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Εισαγωγή                                                                                                         . 
 

Ο ψηφιακός πολιτισμός και οι ψηφιακές πολιτιστικές εμπειρίες είναι ήδη μια πραγματικότητα 

που γίνεται οικεία σε πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη 

γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο στη δημιουργία ψηφιακών εμπειριών όσο και στην ενσωμάτωσή 

τους στην κοινωνία και στην υπεύθυνη χρήση τους. Το ψηφιακό πολιτιστικό πρόγραμμα 

σπουδών που εστιάζει σε εθνικό επίπεδο ανταποκρίνεται στην τρέχουσα ανάγκη κατανόησης 

των ευκαιριών και των προκλήσεων του LOD (Linked Open Data=ένα εικονικό σύννεφο 

δεδομένων όπου ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα έχει 

εξουσιοδότηση να βλέπει και μπορεί επίσης να προσθέσει κάτι σε οποιαδήποτε δεδομένα χωρίς 

να αλλοιώσει την αρχική πηγή δεδομένων), της ψηφιακής κουλτούρας και των ψηφιακών 

μέσων. 

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών προορίζεται κυρίως για μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες και άλλα 

πολιτιστικά ιδρύματα. Τόσο για όσους διατηρούν μια ποιοτική ψηφιακή κουλτούρα όσο και για 

εκείνους που εξακολουθούν να μαθαίνουν να ανοίγουν τους θησαυρούς τους στους 

καταναλωτές. 

 

 

Οι στόχοι: 

● Να αυξήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες στη χρήση του LOD για αυτοσχεδιασμό και 

καινοτομία σε πολιτιστικές υπηρεσίες και εμπειρίες. 

● Η ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ανοιχτού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

και εργαλείων. 

● Για να ρυθμίσετε, να τακτοποιήσετε και να οργανώσετε δεδομένα χρησιμοποιώντας 

ανοιχτούς πόρους και υλικά, με ιδιαίτερη προσοχή στα μουσεία, τις βιβλιοθήκες και τα 

αρχεία. 

● Να δημιουργηθούν διεπιστημονικές ομάδες για την οργάνωση, τη διαχείριση κατάρτιση 

και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση την τέχνη. 

 

Το πρόγραμμα σπουδών τονίζει τις βασικές 6 πολιτιστικές θεματικές περιοχές 

● μουσική. 

● εικαστικές τέχνες 

● κινηματογράφος 
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● θέατρο 

● χορός 

● τέχνες που βασίζονται στο χρόνο 

● τέχνες μικτών μέσων  

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα σημαντικό συστατικό στην παρουσίαση καθεμιάς από αυτές 

τις τέχνες. 

Για κάθε περιοχή σκιαγραφούνται δύο περιπτώσεις: 

 

α) προσωπικό πολιτιστικών ιδρυμάτων με δεξιότητες στην πληροφορική, το LOD και τα ψηφιακά 

μέσα. 

β) προσωπικό πολιτιστικών ιδρυμάτων χωρίς δεξιότητες πληροφορικής, το LOD και ψηφιακά 

μέσα. 

 

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τρία μέρη:  

1) Ειδικές Εκπαιδεύσεις DCD. 

2) Κεφάλαια Πολιτιστικού Χώρου (συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών πόρων και προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση). 

3) Ολοκληρωτικές Ενότητες. 

 

Οι συγγραφείς ελπίζουν ότι όλο το υλικό που παρουσιάζεται θα είναι χρήσιμο και θα 

ανταποκρίνεται στις τρέχουσες προσδοκίες των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα του 

πολιτισμού και εκείνων που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό. και πάνω από όλα, θα 

παρουσιάσει τα οφέλη του LOD και της ψηφιοποίησης. Τα εργαλεία, οι πόροι και τα υλικά που 

προσφέρονται έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με εταίρους από το Ηνωμένο Βασίλειο, την 

Κύπρο, την Ιταλία, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία και την Ισλανδία. Με βάση τις εθνικές βέλτιστες 

πρακτικές, παρέχεται μια περίληψη η οποία αναμένεται να γίνει ένα καθολικό εργαλείο 

διδασκαλίας. 
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1. Βασική εκπαίδευση για το Digital Cultural Designer 

 

1. 1. Συνδεδεμένα ανοιχτά δεδομένα: Ορισμός και Χρήση                                                                                

Τα ανοιχτά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να προσπελαστούν ελεύθερα, να 

προσαρμοστούν και να εξαχθούν ή να μοιραστούν σε άλλους και για οποιονδήποτε σκοπό 

(Bauer & Kaltenböck, 2012). Ομοίως, τα συνδεδεμένα δεδομένα λειτουργούν ως μία από τις 

θεμελιώδεις πτυχές αυτού που αποκαλούμε ιστό δεδομένων. Σκοπεύει να βρει συνδέσεις 

μεταξύ συνόλων δεδομένων και να τις κατανοήσει τόσο από ανθρώπους όσο και από 

τεχνολογικές συσκευές. Πολλά από αυτά είναι κοινά στη χρήση του Διαδικτύου, όπως τα 

Uniform Resource Identifiers (URL) και το Hypertext Transforming Protocol (HTTP), που 

συνδέουν διάφορες λέξεις και κωδικοποίηση με αποτελέσματα που ταιριάζουν (Bizer, Skaf-Molli 

& Vidal, 2018). 

Ωστόσο, τα Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα (LOD) αναφέρονται σε δεδομένα που παρέχονται 

και κυκλοφορούν με ανοιχτή άδεια, η οποία δεν εμποδίζει την επαναχρησιμοποίησή τους 

δωρεάν (Berners, 2014). Συνδυάζει συνδεδεμένα δεδομένα με ανοιχτά δεδομένα. Με άλλα 

λόγια, το LOD μπορεί να γίνει αντιληπτό ως μια διαδικασία που επιτρέπει στα μεταδεδομένα να 

βελτιωθούν έτσι ώστε να μπορούν να βρεθούν πολλαπλές αποδόσεις του ίδιου περιεχομένου 

και να διασυνδεθούν, αντίστοιχα, ώστε να μπορούν να βρεθούν. Χρησιμοποιούν το Universal 

Resource Identifier (URI) για τη σύνδεση δεδομένων με ορισμένα στοιχεία αντί για ένα 

συγκεκριμένο έγγραφο. 

