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Εργαςτήρια /δραςτηριότητεσ κατάρτιςησ ςτην κοινωνική ζρευνα 
και τη χρήςη νζων ΜΜΕ και τεχνολογιών (πρόγραμμα SHARP) 

 

Σο Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ και οι εταίροι ςτο πρόγραμμα SHARP, με τθ ςυνδρομι και ςυνεργαςία του 
Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου του Τπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, οργανϊνουν 
εργαςτιρια/δραςτθριότθτεσ για κατάρτιςθ ςτθ διεξαγωγι κοινωνικισ ζρευνασ και χριςθ των νζων ΜΜΕ 
και τεχνολογιϊν. Οι δραςτθριότθτεσ εντάςςονται ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ για δια 
βίου εκπαίδευςθ SHARP  (SHare & RePresent), το οποίο ςυντονίηει το Πανεπιςτιμιο και το Κζντρο Αγωγισ 
ςτα ΜΜΕ τθσ Παβία (Ιταλία). Μετζχουν επίςθσ, το Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ και Πανεπιςτιμια και Κζντρα 
Ζρευνασ και Κατάρτιςθσ ςτα ΜΜΕ από τθ Γαλλία, τθν Πορτογαλία, τθ Βουλγαρία, τθ Ρουμανία και τθ 
Λικουανία.  

Πλείςτοι εταίροι είναι δθμόςιοι οργανιςμοί με μακρά δραςτθριότθτα και πείρα ςτθν κατάρτιςθ ενθλίκων 
και ειδικά εκπαιδευτικϊν ςτα ΜΜΕ και άλλουσ τομείσ. 

Σο Πρόγραμμα αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ δζςμθσ δραςτθριοτιτων, εργαλείων εργαςίασ και εγχειριδίων 
κατάρτιςθσ ςε δυο βαςικοφσ τομείσ, 1) ςε κζματα ζρευνασ για το περιβάλλον ςτθν ευρφτερθ του ζννοια ςε 
κάκε χϊρα και 2) ςτθ χριςθ και δθμιουργικι αξιοποίθςθ των νζων μζςων (διαδικτφου, οπτικοακουςτικισ 
τεχνολογίασ κλπ). Απευκφνεται ςε ομάδεσ που είτε ζχουν ιδθ δεξιότθτεσ ςτα πιο πάνω κζματα είτε 
παραμζνουν ςτο περικϊριο. Σα κζματα τθσ ζρευνασ - προτάςεων μπορεί να είναι ςχετικά με το 
περιβάλλον, τον πολιτιςμό, τθν ταυτότθτα, τθν ιςτορία κλπ του τόπου. Μζςα από τθν όλθ εργαςία, οι 
μετζχοντεσ αποκτοφν νζεσ γνϊςεισ και αναπτφςςουν δεξιότθτεσ ζρευνασ και δθμιουργικισ χριςθσ τθσ 
τεχνολογίασ. Σαυτόχρονα, γνωρίηουν καλφτερα / ςυνειδθτοποιοφν ςτοιχεία του χϊρου /πολιτιςμοφ και 
τθσ ταυτότθτασ τουσ (αυτογνωςία). 

Από τα πιο πάνω κα προκφψουν παραγωγζσ πολυμζςων που κα αναρτθκοφν ςτο Διαδίκτυο, παρζχοντασ 
τθ δυνατότθτα ςε μζλθ ομάδων από τουσ εταίρουσ να ζχουν πρόςβαςθ και δραςτθριότθτεσ 
ανατροφοδότθςθσ.  Οι παραςτάςεισ κάκε ομάδασ εμπλουτίηονται με τθν εικόνα που ζχουν /εκπζμπουν 
για τουσ ίδιουσ οι υπόλοιποι εταίροι. 

Σην Παραςκευή, 6 Μαΐου 2011, από τισ 9:00-17:30, θα διεξαχθεί ημερίδα με εργαςτήρια που 
αποςκοποφν ςτθ δθμιουργικι αξιοποίθςθ των νζων μζςων (διαδικτφου, οπτικοακουςτικισ τεχνολογίασ 
κλπ) με ςτόχο τθν αυτογνωςία.   

