
 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SHARP-SHAre and RePresent 

 

Θζμα:  Διαμόρφωςη ταυτότητασ / Παράςταςη του τοπικοφ μζςα από παραγωγζσ πολυμζςων 

 

Πρόταςη για Εργαςτήριο κατάρτιςησ 

 

Στόχοι εργαςτηρίου – με βάςθ το πρόγραμμα LLP SHARP -  Sharing And RePresenting 

1. Κατάρτιςθ ςτθ διεξαγωγι Κοινωνικισ ζρευνασ 

2. Κατάρτιςθ ςτθ χριςθ των νζων μζςων – τεχνολογιϊν 

3. Τελικό προϊόν – Παραγωγι βίντεο /πολυμζςων 

 

Αποτελζςματα: Συνειδθτοποίθςθ τθσ ςχζςθσ με το περιβάλλον, τον πολιτιςμό, ςυναίςκθςθ ταυτότθτασ 

 

Συμμετζχοντεσ: 12 - 15 κακθγθτζσ δθμόςιων ςχολείων 

 

Το εργαςτιριο κατάρτιςθσ κα γίνει μζςα από διερεφνθςθ και μελζτθ τθσ χριςθσ του Facebook από 
τουσ μακθτζσ ςτθν Κφπρο και άλλων κεμάτων που είναι ςχετικά ι απορρζουν από αυτι τθ χριςθ – τισ 
λειτουργίεσ (δικτφωςθ, φιλίεσ, ανταγωνιςμόσ κλπ...) ηθτιματα αςφάλειασ, δεοντολογίασ, αναγκϊν για 
τεχνικι ι άλλθ κατάρτιςθ κ.ά.. 

 

Εργαλεία – Μζςα:  

1. Εξοπλιςμόσ παραγωγισ βίντεο -πολυμζςων– φωτογραφικζσ – βίντεο κάμερεσ, κινθτά 
τθλζφωνα με καταγραφι βίντεο – ιχου, υπολογιςτζσ, καλϊδια ςφνδεςθσ, λογιςμικό για ιχο, 
εικόνα, βίντεο 

2. Διαδίκτυο, Facebook, παραγωγζσ / πορτραίτα χρθςτϊν κλπ. 

3. Αποτελζςματα ερευνϊν για τα πιο πάνω κζματα. 

4. (Προκαταρκτικά) Αποτελζςματα ζρευνασ από Τάο Παπαϊωάννου 

 

Μζθοδοι:  

1. Σφντομεσ παρουςιάςεισ / διαλζξεισ 

2. Ζρευνα – εργαςία ςτο Διαδίκτυο από τουσ μετζχοντεσ 

3. Καταγραφι /ςυςτθματικι αποδελτίωςθ και κατάταξθ αποτελεςμάτων από ζρευνα ςτο 
Διαδίκτυο 

4. Συηθτιςεισ – ςε ομάδεσ / με το ςφνολο των μετεχόντων 

5. Συμμετοχικό βίντεο – Γυρίςματα κατά τθν ζρευνα ανοικτισ επικοινωνίασ (online), τισ 
ςυηθτιςεισ 

6. Μοντάη και παραγωγι ςφντομου βίντεο /πολυμζςων. 

 

Θα επιλεγοφν ςτο μζγιςτο βακμό μζκοδοι για ενεργό ςυμμετοχι. Θα αναηθτιςουμε τρόπουσ για πλιρθ 
εμπλοκι των μετεχόντων μζςω διαλόγου, ςυηθτιςεων, από κοινοφ αποφάςεισ, δομθμζνεσ οδθγίεσ και 
βοθκιματα που κα προςκαλοφν ςε:  

1) εξερεφνθςθ του Διαδικτφου –Παρουςία ςτο Facebook  

2) Μελζτθ και ανάλυςθ  

3) Προβλθματιςμό ςε ηθτιματα που εγείρει θ ςυμμετοχι ςε χϊρουσ κοινωνικισ δικτφωςθσ  



 

4) Συνειδθτοποίθςθ για τθ ςφνδεςθ τθσ ταυτότθτασ με τα πιο πάνω  

5) Λιψθ, καταγραφι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, μοντάη και παραγωγι βίντεο και πολυμζςων 

 

Τα πιο πάνω μπορεί να προςφζρουν ςτουσ μετζχοντεσ μεκόδουσ που μποροφν να εφαρμόςουν ςτθν 
τάξθ, με τουσ μακθτζσ τουσ. 

 

 

Πρόγραμμα Εργαςτηρίων κατάρτιςησ, 29 Σεπτεμβρίου 2011 

 

8:30-8:45 Σφντομθ Παρουςίαςθ του ζργου SHARP και των κυπριακϊν προτάςεων 

 

8:45-9:15 Ειςαγωγι ςτουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο των εργαςτθρίων 

Η παροφςα ςφνοδοσ κα ειςαγάγει ςε ςυντομία ηθτιματα ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ, τα οφζλθ και 
τουσ κινδφνουσ ςτθ διαςφνδεςθ των νζων με τα κοινωνικά μζςα, ειδικά πϊσ θ διαςφνδεςθ αυτι 
πικανό να επθρεάηει τθν ανάπτυξθ - διανοθτικι, κοινωνικι και τθν ταυτότθτα των εφιβων. Θα 
επεξθγθκεί το περιεχόμενο των εργαςτθρίων και οι μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ που κα 
εφαρμοςτοφν.  