 

Ωστόσο, τα Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα (LOD) αναφέρονται σε δεδομένα που παρέχονται 

και κυκλοφορούν με ανοιχτή άδεια, η οποία δεν εμποδίζει την επαναχρησιμοποίησή τους 

δωρεάν (Berners, 2014). Συνδυάζει συνδεδεμένα δεδομένα με ανοιχτά δεδομένα. Με άλλα 

λόγια, το LOD μπορεί να γίνει αντιληπτό ως μια διαδικασία που επιτρέπει στα μεταδεδομένα να 

βελτιωθούν έτσι ώστε να μπορούν να βρεθούν πολλαπλές αποδόσεις του ίδιου περιεχομένου 

και να διασυνδεθούν, αντίστοιχα, ώστε να μπορούν να βρεθούν. Χρησιμοποιούν το Universal 

Resource Identifier (URI) για τη σύνδεση δεδομένων με ορισμένα στοιχεία αντί για ένα 

συγκεκριμένο έγγραφο.  
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Ο Berners, ο οποίος πρωτοστάτησε στους όρους LOD (Boxuan, 2012) εξηγεί τις τέσσερις αρχές 

σχηματισμού του, οι οποίες είναι οι εξής: 

Χρησιμοποιήστε το URI ως ονόματα για τα πάντα. 

1) Χρησιμοποιήστε το URI HTTP, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να αναζητήσουν αυτά τα 

ονόματα και να εντοπίσουν το συγκεκριμένο αντικείμενο. 

2) Όταν κάποιος αναζητά το URI, παρέχετε χρήσιμες πληροφορίες, χρησιμοποιώντας το 

πρότυπο RDF. 

3) Συμπεριλάβετε τον σύνδεσμο προς ένα άλλο URI, ώστε οι χρήστες να μπορούν να 

ανακαλύψουν περισσότερες πληροφορίες. 

 

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα κατά τον προγραμματισμό και τη δημοσίευση στον ιστό, 

διασφαλίζουμε ότι δημιουργούμε ένα καθολικό πρότυπο που μπορεί να ερμηνευτεί από όλα τα 

μηχανήματα, αλλά επιπλέον επιτρέπει επίσης τη δημιουργία υπερσυνδέσμων μεταξύ συνόλων 

δεδομένων ώστε να το περικλείει σε έναν χώρο πληροφοριών (Bizer, Skaf-Molli, Vidal, 2018). 

 

 

Πλεονεκτήματα 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα συνδεδεμένα δεδομένα αποτελούν έναν από τους 

βασικούς πυλώνες του σημασιολογικού ιστού, γνωστό και ως ιστός δεδομένων. Επιτρέπει την 

εύκολη κοινή χρήση διασυνδεδεμένων δεδομένων αναγνώσιμων από μηχανή στο διαδίκτυο 

(Ontotext, 2022). Ωστόσο, το LOD προχωρά αυτό ένα βήμα παραπέρα επιτρέποντας την 

ανάγνωση και την προσαρμογή των δεδομένων. 

Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν μια σελίδα της κοινότητας Wikipedia που προέρχεται από 

πλήθος. Ένα άτομο μπορεί να δημιουργήσει μια σελίδα με βάση ένα συγκεκριμένο θέμα. 

Ωστόσο, η κοινότητα είναι εξίσου σε θέση να έχει πρόσβαση σε αυτό και να προσθέσει ή να 

τροποποιήσει το περιεχόμενο. Μετά την υποβολή των τροποποιήσεων, η σελίδα μπορεί να 

προβληθεί από όλους τους χρήστες του διαδικτύου (Ibidem). Αυτό δημιουργεί μια μορφή 

κοινωνικού ιστού όπου όλα τα δεδομένα αλληλοσυνδέονται. 

Μετά από αυτό, το LOD επιτρέπει στο Web να συνδέει σύνολα δεδομένων που δεν είχαν 

προηγουμένως σχέση. Από την άποψη του καταναλωτή, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

ορισμένες ιστοσελίδες που έχουν πιο εμπλουτισμένο και προσοδοφόρο περιεχόμενο, με 
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συνδέσμους σε σχετικές ιστοσελίδες που επιτρέπουν μια απρόσκοπτη εμπειρία περιήγησης (Al-

Gburi, 2019). 

 

Χρήση του LOD στον πολιτισμό και την κληρονομιά 

Τώρα που καλύψαμε τις τεχνικές πτυχές των συνδεδεμένων ανοιχτών δεδομένων, μαζί με τα 

θεμελιώδη και καθολικά οφέλη από την υιοθέτηση αυτού του συστήματος μορφοποίησης 

ιστού, η κατανόηση της χρήσης του στον πραγματικό κόσμο είναι πρωταρχικής σημασίας. 

Προηγουμένως, το LOD χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για κυβερνητικούς χώρους 

αποθήκευσης δεδομένων (Mayer, 2015), αλλά σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορους 

τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως εκ τούτου, σε αυτό το πεδίο, υπάρχει μεγάλη έμφαση 

στις βιβλιοθήκες και τα μουσεία (Alexiev, 2016). 

Ο πρώτος τομέας όπου το LOD διευκολύνει πολύ την αναζήτηση, είναι οι βιβλιοθήκες. Με μια 

στροφή στη χρήση διαδικτυακών πόρων, ένα φυσικό σύστημα βιβλιοθήκης μπορεί να 

προωθήσει μια διαδικτυακή βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας LOD, η οποία παρουσιάζει τη 

βιβλιογραφία και τα αρχεία τους στο διαδίκτυο και είναι ενσωματωμένη με άλλους σχετικούς 

πόρους που είναι ήδη online. Κατά συνέπεια, οι βιβλιοθήκες είναι σε θέση να αυξήσουν την 

προσβασιμότητά τους μέσω μιας μεγαλύτερης διαδικτυακής παρουσίας (Oomen, Baltussen, 

2012). 

