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1. Εισαγωγή 

1.1 Στόχος του μαθήματος 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος Photovoice είναι η χρήση συμμετοχικής 
φωτογραφίας ως εργαλείο που επιτρέπει στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο 
να αναλογιστούν, να μοιραστούν, να μάθουν και να εκφράσουν τις εμπειρίες τους με 
τρόπο που τους ενδυναμώνει και τους κάνει πολύτιμους για την κοινότητα και την 
κοινωνία υποδοχής γενικότερα. 

Η μεθοδολογία αυτού του εργαστηρίου δημιουργικής φωτογραφίας είναι ένα πολύ 
αποτελεσματικό μέσο για την αμφισβήτηση θεμάτων που σχετίζονται με τις 
μεταναστευτικές ροές, ενώ προσφέρει εναλλακτικές απόψεις σε πρώτο πρόσωπο για 
τα σύγχρονα προβλήματα της μετανάστευσης. Καθ 'όλη τη λεγόμενη «μεταναστευτική 
κρίση», οι φωτογραφίες και οι εικόνες των μέσων ενημέρωσης υπήρξαν ένα ισχυρό 
εργαλείο για τη διαμόρφωση της αντίληψης του κοινού για τα γεγονότα. Οι εικόνες 
επηρεάζουν την κοινή γνώμη, τον πολιτικό λόγο και τις θεσμικές λύσεις (ή την 
έλλειψη αυτών), επομένως είναι σημαντικό τα άτομα που βιώνουν τη διαδικασία να 
συμβάλλουν επίσης σε αυτές τις εικόνες στο κοινωνικό φανταστικό. 

Για το σκοπό αυτό, αυτό το πρόγραμμα προωθεί την παραγωγή και την κυκλοφορία 
εικόνων που σέβονται την ανθρωπότητα, την αξιοπρέπεια, την ανθεκτικότητα και την 
εφευρετικότητα αυτών που βρίσκονται υπό διαδικασία μετανάστευσης. 

Κατά τη διαδικασία εκμάθησης νέων δεξιοτήτων και ανταλλαγής ιστοριών, οι 
συμμετέχοντες και οι εκπαιδευτές ανακαλύπτουν νέους τρόπους να βλέπουν και να 
ακούν ο ένας τον άλλον και είναι σε θέση να πουν τις ιστορίες τους. Τα εργαστήρια 
έχουν τη δύναμη να αλλάζουν τις αντιλήψεις σε όλους τους εμπλεκόμενους: τους 
πρόσφυγες, τις οικογένειες και τους φίλους τους, τους εκπαιδευτές και τις κοινότητες 
υποδοχής, δημιουργώντας ένα κύμα που εξαπλώνεται στον ευρύτερο κόσμο. 

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους πρόσφυγες τις δεξιότητες και την 
ευκαιρία να δημιουργήσουν και να εκφράσουν τις δικές τους αφηγήσεις σχετικά με τη 
μετακίνηση τους, σε ένα πλαίσιο όπου η εκπροσώπησή τους στην ευρωπαϊκή 
δημόσια σφαίρα είναι συνήθως στα χέρια θεσμικών οργάνων και των μέσων 
ενημέρωσης. Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι μια πολύ ενδυναμωτική εμπειρία για 
τους πρόσφυγες και το πιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ο αντίκτυπος στη ζωή τους 
μέσω της μάθησης, της έκφρασης και της ανταλλαγής των ιστοριών τους. 

Επιπλέον, με τη διάδοση των μαρτυριών που παράγονται κατά τη διάρκεια των 
εργαστηρίων, τα εναλλακτικά φωτογραφικά έγγραφα γίνονται καταλύτης για την 
αλλαγή και για την αμοιβαία κατανόηση των μαζικών πληθυσμών που διαμορφώνουν 
τον κόσμο μας. 
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Η διάδοση του τελικού αποτελέσματος (μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, μικρών εκθέσεων, δημοσιεύσεων ή αποστολής ταχυδρομικών 
καρτών που παράγονται από τους συμμετέχοντες) και η δυνατότητα διεξαγωγής 
συμμετοχικών δραστηριοτήτων σε δημόσιους χώρους (για παραγωγή ή διάδοση) 
είναι ένας τρόπος να δοθούν ταυτότητες, ονόματα και πρόσωπα στους πρόσφυγες 
που συνήθως απεικονίζονται ως μια απρόσωπη, ανώνυμη μάζα, παρά ως άτομα, και 
να μοιραστούν τις ιστορίες τους. 

Οι εικόνες είναι κάτι περισσότερο από ένα μήνυμα: το φυσικό και συναισθηματικό 
ταξίδι μετατρέπεται σε μια μεγαλύτερη αφήγηση, γίνεται μια ιστορία που όλοι 
μοιραζόμαστε. 

 
keywords: #participatoryphotography #empowerment #creativemethod 
#storytelling #lifestories #refugees #photovoice 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Τα εργαστήρια είναι δομημένα γύρω από δύο ενότητες: ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ και 
ROBOTECA, που συνδυάζουν την τεχνική αναβάθμιση με την αφήγηση, την ανταλλαγή 
και τον προβληματισμό. Κάθε ενότητα βασίζεται σε ελκυστικά, καινοτόμα 
προγράμματα στα οποία οι πρόσφυγες μαθαίνουν, μοιράζονται και εφαρμόζουν 
δεξιότητες για να παράγουν τις δικές τους αναπαραστάσεις, να ανακτούν τον έλεγχο 
των ιστοριών τους και εμπλουτίζουν τις κοινότητες υποδοχής με νέες προοπτικές.    

Γενικοί στόχοι: 

• να διδάξει τεχνικές δεξιότητες που είναι βασικές για αυτάρκεια στην ψηφιακή 
οικονομία 

• να αμφισβητήσει τις κυρίαρχες αφηγήσεις και να δημιουργήσει μια νέα 
αντίληψη για τους εκτοπισθέντες 

• να εφαρμόσει καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές μέσω της συμμετοχικής 
φωτογραφίας 

• να συνοδεύσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μετατραυματικές 
καταστάσεις και να τους οδηγήσει στην ασφάλεια, να αποκαταστήσει την 
αυτοεκτίμηση 

• να προωθήσει το ομαδικό πνεύμα και τις αξίες της φιλίας, της ανοχής και του 
σεβασμού μεταξύ των κοινοτήτων προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής 

• να προωθήσει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην 
επαναπροσέγγιση της προσφυγικής κρίσης 
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Ειδικοί στόχοι για τους μαθητές: 

• να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση τους μέσα από την απόκτηση νέων δεξιοτήτων 
εμπειρογνωμοσύνης (γραφή, φωτογραφία, ψηφιακή επεξεργασία) 

• να εκφραστούν μέσα από διαφορετικά μέσα επικοινωνίας (γραφή, αφήγηση, 
φωτογραφία) 

• να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση μέσω της ανταλλαγής εμπειριών σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον 

• να μάθουν τεχνικές αφήγησης που μπορούν να προωθήσουν τη θεραπεία 
μέσω της ανταλλαγής τραυματικών εμπειριών 

 

ΔΟΜΗ:  

Αυτά τα εργαστήρια απευθύνονται ειδικά σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, και σε 
εκτοπισμένους πληθυσμούς γενικά, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων 20. 

Κάθε ενότητα διαρκεί συνολικά 12 ώρες σε διάστημα 3 ημερών. 
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1.2 Θεωρητικό υπόβαθρο 

Καταστροφή αρνητικών στερεοτύπων 

Η συμμετοχική φωτογραφία είναι ένα ισχυρό εργαλείο που καταπολεμά τα 
εδραιωμένα στερεότυπα και τις ανισορροπίες ισχύος και ταυτόχρονα ανοίγει τον 
δρόμο για νέες ιστορίες και ευκαιρίες. 

Στις εικόνες που πλημμυρίζουν τα μέσα ενημέρωσης, οι πρόσφυγες παρουσιάζονται 
σχεδόν πάντα σιωπηλοί υπήκοοι. Είναι σπάνια πρωταγωνιστές που εκπροσωπούν τον 
εαυτό τους, πολύ λιγότερο δημιουργοί των δικών τους εικόνων. Οι σχέσεις ισχύος και 
τα απάνθρωπα μοτίβα είναι βαθιά ενσωματωμένα σε αυτές τις δυναμικές λήψης 
εικόνας. Στις εικόνες που βλέπουμε πρόσφυγες να προσπαθούν να περάσουν τα 
σύνορα ή να συσσωρεύονται σε επικίνδυνες βάρκες, τα μέσα ενημέρωσης έχουν τη 
δύναμη να δημιουργήσουν την κυρίαρχη αφήγηση ενός απειλητικού σμήνους. 
Ομοίως, στην περίπτωση των βίντεο από τα σύνορα, τις φωτογραφίες στις ταυτότητες 
τα διαβατήρια και τις αιτήσεις ασύλου, η εξουσία είναι στα χέρια του κράτους. 

