουν ένα σχέδιο εργασίας (πολύ μικρό Storyboard). Η φωτογράφηση μπορεί
να πραγματοποιηθεί σε διάφορες τοποθεσίες, ανάλογα με τα σχέδια εργασίας. Για
παράδειγμα, οι ομάδες μπορούν να τραβήξουν εικόνες στον δρόμο ή να στήσoυν ένα
σκηνικό σε ένα δωμάτιο.

Κάμερα από
smartphone

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΗΧΟ: Ο ήχος θα λειτουργήσει ως βασικό στοιχείο για μια αφήγηση πολυμέσων.
Ο συντονιστής αναπαράγει ηχητικό υλικό που σχετίζεται με το αστικό περιβάλλον, τη
μουσική, ήχους περιβάλλοντος κ.λπ., από τη συλλογή της εφαρμογής Improvisa (2). Οι
συμμετέχοντες ακούν και αναλύουν.

Ομαδική συζήτηση.

Ο συντονιστής εξηγεί ορισμένα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένες από τις δυνατότητες αναφορικά με τη χρήση
προϋπάρχοντος οπτικού και ηχητικού υλικού (συμβουλευτείτε το Μέρος 1 - 7 του Οδηγού
Εκπαιδευτικού).
Εξερευνήστε το ηχητικό υλικό και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Improvisa για έναν πρώτο
πειραματισμό πάνω στον συνδυασμό ήχου και εικόνας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

με

Ο συντονιστής παρουσιάζει τους στόχους του εργαστηρίου Φωτομυθιστορήματος: «να
εργαστούμε και να πειραματιστούμε πάνω στην κατασκευή και την αποδόμηση δημοφιλών
και κλασικών αφηγηματικών μορφών όπως το φωτομυθιστόρημα. Το φωτομυθιστόρημα
είναι μια παραδοσιακή και γραμμική αφηγηματική μορφή στην οποία εικόνα και κείμενο
συνδυάζονται για τη δημιουργία ιστοριών, συνήθως ιστοριών αγάπης, πάθους, προδοσίας
κ.λπ., μέσα από την αφήγηση στιγμών της καθημερινής ζωής, με πρωταγωνιστές που
έχουν φυσικά χαρακτηριστικά και προσωπικότητες που είναι ευδιάκριτες και εύκολα
αναγνωρίσιμες.

Υλικά:
› καρέκλες
› διαδίκτυο
› βιντεοπροβολέας
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ προς
παραδείγματα
βίντεο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

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.

45’

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

2. ΤΟ ΦΩΤΟΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

45’
με

60’

45’
με

60’

› Smartphone
› εφαρμογή
Improvisa

Ως ομάδα, κάντε μια σύντομη παρουσίαση των άλμπουμ που δημιουργήσατε/μοιραστήκατε
(μέγιστη διάρκεια παρουσίασης: 3' ανά ομάδα). Κάθε συμμετέχων μπορεί, ανεξάρτητα
από τους υπόλοιπους, να αλληλεπιδράσει με τα άλμπουμ που δημιουργήθηκαν από
άλλες ομάδες και να φτιάξει τις δικές του συνθέσεις και οπτικοακουστικές ηχογραφήσεις.
Ο συντονιστής ωθεί τους συμμετέχοντες να συζητήσουν τη διαδικασία που ακολουθείται
στο πλαίσιο του εργαστηρίου αναφορικά με τον συνδυασμό ειδών για την επίτευξη μιας
γεμάτης νόημα αφήγησης που χαρακτηρίζεται από πολυδιάστατες αντιλήψεις και την
κατασκευή προσωπικών νοημάτων. Συζητήστε για την απεικόνιση τόσο του εαυτού σας
όσο και σε συλλογικό επίπεδο και για το φανταστικό. Πώς η κάθε ομάδα μετουσίωσε μια
συλλογική δημιουργία σε καλλιτεχνική και εκφραστική πρακτική.

Συζήτηση.

