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10’ 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;»

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.

Υλικά: 
 › καρέκλες
 › διαδίκτυο
 › βιντεοπροβολέας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ προς 
παραδείγματα 
βίντεο.

10’
με

20’

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

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’
με

20’

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).

15’
με

25’

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

Μερικές προτάσεις για τον τρόπο οργάνωσης της συζήτησης:

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..
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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. 

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

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...).

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

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1: βασική χρήση ψηφιακών εργαλείων.
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165’ με 255’

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
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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).

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:

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-face-
books-social-experiment/story?id=24368579

(6) «Vessel» του Ανδρέα Αγγελιδάκη 

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

60’
με

90’

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.

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

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.

Ομαδική εργασία 
(3 έως 5 άτομα).

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

 › οπτική ποίηση…

60’
με

90’

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

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.

Συζήτηση.

 › διαδίκτυο 
 › βιντεοπροβολέας  
 › Ιδιωτική 
πλατφόρμα 
μέσου κοινωνικής 
δικτύωσης για 
διαμοιρασμό

Φωτογραφίες 
(e-portfolio, 
Padlet...)
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https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide-GK.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/ART-IMAGES-of-Narcissus-and-Pandora.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/GR-NmP-the-myths-in-brief.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/GR_NARCISSUS-TOPICS.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/GR_PANDORA-TOPICS.pdf
https://abcnews.go.com/Health/consented-facebooks-social-experiment/story%3Fid%3D24368579
https://abcnews.go.com/Health/consented-facebooks-social-experiment/story%3Fid%3D24368579
https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/VESSEL_AndreasAngelidakis.mov%3Fdl%3D0%23
https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/VESSEL_AndreasAngelidakis.mov%3Fdl%3D0%23