Κατά τθν θμερίδα κα προςφερκοφν 4 εργαςτιρια από εκπροςϊπουσ των εταίρων του ζργου ωσ 
ακολοφκωσ: 

1. Κριτικι ανάλυςθ (τθσ παραγωγισ) των εικόνων και κινουμζνων εικόνων (βίντεο)  
2. Διαμόρφωςθ ταυτότθτασ / παραςτάςεισ τοπικισ ταυτότθτασ μζςα από παραγωγζσ βίντεο 
3. (Πολυ)πολιτιςμικό περιβάλλον, ταυτότθτεσ, πολιτότθτα και εδαφικζσ περιοχζσ 
4. Εργαλεία για κοινωνικι ζρευνα και χαρτογράφθςθ τθσ πόλθσ 

 
Ακολουκεί αναλυτικι παρουςίαςθ για το περιεχόμενο και ςτόχουσ των εργαςτθρίων:  
 
Εργαςτήριο  1:  Κριτική ανάλυςη (τησ  παραγωγήσ) των εικόνων και κινουμζνων εικόνων (βίντεο) 

κοπόσ είναι θ κατάρτιςθ ςε κζματα εικόνασ ςε διάφορεσ μορφζσ τθσ, περιλαμβανομζνων των κινουμζνων 
εικόνων, ειδικά του βίντεο. Περιλαμβάνει τθν κριτικι εξζταςθ και ανάλυςθ εικόνων και βίντεο και τθν 
κατάρτιςθ ςτθν παραγωγι και χριςθ τουσ. Θα εξεταςτοφν παραδείγματα εικόνων από τον Σφπο, τα 
εικονογραφθμζνα Ιαπωνικά Μάγκα, φωτογραφιϊν που δθμοςίευςαν ξζνοι επιςκζπτεσ για τθν Κφπρο, 
βίντεο ντοκιμαντζρ για τθν κακθμερινι ηωι μεταναςτϊν ςτθν Πορτογαλία, και άλλα.  
Βαςικό ςκζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι επίςθσ θ κατάρτιςθ για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτθ διεξαγωγι  
κοινωνικισ ζρευνασ ςε πολυπολιτιςμικό περιβάλλον με τθ χριςθ ςφγχρονων τεχνολογικϊν μζςων και 
εργαλείων εργαςίασ. 

το εργαςτιριo κα γίνει επίςθσ εργαςία ςε ομάδεσ με ςτόχο να καταρτιςτοφν ςχζδια μακθμάτων και 
εργαλεία για εργαςίεσ με εικόνεσ και βίντεο ςτθν τάξθ /ςε παιδαγωγικό περιβάλλον. 
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Εργαςτήριο 2: Διαμόρφωςη ταυτότητασ / Παραςτάςεισ τοπικήσ ταυτότητασ μζςα από παραγωγζσ βίντεο 

Οι διαδικαςίεσ μζςα από τισ οποίεσ διαμορφϊνεται θ τοπικι ταυτότθτα μασ και οι παραςτάςεισ που 
δθμιουργοφμε για πτυχζσ τθσ ταυτότθτασ μασ βρίςκονται ςτο επίκεντρο των δραςτθριοτιτων του 
εργαςτθρίου. Οι μετζχοντεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να μελετιςουν /αναλφςουν ςυγκεκριμζνεσ ςκθνζσ 
βίντεο με παραςτάςεισ πτυχϊν τθσ τοπικισ ταυτότθτασ ςτθν Κφπρο και τθν Πορτογαλία.  Θα εξετάςουν 
επίςθσ παραςτάςεισ ςτοιχείων ταυτότθτασ μζςα από τθ χριςθ του Facebook. Σο εργαςτιριο περιλαμβάνει 
κατάρτιςθ ςτθ χριςθ μεκόδων και εμπειρικϊν εργαλείων για τθ διεξαγωγι ερευνϊν ςε κζματα 
ταυτότθτασ και παραςτάςεων τθσ ςε εικόνεσ /βίντεο. Μετά από εργαςία ςτθν επεξεργαςία εικόνων και 
βίντεο με ςυγκεκριμζνο λογιςμικό ελεφκερθσ πρόςβαςθσ κα μπορζςουν να προχωριςουν ςτθ φόρτωςθ 
των προϊόντων που κα προκφψουν ςτο Διαδίκτυο. 

Θ δραςτθριότθτα κα ολοκλθρωκεί με αξιολόγθςθ και ςυηιτθςθ για τισ παραγωγζσ που κα κάνουν οι 
μετζχοντεσ ςτο εργαςτιριο. 

Οι μετζχοντεσ παρακαλοφνται να προςκομίςουν εικόνεσ /βίντεο που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο 
εργαςτιριo. 
 
Εργαςτήριο 3: (Πολυ) πολιτιςμικό περιβάλλον, ταυτότητεσ, πολιτότητα και εδαφικζσ περιοχζσ 

κοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ παροχι προσ εκπαιδευτικοφσ ευκαιριϊν προβλθματιςμοφ και απόκτθςθσ 
βαςικϊν δεξιοτιτων που θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κεωρεί κλειδιά ςτθν εξζλιξθ του Ευρωπαίου πολίτθ: 
Δεξιότθτεσ ωσ μζλοσ τθσ κοινωνίασ και ωσ πολίτθσ και πολιτιςτικι ςυνείδθςθ και ζκφραςθ. Προςφζρει 
ευκαιρίεσ ςυηιτθςθσ και κατάρτιςθ ςε μεκόδουσ ανάλυςθσ των διαφόρων επιπζδων (τοπικι, εκνικι, 
ευρωπαϊκι κλπ) και πτυχϊν ταυτότθτασ (ωσ πολίτθσ, μζλοσ κοινωνίασ, πολιτιςτικι κλπ). Οι μετζχοντεσ κα 
αςκθκοφν ςε μεκόδουσ λιψθσ ςυνεντεφξεων και παραγωγισ βίντεο ωσ προϊόντων που παρουςιάηουν 
ςτοιχεία /παραςτάςεισ για τθν ταυτότθτα, τθν πολιτότθτα, το περιβάλλον και το ζδαφοσ (τοπικό, εκνικό, 
ευρωπαϊκό επίπεδο). Σα προϊόντα κα φορτωκοφν ςτθν πλατφόρμα του προγράμματοσ SHARP. 
Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι να αποκτιςουν οι μετζχοντεσ (εκπαιδευτικοί, φοιτθτζσ) δεξιότθτεσ για εφαρμογι 
παρόμοιων μεκόδων και εργαλείων εργαςίασ ςτθν τάξθ. 

Οι μετζχοντεσ παρακαλοφνται να προςκομίςουν εικόνεσ /βίντεο που αποτελοφν μζροσ τθσ ταυτότθτασ τθσ 
Κφπρου. 
 
Εργαςτήριο  4:   Εργαλεία για κοινωνική ζρευνα και χαρτογράφηςη τησ πόλησ 

κοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ πολιτιςτικϊν και άλλων ςτοιχείων ταυτότθτασ μζςα από 
ζρευνα και εντοπιςμό ςθμαντικϊν χϊρων και τθν τοποκζτθςθ τουσ ςε θλεκτρονικό χάρτθ τθσ πόλθσ. Μετά 
από παρουςίαςθ και ανάλυςθ δυο ανάλογων εργαςτθρίων που ζγιναν ςτθν πόλθ Παβία τθσ Ιταλίασ, οι 
μετζχοντεσ κα διαπραγματευτοφν τθ δικι τουσ προςζγγιςθ, τα βαςικά βιματα, εργαλεία και μεκόδουσ για 
υλοποίθςθ τθσ ςχετικισ δράςθσ ςτθ Λευκωςία. τθ ςυνζχεια κα πραγματοποιιςουν επί τόπου ζρευνα 
ςτθν πόλθ για αποτφπωςθ ςτο χάρτθ πολιτιςτικϊν και άλλων ςτοιχείων. Θ κατάρτιςθ ςε μεκόδουσ και 
βαςικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ εργαλείων κοινωνικισ ζρευνασ και χαρτογράφθςθσ τθσ πόλθσ περιλαμβάνει: 
χεδιαςμό και υλοποίθςθ ςυνεντεφξεων, χριςθ βιντεοκάμερασ ι και κινθτϊν τθλεφϊνων για 
βιντεογράφθςθ και ςυςκευζσ καταγραφισ ιχου.  

το τζλοσ κα υπάρξει ςυλλογικόσ προβλθματιςμόσ για τθν «αίςκθςθ του χϊρου και του τόπου» ςε 
ςφνδεςθ με τθν αίςκθςθ τθσ ταυτότθτασ ςτθν Κφπρο και κα ςυηθτθκοφν οι δυνατότθτεσ που προςφζρουν 
τα νζα ΜΜΕ για τθν ανα-παράςταςθ και οικοδόμθςθ αυτϊν των εννοιϊν. 