Επιπλέον, το LOD έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταγραφή διαφόρων πολιτιστικών και 

αρχαιολογικών ευρημάτων. Όταν οι αρχαιολόγοι, και οι παραλλαγές τους, βρίσκουν αντικείμενα 

ή οποιαδήποτε σημαντική κληρονομιά, στη συνέχεια τα καταχωρούν σε μια βάση δεδομένων 

υπολογιστή. Ταυτόχρονα, βλέπουν επίσης εάν κάποιο από τα αντικείμενα που βρέθηκαν έχουν 

συνδέσεις και σε ποιο βαθμό. Έτσι, χρησιμοποιώντας το LOD στα συστήματα βάσης δεδομένων 

τους μπορεί να δημιουργήσει και να βρει πιο ρευστά συνδέσεις με άλλα στοιχεία του 

παρελθόντος της κληρονομιάς, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να δημοσιοποιηθούν με τη 

μέγιστη ακρίβεια (Alexiev, 2016). Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τα έργα τέχνης (Mayers, 

2015). 

Πράγματι, περισσότερα μουσεία έχουν υιοθετήσει πρωτόκολλα LOD την τελευταία δεκαετία. 

Έχει γίνει μια στροφή προς τα ανοιχτά πολιτιστικά δεδομένα, τα οποία λαμβάνουν δεδομένα 

από πολιτιστικά ιδρύματα και τα αναδιατυπώνουν για να τα καταστήσουν αναγνώσιμα από 

μηχανή βάσει ανοιχτής άδειας. Ιδρύματα, όπως το Μουσείο Powerhouse του Σίδνεϊ, το 

Πανεπιστήμιο του Γέιλ και το Βρετανικό Μουσείο, όλα δημοσιεύουν σταδιακά πολιτιστικά 
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δεδομένα και πληροφορίες κληρονομιάς με άδειες LOD. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχειακές τους 

πληροφορίες είναι δημόσια και ότι είναι ελεύθεροι να τις επαναχρησιμοποιήσουν και να τις 

ερμηνεύσουν. 

Το όφελος από αυτό είναι η σαφέστερη, ευκολότερη πλοήγηση και πολιτιστική κατανόηση από 

το κοινό κατά τη χρήση των διαδικτυακών πόρων των μουσείων. Ωστόσο, ο Ridge τονίζει επίσης 

ότι αυτό προκαλεί ισχυρότερη μάθηση και κατανόηση από τους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορεί 

να έχουν βρει άλλες βάσεις δεδομένων πολύ περίπλοκες και συντριπτικές (Ridge, 2011). 

Ωστόσο, οι Ridge, Oomen και Baltussen δηλώνουν και οι δύο πώς τα ιδρύματα πολιτιστικής 

κληρονομιάς μπορούν να αλληλεπιδρούν και να μοιράζονται αρχειακές πληροφορίες πιο 

ελεύθερα υιοθετώντας ένα παγκόσμιο σύστημα LOD μεταξύ τους – απλώς προσθέτοντας στη 

διασύνδεση (Ridge, 2011; Oomen, Baltussen, 2012).     

 

Περίληψη  

Συμπερασματικά, εξετάσαμε ότι τα Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα (LOD) είναι ένας τρόπος 

βελτίωσης των μεταδεδομένων, έτσι ώστε τα σύνολα δεδομένων να μπορούν να 

αλληλοσχετίζονται μέσω μιας άδειας ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα (Berners, 2014). Ενώ τα 

συνδεδεμένα δεδομένα βοήθησαν να δημιουργηθούν τα θεμέλια για καλύτερους 

διαδικτυακούς οργανισμούς, το LOD επέτρεψε σε αυτήν την ιδέα να ανθίσει περαιτέρω, 

επιτρέποντας την ενημέρωση και την τροποποίηση των δεδομένων και από αυτούς της 

κοινότητας. 

Τα περισσότερα ιδρύματα βλέπουν οφέλη στην υιοθέτηση της χρήσης του LOD, όπως η 

καλύτερη οργάνωση του αρχειακού υλικού (Alexiev, 2016). Αν και υπάρχει μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για τη δημιουργία πολιτιστικών και ιστορικών δεσμών μεταξύ του εν λόγω υλικού 

καθώς και για την παράδοσή του σε ένα πιο διαδεδομένο κοινό (Ridge, 2011). Ως εκ τούτου, 

σήμερα, το LOD χρησιμοποιείται περαιτέρω για να χαρτογραφήσει υλικό φυσικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς και να το μεταφράσει ψηφιακά με τρόπο που του επιτρέπει να είναι 

προσαρμόσιμο, εκτεταμένο στην εμβέλειά του και, τελικά, καθολικό να εκτιμηθεί.   
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1. 2. Συνδεδεμένα Ανοιχτά Δεδομένα για Πολιτιστικές Εμπειρίες και 

Υπηρεσίες: Ρυθμίσεις, Όργανα και 

Ρόλος                                                                                                                                                 

Το ψηφιακό τοπίο των διαδραστικών συστημάτων συνεχώς αυξάνεται και διαφοροποιείται. 

Η σύγχρονη τεχνολογία φέρνει νέες δυνατότητες στον τομέα της ερμηνείας της τέχνης, του 

πολιτισμού και της κληρονομιάς. Τα τελευταία χρόνια, ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτιστικών 

χώρων, συμπεριλαμβανομένων ιδρυμάτων τέχνης, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, έχουν 

υιοθετήσει ένα ευρύ φάσμα διαδραστικών τεχνολογιών για να βελτιώσουν την εμπειρία των 

επισκεπτών. Ο όρος «πολιτιστική κληρονομιά» αναφέρεται κυρίως σε υλικά αντικείμενα 

ιστορικούς χώρους, ιστορικά μνημεία, έργα τέχνης κ.λπ. Με τις πρόσφατες εξελίξεις στους 

υπολογιστές και τις τεχνολογίες πληροφοριών, η παραδοσιακή μέθοδος τεκμηρίωσης έχει 

αντικατασταθεί από την ψηφιακή. Τα ψηφιακά μέσα έχουν αναδειχθεί ως βασικός παράγοντας 

για τη διαφύλαξη της κληρονομιάς. Η ακριβής ψηφιακή τεκμηρίωση της κατάστασης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς είναι απαραίτητη για την προστασία της και τις επιστημονικές μελέτες 

που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία αποκατάστασης και ανακαίνισης.  

