The European project #NarcissusMeetsPandora focuses on the issues of
production and reading of visual content on the Internet, taking into account
the widespread habit of sharing images - predominantly portraits and selfies
- on social media. It is addressed to young people and educators but also to
any interested social group.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα #NarcissusMeetsPandora επικεντρώνεται σε
θέματα παραγωγής και ανάγνωσης οπτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο,
με αφορμή τη διαδεδομένη συνήθεια να μοιραζόμαστε εικόνες –πορτρέτα
και selfies – στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απευθύνεται κυρίως σε νέους
και σε εκπαιδευτικούς, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη
ενδιαφερόμενη κοινωνική ομάδα.
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12:00 - 12:20

From myths to educational workshops.
#NmP in Porto
Από τους μύθους σε εκπαιδευτικά
εργαστήρια. Το #NmP στο Πόρτο

Inês Azevedo
(Casa da Imagem)

12:20 - 12.35

Videoportraits and Photonovel stories.
#Nmp In Valencia
Βιντεοπορτρέτα και φωτομυθιστορήματα.
Το #NmP στη Βαλένθια

Mirjam Hillenius
(MYD)

12:35 - 12:50

Photo booth workshops and the
opportunities of shared/public
spaces as learning grounds.
#Nmp in Brussels
Φωτογραφικοί θάλαμοι και
εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε δημόσιους
χώρους. Το #Nmp στις Βρυξέλες

Yannick Roels
(Cultureghem)

Marina Tsekou
(EMΣT)

09:45 - 10:00

Registration
Προσέλευση – Υποδοχή

10:00 - 10:15

Greetings
Χαιρετισμοί

10:15 - 10:35

What happened when Narcissus
met Pandora? What is the #NmP
project?
Τι συνέβη όταν ο Νάρκισσος
συνάντησε την Πανδώρα;
Τι είναι το πρόγραμμα #NmP;

10:35 - 10:55

Young people’s identity,
representation and social media.
Introducing the #NmP framework
Ταυτότητα των νέων,
αναπαράσταση και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Το
περίγραμμα εργασίας του #NmP

Rui Maio &
Catarina Grande
(University of Porto)

12:50 - 13:05

Contemporary portrait &
Self-Representation.
#NmP in Athens
Σύγχρονο πορτρέτο και
αυτοαναπαράσταση.
Το #NmP στην Αθήνα

10:55 - 11.15

The importance of visual literacy
Η σημασία του οπτικού
εγγραμματισμού

Ângela Saldanha, Ernst
Wagner, Andrew Ash &
Célia Ferreira
(ERC – INSEA)

13:05 - 13:20

#NmP: Evaluation framework and results
#NmP: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του προγράμματος

Margarida Azevedo
(Casa da Imagem)

11:15 - 11:30

The use of digital tools in #NmP
Η χρήση ψηφιακών εργαλείων
στο #NmP

Cristina Casanova
(MYD)

13:20 - 13:40

Discussion – Conclusions
Συζήτηση – Συμπεράσματα

Moderator:
Ioakeim Theodoridis Elisabeth Ioannides
(EMΣT)

11:30 - 12:00

Coffee Break – Presentation of the #NmP exhibition
Διάλειμμα για καφέ – Παρουσίαση της έκθεσης #NmP

13:40 – 15:00

End of Conference
Free tour to the Museum’s exhibitions
Τέλος Ημερίδας
Ελεύθερη περιήγηση στις εκθέσεις του Μουσείου

Katerina Gregos,
Artistic Director
(ΕΜΣΤ)

Joana Mateus
(Casa da Imagem)