Οι ενδιαφερόμενοι να μετάςχουν παρακαλοφνται να προςζλκουν ζχοντασ ιδθ προτάςεισ και υλικό 
(εικόνεσ, βίντεο κλπ) για περιοχζσ –ςθμεία τθσ πόλθσ που κα ικελαν να μελετιςουν ωσ ςθμεία για τθν 
ταυτότθτα τθσ πόλθσ.  
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ΛΕΠΣΟΜΕΡΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 
 
Εργαςτήριο 1 

Κριτική Ανάλυςη (τησ παραγωγήσ) των Εικόνων και Κινουμζνων Εικόνων  (Αρ. υμμετεχόντων 20) 
 
9.00 – 10.00 Ολομζλεια:  Χαιρετιςμοί – Γενικι Ειςαγωγι 
  
10.00 – 11.30  

Evelyn Bevort (35') Ειςαγωγι: Χριςθ βάςεων με εικόνεσ και θ ερμθνεία τουσ. Εργαςία ςε πικανά 
πλαίςια αναφοράσ για τθν παιδαγωγικι ανάλυςθ εικόνων. 

  
Holger Briel (35') “Εικόνεσ ςτον Σφπο”. Ερμθνεία φωτογραφιϊν ςτα ΜΜΕ. Εργαςία με 

φωτογραφίεσ και διαφθμίςεισ. Οι εικόνεσ ςτθν ψθφιακι εποχι. 
  

Zornica Gurova (20') “Θ φανταςία του Άλλου: Παιδαγωγικζσ προκλιςεισ και ευκαιρίεσ.”  
 υηιτθςθ για φωτογραφίεσ από το Ιαπωνικό Manga. Διερεφνθςθ των 

διαπολιτιςτικϊν τουσ ςυςτατικϊν. Πϊσ οι 'ξζνεσ' εικόνεσ μασ πλθροφοροφν. 
Ποια είναι θ ςχζςθ μεταξφ ’ικαγενοφσ' φανταςίασ και του άλλου; Μποροφν 
τα κείμενα αυτά να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν τάξθ; 

  
 “Θ εικόνα ωσ μινυμα και επικοινωνία” 
 Παρουςίαςθ ςχετικά με τθ χριςτιανικι ερμθνεία των εικόνων. Θ κοινι 

Ευρωπαϊκι κουλτοφρα και θ οπτικι κλθρονομιά. φντομθ αναφορά ςτθν 
Ορκόδοξθ αντίλθψθ τθσ εικόνασ και επεξθγιςεισ για τον τρόπο που 
φιλοςοφικζσ ιδζεσ επιβίωςαν ςτθν κοςμικι νεοτερικότθτα (π.χ. 
παραλλθλιςμόσ εικόνασ και τθλεοπτικισ εικόνασ). Θ παρουςίαςθ κα 
υποδείξει πόςο βακιά θ εικονοπλαςία είναι μζροσ τθσ Ευρωπαϊκισ οπτικισ 
μασ ταυτότθτασ, παρά το ότι θ χριςτιανικι οπτικι γωνία πζραςε ςτο 
περικϊριο τθσ παγκόςμιασ κουλτοφρασ. Θα τελειϊςει με μια ςφγκριςθ τθσ 
ςχζςθσ μεταξφ ςφγχρονθσ ςκζψθσ και πιο παραδοςιακϊν απόψεων. 

  
υηιτθςθ (20')  

  
11.30-12.00  Διάλειμμα 
  
12.00 – 13.30  

Νίκοσ Φιλίππου “Θ εικόνα και το περιεχόμενό τθσ: Θ περίπτωςθ τθσ Κφπρου” 
 Θ παρουςίαςθ εξετάηει τθν περίπτωςθ τθσ Κφπρου. Θα παρουςιαςτοφν 

φωτογραφίεσ που δθμιουργικθκαν ςε διαφορετικά πλαίςια και δείχνουν 
πϊσ το ευρφτερο πλαίςιο (ιδεολογία, ςχζςεισ εξουςίασ κλπ) κακορίηει τθν 
αιςκθτικι όπωσ και τo ςθμαςιολογικό περιεχόμενο των φωτογραφιϊν. 
Αναφορά ςτο πλαίςιο δθμιουργίασ των φωτογραφιϊν, όπωσ θ αποικιακι 
περίοδοσ, ο ρομαντιςμόσ, ο τουριςμόσ για να υποδειχκεί πϊσ θ Κφπροσ ζγινε 
'ανατολίτικθ', εξαγνίςτθκε και ζγινε ρομαντικι. Μετά κα ςυνδεκοφν τα πιο 
πάνω με τθν αυτοπαρουςίαςθ των Κυπρίων (οικογενειακά λευκϊματα) που, 
ςε αντίκεςθ με τουσ ξζνουσ, προβάλλουν νεωτεριςτικζσ ταυτότθτεσ. 