Ψηφιακή κληρονομιά σημαίνει κληρονομιά που αποτελείται από υλικά που βασίζονται σε 

υπολογιστή, είτε γεννήθηκαν ψηφιακά είτε ψηφιοποιημένα από άλλες μορφές, που 

προέρχονται από διαφορετικές κοινότητες, βιομηχανίες, τομείς και περιοχές. Απαιτεί ενεργές 

προσεγγίσεις διατήρησης για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα, η προσβασιμότητα και η 

χρηστικότητά του διαχρονικά. Κατά την παρουσίαση και τη χρήση ψηφιοποιημένων μονάδων, 

είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες διατίθενται στον ευρύτερο δυνατό 

πληθυσμό. 

Η μηχανογράφηση και τα συστήματα πληροφοριών όχι μόνο διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των 

δεδομένων, αλλά συμβάλλουν επίσης στη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα τέτοιων πληροφοριών. 

Τα ιδρύματα είναι σε θέση να προβάλλουν την κληρονομιά και να εκπαιδεύουν το ευρύ κοινό, 

καθώς και να ενθαρρύνουν το κοινό να δημιουργήσει την κληρονομιά του αύριο. Αυτά τα 

συστήματα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας χρήστη (UX) και την 

επικοινωνία πτυχών της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Η διαμεσολαβούμενη προώθηση και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς θεωρούνται ως 

συμπληρώματα στη διατήρηση της φυσικής/παραδοσιακής κληρονομιάς και ως ενεργοποίηση 

της συμμετοχής/συνεργασίας των χρηστών σε ολοκληρωμένα ψηφιακά περιβάλλοντα. Οι 

πολιτιστικοί χώροι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τεχνολογικές παρεμβάσεις για να 



 

12 
Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

αναδείξουν καλύτερα στους επισκέπτες τα χαρακτηριστικά, τον σκοπό και την εμφάνισή τους 

στο παρελθόν. 

Έχουν ήδη ξεκινήσει διάφορες πρωτοβουλίες με τις διαδικασίες ψηφιοποίησης, κυρίως για 

σκοπούς αποθήκευσης και επιπλέον για την υποστήριξη της ερμηνείας της κληρονομιάς 

δημιουργώντας νέες εμπλουτισμένες πολιτιστικές εμπειρίες. Η δημιουργία αυτών των 

καθηλωτικών εμπειριών περιλαμβάνει ανθρώπους διαφορετικού υπόβαθρου και δεξιοτήτων –  

 

από ειδικούς σε θέματα κληρονομιάς, εμπόρους περιεχομένου, επαγγελματίες αφηγητές, 

ψηφιακούς ειδικούς, ακτιβιστές, ψηφιακούς καλλιτέχνες και ομάδες-στόχους. 

Η ψηφιακή κληρονομιά μπορεί να είναι είτε ψηφιακή είτε ψηφιοποιημένη πληροφορία σχετικά 

με τη συλλογή ή ψηφιακές αναπαραστάσεις φυσικών αντικειμένων (ψηφιακές εικόνες ή 

τρισδιάστατες σαρώσεις, για παράδειγμα) που μπορούν να κοινοποιηθούν στον Ιστό. Η 

ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αναφέρεται συνήθως σε βιβλιοθήκες, μουσεία, 

αρχεία και άλλους τύπους οργανισμών που έχουν ως αποστολή τη διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές. 

Ενώ η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή αρχικά αφορούσε υπολογιστές, έκτοτε 

επεκτάθηκε για να καλύψει σχεδόν όλες τις μορφές σχεδιασμού τεχνολογίας πληροφοριών. Οι 

διαδραστικές εφαρμογές στο CH περιλαμβάνουν εφαρμογές και παιχνίδια για κινητές συσκευές, 

ηχητικούς οδηγούς με επίγνωση θέσης, τεχνολογίες εικονικής/επαυξημένης/μικτής 

πραγματικότητας), διαδικτυακούς εικονικούς κόσμους, ολογράμματα, διαδραστικούς πίνακες, 

οθόνες πολλαπλής αφής ποικίλων μεγεθών και ρυθμίσεων και διάφορους τύπους διεπαφών 

που υπερβαίνει το περιεχόμενο της πολιτιστικής κληρονομιάς στους χρήστες και προωθεί την 

ενεργό συμμετοχή του κοινού. Είναι σημαντικό να επιτραπεί σε έναν χρήστη να πλοηγηθεί στον 

ιστότοπο για να εξερευνήσει τις διάφορες δυνατότητες του και να προσελκύσει τον χρήστη 

προσθέτοντας πληροφορίες σε μια κατά τα άλλα παθητική εμπειρία. 

Οι χρήστες συμμετέχουν στην αφήγηση μέσω διεπαφών – συσκευών εισόδου. Η επικοινωνία με 

τον υπολογιστή απαιτεί συνήθως τη δραστηριότητα του χρήστη. Μπορεί να είναι είτε 

ενεργητικό είτε πιο παθητικό. Διαφορετικές συσκευές και διεπαφές αλλάζουν τον τρόπο που 

βιώνουμε το περιεχόμενο. Χωρίς κάποιο βαθμό ψηφιακής αλληλεπίδρασης, είναι δύσκολο για 

ένα μουσείο να παραμείνει ενδιαφέρον και σχετικό με ένα κοινό που γνωρίζει περισσότερο την 

τεχνολογία, ειδικά τους νέους. 
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Η πολιτιστική κληρονομιά παίρνει πολλές μορφές και οι ρυθμίσεις κληρονομιάς ποικίλλουν 

πολύ, από μουσεία που εκθέτουν παραδοσιακές εκθέσεις «γυάλινης θήκης» μέχρι ιστορικά 

κτίρια, αστικές περιοχές και υπαίθριες τοποθεσίες. 