Τα συμμετοχικά προγράμματα φωτογραφίας στοχεύουν στη μεταβολή της δυναμικής 
ισχύος μεταξύ του φωτογράφου και του θέματος. Καταστρέφουν την ψευδαίσθηση 
ενός αντικειμενικού αφηγητή και βάζουν τη δύναμη στα χέρια των πρωταγωνιστών. Η 
συμμετοχική φωτογραφία αντικαθιστά τη μονομερή αφήγηση με μια πληθώρα 
ιστοριών, μια πληθώρα απόψεων. Ο καθένας είναι μια ανθρώπινη ζωή, ο καθένας 
είναι εξίσου σημαντικός και πολύτιμος. 

Οι ενότητες συμμετοχικής φωτογραφίας Photovoice είναι ένας πολύ συνειδητός, 
παιχνιδιάρικος τρόπος για να αλλάξετε τις σχέσεις ισχύος που είναι ενσωματωμένες 
στο ποιος λέει την ιστορία, ποιανού είναι η ιστορία, και ακόμη και ποια είναι η 
ιστορία. Στο πρόγραμμα See.Tell.Listen, η συμμετοχική φωτογραφία δίνει φωνή σε 
πρόσφυγες που έχουν παραμεριστεί κατά την αναπαράσταση της ζωής και της 
εμπειρίας τους από τα μέσα. Τα εργαστήρια δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο 
καθίσταται δυνατή η διαμόρφωση του δικού τους λόγου και αφηγήσεων, και επίσης 
ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους και τις ψηφιακές δεξιότητες που είναι όλο και πιο 
σημαντικές στις ψηφιακές οικονομίες και κοινωνίες. 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

SEE.TELL.LISTEN. 
www.seetell-listen.com 

 

 

 
 

1.3 Περιεχόμενο των ενοτήτων 

Για το πρόγραμμα See.Tell.Listen, η Fuga παρουσιάζει δύο συμμετοχικές ενότητες 
φωτογραφίας που συνδυάζουν τεχνικές και δεξιότητες αφήγησης για να επιτρέψουν 
στους πρόσφυγες να παράγουν και να μοιράζονται τις δικές τους εικόνες. Ως 
αποτέλεσμα, συμβάλλουν στην μείωση της αορατότητας και της αδυναμίας που 
συνοδεύει το καθεστώς του πρόσφυγα, το οποίο συχνά τους εμποδίζει να 
επικοινωνούν μεταξύ τους καθώς και με την ευρύτερη κοινότητα. 

Για να δημιουργήσετε μια καθηλωτική εμπειρία μάθησης, οι πρακτικές δεξιότητες 
ενσωματώνονται στις δραστηριότητες. Ενώ πραγματοποιούν τις δραστηριότητες, οι 
συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις φωτογραφίας, φωτισμού, χρώματος, 
σύνθεσης, ψηφιακής επεξεργασίας κ.λπ. καθώς και κοινωνικές δεξιότητες όπως ο 
προγραμματισμός, η ακρόαση και η ομαδική εργασία. 

Οι οδηγίες για αυτές τις ενότητες βασίζονται σε προηγούμενες εμπειρίες, αλλά 
υπάρχει επίσης ένα ανοιχτό στοιχείο, επειδή είναι σημαντικό οι ίδιοι οι πρόσφυγες να 
συμβάλλουν στον καθορισμό ορισμένων παραμέτρων: το αντικείμενο που τους 
ενδιαφέρει, για παράδειγμα, και το πώς οι εικόνες θα κοινοποιηθούν. 
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ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Είτε πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο κέντρο προσφύγων, ένα κοινοτικό κέντρο ή 
έναν ανεπίσημο καταυλισμό προσφύγων, είναι ζωτικής σημασίας για τους 
εκπαιδευτές να ερευνήσουν και να συζητήσουν το πλαίσιο και τον χώρο και να 
σκεφτούν τις περιπτώσεις των μεταναστών και των προσφύγων που ενδέχεται να 
λάβουν μέρος. Μόλις έφτασαν; Είναι εδώ και δεκαετίες στο κέντρο; Πήραν πρόσφατα 
τα χαρτιά τους; Όταν ξεκινάτε το εργαστήριο, μπορεί να ανακαλύψετε ότι ανεξάρτητα 
από τις αρχικές σας ιδέες, πρέπει να αλλάξετε ή να προσαρμόσετε όλα τα σχέδιά σας. 
Μπορείτε να βοηθήσετε τα πράγματα να λειτουργήσουν πιο ομαλά, δίνοντας 
προσοχή στο πλαίσιο στην προπαρασκευαστική φάση και δημιουργώντας ένα 
ασφαλές περιβάλλον κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Όσο το δυνατόν 
περισσότερο, 

1) ανακαλύψτε ποια σημαντικά ζητήματα μπορεί να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι, 

2) δημιουργήστε προσωπικές σχέσεις και οικοδομήστε εμπιστοσύνη με την κοινότητα 
και 

3) αναπτύξτε σαφείς σκοπούς και στόχους: πώς θα χρησιμοποιηθεί το υλικό που 
προκύπτει από το εργαστήριο; 

Προσπαθήστε να βεβαιωθείτε ότι η περιοχή που θα λάβει χώρα το εργαστήριο θα 
βρίσκεται σε έναν ασφαλή, ήρεμο και προσβάσιμο χώρο. Εάν εργάζεστε σε ένα 
ανεπίσημο ή επίσημο κέντρο προσφύγων, λάβετε υπόψη ότι μπορεί να υπάρχουν 
σαφείς οριοθετήσεις μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών ομάδων, περιοχών έντασης ή 
ζωνών αμφισβητούμενων ιεραρχιών ελέγχου και εξουσίας που ενδέχεται να μην είναι 
ορατές σε εσάς. Όταν εργάζεστε σε ένα ανασφαλές περιβάλλον, χρειάζεστε μια καλή 
σχέση με άτομα που γνωρίζουν την περιοχή και ζουν εκεί, τα οποία μπορούν να σας 
δώσουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Στο μέτρο του δυνατού εργαστείτε σε 
ουδέτερους και ασφαλείς χώρους, έτσι ώστε οι άνθρωποι να είναι σε θέση να 
επικεντρωθούν στο πρόγραμμα. 

Οι δραστηριότητες για το σπάσιμο του πάγου έχουν ως στόχο να κάνουν τους 
συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές να αισθανθούν άνετοι μεταξύ τους, αλλά είναι 
επίσης η αρχή της διαδικασίας μάθησης και αυτο-εξερεύνησης που θα καθορίσει 
μερικά από τα χαρακτηριστικά των δύο κύριων ενοτήτων. 

Δραστηριότητες: ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ 

Γνωριστείτε καλύτερα. Οι ενότητες ξεκινούν με δραστηριότητες για το σπάσιμο του 
πάγου που βασίζονται στις προηγούμενες εμπειρίες και τα τρέχοντα όνειρα των 
προσφύγων. Οι εκπαιδευτές καθοδηγούν τους συμμετέχοντες σε μια σειρά ασκήσεων 
που συμμετέχουν ενεργά όλοι (εκπαιδευτές καθώς και συμμετέχοντες) και κάνουν 
όλους να νιώθουν άνετα. Το περιεχόμενο προέρχεται από απαντήσεις σε ερωτήσεις 
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όπως: Πού θα θέλατε να είστε τώρα; Τι σας συνέβη στο δρόμο; Ποιες είναι οι 
ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της κατάστασής σας και αυτής των άλλων 
προσφύγων; Πώς θα νιώθατε εάν συναντούσατε την οικογένειά σας; 

Μέσα από τις δραστηριότητες για το σπάσιμο του πάγου, η ομάδα αρχίζει να χτίζει 
εμπιστοσύνη. Οι συμμετέχοντες κατανοούν τη δύναμη των συμμετοχικών 
προγραμμάτων φωτογραφίας και αρχίζουν να εξοικειώνονται με τις τεχνικές και τον 
εξοπλισμό. 

Δεξιότητες: καταιγισμός ιδεών, ακρόαση, ανάλυση και επιλογή εικόνων, εστίαση: τι 
θέλετε να πείτε ;, πράσινη οθόνη, βασική επεξεργασία φωτογραφιών. 

Ενότητα ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ:  

Το επίκεντρο είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων αφήγησης, μέσω φωτογραφίας και λέξεων 
(λεζάντες). Το περιεχόμενο αντλείται από τις ζωές και τις εμπειρίες των προσφύγων. 
Ένα σημαντικό μέρος της ενότητας είναι η τεχνική και εννοιολογική εκπαίδευση που 
δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να μιλήσουν για τη ζωή τους και να 
δημιουργήσουν εικόνες που επιθυμούν να μοιραστούν μέσω καρτ-ποστάλ. Οι 
συμμετέχοντες σκέφτονται τις διαφορές μεταξύ διαφορετικών τύπων εικόνων, όπως 
εκείνων που χρησιμοποιούνται στα μέσα και των καρτ-ποστάλ, και τους τύπους 
ταξιδιού ή μετακίνησης με τους οποίους συνήθως συσχετίζονται. 

Αφού τραβήξουν και επιλέξουν φωτογραφίες, οι συμμετέχοντες γράφουν λεζάντες 
για τις κάρτες τους σε μια διαδικασία που απαιτεί από αυτούς να σκεφτούν πώς να 
χρησιμοποιούν λέξεις για να υποστηρίξουν τις εικόνες τους προκειμένου να πουν τις 
ιστορίες τους. Στο τελευταίο μέρος της ενότητας, καλούνται να μοιραστούν τις κάρτες 
τους και έξω από το εργαστήριο. 

Δεξιότητες: ανάλυση διαφορετικών ειδών εικόνων, φωτογράφηση του περιβάλλοντός 
σας, φωτισμός και σύνθεση, σχέση μεταξύ λέξεων και εικόνων, γραφή λεζάντων, 
σχεδιασμός έργου, διαδικασία παραγωγής, κυκλοφορία εικόνων. 

 

Ενότητα ROBOTECA:  

Συνεργατική δημιουργία εικόνων. Αφού τραβήξουν πορτραίτα μεταξύ τους, οι 
πρόσφυγες χωρίζουν τα πορτραίτα τους σε τρεις σειρές. See.Tell.Listen: μάτια, 
μύτη/αυτιά, στόμα. Έτσι ξεκινάει ο προβληματισμός σχετικά με αυτό που βλέπουν, 
μοιράζονται τις εμπειρίες τους και αφηγούνται τις ιστορίες τους. 

Το συγκεκριμένο περιεχόμενο του εργαστηρίου Roboteca εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα της ομάδας. Το θέμα θα προκύψει από ομαδικές 
συζητήσεις, καθοδηγούμενες από τον εκπαιδευτή, οι οποίες αποτελούν σημαντικό 
μέρος της ενότητας. 
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Δεξιότητες: η γραμματική των πορτραίτων, των εικόνων και των ταυτοτήτων, 
παρακολούθηση και έλεγχος, φωτογραφία σε στούντιο, τεχνικές κολάζ, 
αντιπροσωπεύοντας «εμάς», ατομική και συλλογική ταυτότητα, γραπτή έκφραση 

Παραδείγματα από προηγούμενα εργαστήρια Roboteca: 

 

• Roboteca "Il Mare" (Η Θάλασσα), Σικελία, Φεβρουάριος 2017 
Το εργαστήριο μάζεψε δύο ομάδες μαθητών με τελείως αντίθετες εμπειρίες: μαθητές 
από τη Σικελία και μετανάστες παγιδευμένους στο κέντρο κράτησης της πόλης. Οι 
έφηβοι μοιράστηκαν τις ιστορίες, τα συναισθήματα και τις φαντασιώσεις τους και 
δημιούργησαν νέα πρόσωπα: το μάτι ενός μαθητή από τη Σικελία σε συνδυασμό με 
τη μύτη ενός Λιβύου μετανάστη, το στόμα ενός φίλου από τη Σενεγάλη. 

 

• Roboteca "New ID", Φρανκφούρτη, Φεβρουάριος 2018 
Αυτό το εργαστήριο μάζεψε επίσης εφήβους από τη Φρανκφούρτη και μετανάστες 
αιτούντες άσυλο που ζουν στη Γερμανία εδώ και δύο χρόνια και συμμετέχουν στην 
αργή διαδικασία ένταξης στην τοπική κοινότητα. Μέσα από το εργαστήριο, μπόρεσαν 
να μιλήσουν για τις διαφορές και τις ομοιότητές τους, τις παραδόσεις και τις 
αναμνήσεις τους. 
 

• Roboteca "#respect" Paris Ivry-sur-Seine, Ιούλιος 2018 
Στο Παρίσι, το εργαστήριο Roboteca πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Στέγασης 
Έκτακτης Ανάγκης στο Ivry-sur-Seine. Δεκαπέντε γυναίκες ηλικίας 26 έως 60 ετών που 
βρίσκονται στη διαδικασία αιτήσεως ασύλου στο Παρίσι κλήθηκαν να μιλήσουν. 
Δουλεύοντας από τα πορτρέτα τους και μοιράζοντας με τους άλλους τις ιστορίες τους, 
επέλεξαν το hashtag "#respect" για να τιμήσουν όλες τις γυναίκες που πέφτουν 
θύματα εγκλήματος και σεξουαλικής επίθεσης. 

 

• Roboteca "Go to Work", Βηρυτός, Απρίλιος 2019 
Σε ένα εργαστήριο για παιδιά που ζουν στον δρόμο και για παιδιά που εργάζονται 
(SaWC), τα παιδιά δημιούργησαν σύνθετα πρόσωπα ως φόρο τιμής σε όλα τα 
εργαζόμενα παιδιά που στερούνται της παιδικής τους ηλικίας. Επιλέγοντας τις σωστές 
λέξεις για να γράψουν τις ιστορίες τους, τα παιδιά ξεκίνησαν έναν διάλογο για τον 
αντίκτυπο της παιδικής εργασίας, τη στέρηση της παιδικής ηλικίας και την 
εκπαίδευση. 
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1.4 Συναίνεση και συμμετοχή 

Η συμμετοχική φωτογραφία μπορεί να δημιουργήσει μια βαθιά και ανατρεπτική 
αλλαγή στη δυναμική ισχύος. Όμως, το «συμμετοχικό» δεν πρέπει να γίνει απλώς μια 
λέξη-κλειδί που καλύπτει τις ισχύουσες ισορροπίες ισχύος. Οι εκπαιδευτές παίρνουν 
μια θέση ισότητας και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια συλλογική, μη ιεραρχική 
λήψη αποφάσεων, αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι το να αγνοούν την προνομιακή τους 
θέση δεν βοηθά. Είναι απαραίτητο να είναι ειλικρινείς και ταπεινοί. 

Η συμμετοχή είναι μια διαδικασία, όχι στόχος, οπότε οι εκπαιδευτές πρέπει να 
εγκαταλείψουν την ιδέα της τελειότητας και να αποδεχτούν ότι είναι πάντοτε δυνατό 
να συνεχίσουμε να πιέζουμε περαιτέρω για να ανατρέψουμε τη δυναμική ισχύος. 

Η συναίνεση είναι μια μορφή μη ιεραρχικής λήψης αποφάσεων που βασίζεται στην 
ιδέα ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν πλήρη έλεγχο στη ζωή τους και ότι η 
εξουσία πρέπει να μοιράζεται από όλους, και να μην είναι μόνο συγκεντρωμένη στα 
χέρια μερικών. Πρόκειται για την ελευθερία να αποφασίζει κανείς τη δική του πορεία 
στη ζωή και το δικαίωμα να διαδραματίζει ίσο ρόλο στη δημιουργία ενός κοινού 
μέλλοντος. Χρησιμοποιείται ευρέως σε ομάδες που εργάζονται προς μια πιο δίκαιη 
και δίκαιη κοινωνία, όπως μικρές εθελοντικές ομάδες, συνεταιρισμοί, κοινωνικά 
κινήματα και δίκτυα εκστρατειών. 

Η συναίνεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, καθώς και για να είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων με τις οποίες θα 
λειτουργεί ένας μη ιεραρχικός χώρος. Μπορεί να είναι και πολύ αποτελεσματικό αλλά 
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ταυτόχρονα και χρονοβόρο, οπότε αποφασίστε ποια τα εργαλεία που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε καλύτερα στο εργαστήριο. Αυτά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα 
με τη διάρκεια του προγράμματος, το μέγεθος της ομάδας κ.λπ. 

Δεξιότητες για την οικοδόμηση συναίνεσης: 

• Ενεργή ακρόαση: Όταν ακούμε ενεργά αναστέλλουμε τις δικές μας 
διαδικασίες σκέψης και δίνουμε στον ομιλητή την πλήρη προσοχή μας. 
Κάνουμε μια σκόπιμη προσπάθεια να κατανοήσουμε τη θέση κάποιου και τις 
ανάγκες, τις ανησυχίες και τα συναισθήματά του. 