  
13.30-14.30 Γεφμα 
  
14.30-16.00 Εργαςία ςε μικρζσ ομάδεσ με εικόνεσ (φωτογραφίεσ, γελοιογραφίεσ, 

manga…) και  δθμιουργία ειδικϊν ςχεδίων μακιματοσ/εργαλείων για 
εργαςία με εικόνεσ ςτθν τάξθ και άλλα παιδαγωγικά περιβάλλοντα. 
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Nicoleta Fotiade (60') “Κριτικι ανάλυςθ των κινουμζνων εικόνων”  
 Ανάλυςθ του τρόπου με τον οποίο εικόνεσ και λόγοσ μποροφν να 
δθμιουργοφν υλικό βίντεο μζςα από διάφορεσ προςεγγίςεισ. Σο διαδραςτικό 
εργαςτιριο κα καλφψει κζματα όπωσ το μινυμα πίςω από το βίντεο, θ 
ςυμπλθρωματικότθτα εικόνασ και λόγου, το μοντάριςμα και θ αποδόμθςθ 
των εικόνων βίντεο. Σφποι βίντεο για ςυηιτθςθ: Σθλεοπτικζσ ειδιςεισ και 
βίντεο διαφθμίςεων. Εργαςία ςε μικρζσ ομάδεσ με κινοφμενεσ εικόνεσ, 
παρουςίαςθ 5-10 λεπτά “φτιάχνοντασ μια ταινία” τοπικισ δράςθσ ςτθν πόλθ 
Ηλάτινα με παιδιά Ρομά (1-4 Απριλίου 2011). υηιτθςθ και ανάλυςθ τθσ 
δράςθσ με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο εργαςτιριο για τα βιματα τθσ δράςθσ 
αυτισ. τθ Ηλάτινα, τα παιδιά διδάςκονται πϊσ να κατανοοφν με κριτικι 
προςζγγιςθ κινοφμενεσ εικόνεσ και πϊσ, ςτθ ςυνζχεια, να φτιάξουν δικζσ 
τουσ μικρζσ ταινίεσ. 
Δραςτθριότθτεσ: 

1. Παρουςίαςθ κεωρθτικϊν πτυχϊν για τθ δθμιουργία κινοφμενων 
εικόνων (10'); 

2. Παρουςίαςθ δειγμάτων υλικοφ βίντεο (διαφθμίςεισ, ειδιςεισ) 
Θεματικό: Φφλα (5') 

3. Οι ςυμμετζχοντεσ αναγνωρίηουν γράφοντασ ςε χαρτί τα ςτοιχεία 
(εικόνεσ και λόγοσ) που διαμορφϊνουν το τελικό υλικό (5'). 

4. υηιτθςθ για τθν αποδόμθςθ του υλικοφ βίντεο που παρουςιάηεται 
(15'). Αν υπάρχει χρόνοσ, μπορεί να παρουςιαςτοφν 5 λεπτά ταινίασ 
από τοπικι δράςθ ςτθ Ρουμανία, ωσ παράδειγμα για τθ χριςθ τθσ 
γνϊςθσ που αποκτικθκε μζςα από το εργαςτιριο. (30') 

χζδιο Β: 
Παρουςίαςθ 5-10 λεπτϊν από τθ δθμιουργία μιασ ταινίασ από τοπικι δράςθ 
ςτθ λάτινα με παιδιά Ρομά που ζγινε από 1-4 Απριλίου 2011. υηιτθςθ για 
10-15 λεπτά με τουσ ςυμμετζχοντεσ για τα βιματα τθσ δραςτθριότθτασ 
αυτισ. 

Adelaide Silva,  
Fernando Serra  

and Ruth Navas (30')  
 

Οργάνωςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ πακζτου με εικόνεσ (διαφόρων τφπων) και 
κατευκυντιριων γραμμϊν μακιματοσ ωσ παράδειγμα προαγωγισ οπτικϊν 
δραςτθριοτιτων για ςυηιτθςθ και ανάλυςθ. Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ 
μακιματοσ κα λθφκοφν από διάφορα εγχειρίδια από ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. 
Μερικζσ από τισ εικόνεσ που κα παρουςιαςτοφν το πρωινό κα 
χρθςιμοποιθκοφν ςε αυτι τθ ςφνοδο ωσ “εργαλεία εργαςίασ”. 