Το ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να είναι τόσο απλό όσο ένα βίντεο και ένας σύνδεσμος προς 

μια ιστοσελίδα ή τόσο περίπλοκο όσο ένα ζωντανό 3D animation. Οι πληροφορίες μπορούν να 

παρουσιαστούν με τη μορφή νέων πολιτιστικών εμπειριών (επαυξημένη πραγματικότητα, 

ολογράμματα), νέου εκπαιδευτικού περιεχομένου (εφαρμογές για κινητά ή διαδικτυακά), 

ερευνητικό υλικό και δομικά στοιχεία για χρήση στη δημιουργική βιομηχανία (σε ταινίες, 

παιχνίδια υπολογιστών). 

Οι εθνικές βιβλιοθήκες δημιουργούν συνήθως ειδικές συλλογές όπου οι βιβλιοθηκονόμοι (και 

οι επισκέπτες) έχουν μια επισκόπηση συγκεκριμένων ενοτήτων. Μπορεί να υπάρχει μια 

συλλογή χειρογράφων, βιβλίων, εφημερίδων, φωτογραφιών, συλλογή μουσικών παρτιτούρων, 

χαρτών και άλλων πολιτιστικών θησαυρών, κ.λπ. Η πηγή πληροφοριών είναι βασικό συστατικό 

της σύγχρονης εκπαιδευτικής και επιστημονικής ερευνητικής διαδικασίας. 

Ορισμένα τεχνουργήματα και υπολείμματα που στέκονται ακόμη είναι συχνά σε κακή 

κατάσταση, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολο για τους επισκέπτες να εκτιμήσουν τη 

λειτουργία και την αξία τους απλώς από μια παραδοσιακή επίσκεψη. Μια καλής ποιότητας και 

ποικιλόμορφη συλλογή μοντέλων και φωτογραφιών 360° επιτρέπουν μια καλύτερη 

εκπαιδευτική και εμπνευσμένη εμπειρία. Πιο προηγμένες τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες 

εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, παρέχουν ιστορικά ακριβείς ψηφιακές 

ανακατασκευές (χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς που λείπουν ή κατεδαφίστηκαν) και σχετικές 

πληροφορίες για μια πιο πλούσια και πιο εντυπωσιακή εμπειρία επισκεπτών. 

Η αφήγηση έχει αναγνωριστεί ευρέως ως μια σημαντική κατεύθυνση για την προσέλκυση και 

την ικανοποίηση του κοινού των μουσείων και άλλων χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι 

διαδραστικές συσκευές προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες να αφηγηθούν ιστορίες και να 

προσθέσουν αξία στην εμπειρία περιήγησης στα αξιοθέατα των χρηστών, προσελκύοντάς τους. 

Δημιουργούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πιο ευχάριστο μαθησιακό περιεχόμενο. 

Η ψηφιακή αφήγηση και η δέσμευση του κοινού επιδιώκονται μέσω μη γραμμικής 

αλληλεπίδρασης και συνεισφοράς περιεχομένου. Η ενισχυμένη διαδραστικότητα είναι εγγενής 

σε αυτή τη διαδικασία, καθιστώντας την αφήγηση πιο ελκυστική, προκαλώντας έτσι τη 

συμμετοχή των πολιτών. 

Τα τηλέφωνα και τα tablet απαιτούν ελάχιστες αλλαγές σε έναν εκθεσιακό χώρο, αλλά μπορούν 

να μεταμορφώσουν πλήρως την οπτική εμπειρία και να τον κάνουν προσβάσιμο σε ένα 
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ευρύτερο φάσμα κοινού. Οι εφαρμογές παρουσιάζουν πολλές επιλογές που μπορούν να 

προσαρμοστούν μεμονωμένα για να ταιριάζουν στα αντίστοιχα εκθέματα ή στα τρέχοντα 

κίνητρα επισκέψεων που σχετίζονται με την ταυτότητα των επισκεπτών. Οι χρήστες συνήθως 

καθοδηγούνται μέσω των POI (point of interest=σημείο ενδιαφέροντος) όπου μπορούν να 

ξεκλειδώσουν ψηφιακό περιεχόμενο, όπως βίντεο και άλλα μέσα. Ο συγγραφέας μπορεί να 

ορίσει αυτές τις τοποθεσίες είτε ως γραμμική εμπειρία με συγκεκριμένη σειρά επισκέψεων είτε 

ως εμπειρία όπου ο χρήστης επισκέπτεται ελεύθερα κάθε μία από αυτές. Η συμμετοχή και η 

μαθησιακή εμπειρία των χρηστών μπορούν επίσης να βελτιωθούν με παζλ ή κουίζ. 

 

 

Ολόγραμμα με τρισδιάστατη αναπαράσταση των Κάστρων Posavje δημιουργεί μια μοναδική τουριστική εμπειρία 

 

1. 3. Αρχιτεκτονικές και Υποδομές με Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα 

(LOD)                                                                                                          

Στις προηγούμενες ενότητες, διερευνήσαμε τον ορισμό και τη χρήση των Συνδεδεμένων 

Ανοικτών Δεδομένων και πώς μπορούν να συνδεθούν με πολιτιστικές εμπειρίες και υπηρεσίες. 

Σε αυτή την ενότητα, θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνολική σύνθεση 

της αρχιτεκτονικής LOD και τις τεχνικές υποδομές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Όπως 

είδαμε νωρίτερα, υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα οφέλη του LOD και του 
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Σημασιολογικού Ιστού, αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί αυτό και πώς 

μπορεί να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τον δημιουργικό τομέα. Ας δούμε πώς 

κατασκευάζεται και λειτουργεί το LOD. 