 Κατανομι ζργου /δραςτθριοτιτων /οργάνωςθ 

 

9:15-10:15 Χτίηοντασ μια απλι ιςτορία με οπτικά μζςα – Βαςικζσ τεχνικζσ καταγραφισ με ςυςκευζσ 
βίντεο  

(Εκπαιδευτισ: Γιϊργοσ Συκαλλίδθσ) 

Οι μετζχοντεσ κα μάκουν τισ βαςικζσ λιψεισ, το καδράριςμα, τισ γωνίεσ λιψεισ, κινιςεισ, τεχνικζσ 
ςυνζντευξθσ βίντεο, ςυνζχεια ιχου /βίντεο και άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία που χρειάηονται για το χτίςιμο 
μιασ απλισ οπτικισ ιςτορίασ. Θα κλθκοφν να εφαρμόςουν τθ κεωρία ςτθν πράξθ. Θα χωριςτοφν ςε 
ομάδεσ και κακεμιά κα εργαςτεί ςε ζνα κζμα /ιςτορία που κα ςυνδζεται με το κεματολόγιο τθσ 
θμερίδασ.  

Στθ διάρκεια τθσ θμζρασ, οι μετζχοντεσ κα αναλάβουν διάφορουσ ρόλουσ, όπωσ χειριςτισ λιψθσ 
βίντεο, λιπτθσ ςυνζντευξθσ, θκοποιόσ, μοντζρ κλπ. Στο τζλοσ τθσ θμζρασ και με τθ χριςθ λογιςμικοφ 
επεξεργαςίασ (movie maker -δεσ περιγραφι πιο κάτω) 2-4 ομάδεσ κα κάνουν μια μικρι ιςτορία των 3-4 
λεπτϊν κακεμιά. 

 

10:15-11:30 Διεξάγοντασ κοινωνικι ζρευνα 'Οι μακθτζσ ςτο Facebook'  

(Εκπαιδευτισ: Χριςτόφοροσ Χριςτοφόρου) 

Βιμα με βιμα (ςυμμετοχικι) πραγματοποίθςθ μιασ μικρισ ζρευνασ ςτο Διαδίκτυο για κακοριςμό των 
κατευκφνςεων, των μεκόδων και των βαςικϊν αξόνων μιασ ζρευνασ για τθ χριςθ των χϊρων 
κοινωνικισ δικτφωςθσ. Καταγραφι και ςυςτθματικι οργάνωςθ των ςτοιχείων /ευρθμάτων και εξζταςθ 
ηθτθμάτων που ανακφπτουν ςε διάφορα επίπεδα: Ταυτότθτα /πορτρζτα χρθςτϊν, λειτουργίεσ των 
χϊρων κοινωνικισ δικτφωςθσ, οφζλθ και κίνδυνοι, ςυμπεριφορζσ χρθςτϊν, κζματα δεοντολογίασ και 
άλλα.  

 

11:30-12:00 Διάλειμμα για καφζ 

 

12:00-12:45 Περιπτωςιολογικι μελζτθ (case study) και ςυηιτθςθ 

(Εκπαιδεφτρια: Τάο Παπαϊωάννου) 



 

Οι μετζχοντεσ κα λάβουν μζροσ ςε ζρευνα που ςχεδιάςτθκε για να αξιολογιςει το επίπεδο των 
μακθτϊν δευτεροβάκμιασ ςτθν Κφπρο ςτο κζμα του γραμματιςμοφ (αγωγισ) ςτα ψθφιακά μζςα 
και να παράςχει ανάδραςθ ςτισ ςθμερινζσ πολιτικζσ για τθν Αγωγι ςτα Μζςα ςτθ μζςθ 
εκπαίδευςθ. Θα μοιραςτοφμε τα αποτελζςματα και κα τα ςυηθτιςουμε υπό το φωσ τθσ τελευταίασ 
ζκκεςθσ για τα κφρια ευριματα του ζργου ανοικτισ επικοινωνίασ (online) EUKids. 

 

12:45- 13:30 Ικανότθτεσ μοντάη ςε ανοικτι επικοινωνία και αςκιςεισ με τθ χριςθ του Movie Maker  

(Εκπαιδεφτρια: Σοφία Παπαγεωργίου) 

 

13:30-14:30 Γεφμα 

 

14:30-16:30 Αςκιςεισ μοντάη – Παραγωγι βίντεο κλιπ – πολυμζςων (με υλικό από τισ λιψεισ ςτισ 
προθγοφμενεσ ςυνόδουσ ι από προθγοφμενεσ λιψεισ των μετεχόντων ι από αλλοφ πχ. το YouTube) 

 

16:30-17:15 Ερμθνεφοντασ εικόνεσ /οπτικό υλικό /ςτρατθγικζσ ςτθν τάξθ  

Aνάλυςθ και ςυηιτθςθ των παραγωγϊν τθσ θμζρασ 

        (Εκπαιδευτισ: Holger Briel) 

 

17:15-17:30 Συμπεράςματα – Ανατροφοδότθςθ από ςυμμετζχοντεσ 

 

 

 