 Πρόςκετθ εργαςία ςε μικρζσ ομάδεσ, παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων (30') 
  

16.00 – 16.30 Σελικζσ ςκζψεισ  
  
16.30 – 17.30 Ολομζλεια: Απολογιςμόσ - Αξιολόγθςθ 
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Εργαςτήριο 2 

Διαμόρφωςη ταυτότητασ / παραςτάςεισ τοπικήσ ταυτότητασ μζςα από παραγωγζσ πολυμζςων   
(Αρ. υμμετεχόντων 20) 

 
9.00 – 10.00 Ολομζλεια:  Χαιρετιςμοί – Γενικι Ειςαγωγι 
  
10.00 – 10:45  

Rui Baltazar, 
Tao Papaioannou, 

Sonia Sebastiao 

Παρουςίαςθ παραδειγμάτων από τθν Πορτογαλία και τθν Κφπρο μζςα από τρία 
προγράμματα βίντεο (παρουςίαςθ εμπειρικϊν και μεκοδολογικϊν εργαλείων). 

  
10:45-11:30:  

Rui Baltazar,  
οφία Παπαγεωργίου,  

Tao Papaioannou,  
Sonia Sebastiao 

 υηιτθςθ για τθν αναγνϊριςθ κεμάτων από τουσ ςυμμετζχοντεσ για να μείξουν 
ςκθνζσ βίντεο από Πορτογαλία και Κφπρο. 

  
11:30-12:00 Διάλειμμα 
  
12:00-13:30  

οφία Παπαγεωργίου 
Rui Baltazar,  

Tao Papaioannou,  
Sonia Sebastiao 

Δραςτθριότθτεσ για μοντάριςμα ςτο διαδίκτυο με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ 
SHARP και για μοντάριςμα με το Movie Maker (Επιλογι1: με χριςθ υλικοφ που 
παρζχουν οι εκπαιδευτζσ. Επιλογι 2: χριςθ ςκθνϊν από τουσ χριςτεσ ι από το 
YouTube). 

  
13:30-14:30 Γεφμα 
  
14:30-15:30  

Rui Baltazar,  
οφία Παπαγεωργίου,  

Tao Papaioannou,  
Sonia Sebastiao 

Παρουςίαςθ και ςυηιτθςθ για τα ζργα που μονταρίςτθκαν και τθ ςθμαςία τουσ. 

  
15:30-16:00  

οφία Παπαγεωργίου 
Rui Baltazar,  

Tao Papaioannou,  
Sonia Sebastiao 

Φόρτωςθ των παραγωγϊν ςτθν πλατφόρμα SHARP 

  
16:00-16:30  

Rui Baltazar,  
οφία Παπαγεωργίου,  

Tao Papaioannou,  
Sonia Sebastiao 

υηιτθςθ και ςυμπεράςματα από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

  
16.30 – 17.30 Ολομζλεια: Απολογιςμόσ - Αξιολόγθςθ 
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Εργαςτήρι 3  

(Πολφ)πολιτιςμικό περιβάλλον, ταυτότητεσ, πολιτότητα και εδαφικζσ περιοχζσ  (Αρ. υμμετεχόντων 20) 
 
τόχοσ του εργαςτθρίου είναι να δϊςει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ευκαιρίεσ για να ςκεφτοφν και να 
αποκτιςουν δεξιότθτεσ ςε μεκόδουσ (ςυνζντευξθσ, παραγωγισ ταινίασ με χριςθ κάμερασ ι ακόμα κινθτοφ 
τθλεφϊνου) ςχετικά με τθν 8θ δεξιότθτα-κλειδί που υποδεικνφει θ ΕΕ (2006) ςε κζματα κουλτοφρασ και 
πολιτότθτασ.  Αυτι τθ δεξιότθτα αναμζνεται να ζχουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτο τζλοσ του εργαςτθρίου. Να 
μποροφν να εφαρμόςουν ςτθν τάξθ μεκόδουσ για λιψθ ςυνζντευξθσ και παραγωγι ταινίασ ωσ εργαλεία   
προβλθματιςμοφ πάνω ςτθν ταυτότθτα, τθν πολιτότθτα, το ζδαφοσ και το περιβάλλον ςε εκνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να δϊςουν τθ ςυγκατάκεςι τουσ για φόρτωςθ του ΟΑ υλικοφ που κα 
ετοιμάςουν ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα ανοικτισ πρόςβαςθσ.  
 