Προκειμένου να έχουμε καλύτερη κατανόηση του τρόπου κατασκευής του LOD, είναι 

απαραίτητο να έχουμε βασικές γνώσεις για το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό. Το WWW είναι 

μόνο μία από τις πολλές υπηρεσίες που υπάρχουν στο Διαδίκτυο και είναι μια εφαρμογή 

υπερκειμένου, που διασυνδέει έγγραφα σε όλο τον κόσμο (EUCLID, 2014). 

Βασικά, από έναν στατικό ιστό, πήγαμε στο να επιτρέψουμε στους χρήστες να αλληλεπιδρούν 

και να διαμορφώνουν το περιεχόμενο των ιστότοπων (Web 2.0), στον κοινωνικό ιστό όπου 

δημιουργήθηκαν οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης και αποτελούν πλέον μια σταθερή 

παραλλαγή στην καθημερινή ζωή της πλειοψηφίας των ανθρώπων στον πλανήτη και στον 

Σημασιολογικό Ιστό (3.0) που συνδέει τη γνώση και επιτρέπει στους ανθρώπους να 

χρησιμοποιούν δεδομένα και κείμενο. Σε αυτή τη σημείωση, είναι επίσης σημαντικό να 

εξοικειωθείτε με τα πρότυπα υποβάθρου όπως HTTP, URI, XML, RDF, RDFS, OWL και SPARQL και 

τις σχετικές υποδομές. 

Όπως περιγράφηκε σε προηγούμενες ενότητες και στο Ψηφιακό Πολιτιστικό Εγχειρίδιο DCD 

(2021, 12-14), το LOD πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές –τους τέσσερις κανόνες– και 

το 2010, ο Berners-Lee πρότεινε ένα σύστημα για σύνολα δεδομένων αξιολόγησης – σύστημα 

αξιολόγησης με αστέρια (Berners-Lee, 2010). 

 

Ταξινόμηση έργων και εφαρμογών LOD 

Τα έργα LOD θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν: 

● Ένας συνδεδεμένος Διαχειριστής δεδομένων: υπεύθυνος για την ανάκτηση LOD από 

πηγές δεδομένων. 

● Ένας συνδεδεμένος καταναλωτής δεδομένων: χειρισμός του LOD για την παραγωγή νέου 

LOD. 

● Διεπαφή χρήστη Ιστού: Ένας τρόπος αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή. 
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Όπως αναφέρεται σε μια έκθεση του Hausenblas (2009), οι εφαρμογές συνδεδεμένων 

δεδομένων μπορούν να οργανωθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες: 

1) Συνδεδεμένα προγράμματα περιήγησης δεδομένων που καταναλώνουν LOD και τα 

παρουσιάζουν με τρόπο που επιτρέπει στους χρήστες να πλοηγούνται σε αυτά (όπως 

Sig.ma και Sindice) 

2) Μηχανές αναζήτησης συνδεδεμένων δεδομένων που θεωρούνται ως επί το πλείστον 

ως ένας τρόπος για τον εντοπισμό του αναγνώσιμου από τον άνθρωπο περιεχομένου, 

μια σημασιολογική μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση 

οντολογιών, λεξιλογίου και εγγράφων RDF (όπως οι Swoogle και Watson).  

3) Συνδεδεμένα δεδομένα για συγκεκριμένο τομέα που μπορούν να αντιμετωπίσουν μια 

συγκεκριμένη σειρά προβλημάτων σε έναν καθορισμένο τομέα.  

 

Οι περισσότερες εφαρμογές LOD ανήκουν στην τρίτη κατηγορία, τις εφαρμογές LOD για 

συγκεκριμένες περιοχές (EUCLID, 2014). Επιπλέον, οι εφαρμογές LOD ταξινομούνται επίσης 

μέσω διαστάσεων που περιγράφουν τεχνικές πτυχές του τρόπου χρήσης και αναπαράστασης 

του LOD: εξωγενής ή ενδογενής τρόπος χρήσης του Σημασιολογικού Ιστού: 

1) Εξωγενής: Τα LOD καταναλώνονται και επεξεργάζονται με API και χρησιμοποιούνται 

παραδοσιακές τεχνολογίες για εσωτερική αποθήκευση και επεξεργασία. 

2) Ενδογενής: Τα τριπλά καταστήματα χρησιμοποιούνται για εσωτερική αποθήκευση αντί 

για παραδοσιακές τεχνολογίες. 

Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν στοιχεία τόσο εξωτερικών όσο και 

εσωτερικών τρόπων χρήσης του Σημασιολογικού Ιστού. 

Επιπλέον, οι εφαρμογές LOD μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με την κατεύθυνση της 

ροής πληροφοριών: κατανάλωση ή/και παραγωγή LOD. Μια εφαρμογή LOD που καταναλώνει 

μόνο δεδομένα περιγράφεται συνήθως ως «mashup». Επίσης, ο σημασιολογικός πλούτος μιας 

εφαρμογής μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ταξινόμησης. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές LOD 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τον σημασιολογικό τους πλούτο: 

1) Βασικό επίπεδο: περιλαμβάνει απλές ταξινομήσεις και χρήση λεξιλογίου RDF. 
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2) Ισχυρό επίπεδο: περιλαμβάνει πιο σύνθετες σχέσεις μεταξύ των πηγών και απαιτεί 

υψηλότερους αναπαραστατικούς φορμαλισμούς όπως παραλλαγές OWL (Web Ontology 

Language) 

 

Τέλος, οι εφαρμογές LOD μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση τη σημασιολογική τους 

ολοκλήρωση και εάν είναι: 

1) Απομονωμένη από εξωτερικό λεξιλόγιο: μια εφαρμογή LOD που χρησιμοποιούσε το 

δικό της λεξιλόγιο και κανένα άλλο διαθέσιμο σύνολο δεδομένων. 

