
Φαντασία και ποπ κουλτούρα
Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν με ποιον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
αλλά και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, χαρακτήρες και ιστορίες της ποπ κουλτούρας για
την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από διάφορους σκοπούς και την προώθηση
αυτών των σκοπών. Οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν έναν δημοφιλή χαρακτήρα της
ποπ κουλτούρας και μια αντίστοιχη ιστορία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για
την ευαισθητοποίηση γύρω από ένα σκοπό που θεωρούν σημαντικό.



Ποπ κουλτούρα και ακτιβισμός

Μέρος πρώτο

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Η χρήση εικόνων, διδαγμάτων ή παραδειγμάτων από χαρακτήρες των αγαπημένων
σας βιβλίων, ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο για την
ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από ένα σκοπό. Συχνά, οι εμπειρίες των
φανταστικών χαρακτήρων μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο σκέψης του κοινού
για ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στον πραγματικό κόσμο.

Για παράδειγμα, η στάση του Χάρι Πότερ απέναντι στα σπιτικά ξωτικά μπορεί να
συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την παιδική δουλεία ή τις κακές
συνθήκες εργασίας στις βιομηχανίες. Μετά την κυκλοφορία του Avatar του James
Cameron, παρατηρήθηκε μια μαζική αύξηση του ενδιαφέροντος για την προστασία
του περιβάλλοντος. Οι χαρακτήρες που κερδίζουν το θαυμασμό του κοινού έχουν τη
δύναμη να το επηρεάσουν σε ευρύτερες αλλαγές συμπεριφοράς, επομένως είναι
ιδανικοί για χρήση σε εκστρατείες υποστήριξης. 

Σε μια οθόνη προβολής, δείξτε ένα πρόσφατο παράδειγμα βίντεο που
ευθυγραμμίζεται με το τοπικό/περιφερειακό πλαίσιο, το δικό σας ή των
συμμετεχόντων, για να προβάλετε με ακόμα πιο σαφή τρόπο την ιδέα της χρήσης της
ποπ κουλτούρας με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από ένα σκοπό.
Ένα παράδειγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες (στα Αγγλικά) είναι η εκστρατεία Harry
Potter Fans Win Against Child Slavery από τον οργανισμό The Harry Potter Alliance.
Αφού δείξετε το βίντεο, εξηγήστε γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο βίντεο και γιατί
πιστεύετε ότι αποτελεί καλό παράδειγμα όσον αφορά την προώθηση της
ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από ένα θέμα μέσω της ποπ κουλτούρας.

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Στην παρακάτω άσκηση, καλείστε να αναπτύξετε τη δική σας εκστρατεία υποστήριξης
χρησιμοποιώντας ένα χαρακτήρα ή μια ιστορία της ποπ κουλτούρας. 



Άσκηση

Μέρος πρώτο

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Θα ζητήσω από όλους σας ξεχωριστά να ονομάσετε μερικούς από τους
αγαπημένους σας χαρακτήρες ή τις αγαπημένες σας ιστορίες.

Αλληλεπίδραση στην τάξη

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ονομάσουν δύο ή τρεις από τους αγαπημένους
τους χαρακτήρες ή τις αγαπημένες τους ιστορίες. Στη συνέχεια, χωρίστε τους
συμμετέχοντες σε ομάδες των τριών ατόμων βάσει κοινών ενδιαφερόντων.

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Σε κάθε ομάδα, επιλέξτε ένα χαρακτήρα ή μια ιστορία που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να μιλήσετε για ένα ζήτημα που είναι σημαντικό για εσάς.

Γράψτε σε κάθε ομάδα τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποιος είναι ο χαρακτήρας ή η ιστορία ποπ κουλτούρας που επιλέξατε;

2. Ποιο ζήτημα θα θέλατε να θίξετε μέσω αυτού του χαρακτήρα ή της ιστορίας;

3. Σε ποια ταινία, μουσική σύνθεση ή φανταστικό κόσμο θα βασίζατε τις
προσπάθειές σας;

4. Πώς θα δημιουργούσατε ένα μέσο (π.χ. τραγούδι, καρτούν, αφίσα κ.λπ.) στην
αγαπημένη σας μορφή της ποπ κουλτούρας για να ευαισθητοποιήσετε το κοινό
για το ζήτημα που έχετε επιλέξει;

5. Πώς θα κοινοποιούσατε αυτό το έργο στο διαδίκτυο για να προσεγγίσετε ένα
ευρύ κοινό;
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