9.00 – 10.00 Ολομζλεια:  Χαιρετιςμοί – Γενικι Ειςαγωγι 
  
10.00 – 10.30 Ειςαγωγι 
  
10.30 – 11.30 Εργαςία ςε δυο ομάδεσ: 
 Παραγωγι ερωτθματολογίου, (4-6 κφριεσ ερωτιςεισ για το ανικειν, το ζδαφοσ, 

τθν ταυτότθτα, τισ εμπειρίεσ (ςενάριο για ςυνεντεφξεισ). 
 Κφπροσ: Περιβάλλοντα, ταυτότθτεσ, πολιτότθτα και ζδαφοσ /εδάφθ. 
 Ευρωπαϊκό /ά περιβάλλον/τα, ταυτότθτεσ, ικαγζνειεσ και εδάφθ  
 Χριςθ πρόςκετου υλικοφ: χαρτϊν, εικόνων επιλεγμζνων από τουσ μετζχοντεσ, με 

τθ βοικεια αν χρειαςτεί των εκπαιδευτϊν /ςυνεκπαιδευτϊν. 
  
11.30 – 12.00 Διάλειμμα 
  
12.00 – 13.00 Εργαςία ςε δφο ομάδεσ 
 Ανάπτυξθ γυρίςματοσ /ταινίασ (ςενάριο για ςυνεντεφξεισ) 
 Θ ομάδα “Κφπροσ: Περιβάλλοντα, ταυτότθτεσ, πολιτότθτα και ζδαφοσ /εδάφθ” 

ενεργεί ωσ παραγωγόσ ταινίασ  και λιπτθσ ςυνεντεφξεων. 
 Θ ομάδα “Ευρωπαϊκό /ά περιβάλλον/τα, ταυτότθτεσ, ανικειν, ικαγζνειεσ και 

εδάφθ παραχωρεί ςυνεντεφξεισ και απαντά ςε ερωτιςεισ. 
  
13.00 -13.30 Οι ταινίεσ /ςυνεντεφξεισ που παράγονται φορτϊνονται ςτθν πλατφόρμα SHARP.   
  
13.30 – 14.30 Γεφμα 
  
14.30 – 16.00 υνζχεια τθσ εργαςίασ των δφο ομάδων 
  
16.00 - 16.30 Γενικό ερϊτθμα: Σι ςθμαίνει ευρωπαϊκι-ό /εκνικι-ό ταυτότθτα, περιβάλλον, 

ζδαφοσ;  
  
16.30 – 17.30 Ολομζλεια: Απολογιςμόσ - Αξιολόγθςθ 
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Εργαςτήρι 4  

Ψηφιακά εργαλεία για κοινωνική ζρευνα και χαρτογράφηςη τησ πόλησ 
(Αρ. υμμετεχόντων 20) 
 
Γενικοί ςτόχοι 

• φντομθ παρουςίαςθ και αναλυτικι αποδόμθςθ δυο ιταλικϊν εργαςτθρίων που μόλισ 
πραγματοποιικθκαν ςτθν Ιταλία, με ςτόχο να ςυηθτιςουμε τα βαςικά βιματα, τα εργαλεία και τθ 
μεκοδολογία. 

• Πραγματοποίθςθ με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο εργαςτιριο τθσ Κφπρου μιασ εμπειρίασ πεδίου, 
ςχετικισ με τθν κοινωνικι ζρευνα και τθ χαρτογράφθςθ τθσ πόλθσ, με παραγωγι οπτικοφ ψθφιακοφ 
υλικοφ. 

• Μετάδοςθ βαςικϊν δεξιοτιτων και πλθροφοριϊν για τθ χριςθ εργαλείων κοινωνικισ ζρευνασ και 
χαρτογράφθςθσ τθσ πόλθσ: Χάρτεσ Google, πλζγμα ςυνζντευξθσ, βιντεοκάμερα, κινθτό τθλζφωνο 
για φωτογραφίεσ, ςυςκευι καταγραφισ ιχου. 

• υλλογικόσ ςτοχαςμόσ για τισ ζννοιεσ “χϊρου και τόπου” ςε ςχζςθ με τθν ”αίςκθςθ τθσ ταυτότθτασ” 
ςτθν Κφπρο. υηιτθςθ για τισ ευκαιρίεσ που προςφζρουν τα νζα Μζςα για να παραςτιςουμε/ 
δομιςουμε αυτζσ τισ διαςτάςεισ. 

 
9.00 – 10.00 Ολομζλεια:  Χαιρετιςμοί – Γενικι Ειςαγωγι 
  
10.00-10.20 Παραςτάςεισ πολυμζςων /ςυηιτθςθ για τα δυο εργαςτιρια: 
 Κοινωνικι ζρευνα για τθ ρφπανςθ από ορυχείο αμιάντου ςτθν περιοχι Oltrepó (με 

μακθτζσ ςχολείου). 
 Χαρτογράφθςθ πόλθσ και τοπικζσ μνιμεσ ςτθν Παβία (με θλικιωμζνα άτομα). 
  
10.20-10.40 Παρουςίαςθ τθσ παλιάσ πόλθσ τθσ Λευκωςίασ ςτουσ χάρτεσ Google και επίδειξθ του 

τρόπου τοποκζτθςθσ ςυγκεκριμζνων ςθμείων πάνω ςτο χάρτθ. 
  
10.40-11.00 υηιτθςθ ςτθν ομάδα για τθ ςχζςθ ςθμείων ςτο χάρτθ: Ποια είναι τα ςθμεία ςε ζνα 

χϊρο; Γιατί αυτά είναι ςχετικά; Για ποιον; Ποιεσ προοπτικζσ/διαςτάςεισ περικλείουν;  
Σι κα επικυμοφςαν οι ςυμμετζχοντεσ ςτο εργαςτιριο να τοποκετιςουν ςτο χάρτθ; 
Από ποιουσ κα ικελαν να πάρουν ςυνζντευξθ;  

 Χαρτογράφθςθ και κοινωνικι ζρευνα: υηιτθςθ για το ελάχιςτο πλζγμα ερωτιςεων 
για τθν υλοποίθςθ ςυνεντεφξεων πεδίου. 

  
11.00-13.30   Παλιά πόλθ τθσ Λευκωςίασ 
 Αναηθτϊντασ και αναπαριςτϊντασ τόπουσ και ταυτότθτεσ ςε ζνα κοινό χϊρο. 

Κοινωνικι ζρευνα και χαρτογράφθςθ τθσ παλιάσ πόλθσ τθσ Λευκωςίασ. 
 (Εργαλεία: βιντεοκάμερα, φωτογραφικι, κινθτό τθλζφωνο, iΡad (Google χάρτεσ), 

πλζγμα για ςφντομεσ ςυνεντεφξεισ, καταγραφζασ ιχου) 
  
13.30-14.30 Γεφμα 
  
14.30-16.00 Φόρτωςθ ςτον υπολογιςτι των βίντεο και φωτογραφιϊν από τθν εργαςία πεδίου και 

τοποκζτθςθ αυτϊν των ψθφιακϊν προϊόντων ςτο χάρτθ Google τθσ Λευκωςίασ. 
 φνταξθ ςφντομων επεξθγθματικϊν κειμζνων για ςφνδεςθ των εικόνων με το χάρτθ. 
  
16.00-16.30 τοχαςμόσ τθσ ομάδασ για τισ ζννοιεσ “χϊρου και τόπου” ςε ςχζςθ με τθν “αίςκθςθ 

τθσ ταυτότθτασ” ςτθν Κφπρο. υηιτθςθ για τισ ευκαιρίεσ που προςφζρουν τα νζα 
Μζςα για να παραςτιςουμε /δομιςουμε αυτζσ τισ διαςτάςεισ. 

  
16.30 – 17.30 Ολομζλεια: Απολογιςμόσ - Αξιολόγθςθ 
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ΘΜΕΙΩΘ: 
Δεν χρειάηεται προθγοφμενθ εμπειρία με τουσ χάρτεσ Google ι βίντεο κάμερεσ, κα ιταν όμωσ χριςιμο αν 
κάποιοσ διακζτει τθν εμπειρία αυτι. 
Οι ςυμμετζχοντεσ κα ιταν χριςιμο να αςχολθκοφν από πριν με το κζμα, να φζρουν ςτο εργαςτιριο τισ 
προτάςεισ τουσ για τισ περιοχζσ τθσ πόλθσ που κα χαρτογραφθκοφν και τα ςθμεία που κα τοποκετθκοφν 
ςτο χάρτθ. Παράκλθςθ είναι να αρχίςουν να ςκζφτονται για τα ςθμεία ταυτότθτασ ςτο χϊρο τθσ 
Λευκωςίασ με τθ μορφι εικόνων που μποροφν να ςυλλεγοφν και να τφχουν ςχολιαςμοφ ςτο εργαςτιριο. 
Θα μασ ενδιζφερε να μασ ςταλοφν από πριν αυτζσ τισ προτάςεισ, αν είναι δυνατό, μαηί με χάρτθ του 
κζντρου τθσ πόλθσ πάνω ςτον οποίο κα μπουν κάποια ςθμεία. 
χετικζσ προτάςεισ και ςκζψεισ μποροφν να ςταλοφν με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτουσ 
valentina.percivalle@libero.it   και andrea.membretti@unipv.it    
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