 
• Σύνοψη: Μια συνοπτική και ακριβής περίληψη των όσων έχουν ειπωθεί μέχρι 

στιγμής μπορεί πραγματικά να βοηθήσει μια ομάδα να προχωρήσει, είτε στη 
συζήτηση είτε προς μια απόφαση. Περιγράψτε το αναδυόμενο κοινό έδαφος, 
καθώς και τις άλυτες διαφορές: «Φαίνεται ότι έχουμε σχεδόν καταλήξει σε 
συναίνεση σχετικά με αυτό το κομμάτι της πρότασης, αλλά πρέπει να 
διερευνήσουμε αυτό το μέρος περαιτέρω για να αντιμετωπίσουμε τις 
ανησυχίες όλων». Ελέγξτε εάν όλοι είναι ικανοποιημένοι. 
 

• Σύνθεση: Εάν επιλύετε μια σύγκρουση ή παίρνετε μια απόφαση, βρείτε το 
κοινό έδαφος και τυχόν συνδέσεις μεταξύ φαινομενικά ανταγωνιζόμενων 
ιδεών και συνθέστε τις μαζί για να διαμορφώσετε προτάσεις. Επικεντρωθείτε 
σε λύσεις που αντιμετωπίζουν τις θεμελιώδεις ανάγκες και βασικές ανησυχίες 
που έχουν τα άτομα μέσα στην ομάδα. 

Επιπλέον πηγές: Resilience. Earth, Seeds of Change 

Διάγραμμα: Συναίνεση 

https://www.seedsforchange.org.uk/consflow 

 

2. Περιγραφή των μεθόδων που παρέχονται 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια Photovoice περιστρέφονται γύρω 
από δύο βασικούς τομείς που συμπίπτουν: 1) τεχνικές δεξιότητες και 2) δημιουργική 
έκφραση. 

Σε κάθε ενότητα, οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται μέσω μιας διαδικασίας 
σχεδιασμού, παραγωγής, διάδοσης και προβληματισμού που τους επιτρέπει να 
επεκτείνουν τις γνώσεις τους, να εκφραστούν και να προβληματιστούν σχετικά με την 
εμπειρία. 
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Στο στάδιο του σχεδιασμού, οι συμμετέχοντες και οι εκπαιδευτές συνεργάζονται για 
να καθορίσουν τις παραμέτρους της ενότητας μέσω ανταλλαγής ιδεών και ομαδικής 
συζήτησης. 

Στο στάδιο της παραγωγής, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν και εφαρμόζουν τεχνικές 
δεξιότητες που τους επιτρέπουν να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις και 
εμπειρίες για το εν λόγω θέμα. 

Στο στάδιο της διάδοσης, οι εικόνες που προκύπτουν μοιράζονται ή κυκλοφορούν, 
ανοίγοντας τη δυνατότητα επέκτασης της κοινωνικής φαντασίας και της κατανόησης 
των εμπειριών που συνήθως σιωπούνται. 

Στη διαδικασία προβληματισμού, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, οι συμμετέχοντες 
συζητούν και αναλύουν τις εικόνες και την εμπειρία τους σε σχέση με τη δημιουργία 
εικόνας. Είναι ένα ταξίδι στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτές και οι 
συμμετέχοντες ως ίσοι. 

3. Δεξιότητες του εκπαιδευτή 

Η καθοδήγηση είναι πολύ σημαντική για τον προσδιορισμό της εμπειρίας, της 
μάθησης και της ενδυνάμωσης που λαμβάνει χώρα στα εργαστήρια. 

Τα συμμετοχικά έργα φωτογραφίας περιλαμβάνουν τη μετάδοση τεχνικών 
δεξιοτήτων από τη μία πλευρά, και την ανάπτυξη περιεχομένου και αφήγησης από 
την άλλη, και οι εκπαιδευτές χρειάζονται διαφορετικές δεξιότητες για να τις 
προσεγγίσουν. 

Κατά τη διδασκαλία τεχνικών δεξιοτήτων, είναι προφανές ότι ο εκπαιδευτής διαθέτει 
τη γνώση που πρέπει να μεταδώσει. Οι εκπαιδευτές σε αυτό το εργαστήριο 
χρειάζονται σταθερές βασικές γνώσεις σχετικά τη φωτογραφία, τα smartphone, τους 
ψηφιακούς εκτυπωτές, τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνων όπως το Photoshop, 
τα προγράμματα δημοσίευσης μέσω υπολογιστή όπως το Indesign, την αναζήτηση 
στο Διαδίκτυο και την αντιμετώπιση προβλημάτων για βασικά τεχνικά θέματα. 

Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι σε θέση να μεταδώσουν αυτές τις γνώσεις με σαφή 
τρόπο, με πολλές πρακτικές ασκήσεις και παραδείγματα, και να διασφαλίσουν ότι 
όλοι οι συμμετέχοντες τις κατανοούν. 

Κατά τη δημιουργία περιεχομένου, ο εκπαιδευτής γίνεται καθοδηγητής. Είναι 
κατανοητό ότι οι συμμετέχοντες έχουν τη γνώση και την εμπειρία, και ο εκπαιδευτής 
γίνεται ο οδηγός, επιτρέποντάς τους να ανακαλύψουν τη δύναμη της φωτογραφίας 
ως εργαλείο και το πώς μπορούν να την εκμεταλλευτούν για να δημιουργήσουν τις 
δικές τους ιστορίες. 

Υπό αυτήν την έννοια, ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να δημιουργήσει ένα χώρο για 
τους συμμετέχοντες με σκοπό να εξασκήσουν τις νέες δεξιότητές τους και να 
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πειραματιστούν μαζί τους για να πουν την ιστορία τους. Ο εκπαιδευτής πρέπει να 
ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να πιστεύουν στη σημασία της φωνής τους και να 
ενεργούν ως γέφυρα μεταξύ αυτών και της κοινότητας υποδοχής. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να μεταδώσει δεξιότητες, να παρέχει τη δομή, να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή και να δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον και ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης. 

Στο εργαστήριο See.Tell.Listen, ο εκπαιδευτής πρέπει να γνωρίζει τις πολιτιστικές 
διαφορές και να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερο για τον πολιτισμό με τον οποίο 
εργάζεται. Πράγματα όπως ο τρόπος ντυσίματος, η γλώσσα του σώματος και οι ιδέες 
για το τι είναι ιδιωτικό και δημόσιο μπορούν να προσβάλλουν ή να μπερδέψουν 
μερικούς συμμετέχοντες. 

Η γλώσσα είναι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η μετάφραση μπορεί 
να είναι απαραίτητη και αυτό μπορεί να παρέχεται από τον εκπαιδευτή, τους 
συμμετέχοντες ή από έναν μεταφραστή που προσλαμβάνεται ειδικά για το σκοπό 
αυτό. 

Τα συμμετοχικά έργα φωτογραφίας μπορεί να είναι πολύ ικανοποιητικά, αλλά και 
πολύ απαιτητικά για όλους τους συμμετέχοντες. Οι εκπαιδευτές πρέπει να επιτύχουν 
μια ισορροπία μεταξύ της σκληρής δουλειάς της εκμάθησης νέων δεξιοτήτων και της 
εξερεύνησης δυνητικά τραυματικού περιεχομένου και ελαφρύτερων πιο 
παιχνιδιάρικων πτυχών της κοινής χρήσης και της δημιουργίας εικόνας. 
 

«Προτού πάτε, εξοικειωθείτε με τα προβλήματά τους, με τις προκλήσεις τους. Μην 
παρουσιαστείτε ως ξένος, δεν πάτε ως τουρίστας εκεί. Είστε μέρος της κοινότητας με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο.» 

Zakira 
 

«Πάντα εξετάζω την ομάδα για να εντοπίσω αυτόν που δεν πρόκειται να μιλήσει ή να 
συμμετάσχει και προσπαθώ να του αναθέσω μια αποστολή ή άσκηση, για να του 

δώσω λίγη ώθηση. Δίνω προσοχή στη συνέργεια της ομάδας, έτσι ώστε να μην 
συμμετέχουν άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο». 

OST 

«Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε το πλαίσιο και να αφιερώσουμε χρόνο στους 
ανθρώπους για να μας γνωρίσουν και να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Αυτό που 
κάνουμε σε κάθε εργαστήριο είναι ότι αφιερώνουμε χρόνο στην αρχή, όπου απλά 

μιλάμε πολύ με τους συμμετέχοντες και τους δείχνουμε εικόνες και καρτ-ποστάλ από 
προηγούμενα εργαστήρια. Τους λέμε ότι μπορούν να δημιουργήσουν φωτογραφίες 

άμα θέλουν, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Δείχνουμε τις κάμερες, εξηγούμε τις 
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δραστηριότητες, γνωρίζουμε τα άτομα που συμμετέχουν, αρχίζουμε να 
ενσωματωνόμαστε στην κοινότητα και χτίζουμε σχέσεις. Γινόμαστε περισσότερο φίλοι 

και συγγενείς και έτσι είναι δυνατό να δημιουργήσουμε κάτι μαζί». 

Jungleye 

 

 

 

4. Ενότητες 

4.1 Ημέρα 1 – Σπάσιμο πάγου, εισαγωγή και πρώτη πρακτική 

Εισαγωγή  

Το σπάσιμο του πάγου είναι ένας τρόπος να γνωριστούν μεταξύ τους οι 
συμμετέχοντες, να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και να αρχίσουν να μαθαίνουν 
πρακτικές δεξιότητες. Επιτρέπει στους εκπαιδευτές και τους συμμετέχοντες να 
αρχίσουν να αλληλεπιδρούν και να απεικονίσουν τις δυνατότητες των προγραμμάτων 
συμμετοχικής φωτογραφίας. Μέσα από αυτές τις διασκεδαστικές δραστηριότητες, η 
ομάδα αρχίζει να συνεργάζεται μέσα από τη φωτογραφία, την ψηφιακή τεχνολογία 
και τις δικές τους ιστορίες. 
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Εδώ περιγράφονται τρεις δραστηριότητες για το σπάσιμο του πάγου που σχετίζονται 
με καρτ-ποστάλ. 

1) Wish I were… 

2) A reunion 

3) On the road 
 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιλέξει να πραγματοποιήσει δύο ή και τρία, ανάλογα με 
την ομάδα. 

Αυτές οι δραστηριότητες εισάγουν την ιδέα της χρήσης των καρτ-ποστάλ, η οποία θα 
συνεχιστεί στην ενότητα Καρτ-ποστάλ τη δεύτερη ημέρα. Η ιδέα είναι να 
δημιουργηθεί εμπιστοσύνη και να τεθούν τα θεμέλια για το υπόλοιπο της 
εκπαίδευσης. 

 

Θεωρία/υπόβαθρο 

Ο στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι να ενεργοποιηθούν οι συμμετέχοντες. 
Αυτές οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέψουν στους πρόσφυγες να 
αρχίσουν να αναλογίζονται τις εμπειρίες τους με διαφορετικούς τρόπους. Δείχνουν 
επίσης τη δύναμη της συμμετοχικής φωτογραφίας σε δράση: η φαντασία μπορεί να 
ανέβει, όλα είναι δυνατά, δεν ισχύουν τα κανονικά όρια. 

Οι ασκήσεις είναι διασκεδαστικές και τα αποτελέσματα είναι γρήγορα και 
εντυπωσιακά. Εισάγουν τους συμμετέχοντες σε όλη τη διαδικασία ενός 
προγράμματος συμμετοχικής φωτογραφίας, από τον προγραμματισμό και τον 
προβληματισμό έως την παραγωγή και την παράθεση / κυκλοφορία των 
αποτελεσμάτων. 

Εστιάζουμε στην ανταλλαγή ιδεών και στην παραγωγή γρήγορων αποτελεσμάτων 
παρά στην προσοχή σε λεπτομέρειες όπως η σύνθεση και ο φωτισμός. Ωστόσο, οι 
έννοιες εισάγονται εδώ, για να αναπτυχθούν στις επόμενες ενότητες. 

Η μορφή καρτ ποστάλ είναι ένας τρόπος έναρξης συζητήσεων για διάφορα είδη 
εικόνων και διαφορετικά είδη ταξιδιών: τουρισμός, μετανάστευση, αναγκαστικός 
εκτοπισμός κ.λπ. Αυτή η μορφή σπασίματος του πάγου μέσω καρτ ποστάλ είναι ένας 
μη τρομακτικός τρόπος για να αρχίσουν οι συμμετέχοντες να μιλούν για τα όνειρα και 
τις εμπειρίες τους, για το πως βλέπουν τον εαυτό τους, για τη μοναξιά και τις σχέσεις, 
κ.λπ. 

Η χρήση της πράσινης οθόνης είναι ένας τρόπος να φύγετε από τον φυσικό χώρο 
όπου πραγματοποιείται το εργαστήριο: όπως το μαγικό χαλί του Αλαντίν, επιτρέπει 
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στους συμμετέχοντες να ταξιδεύουν σε άλλο χρόνο και χώρο, μια διαφορετική 
διάσταση χωροχρόνου. Η χρήση της πράσινης οθόνης συνδέεται επίσης με τις 
παραγωγές του κινηματογράφου και της βιομηχανίας βίντεο, οριοθετώντας την 
απρόσωπη, αντικειμενική εικόνα των προσφύγων που παρουσιάζονται από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και τα ρεπορτάζ, και επιτρέποντας στους ανθρώπους να 
αναδημιουργήσουν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες και ταυτότητες. 

  

Μεθοδολογία  

1) Wish I were... 

Ένας γρήγορος, διασκεδαστικός τρόπος για να δημιουργήσετε ένα διαδραστικό 
φωτογραφικό έργο, στο οποίο οι συμμετέχοντες μεταφέρονται στον προορισμό της 
επιλογής τους. 

- Ξεκινήστε με μια συνεδρία καταιγισμού ιδεών. Ρωτήστε: Πού θα θέλατε να 
είστε τώρα; 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζευγάρια. Με τη σειρά τους ρωτούν ο ένας τον άλλον 
πού θα ήθελαν να είναι και να περιγράψουν μια φανταστική εικόνα αυτού του τόπου. 
Μετά από λίγα λεπτά, ζητήστε τους να μοιραστούν τις απαντήσεις τους με την ομάδα, 
ώστε να μπορούν να αρχίσουν να γνωρίζονται μεταξύ τους. 

- Τοποθετήστε μια πράσινη οθόνη και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 
τραβήξουν φωτογραφίες ο ένας τον άλλον. 

- Χρησιμοποιώντας φορητούς υπολογιστές, αναζητήστε στο Διαδίκτυο εικόνες 
των προορισμών που επέλεξαν οι συμμετέχοντες και χρησιμοποιήστε τις ως 
φόντο. 

- Με μια γρήγορη, βασική παραγωγή οι συμμετέχοντες μπορούν να 
τοποθετήσουν τον εαυτό τους στο παρασκήνιο. 

- Χρησιμοποιήστε έναν ψηφιακό εκτυπωτή για να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα 
και οι καρτ-ποστάλ είναι έτοιμες. 

- Συζητήστε πως νιώθουν οι συμμετέχοντες έπειτα, πώς φαντάζονται την 
Ευρώπη και πώς σχετίζεται αυτό με την πραγματικότητα.  
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Απαραίτητος εξοπλισμός 

• Υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο και λογισμικό 
επεξεργασίας εικόνων 

• Πράσινη οθόνη  
• Ψηφιακός εκτυπωτής 

 
PHOTOSHOP 
Την πρώτη ημέρα, ο εκπαιδευτής πραγματοποιεί μια σύντομη 
εισαγωγή στο Photoshop, το οποίο ακολουθεί μετά την 
παραγωγή, εξηγώντας πώς λειτουργεί η πράσινη οθόνη και πώς 
να απομονώσετε και να αντιγράψετε το θέμα του πορτραίτου για 
να το εισαγάγετε σε άλλη φωτογραφία. 
Τεχνικές που χρησιμοποιούνται: 

• Εργαλεία επιλογής 
• Παλέτα χρωμάτων 
• Μάσκα στρώματος 

 

2) The reunion 

Οι συμμετέχοντες μαγικά «επανενώνονται» με την οικογένεια και τους φίλους τους. 

- Με τα κινητά τους τηλέφωνα, οι συμμετέχοντες ζητούν από την οικογένεια και 
τους φίλους να τους στείλουν μια φωτογραφία του εαυτού τους αυτήν τη 
στιγμή. Ίσως τρώνε, οδηγούν, εργάζονται, επισκέπτονται… 

- Χρησιμοποιώντας την πράσινη οθόνη, οι πρόσφυγες φωτογραφίζουν τον 
εαυτό τους. 

- Οι δύο φωτογραφίες «συγχωνεύονται» έτσι ώστε οι πρόσφυγες να 
«επανενωθούν» με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. 

- Όταν οι εικόνες είναι έτοιμες, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν την 
επεξεργασμένη εικόνα πίσω στους δικούς τους. Οι εικόνες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να δείξουν πως αισθάνεται κανείς όταν χωρίζεται από τα 
δικά του πρόσωπα, σχετικά με τη μοναξιά, τη φιλία, την οικογένεια κ.λπ. 