2) Ενσωματωμένη με εξωτερικό λεξιλόγιο: μια εφαρμογή LOD που χρησιμοποιεί εκτενώς 

και διασυνδέει το λεξιλόγιο (που είναι ένας από τους στόχους του LOD). 

 

 

Αρχιτεκτονική Εφαρμογών LOD  

Καθώς τα προγράμματα και τα συστήματα άρχισαν να γίνονται μεγαλύτερα και πιο περίπλοκα, 

προέκυψε η ανάγκη να σχεδιαστεί και να προσδιοριστεί η συνολική δομή του συστήματος 

(Dooley, 2011, 47). Υπάρχουν διάφορα αρχιτεκτονικά μοτίβα εφαρμογών LOD και θα 

προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε ορισμένα γενικά. 

Πρώτον, τι εννοούμε με τον όρο Αρχιτεκτονική Λογισμικού; 

Οι αρχιτεκτονικές λογισμικού είναι τα στοιχεία ενός συστήματος λογισμικού και οι σχέσεις 

μεταξύ αυτών των στοιχείων που μπορούν να περιλαμβάνουν βάσεις δεδομένων, λειτουργικές 

μονάδες λογισμικού και διακομιστές Ιστού (Dooley, 2011, 47-48). Η αρχιτεκτονική μιας 

εφαρμογής LOD καθορίζει τη δομή του συστήματος και καθορίζει το σύνολο των πρακτικών 

σχεδιασμού που πρέπει να ακολουθηθούν για τη δημιουργία και τη διατήρηση αυτής της 

αρχιτεκτονικής. 

 

Αρχιτεκτονικά μοτίβα: 

1) Αρχιτεκτονική σωλήνα και φίλτρου:  εδώ, τα υπολογιστικά στοιχεία είναι τα φίλτρα και 

λαμβάνουν την είσοδο και τη μετασχηματίζουν σύμφωνα με τους καθορισμένους 

αλγόριθμους και στη συνέχεια δίνουν το αποτέλεσμα σε έναν αγωγό επικοινωνίας. Το 

πλεονέκτημα αυτού του μοτίβου είναι ότι τα φίλτρα είναι ανεξάρτητα και μπορείτε να 
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ενώσετε διαφορετικά φίλτρα σε διαφορετικές διατάξεις για να δημιουργήσετε 

διαφορετικά αποτελέσματα. 

2) Πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ή πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική: διαχωρίζει τη 

λειτουργικότητα ενός προγράμματος σε μια σειρά επιπέδων από την αποθήκευση 

δεδομένων χαμηλού επιπέδου έως τα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. Αυτό το 

μοτίβο χρησιμοποιείται για εφαρμογές web. Εφόσον οι εφαρμογές Συνδεδεμένων 

Δεδομένων είναι επίσης εφαρμογές Ιστού, συνήθως συμμορφώνονται με αυτήν την 

αρχιτεκτονική προσέγγιση (REF). Το πλεονέκτημα αυτού του μοτίβου είναι ότι είναι 

ευκολότερο να αντικατασταθεί ένα επίπεδο αρχιτεκτονικής ή να επαναχρησιμοποιηθεί 

ένα επίπεδο από μια υπάρχουσα αρχιτεκτονική σε μια νέα εφαρμογή. 

3) Μοτίβο ανίχνευσης: τα δεδομένα φορτώνονται εκ των προτέρων, η διαχείριση γίνεται 

σε ένα triplestore (=μια ειδική βάση δεδομένων για την αποθήκευση και την ανάκτηση 

τριπλών μέσω σημασιολογικών ερωτημάτων) και μπορούν να αξιολογηθούν 

αποτελεσματικά. Ένα μειονέκτημα αυτού του μοτίβου είναι ότι τα δεδομένα ενδέχεται 

να μην είναι ενημερωμένα. 

4) Μοτίβο απο-αναφοράς On-The-Fly: Τα URI απο-αναφέρονται (μια αξία αναφέρεται από 

κάτι άλλο) τη στιγμή που απαιτούνται τα δεδομένα. Το πλεονέκτημα αυτού του μοτίβου 

είναι ότι μπορεί να ανακτήσει ενημερωμένα δεδομένα, αλλά η απόδοση μπορεί να 

επηρεαστεί όταν πολλά URI πρέπει να απο-αναφερθούν. 

5) Μοτίβο ερωτήματος: σύνθετα ερωτήματα υποβάλλονται σε ένα σταθερό σύνολο πηγών 

δεδομένων. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στις εφαρμογές να λειτουργούν με τρέχοντα 

δεδομένα που ανακτώνται απευθείας από πηγές. Είναι πολύπλοκο πρόβλημα η εύρεση 

βέλτιστων σχεδίων εκτέλεσης ερωτημάτων σε μεγάλο αριθμό πηγών, αλλά σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να προσφέρει έναν τρόπο πρόσβασης σε 

ενημερωμένα δεδομένα με επαρκείς χρόνους απόκρισης. 
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1. 4. Ρυθμίσεις για Συνδεδεμένες Πολιτιστικές Εμπειρίες που 

βασίζονται σε Ανοιχτά Δεδομένα: ένας Πίνακας για τον Εντοπισμό 

Βέλτιστων Προσεγγίσεων και Μεθόδων                                                                                                               

Αυτή η παράγραφος προσδιορίζει τα βασικά στοιχεία οποιουδήποτε έργου συνδεδεμένων 

ανοιχτών δεδομένων στον πολιτιστικό τομέα. Με τη διερεύνηση περιπτωσιολογικών μελετών 

υφιστάμενων και προηγούμενων έργων ανοιχτών δεδομένων από τοπική έως διεθνή κλίμακα, 

είναι δυνατό να επισημανθούν οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί κατά 

το άνοιγμα δεδομένων, καθώς και οι πιθανές επιλογές μετριασμού. Η συγκέντρωση μιας 

συλλογής περιπτωσιολογικών μελετών προσδιορίζει επίσης τους τύπους των ευρέως 

χρησιμοποιούμενων και ζητούμενων δεδομένων, γεγονός που παρέχει μια εικόνα για την 

ιεράρχηση των δεδομένων που πρέπει να διατίθενται στον πολιτιστικό τομέα. 

