Aπό το 1990 μέχρι 2020
Δημιουργήστε μια οπτικοποιημένη ατομική ιστορία για ένα ευρωπαϊκό / εθνικό
ιστορικό θέμα
Βήμα 1: Επιλέξτε ένα θέμα
Επιλέξτε ένα θέμα από τον κατάλογο που παρέχεται με το οποίο εσύ/κάποιο πρόσωπο που
γνωρίζεις συνδέεται προσωπικά/ μπορεί να μιλήσει γι αυτό (αυτό μπορεί να γίνει ατομικά ή
σε ομάδες)

Βήμα 2: Σχεδιάστε τη δική σας ιστορία
Αναστοχαστείτε στο θέμα που έχετε επιλέξει: Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας
ατομική οπτικοποιημένη ιστορία;
Δύο επιλογές:
Α. Δημιουργήστε τη δική σας οπτικοποιημένη ιστορία με βάση τις δικές σας προσωπικές
εμπειρίες
Β. Πάρτε συνέντευξη από ένα άτομο που γνωρίζετε (φίλο, οικογένεια, γνωστό ή κάποιον που
δεν έχετε γνωρίσει πριν) που έχει προσωπική σχέση με αυτό το θέμα
Σκεφτείτε τις κύριες ιδέες για την ιστορία σας και δημιουργήστε ένα
περίγραμμα/εικονογραφημένο σενάριο (storyboard)/εννοιολογικό χάρτη-σχεδιάγραμμα
(mindmap).. Θυμηθείτε ότι η κύρια προσέγγιση του έργου είναι να δημιουργήσετε έναν
συνδυασμό φωτογραφιών και κειμένου για το θέμα σας, αλλά αν έχετε άλλες δημιουργικές
ιδέες για αυτό (ποίημα, ζωγραφική, βίντεο, αφήγηση κ.λπ.), μη διστάσετε να τις
συμπεριλάβετε.

Βήμα 3: Επιλέξτε τις φωτογραφίες
Τρεις επιλογές:
Α. Συλλέξτε φωτογραφίες από συγγενείς, φίλους και γνωστούς
Β. Τραβήξτε τις δικές σας φωτογραφίες
Γ. Συνδυασμός Α και Β

Σκεφτείτε προσεκτικά πριν τραβήξετε/επιλέξετε τις φωτογραφίες και αναλογιστείτε πώς
μπορείτε να βελτιώσετε την αφήγηση με αυτές. Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται για
την ιστορία σας πρέπει να είναι πρωτότυπες (δηλαδή να μην λαμβάνονται από το διαδίκτυο).
Συμβουλή: να είστε δημιουργικοί με τις φωτογραφίες σας: μπορείτε να κάνετε τις δικές σας
ζωγραφιές ή να φωτογραφίσετε καθημερινά αντικείμενα/πράγματα κ.λπ.

Βήμα 4: Δημιουργήστε και ανεβάστε την ιστορία
Επιλέξτε τις πιο αντιπροσωπευτικές σε πληροφορίες φωτογραφίες (τουλάχιστον 1 ελάχιστος
αριθμός - μέγιστος 5) και συνδυάστε τις με το περίγραμμα/στον πίνακα της ιστορίας σας
1. Γράψτε την τελική ιστορία (μέγιστο 250 λέξεις) που θέλετε να παρουσιάσετε και βάλτε
σε σειρά τις εικόνες εάν έχετε περισσότερες από μία
2. Σκεφτείτε έναν ελκυστικό τίτλο για την ιστορία σας
3. Σκεφτείτε έναν τίτλο/περιγραφή για κάθε μία από τις εικόνες
4. Γράψτε σχετικά hashtags για την ιστορία. Πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνετε το
#shiftingwalls_eu

5. Ανεβάστε την ιστορία σας είτε απευθείας στον λογαριασμό shiftingwalls_eu είτε σε
οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό χρησιμοποιώντας το #shiftingwalls_eu