Άλλες επιλογές
Ο συντονιστής μπορεί να αλλάξει τη
δομή του εργαστηρίου ανάλογα με τη
βούληση, τη φαντασία και τις γνώσεις του/
της, παρακάμπτοντας ή προσαρμόζοντας
οποιαδήποτε δραστηριότητα στις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα της ομάδας.
Αξιολόγηση
O συντονιστής μπορεί να βρει πηγές που θα τον
βοηθήσουν να αξιολογήσει το εργαστήριο στον
Οδηγό Εκπαιδευτικού.
Πλήρης περιγραφή και σύνδεσμοι αναφοράς

› διαδίκτυο
› βιντεοπροβολέας
› εφαρμογή
Improvisa

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

(2) Συλλογή εφαρμογής Improvisa - Αστικοί ΗΧΟΙ
και ΜΟΥΣΙΚΗ
Link to pdf

(3) Εκπαιδευτικό υλικό – Εγχειρίδιο χρήσης
λογισμικού Audacity
audacityteam.org

(4) https://freesound.org/ (απαιτείται σύνδεση)
(5) Εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή IMPROVISA
Link to pdf

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Οι συμμετέχοντες δημιουργούν κάνοντας χρήση της εφαρμογής Improvisa. Εν πρώτοις, οι
συντονιστές τους βοηθούν με την εκμάθηση του πώς να δημιουργούν και να μοιράζονται
άλμπουμ μέσω της εφαρμογής Improvisa ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ IMPROVISA (5). Οι διάφορες ομάδες συμμετεχόντων μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους
άλμπουμ στην εφαρμογή Improvisa συνδυάζοντας εικόνες και ήχους. Από κοινού, οι
ομάδες αποφασίζουν ποια και πόσα άλμπουμ θα κοινοποιήσουν προς χρήση από άλλους.
Αναφορικά με τη χρήση εικόνων και δημιουργιών άλλων ανθρώπων, ο συντονιστής μπορεί
να συμβουλευτεί το σημείο όπου γίνεται λόγος για «δικαιώματα επί της εικόνας» στο
Παράρτημα του Οδηγού Εκπαιδευτικού > Περισσότερες πληροφορίες > Νομικές πηγές.

Υπολογιστής

Ηθική και δεοντολογία
Τα έργα των συμμετεχόντων μπορούν να
κοινοποιηθούν στο διαδίκτυο αφού οι
συμμετέχοντες δώσουν τη συγκατάθεσή τους
ή μπορούν να διατηρηθούν εκτός διαδικτύου
(offline).

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

90’

Ομαδική εργασία
(2 έως 3 άτομα).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

με

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ: Ο συντονιστής βοηθά τους συμμετέχοντες να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν
το λογισμικό Audacity για να δημιουργήσουν τα δικά τους ηχητικά δείγματα – Εγχειρίδιο
χρήσης λογισμικού Audacity (3). Οι συμμετέχοντες εξερευνούν το λογισμικό Audacity και
πειραματίζονται με τη δημιουργία ηχητικών δειγμάτων χρησιμοποιώντας το λογισμικό
και δωρεάν προσβάσιμο ηχητικό υλικό το οποίο τους δίδεται. Οι συμμετέχοντες μπορούν
να καταγράψουν ήχους ή να χρησιμοποιήσουν ήχους από τη συλλογή του αποθετηρίου
ηχητικών δειγμάτων FreeSound (4) ή τη συλλογή της εφαρμογής Improvisa (2) για να
τους επανεπεξεργαστούν δημιουργώντας έτσι νέους ήχους. Σημείωση: Μπορείτε να
ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΗΜΑ και να χρησιμοποιήσετε ήχους από τη συλλογή του
αποθετηρίου ηχητικών δειγμάτων FreeSound (5) ή τη συλλογή της εφαρμογής Improvisa (4) χωρίς να τους επεξεργαστείτε με το λογισμικό Audacity. Αυτοί οι ήχοι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τις εικόνες.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

0’

www.narcissusmeetspandora.eu
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Με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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.