Απαραίτητος εξοπλισμός  

• Υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο και λογισμικό 
επεξεργασίας εικόνων 

• Πράσινη οθόνη  
• Ψηφιακός εκτυπωτής 
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3) On the road 
 
Μια δραστηριότητα που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να μοιράζονται τις ιστορίες 
για τα ταξίδια τους και να αρχίσουν να σκέφτονται τη δυνατότητα συνδυασμού 
λέξεων και εικόνων. 

- Οι συμμετέχοντες κοιτούν όλες τις φωτογραφίες στα τηλέφωνά τους και 
επιλέγουν μία από το ταξίδι τους. 

- Κάθε άτομο στην ομάδα μιλά για τη φωτογραφία του και γιατί την επέλεξε. 

- Μετά τη συζήτηση σχετικά με τις ιστορίες τους, κάθε συμμετέχων γράφει μια 
λεζάντα που εκφράζει τη σημασία της εικόνας για εκείνον. 

- Οι φωτογραφίες εκτυπώνονται με τις λεζάντες και κοινοποιούνται. 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός 

• Ψηφιακός εκτυπωτής (προτεινόμενο μοντέλο: Selphy 
Canon CP1300 Πακέτο χαρτιού και μελανιού, μέγεθος 
καρτ-ποστάλ)  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μόλις εκτυπωθούν οι καρτ-ποστάλ, μπορούν να οργανωθούν δημόσιες 
δραστηριότητες για τη διάδοση, την έκθεση και την κυκλοφορία των αποτελεσμάτων. 

Για παράδειγμα, μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα από την κοινότητα υποδοχής να 
επιλέξουν μια κάρτα, να γράψουν ένα μήνυμα και να το απευθύνουν σε έναν 
συγκεκριμένο παραλήπτη. Στη συνέχεια οι καρτ-ποστάλ αποστέλλονται, επιτρέποντας 
στις ιστορίες να ταξιδεύουν.  

Αποτελέσματα και αξιολόγηση 

Στο τέλος της ημέρας, οι συμμετέχοντες αναλογίζονται τι νέες δεξιότητες που έμαθαν, 
τις εικόνες που δημιούργησαν, την αλληλεπίδραση μέσω αυτών των εικόνων και το 
πως τους έκαναν να αισθάνονται: Πιο δεμένοι; Πιο ικανοί να εκφραστούν; Πρέπει να 
υπάρχει ένα ασφαλές, μη επικριτικό περιβάλλον στο οποίο μπορούν επίσης να μιλούν 
για οτιδήποτε τους έκανε να νιώθουν λυπημένοι, άβολα κ.λπ. 

Οι δραστηριότητες για το σπάσιμο του πάγου θέτουν τις βάσεις για το υπόλοιπο της 
εκπαίδευσης στο εργαστήριο Photovoice. Μετά την πραγματοποίηση αυτών των 
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δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει βασικές δεξιότητες και θα 
έχουν πάρει μια ιδέα για τις δυνατότητες χρήσης καρτ-ποστάλ ως μορφή έκφρασης 
και επικοινωνίας. 

  

 

 

4.2 Ημέρα 2 – Μέθοδος πρακτικής / Μορφή εργασίας 1: Ενότητα Καρτ-ποστάλ  

Εισαγωγή  

Οι καρτ-ποστάλ Photovoice είναι μια πολύ αποτελεσματική μορφή επικοινωνίας που 
επιτρέπει στους πρόσφυγες να μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες, να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να προσεγγίζουν άτομα που μερικές φορές δεν έχουν 
άλλη επαφή με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, εκτός από εικόνες των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης. 

Οι ιστορίες εκτοπισμού παρουσιάζονται με μια δόση ειρωνείας: οι κάρτες είναι ένα 
μέσο που συνήθως σχετίζεται με διασκεδαστικά μηνύματα που στέλνουμε στις 
διακοπές μας. Αυτή η ενότητα ανατρέπει την μορφή χρήσης των καρτ ποστάλ 
επιτρέποντας στους πρόσφυγες να δείξουν την πραγματική τους ζωή και να στείλουν 
εικόνες στους φίλους και τις οικογένειές τους καθώς και στον υπόλοιπο κόσμο: οι 
καρτ-ποστάλ μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα ευκολότερα από ό, τι οι άνθρωποι. 
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Οι καρτ-ποστάλ δίνουν φωνή στους ίδιους τους πρόσφυγες, επιτρέποντάς τους να 
διηγούνται τις δικές τους ιστορίες αντί να αφήνουν τους δημοσιογράφους να το 
κάνουν. Δείχνουν την πραγματικότητα μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που 
συνήθως δεν έχουν φωνή. 

Θεωρία/Υπόβαθρο 

Ένα σημαντικό μέρος της ενότητας είναι η τεχνική και εννοιολογική εκπαίδευση που 
δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να μιλήσουν για τη ζωή τους και να 
δημιουργούν εικόνες που επιθυμούν να μοιραστούν μέσω καρτ-ποστάλ. 

Όταν ο εκπαιδευτής εισάγει την ιδέα των καρτ-ποστάλ, οι συμμετέχοντες καλούνται 
να προβληματιστούν σχετικά με τις διαφορές μεταξύ διαφόρων τύπων εικόνων, όπως 
ειδήσεις, στιγμιότυπα, διαφημίσεις και καρτ-ποστάλ, καθώς και για τις ιδέες που 
σχετίζονται με αυτές. Αυτή η εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης είναι βασική 
δεξιότητα για άτομα που ζουν σε σύγχρονες κοινωνίες, και ιδιαίτερα σημαντική για 
άτομα όπως οι πρόσφυγες που συνήθως είναι ανίσχυρα υποκείμενα που 
εκπροσωπούνται από άλλους. 

Σε αυτήν την ενότητα, η εστίαση είναι στην εκμάθηση των δεξιοτήτων της 
φωτογραφίας ντοκιμαντέρ χρησιμοποιώντας smartphone και το περιεχόμενο 
αντλείται από τις ζωές και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. Η εκμάθηση 
φωτογραφίας μέσω smartphone είναι απαραίτητο εργαλείο για τους μετανάστες και 
τους πρόσφυγες: τα τηλέφωνα και οι φορητοί υπολογιστές τους δεν είναι απλώς ένα 
μέσο επικοινωνίας με τις οικογένειές τους και όργανα πλοήγησης, αλλά και μια 
κάμερα. Πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες χρησιμοποιούν ήδη τα smartphone τους 
για να καταγράψουν τα ταξίδια τους και οι κάρτες SIM τους αποτελούν αρχείο της 
ζωής τους και των αλλαγών που περνούν. Πώς μπορούν να επωφεληθούν από τις 
λειτουργίες των smartphone για την ευαισθητοποίηση και να τα χρησιμοποιήσουν ως 
μέσα έκφρασης; Η εκμάθηση της χρήσης περισσότερων από τις βασικές λειτουργίες 
της κάμερας του τηλεφώνου και η διερεύνηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής 
επεξεργασίας εικόνας διευρύνει τον ορίζοντα των δυνατοτήτων. 

Αφού τραβήξουν και επιλέξουν τις φωτογραφίες, οι συμμετέχοντες γράφουν λεζάντες 
για αυτές. Αυτή η διαδικασία απαιτεί από αυτούς να σκεφτούν πώς θα 
χρησιμοποιήσουν τις λέξεις: για να υποστηρίξουν τις εικόνες τους και να πουν τις 
ιστορίες τους, να τονίσουν ή να προσθέσουν πληροφορίες, να ενισχύσουν μια άποψη, 
να καταγράψουν πραγματικά στοιχεία, να κάνουν την εικόνα πιο προσωπική ή πιο 
γενική... Σπάζοντας τα στερεότυπα, οι ιστορίες μπορεί να είναι συγκινητικές, 
αναζωογονητικές, συναισθηματικές, ζοφερές ή ακόμα και κωμικές. 

Μερικές από τις δεξιότητες που καλύπτονται σε αυτή την ενότητα είναι η εξοικείωση 
με την κάμερα των smartphone πέρα τις βασικές λειτουργίες της, τα στοιχεία 
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φωτισμού ως εκφραστικό εργαλείο, την οπτική σύνταξη, τις τεχνικές οπτικής 
αφήγησης και τη γραφή λεζάντων: μετάφραση της σημασίας μιας εικόνας σε λέξεις. 

 

Μεθοδολογία  

Η συμμετοχική φωτογραφία είναι, πρωτίστως, ένας τρόπος «δημιουργίας μαζί». Αυτή 
η ενότητα εστιάζει στις τεχνικές δεξιότητες, αλλά πρέπει επίσης να δοθεί μεγάλη 
προσοχή στη δημιουργία ενός χώρου όπου η σχέση συνεργασίας μεταξύ των 
συμμετεχόντων μπορεί να αναπτυχθεί. 

- Ξεκινήστε με μια γρήγορη δραστηριότητα για το σπάσιμο του πάγου, 
κοιτάζοντας καρτ-ποστάλ και άλλα είδη εικόνων. Κάθε άτομο μπορεί να 
επιλέξει μια εικόνα και να περιγράψει την άποψη, τη σύνθεση, την ιστορία… 
Αυτός είναι ένας τρόπος για να προωθηθούν οι δεξιότητες σχετικά με την 
εικόνα μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι μπορούν να ενθαρρυνθούν με 
σκοπό να «διαβάσουν» τις πληροφορίες στις εικόνες. 

- Θεωρία: μια εισαγωγή στη φωτογραφία μέσω smartphone. Πώς να 
προχωρήσετε πέρα από τα βασικά για να έχετε περισσότερο έλεγχο και να 
μεταδίδετε εμπειρίες και εντυπώσεις. 

- Πρακτική: Photowalk. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν 
τα smartphone τους για να τραβήξουν φωτογραφίες μιας διαδρομής ή δρόμου 
που ακολουθούν σε τακτική βάση: καταγραφή οικείων αντικειμένων, γωνιών 
και συγκεκριμένων λεπτομερειών. 

- Πρακτική: Περίεργα πράγματα. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 
τραβήξουν φωτογραφίες από πτυχές των κοινοτήτων υποδοχής που 
προσελκύουν την προσοχή τους. Περίεργες λεπτομέρειες ή ασυμφωνίες του 
τόπου όπου ζουν. 

- Ανάλυση: Πίσω στην τάξη, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις 
φωτογραφίες τους και να μιλήσουν για τη διαδικασία. Ο στόχος είναι να 
προβληματιστούμε σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα και τις εμπειρίες και τις 
αισθήσεις του νέου τόπου. Επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ μεταναστών σε 
διαφορετικά στάδια του ταξιδιού τους, και μπορεί επίσης να δείξει πιθανά 
προβλήματα ένταξης ορισμένων συμμετεχόντων. 

- Πρακτική: Λεζάντες. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν μία εικόνα 
από κάθε άσκηση. Εκτυπώστε τις φωτογραφίες και ζητήστε από τους 
συμμετέχοντες να γράψουν μια λεζάντα στο πίσω μέρος. Σε προηγούμενα 
εργαστήρια, μερικοί συμμετέχοντες εξέφρασαν απογοήτευση, ενώ άλλοι 
προσπάθησαν να βρουν τις σωστές λέξεις. Μιλώντας ο ένας στον άλλο και 
στον εκπαιδευτή, μπορούν να βοηθηθούν για να βρουν τη φωνή τους. 
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- Χρησιμοποιώντας το Indesign, ετοιμάστε ένα πρότυπο καρτ-ποστάλ. Οι 
συμμετέχοντες μπορούν στη συνέχεια να προσθέσουν τη λεζάντα στη δική 
τους γλώσσα, με μια μετάφραση στη γλώσσα της χώρας στην οποία 
πραγματοποιείται το εργαστήριο. 

- Εκτυπώστε τις κάρτες με την εικόνα στο μπροστινό μέρος και τη λεζάντα στο 
πίσω μέρος. 

- Μόλις εκτυπωθούν, οι καρτ-ποστάλ μπορούν να ανταλλαχθούν και να 
κοινοποιηθούν. Οι συμμετέχοντες μπορούν να τις στείλουν στην οικογένεια ή 
τους φίλους τους ή να οργανώσουν μια εκδήλωση για να τις μοιραστούν με 
την κοινότητα υποδοχής ή άλλα άτομα που δεν έχουν δει ποτέ τον κόσμο μέσα 
από τα μάτια των προσφύγων. 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός 

• Ένας υπολογιστής με εγκατεστημένο το Indesign (ή 
παρόμοιο λογισμικό) desktop publishing  

• Μοντέλο καρτ-ποστάλ του See.Tell.Listen Indesign  
• Ψηφιακός εκτυπωτής 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ: 

• Κάμερες smartphone και πώς να βελτιστοποιήσετε την απόδοσή τους 
• Εκπαιδεύστε το μάτι σας: μάθετε να βλέπετε με φωτογραφικό μάτι 
• Βασικά στοιχεία φωτισμού ως εκφραστικό εργαλείο: 

φως/σκιές/φωτεινότητα/απόσταση 
• Οπτική σύνταξη: σύνθεση 
• Οπτική σύνταξη: εστιακό μήκος 
• Οπτική σύνταξη: άποψη 
• Επισκόπηση της φωτογραφικής αγοράς: οι εικόνες είναι πανταχού παρούσες, 

είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς δημοσιεύονται και κυκλοφορούν. 
 
 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ: 

• Ανάλυση εικόνας: τι λέει η φωτογραφία; 
• Αφηγηματικές δομές: πώς να πείτε μια ιστορία σε πρώτο πρόσωπο 
• Ιστορία: πώς μια ακολουθία φωτογραφιών μπορεί να πει μια ιστορία 
• Γραφή: μεταφράζοντας το νόημα μιας εικόνας σε λέξεις 
• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: πώς να μοιράζεστε ιστορίες σε πλατφόρμες 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
 

 
Αποτελέσματα και αξιολόγηση 

Ενώ οι εικόνες δημιουργούνται και συζητούνται, οι συμμετέχοντες μπορούν να 
επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους μοιράζοντας με τους άλλους τις σκέψεις, τα 
συναισθήματα, τις απόψεις και τις ιστορίες τους και, φυσικά, τα αποτελέσματα της 
δουλειάς τους: τις καρτ-ποστάλ. 

Μόλις οι καρτ-ποστάλ είναι έτοιμες, η ομάδα μπορεί να αποφασίσει πώς να τις 
μοιραστεί: με τα δικά της δίκτυα, με την κοινότητα υποδοχής ή με άλλους. Οι καρτ-
ποστάλ μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για την αλληλεπίδραση με την «άλλη», την 
άγνωστη πραγματικότητα των προσφύγων. 

Όταν κοινοποιούνται οι καρτ-ποστάλ, δημιουργούνται σχέσεις μεταξύ διαφορετικών 
ανθρώπων: ο φωτογράφος είναι το πρώτο άτομο που εκφράζει τα συναισθήματά του, 
ένα δεύτερο άτομο μπορεί να επηρεαστεί από αυτό και να γράψει ένα μήνυμα σε 
αυτό και το μήνυμα μπορεί να φτάσει και να διαβαστεί από ένα τρίτο άτομο ή πολλά 
άλλα. Μέσω αυτής της δραστηριότητας, οι εικόνες εξετάζονται και συζητούνται, 
δημιουργώντας διαφορετικά είδη αντιδράσεων και συναισθημάτων. Αυτή η 
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διαδικασία διαμορφώνει τον διάλογο μεταξύ όλων των ανθρώπων - μεταναστών ή όχι 
- και δημιουργεί γερές βάσεις για τη συμμετοχική, ουσιαστική αλληλοκατανόηση. 

 

 
 

 

4.3 Ημέρα 3 - Μέθοδος πρακτικής / Μορφή εργασίας 2: Ενότητα Roboteca  

Εισαγωγή 

Το Roboteca είναι ένα συμμετοχικό εργαστήριο φωτογραφίας που βασίζεται στο 
«ρομπότ» ή σε αυτόματα πορτραίτα που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες επιβολής 
του νόμου για τη δημιουργία εικόνες ταυτοτήτων οι οποίες συχνά ποινικοποιούν 
ορισμένες ομάδες πληθυσμού. 

Η μεθοδολογία Roboteca ανατρέπει αυτή την ιδέα. Αφού μάθουν τα βασικά της 
φωτογραφίας σε στούντιο και έχοντας τραβήξει το πορτραίτο τους, οι συμμετέχοντες 
χρησιμοποιούν την τεχνική του κολάζ για να δημιουργήσουν σύνθετα πρόσωπα: νέες 
ταυτότητες για όσους έχουν χάσει τη δική τους όταν εγκατέλειψαν τις χώρες τους. 

Πρόκειται για μια ενότητα που απαιτεί επίσης συζήτηση, γραφή και ανταλλαγή, οπότε 
είναι ένας τρόπος εκκίνησης ενός διαλόγου σχετικά με την εικόνα και την ταυτότητα, 
και ένα ισχυρό εργαλείο μέσω του οποίου οι πρόσφυγες μπορούν να εξετάσουν, να 
εκφράσουν και να μεταμορφώσουν τις ιδέες τους σχετικά με την ταυτότητα. 
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Στη σύνθεση των προσώπων, μια νέα ταυτότητα εμφανίζεται μέσω του υβριδισμού 
και της πολιτιστικής ανταλλαγής. 

 

ΜΑΤΙΑ: βλέπω – φαντάζομαι – αντιπροσωπεύω – στερεότυπα – κλαίω – ανακαλύπτω 
– κοιτάω – παρατηρώ 

ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ: μυρίζω – ακούω – νιώθω – αφουγκράζομαι – βιώνω 

ΣΤΟΜΑ: μιλάω – συζητώ – διαφωνώ – τραγουδώ – φωνάζω – φωνή – ταμπού 

 

Θεωρία/Υπόβαθρο 

Το Roboteca απευθύνεται σε πληθυσμούς εκτοπισμένων, μεταναστών και 
προσφύγων, αλλά και στις ίδιες τις κοινότητες υποδοχής. Η σύνθετη διαδικασία 
Roboteca είναι ένα εργαλείο προβληματισμού και καταγγελίας, αλλά προάγει επίσης 
την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική σταθερότητα, δημιουργώντας σχέσεις και 
κοινωνική υποστήριξη για τους συμμετέχοντες. Είναι επίσης ένας τρόπος 
παράκαμψης δικαιωμάτων εικόνας, αδειών και ζητημάτων απορρήτου, ιδίως σε 
εργαστήρια με ανηλίκους. 

Το εργαστήριο είναι εμπνευσμένο από μεθόδους θεραπείας τέχνης και λειτουργεί ως 
ομαδική θεραπεία. Η δημιουργικότητα είναι ένα ψυχολογικό εργαλείο που ξεκινά την 
θεραπεία του «μέσα» μας. Δεν είναι περίεργο για τους συμμετέχοντες όλων των 
ηλικιών να βιώνουν πολύ δυνατά συναισθήματα, καθώς οι αισθήσεις τους 
ζωντανεύουν και βρίσκουν νέους τρόπους να τις μοιραστούν μέσω αυτής της 
συμμετοχικής φωτογραφικής άσκησης. 

Η μεθοδολογία Roboteca βασίζεται στη δημιουργία πορτραίτων και στη συνέχεια 
στον διαχωρισμό του προσώπου σε τρία μέρη. Αυτά τα μέρη έχουν τη δύναμη να 
εκφράζουν συναισθήματα και αισθήσεις. Οι συμμετέχοντες: 

ΒΛΕΠΟΥΝ με τα μάτια τους, αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον ή τα κλείνουν, 

ΜΙΛΟΥΝ, λένε και καταγγέλλουν με το στόμα τους, 

ΑΚΟΥΝ, νιώθουν, αναπνέουν με τα αυτιά και τις μύτες τους. 

Αυτά τα στοιχεία αναμειγνύονται ξανά και κοινοποιούνται. 

Τα μάτια μου γίνονται δικά σας, το στόμα του γίνεται δικό της, θα μου δανείσετε το 
στόμα σας; Τι λέει; 

Το Roboteca περιλαμβάνει επίσης ένα σημαντικό συστατικό αφήγησης και γραφής. Η 
μεθοδολογία είναι καταλύτης για την ανταλλαγή ιστοριών, συναντήσεων και 
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αναμνήσεων. Συγκεντρώνει λέξεις και πρόσωπα από τον δρόμο, σε ένα είδος 
ιδιαίτερου σώματος. 

 

 

Μεθοδολογία  

- Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε ένα θέμα για το See.Tell.Listen Roboteca. 
Δείξτε στους συμμετέχοντες παραδείγματα από προηγούμενα εργαστήρια 
Roboteca και ζητήστε τους να σκεφτούν ένα θέμα που τους αγγίζει όλους. 
Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα, οπότε αφιερώστε χρόνο για να κάνετε 
καταιγισμό ιδεών σε μικρές ομάδες και στη συνέχεια συζητήστε σαν ομάδα. 
Ανάλογα με την ομάδα και το πλαίσιο, εάν ο εκπαιδευτής θεωρεί ότι αυτό 
μπορεί να διαρκέσει πολύ, μπορεί να προτείνει ένα θέμα που είναι πιθανό να 
τους ενδιαφέρει όλους και να το συζητήσει για να δει εάν υπάρχει συναίνεση 
και ενδιαφέρον. 

- Θεωρία πορτραίτων σε στούντιο: Συζητήστε τα βασικά σχετικά με τη 
φωτογραφία σε στούντιο, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού και της 
οπτικής. Πώς αλλάζει το πορτραίτο εάν πλησιάσω ή απομακρυνθώ από την 
πηγή φωτός; Αν αλλάξω τη θέση της κάμερας; 

- Πρακτική πορτραίτων σε στούντιο: Οι συμμετέχοντες τραβούν πορτραίτα 
μεταξύ τους στο φορητό στούντιο. Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να είναι 
κοντινές λήψεις, να πλαισιώνονται με τον ίδιο τρόπο, όπως οι φωτογραφίες 
ταυτότητας. 

- Αν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή επεξεργασίας για κινητά, ώστε 
όλα τα πορτραίτα να έχουν το ίδιο φίλτρο: για παράδειγμα όλα να είναι 
ασπρόμαυρα ή με τον ίδιο τόνο. Αυτό θα βοηθήσει να δοθεί συνέπεια στα 
πορτραίτα που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας μεμονωμένα κομμάτια των 
αρχικών πορτραίτων. 

- Πρακτική γραφής: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν μια 
προσωπική ιστορία σε ένα φύλλο Roboteca See.Tell.Listen. Εάν ένα θέμα 
επιλέχθηκε στην αρχή, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να γράψουν για αυτό το 
συγκεκριμένο θέμα σε σχέση με τη ζωή και τις εμπειρίες τους. Εάν όχι, 
μπορούν να γράψουν γενικότερα για ένα φυσικό ή εσωτερικό ταξίδι ή μια 
εμπειρία που άλλαξε τη ζωή τους. Ζητήστε τους να σκεφτούν τι είδαν, τι 
άκουγαν ή ένιωσαν, τι είπαν ή τι θα ήθελαν να πουν. 

- Εκτυπώστε τις φωτογραφίες στον ψηφιακό εκτυπωτή 
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- Πρακτική κολάζ: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κόψουν τις φωτογραφίες 
τους σε μέρη και στη συνέχεια να τις μοιραστούν και να τις ανταλλάξουν, να 
συναρμολογήσουν μάτια, στόματα, μύτες από διαφορετικά πορτραίτα για να 
δημιουργήσουν νέα πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια αυτού του μέρους του 
εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες ανακατεύονται μεταξύ τους και ρωτούν ο ένας 
τον άλλον: Μπορώ να έχω το στόμα σου; Θα με αφήσεις να χρησιμοποιήσω τα 
μάτια σου; 

Καθώς ανασυνδυάζουν τις εικόνες, οι συμμετέχοντες μοιράζονται επίσης τις ιστορίες 
τους: Τι έχουν δει τα μάτια σου; Τι μύρισες με τη μύτη σου; Τι θα ήθελε να πει το 
στόμα σου; 

- Οι συμμετέχοντες κολλούν τα σύνθετα πρόσωπα στα φύλλα Roboteca 
See.Tell.Listen που έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό, με χώρο για 
φωτογραφίες και γραπτό κείμενο. 

 

Απαιτούμενος εξοπλισμός 

• Smartphones με κάμερα ή ψηφιακές φωτογραφικές 
μηχανές 

• Scanner 
• Ψηφιακός εκτυπωτής 
• Ψαλίδια, κόλλες  
• Φύλλα See.Tell.Listen Roboteca  
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Αποτελέσματα και αξιολόγηση 

Τα συναρμολογημένα πορτραίτα που προκύπτουν δημιουργούν ατελή πρόσωπα που 
ενώνονται όσο καλύτερα μπορούν. Οι ουλές, οι εκφράσεις και τα χαρακτηριστικά των 
προσώπων που έχουν δει τον δρόμο της προσφυγιάς συναρμολογούνται ξανά σε μια 
διαδικασία κοινωνικοπολιτισμικής ένταξης. 

Στο τέλος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες μοιράζονται τα σύνθετα πορτραίτα τους 
με τη μορφή καρτ-ποστάλ ή φυλλαδίων, ή λαμβάνοντας το φύλλο See.Tell.Listen με 
την εικόνα και το κείμενο, τα οποία ο εκπαιδευτής θα σαρώσει και θα δώσει στους 
συμμετέχοντες. Η κοινοποίηση της δουλειάς τους είναι ένας τρόπος για να αυξηθεί η 
αίσθηση της επιτυχίας και της αυτοεκτίμησης. Θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν να 
σκέφτονται τις ιστορίες και τις εμπειρίες τους μετά το τέλος του εργαστηρίου και να 
τις μοιραστούν με άλλους. 
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5. Παραρτήματα: Ένας οδηγός για τη δημιουργία πορτραίτων με την 
κάμερα κινητού τηλεφώνου 
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