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When approaching each booth, participants will have: -- a table with all sorts of 

attributes you can use to influence your image (pre-photographic production) such 

as props, costumes. Several backgrounds (can be used billboards, painted panels, 

cloths, curtains...) and an extra green screen. -- the facilitator who will guide partic-

ipants through your image building process: “Who are you? What is the message 

you want to share in this specific context? How do I represent myself?”

10’ + 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 1: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for personal use only. This picture will only 

come out in an analog way - wich means it will be printed. 

Think this will be a portrait of you for your closest friends and family. It can be, for 

example, a picture you take for a family album that will disappear into your moth-

er’s cupboards and will appear again in 10 years!” 

Work in pairs. 

Materials: 

props, 

costumes, 

backgrounds, 

billboards... 

+ Internet + 

Smartphone 

camera + 

computer 

(optional) 

+ printer + 

image edition 

apps like PS 

EXPRESS or 

other.

10’ + 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 2: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for personal use, but have a digital output. 

For example, your next profile picture on Instagram.”

10’ to 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 3: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for both digital and analog output, but for a 

social / societal use. 

For example: the image that will be on the cover of tomorrow’s (online and print) 

newspaper, over the whole country. 

What social issue do you want to point out? TIP: Choose a magazine cover with a 

portrait of someone representing a social issue you think is relevant. Now, you can 

photograph yourself as if you were the one representing that issue.”

0’ to 

15’

EXTRA:  Booth 3 can have a green screen so that participants can digitally change 

the backgound of their photographs. Participants can search for an image on the in-

ternet or make a photo that relates to the social issue and use it as the background 

for their cover. Facilitators can suggest an app like PS Express. With a green screenl 

in this booth, it will be easy to do the photo-montage.

15’ to 

30’

The facilitator asks participants to share their portraits - the ones they picked and 

the ones they took. Participants can use a private social network platform to share 

the results. The facilitator ask participants to explain their choices and analyse them 

with all the group. 

For that, the facilitator can go back to the questions from the Introduction and revis-

it them. Did opinions changed after this exercise? 

The facilitator can also add some discussion topics to the previous ones. Here we 

share some ideas: 

 › Talk about the difference between a selfie and self-portrait. 

 › How do artists reveal their identity in self-portraits? 

 › How do female artists depict their identity in self-portraiture? 

 › How important is the medium you use in portraying your identity? 

 › Do artists consider class in 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?

30’
με

45’

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 πορτρέτο σε κάθε συμμετέχοντα 
(εκτυπωμένη εικόνα ή κοινοποιεί ΣΥΝΔΕΣΜΟ προς εικόνες). Οι συμμετέχοντες παρατηρούν 
τα πορτρέτα προσεκτικά και, με την καθοδήγηση του Συντονιστή, τα αναλύουν (σύμφωνα 
με το Υπόδειγμα ανάλυσης εικόνων που βρίσκεται στο Μέρος 1 - 7 του Οδηγού 
Εκπαιδευτικού). Αυτό θα βοηθήσει στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ των στρατηγικών 
και των προθέσεων του φωτογράφου κατά τη λήψη της φωτογραφίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι 
συμμετέχοντες μπορούν να εργαστούν σε ζευγάρια και να γράψουν τις παρατηρήσεις τους 
στο προσωπικό τους σημειωματάριο για να τις συμβουλευτούν αργότερα.

Ομαδική εργασία 
(2 έως 3 άτομα).
 
Υλικά: 
 › καρέκλες
 › διαδίκτυο.  

PORTRAITS PDF
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
προς τις εικόνες 
στο αρχείο pdf + 
σημειωματάριο 
+ τυπωμένες 
φράσεις (όροι).

Ο συντονιστής προσθέτει άλλο ένα στοιχείο για τη δημιουργία του νέου πορτρέτου. Το 
άτομο που θα φωτογραφηθεί θα θέσει έναν όρο στον φωτογράφο (ο όρος, μια πρόταση 
τυπωμένη σε χαρτί, μοιράζεται τυχαία από τον συντονιστή). Ο φωτογράφος θα πρέπει 
να συμφωνήσει να τραβήξει τη φωτογραφία σύμφωνα με τον όρο αυτόν. Οι όροι μπορεί 
να είναι πολύ αστείοι, για παράδειγμα: «Θέλω να φωτογραφηθώ σαν να πέφτω, θέλω να 
φωτογραφηθώ με το ένα μάτι κλειστό και το άλλο ανοιχτό, δεν θέλω να φαίνεται η μύτη 
μου.»

20’
με

30’

Οι συμμετέχοντες ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΝ: Τα στοιχεία προς παρατήρηση (τα χαρακτηριστικά 
του πορτρέτου) θα αποτελέσουν τη βάση για τη φωτογραφία. Ο φωτογράφος θα πρέπει 
να ΣΚΕΦΤΕΙ ΠΩΣ θα φωτογραφίσει τον άλλον σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πρώτου 
πορτρέτου αλλά και σύμφωνα με τον όρο που του έχει θέσει το άτομο που απεικονίζεται.

Ομαδική εργασία 
(2 έως 3 άτομα)

Υλικά: 
 › Κάμερα από 
smartphone

30’
με

45’

Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τα πορτρέτα τους – εκείνα που επέλεξαν στην αρχή 
και εκείνα που τράβηξαν. Χρησιμοποιήστε μια ιδιωτική πλατφόρμα μέσου κοινωνικής 
δικτύωσης για να μοιραστείτε τα αποτελέσματα. Εξηγήστε και αναλύστε τις επιλογές 
σας με όλη την ομάδα. Επανεξετάστε τον σκοπό του εργαστηρίου ώστε να θέσετε υπό 
αμφισβήτηση την ικανότητα και τη δύναμη των ανθρώπων να κάνουν επιλογές σχετικά με 
την εικόνα πορτρέτου. 

Η απάντηση στην ερώτηση «Τι συμβαίνει πριν η φωτογραφία πραγματοποιηθεί: ποιες είναι 
οι επιλογές του φωτογράφου;» έχει πια αλλάξει;

Συζήτηση

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

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

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).

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

Πλήρης περιγραφή και σύνδεσμοι αναφοράς 
Τι κάνει κάτι να θεωρείται πορτρέτο; «Ο πιο 
σημαντικός κανόνας όταν κάνετε ένα πορτρέτο 
είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Ένα θέμα 
μπορείτε να το βάλετε να ποζάρει ή να το 
αποτυπώσετε φυσικά. Μπορείτε να επιλέξετε 
να μεταβάλλετε τον φωτισμό σε ένα στούντιο 
φωτογραφίας ή να χρησιμοποιήσετε φυσικό 
φωτισμό. Δεν υπάρχουν κανόνες, αλλά κάθε 
απόφαση που παίρνουμε αλλάζει τον τρόπο 
με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο θεατής τη 
φωτογραφία. Κάθε ένας από εμάς έλαβε αυτά 
τα στοιχεία υπόψη όταν φτιάχναμε αυτά τα 
πορτρέτα φίλων, συγγενών και αγνώστων.» 

https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/
portraits

Τι είναι ένα πορτρέτο; «Ένα πορτρέτο είναι ένα 
έργο τέχνης που αφηγείται την ιστορία ενός 
ατόμου. Το έργο τέχνης μπορεί να κατασκευαστεί 
από οποιοδήποτε υλικό, από ζωγραφική σε 
καμβά έως μια περφόρμανς!» 

https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/zurich-
young-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/portrait2 .
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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.

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).

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2: δημιουργική χρήση ψηφιακών εργαλείων.
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80’ με 120’

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide-GK.pdf
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait

