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ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Το «Silence Hate, Changing words changes the world» είναι ένα πρόγραµµα συγχρηµατοδοτoύ-

µενο από το Rights, Equality and Citizenship (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βασικούς εταίρους 

φορείς από Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Πολωνία και Βέλγιο. Το πρόγραµµα βασίζεται 

στην ανταλλαγή βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών και την δηµιουργία καινοτόµου και 

εναλλακτικού περιεχοµένου που σχετίζεται µε την αντιµετώπιση της ρητορικής µίσους στο διαδίκτυο, 

αναπτύσσοντας νέες αφηγήσεις. 

Ο Καρπός συνδυάζοντας τη µεθοδολογία και πολυετή του εµπειρία µε το θέµα του ρατσισµού και 

των στερεοτύπων, προτείνει 8 εργαστήρια, πάντα µε έµφαση στη ψηφιακή δηµιουργία. Τα 

εργαστήρια αυτά δοκιµάστηκαν το 2018-2019 µε 430 µαθητές σε 17 σχολεία, τόσο στην Αττική όσο 

και σε άλλα µέρη της Ελλάδας.

H διαδικτυακή έκφραση µίσους αποτελεί ένα ανησυχητικό και πολύπλοκο φαινόµενο, το οποίο έχει 

βαθιές πολιτισµικές και κοινωνικές ρίζες. Παράλληλα, νέα ερωτήµατα και προκλήσεις ανακύπτουν 

όσον αφορά στην ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο. Η πληθώρα σχολίων που παραβιάζουν την 

ελευθερία αυτή έχει φτάσει σ’ ένα σηµείο που κρίνεται απαραίτητη η εύρεση λύσεων. Λύσεων, που 

µέσα από διαφορετικά µέσα, στοχεύουν στην πρόληψη και τη διαχείριση του επιβλαβούς αυτού 

δηµοσίου διαλόγου. 

Μόνο µία συλλογική δέσµευση σε πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο µπορεί να αποτελέσει τη 

βάση για την αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου. Είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί ένα περιβάλλον 

όπου όλοι θα µπορούν να εκφράσουν τη γνώµη τους και παράλληλα να είναι σαφές ότι οι εκφράσεις 

µίσους δεν είναι αποδεκτές. Τα σχολεία και τα µέσα επικοινωνίας διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στο να 

αντιµετωπιστούν εχθρότητες και προκαταλήψεις. Αντί στο επίκεντρο να είναι µόνον οι πιθανές 

αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου, η ιδέα είναι να εξερευνήσουµε τις ευκαιρίες που 

προσφέρονται από τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις καινοτόµες πολυµεσικές παραγωγές για ένα 

διαπολιτισµικό διάλογο.

Ο οπτικοακουστικός γραµµατισµός παίζει καθοριστικό ρόλο, αφού η απεικόνιση και προβολή στα µέσα 

επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις συµπεριφορές των πολιτών, ειδικά σε ευαίσθητα ζητήµατα όπως το 

προσφυγικό και µεταναστευτικό. Στην εποχή των µέσων κοινωνικης δικτύωσης, η ανάγκη προώθησης 

µιας κριτικής προσέγγισης και ορθής χρήσης τους κρίνεται επείγουσα. Μέρος της λύσης είναι να 

δοθούν στους πολίτες τα εργαλεία ώστε να επιφέρουν µόνοι τους την αλλαγή.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

O Kαρπός στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο «Silence Hate» προσέφερε στις 24 και 25 Νοεµβρίου 

2018 ένα 12ωρο πρόγραµµα επιµόρφωσης σε συνεργασία µε 40 εκπαιδευτικούς, εµψυχωτές εφήβων 

καθώς και συντονιστές οµάδων που ενδιαφέρονται για το θέµα της ρητορικής του µίσους στο 

διαδίκτυο. Οι δραστηριότητες που δοκιµάστηκαν µε τους εκπαιδευτικούς µετατράπηκαν σε σχολικά 

εργαστήρια κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019. Συνολικά συµµετείχαν 430 µαθητές από 17 σχολεία , 

τόσο στην Αττική όσο και σε άλλα µέρη της Ελλάδας. 

Αναπτύχθηκαν δραστηριότητες που αφορούν στην προσέγγιση των στερεοτύπων και της 

διαφορετικότητας, µέσω οπτικοακουστικών και θεατρικών δράσεων. Πιο συγκεκριµένα, 

παρουσιάστηκαν ασκήσεις που πραγµατεύονται τη διαφορετική οπτική γωνία, τις ποικιλόµορφες 

αφηγήσεις, την έκφραση συναισθηµάτων και την επεξεργασία των στερεοτύπων που κυκλοφορούν όχι 

µόνο στο διαδίκτυο, αλλά και στην καθηµερινότητα µας.

Θέµατα των ψηφιακών µας εργαστηρίων ήταν: η καταπολέµηση στερεοτύπων, η διαφορετικότητα και 

η ποικιλοµορφία («Ψηφιακό Κολάζ», «Ένα ξεχωριστό πορτρέτο»), συµβουλές για την καταπολέµηση της 

ρητορικής του µίσους στο διαδίκτυο («Ψηφιακή αφίσα»), η σύνθεση ιστοριών µε έµπνευση µαρτυρίες 

µεταναστών («Stop Motion Animation», «Ηχοτοπίο»). Τέλος, κάποια από τα αποτελέσµατα του 

προγράµµατος στάλθηκαν σε σχολικούς διαγωνισµούς όπως στον Μαθητικό ∆ιαγωνισµό 

Ραδιοφωνικού Μηνύµατος και Τραγουδιού «Κάντο ν’ ακουστεί- η φωνή µας, ασπίδα στα λόγια του 

µίσους» του European School Radio, στα βραβεία βιώσιµης ανάπτυξης «Bravo» και στο πλαίσιο του 

µαθητικού συνεδρίου «Ο σύγχρονος άνθρωπος και η ψηφιακή τεχνολογία: προκλήσεις και 

προβληµατισµοί».

Ta 8 εργαστήρια του Καρπού παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόµενες σελίδες, παρέχοντας και 

όλο το απαιτούµενο συνοδευτικό υλικό.



ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ
ρατσισµός και διακρίσεις, ανθρώπινα δικαιώµατα

45 λεπτά

εκτυπώσεις σχετικών κειµένων, χαρτόνια, κόλλα, µαρκαδόροι

Με αφορµή συγκεκριµένων παραδειγµάτων εκφράσεων µίσους που µοιράζονται στις οµάδες, 

οι συµµετέχοντες εξετάζουν τα αίτια και τα αποτελέσµατα της ρητορικής µίσους στο διαδίκτυο. 

Μέσα από µία άσκηση τύπου «Το δέντρο των προβληµάτων»: εντοπίζουν κάποιες από τις συνθήκες 

που γεννούν τη ρητορική µίσους («ρίζες») και κάποιες από τις συνέπειες («κλαδιά») µε τη βοήθεια ενός 

απλού σκίτσου ενός δέντρου. Κάθε επιµέρους στοιχείο που οδηγεί πιο ψηλά στη δοµή του δέντρου 

και των ριζών, απαντά στην ερώτηση «γιατί;». Οι οµάδες ολοκληρώνουν τα δέντρα τους, τα αναρτούν 

στον τοίχο και παρουσιάζουν τα αποτελέσµατά δίνοντας έναυσµα για µία ανοιχτή συζήτηση στην 

τάξη.

Ευχαριστούµε:

Χρήσιµοι σύνδεσµοι

No Hate Speech Youth Campaign  www.bit.ly/1REBPR8 

Σύνδεσµοι - Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέµηση της ρητορικής µίσους 
στο διαδίκτυο µέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα 
www.coe.int/en/web/no-hate-campaign



ΤΥΦΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
στερεότυπα και διακρίσεις, σεβασµός στη διαφορετικότητα, δεξιότητες έκφρασης, ερµηνεία 

45 λεπτά

χαρτιά Α3, µαρκαδόροι, εκτυπώσεις φωτογραφιών

Χρήσιµοι σύνδεσµοι

Προτεινόµενες φωτογραφίες  www.karposontheweb.org/wp-content/uploads/2018/11/Photos.zip

Οδηγός εργαστηρίου www.karposontheweb.org/wp-content/uploads/2019/07/blind_painter.pdf

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να περιγραφεί µια εικόνα µε το λόγο ώστε κάποιος που δεν τη 

βλέπει να καταφέρει να την αποδώσει ζωγραφικά στο χαρτί όσο πιο πιστά µπορεί. Η άσκηση 

αναδεικνύει µια σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στους συµµετέχοντες αλλά και ουσιαστικής σύνδεσης 

µε την ακρίβεια της παρατήρησης. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η στόχευση των ερωτήσεων και 

απαντήσεων και τελικά η µεταφορά ενός οπτικού (φωτογραφικού) ερεθίσµατος σε λεκτικό και στη 

συνέχεια ξανά σε οπτικό µέσα από µία ζωγραφιά.



ΑΡΑΓΕ ΠΟΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑ ΕΧΩ;
στερεότυπα και διακρίσεις, σεβασµός στη διαφορετικότητα, δεξιότητες έκφρασης

90 λεπτά

κόλλες Α4, κολλητική ταινία ή µεγάλα αυτοκόλλητα, στυλό, σφυρίχτρα (προαιρετικά)

Χρήσιµοι σύνδεσµοι

All Different - All Equal  www.bit.ly/2Zhdgnm

Πρόγραµµα Ίρις www.demopaideia.gr/wp-content/uploads/2016/08/programma-iris.pdf

Πρόκειται για ένα θεατρικό παιχνίδι ρόλων, που σκοπό έχει την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, 

δηλαδή την αναγνώριση και κατανόηση της θέσης κάποιου άλλου. Οι συµµετέχοντες έχουν 

κολληµένες στην πλάτη τους διαφορετικές «ταµπέλες» (όπως «ροµά», «άστεγος», «πρόσφυγας» κα). 

Κανένας δεν γνωρίζει τη δική του ταµπέλα, µπορεί να δει µόνο των άλλων. Σε κύκλο, ένας-ένας 

µαθητής σηκώνεται και οι υπόλοιποι του περιγράφουν τα συναισθήµατα τους για την ταµπέλα του. 

Σκοπός είναι ο µαθητής όχι να µαντέψει σωστά ποιά ταµπέλα έχει, αλλά στο άκουσµα των 

συναισθηµάτων των συµµαθητών του, να περιγράψει το πώς ένιωσε από τις αντιδράσεις της 

υπόλοιπη οµάδας.

Ευχαριστούµε:

Προτεινόµενες ταµπέλες www.karposontheweb.org/wp-content/uploads/2019/02/tampeles.pdf



ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ
διαφορετικότητα, φωτογραφία, πολλαπλότητα, σύνθεση

45 λεπτά

κινητά, tablets, πάγκος παρουσίασης

Χρήσιµοι σύνδεσµοι

App Your School  www.appyourschool.eu/search-myself-on-the-web/

Σκοπός της δραστηριότητας είναι σε οµάδες των 5, να δηµιουργηθούν τα συλλογικά µας 

φωτογραφικά πορτρέτα. Με µία συσκευή ανά οµάδα, οι συµµετέχοντες φωτογραφίζουν λεπτοµέ-

ρειες του προσώπου τους (µάτια, στόµα, αυτιά, µύτη, µαλλιά κλπ). Όταν τελειώσουν, µαζεύονται όλοι 

γύρω από ένα τραπέζι και αφήνουν πάνω τις συσκευές τους. Η κάθε οµάδα διαλέγει µία φωτογραφία 

στη συσκευή της (ένα στόµα, µάτι, µύτη κλπ) µέχρι, συνδυάζοντας όλες τις συσκευές τη µία δίπλα 

στην άλλη, να σχηµατιστεί ένα πρόσωπο. Ένα ψηφιακό πάζλ ξεκινά, σχηµατίζοντας ένα ενιαίο, κοινό 

πορτραίτο!

Ευχαριστούµε:



ΗΧΟΤΟΠΙΟ
ηχογράφηση, αφήγησης µε ήχους, δοµή περιεχοµένου, σενάριο

90 λεπτά

συσκευή ηχογράφησης (πρόταση αγοράς: www.t.ly/8PklN), ηχεία, ακουστικά, Α3 χαρτιά, µαρκαδόροι, 

ποικιλία υλικών για παραγωγή ήχων

Χρήσιµοι σύνδεσµοι

App Your School  www.appyourschool.eu/soundscapes

Οι µαθητές ανασυνθέτουν ένα χώρο ή µια ιστορία µέσα από τους ήχους που τη χαρακτηρίζουν. 

Αποδοµούν τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τον περιβάλλοντα χώρο στους ήχους που τις 

συνθέτουν και αναλύουν κάθε διαδικασία σε ένα σύνολο ήχων. Προτείνουν ήχους που θα 

δηµιουργήσουν χειροποίητα µόνοι τους ή/και που θα βρουν στο διαδίκτυο. Επιµελούνται µια 

συνολική “παράσταση” φροντίζοντας για την ροή, την σχετική ένταση και την αφηγηµατική διάσταση. 

Ηχογραφούν χωρίς διακοπή, σαν µέλη µιας ορχήστρας!

Ευχαριστούµε:

App Your School Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, σελ. 31 www.karposontheweb.org/app-your-school-erasmus

Πηγές έµπνευσης από τη UNHCR www.bit.ly/333NANs

Πηγές έµπνευσης από το Silence Hate Media, www.undocumentedpod.com



STOP MOTION ANIMATION
τεχνικές animation, σενάριο, κατασκευές

90 λεπτά

τρίποδο, κάµερα, φώτα, πολύχρωµα χαρτόνια/ µαρκαδόροι/πλαστελίνες ή όποιο υλικό επιλεχθεί

Χρήσιµοι σύνδεσµοι

Animation παραδείγµατα  www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wnEG8Pf5mL0

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές εµπνέονται από ιστορίες προσφύγων, podcasts ή άλλα 

υλικά που σχετίζονται µε τη διαφορετικότητα και δηµιουργούν µικρές αφηγήσεις µε εργαλείο το 

stop motion animation. Χρησιµοποιώντας διάφορα υλικά (τρισδιάστατα αντικείµενα, χαρτόνια, 

ζωγραφική, πλαστελίνες κ.λ.π.), πλάθουν τους δικούς τους χαρακτήρες και µε φαντασία τους 

µετατρέπουν σε έναν κόσµο κινούµενο. Πρόκειται για µια τεχνική κατά την οποία φωτογραφίζουµε 

καρέ καρέ αντικείµενα που κινούνται πολύ αργά και στη συνέχεια η γρήγορη εναλλαγή των 

φωτογραφιών δηµιουργεί την ψευδαίσθηση της κίνησης. Για το µοντάζ µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 

απλά λογισµικά όπως τα moviemaker, Videopad Editor και imovie.

Πηγές έµπνευσης από τη UNHCR www.bit.ly/333NANs

Πηγές έµπνευσης από το Silence Hate Media, www.undocumentedpod.com



ψηφιακη αφισα

Χρήσιµοι σύνδεσµοι

Έρευνα του Ethnical Journalism Network  www.bit.ly/2ybIyQE

Σε οµάδες των 3, οι µαθητές δηµιουργούν τη δική τους αφίσα µε τη βοήθεια ενός ψηφιακού 

εργαλείου, όπως το Piktochart. Αρχικά µοιράζονται σε όλους 3 προτεινόµενες έρευνες φορέων που 

παρουσιάζουν τρόπους αντιµετώπισης εκδηλώσεων µίσους στο διαδίκτυο. Αφού οι µαθητές τις 

διαβάσουν, χρησιµοποιούν τα χαρτιά Α3 και τους µαρκαδόρους για να κάνουν ανά οµάδες 

καταιγισµό ιδεών και να στήσουν πρόχειρα την αφίσα τους. Στη συνέχεια, συνδέονται στο Piktochart 

και δηµιουργούν τη δική τους ψηφιακή αφίσα µε θέµα «5 συµβουλές για την αντιµετώπιση του 

µίσους στο διαδίκτυο».

Ευχαριστούµε:

Έρευνα του Media Smarts  www.bit.ly/2ypmhz7

Έρευνα του Media Diversity  www.bit.ly/2SGcTAe

τρόποι αντιµετώπισης εκφράσεων µίσους, γραφιστικός σχεδιασµός

90 λεπτά

αίθουσα υπολογιστών, σύνδεση στο ίντερνετ, εκτυπώσεις ερευνών, λευκά χαρτιά Α3, µαρκαδόροι



ψηφιακο κολαζ

Χρήσιµοι σύνδεσµοι

Εισαγωγική παρουσίαση για προβολή στην οµάδα www.bit.ly/2OiOjH3

Σε οµάδες, οι συµµετέχοντες δηµιουργούν ψηφιακά κολάζ αναπτύσσοντας µια κεντρική ιδέα σε 

επιµέρους έννοιες. Η κάθε έννοια αναπαρίσταται φωτογραφικά µε τρόπο που να εµπλουτίζει το 

βασικό θέµα και να λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τις άλλες. Οι µαθητές προσεγγίζουν το θέµα 

τους µε βάση προσωπικές εµπειρίες ή στερεότυπα που έχουν βιώσει ώστε να αποδώσουν µε εικόνες 

τις έννοιες του ρατσισµού, της διαφορετικότητας και της ρητορικής του µίσους. Με εργαλεία τη 

φαντασία, το παιχνίδι ρόλων, τον περιβάλλοντα χώρο και την δωρεάν εφαρµογή Pic Collage, οι 

µαθητές δηµιουργούν συνθέσεις φωτογραφιών που όλες µαζί στέλνουν το δικό τους µήνυµα.

διαφορετικότητα, φωτογραφία, σύνθεση εικόνων

90 λεπτά

ψηφιακές συσκευές, εκτυπώσεις αποτελεσµάτων για παρουσίαση 

∆ωρεάν εφαρµογή Pic Collage www.pic-collage.com



∆είτε δείγµατα εργασιών:

www.karposontheweb.org/silence-hate/teen-workshops