Ένας πίνακας που καθορίζει τις βασικές κατηγορίες για τον εντοπισμό των καλύτερων 

προσεγγίσεων και μεθόδων βασίζεται στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες:  

 

 

 

Leadership 
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strategic 
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management 
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Οι βασικές ενέργειες για την επίτευξη αυτών των πρωταρχικών στόχων, καθώς και για τον 

μετριασμό των προκλήσεων, οργανώνονται σε τρεις ομάδες προτεραιότητας, χρησιμοποιώντας 

το ακόλουθο μοντέλο:  

✔ Πρέπει να έχει: αυτά είναι απαραίτητα ή σημαντικά στοιχεία για το άνοιγμα δεδομένων, 

και συγκεκριμένα για κάθε έργο που επιδιώκει να ανοίξει περισσότερα δεδομένα για 

επαναχρησιμοποίηση. Ως εκ τούτου, είναι το ελάχιστο που απαιτείται για το άνοιγμα ή 

την απελευθέρωση πληροφοριών για επαναχρησιμοποίηση. 

✔ Θα έπρεπε να έχει: αυτά είναι στοιχεία για την αύξηση της χρηστικότητας και της χρήσης 

των ανοιχτών δεδομένων. Είναι σημαντικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν και, αν και 

δεν είναι ζωτικής σημασίας, μπορούν να προσθέσουν σημαντική αξία. Αυτά τα στοιχεία 

καθιστούν ένα έργο ανοιχτών δεδομένων καλής ποιότητας, μακράς διαρκείας και 

υποστηρίζουν τη συνολική επίδραση. 

✔  Θα μπορούσε να έχει: αυτά είναι στοιχεία για τη δημιουργία ενός καλού 

οικοσυστήματος ανοιχτών δεδομένων. Αυτά τα στοιχεία αφορούν περισσότερο τη 

συνδεσιμότητα και τη διασφάλιση του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού 

αντίκτυπου του ανοίγματος δεδομένων. Εάν δεν επιδιωχθούν αυτά τα στοιχεία, θα έχει 

μικρή συνολική επίδραση στο άνοιγμα των δεδομένων.  

 

Αυτή η παράγραφος στοχεύει να προσδιορίσει τουλάχιστον τι απαιτείται, τι κάνει τα ανοιχτά 

δεδομένα καλύτερα και πώς οποιαδήποτε τοποθεσία έχει τη δυνατότητα να γίνει μια από τις 

καλύτερες ψηφιακές περιοχές πόλεων για ανοιχτά δεδομένα 

 

Συνολικός στόχος: Βεβαιωθείτε ότι τα ανοιχτά δεδομένα είναι διαθέσιμα, προσβάσιμα, καλής 

ποιότητας και χρησιμοποιήσιμα. 

 

1. Δεδομένα  

Πρώτα και κύρια, τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα, καλής ποιότητας και αξιοποιήσιμα. 

Δεδομένης της μεγάλης ποσότητας δεδομένων που θα μπορούσαν θεωρητικά να 

δημοσιευθούν, είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε μια συστηματική ή επιμελημένη 

προσέγγιση για τη δημοσίευση δεδομένων, δίνοντας προτεραιότητα σε σύνολα δεδομένων 

σύμφωνα με την πιθανή τους αξία. 



 

21 
Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Συνολικός στόχος: Βεβαιωθείτε ότι τα ανοιχτά δεδομένα είναι διαθέσιμα, προσβάσιμα, καλής 

ποιότητας και χρησιμοποιήσιμα. 

 

Παράδειγμα υποστήριξης αυτού του στόχου με πίνακα: 

Πρέπει να κάνει Θα έπρεπε να κάνει Θα μπορούσε να κάνει 

• Προέλευση και αναγνώριση 
συνόλων δεδομένων προς 
δημοσίευση 

• Δημιουργήστε έναν 
ιστότοπο ή άλλη τοποθεσία 
για τη φιλοξενία των 
δεδομένων 

• Δημιουργήστε μια σειρά 
εργασιών για να 
υποστηρίξετε περισσότερες 
εκδόσεις ανοιχτών 
δεδομένων 

• Διεξάγετε τακτικές 
διαβουλεύσεις με βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
εντοπίσετε τα πιο χρήσιμα και 
απαραίτητα σύνολα 
δεδομένων 

• Δημιουργήστε μια πλήρη 
και ολοκληρωμένη λίστα 
μεταδεδομένων 

• Δημιουργήστε 
οπτικοποιήσεις και 
διαδραστικούς χάρτες για να 
βελτιώσετε τη χρηστικότητα 
και να επιτρέψετε στους 
χρήστες να εξερευνήσουν 
δεδομένα με τους δικούς 
τους όρους 

• Δημοσιεύστε μια αφήγηση 
με βάση τα συμφραζόμενα 
σχετικά με το υπόβαθρο των 
συνόλων δεδομένων 

 

2. Διαχείριση δεδομένων  

Οι ισχυρές διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων και διακυβέρνησης πληροφοριών είναι 

απαραίτητες για την επιτυχία ενός έργου ανοιχτών δεδομένων. Το να έχετε ορισμένους 

διαχειριστές δεδομένων και πρωταθλητές δεδομένων είναι ένας τρόπος για να ενθαρρύνετε την 

αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων. Η διατήρηση και το άνοιγμα ενός πλήρους Μητρώου 

Πληροφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων με καθορισμένη ευθύνη για κάθε σύνολο δεδομένων 

είναι μια άλλη δυνατότητα, η οποία συμβάλλει στην υποστήριξη ζητημάτων διακυβέρνησης 

πληροφοριών. Η ενσωμάτωση ενός επικεφαλής διακυβέρνησης πληροφοριών στην ομάδα 

ανοιχτών δεδομένων θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην υποστήριξη της υπεύθυνης 

διαχείρισης των δεδομένων. 

Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχει ένας χώρος αποθήκευσης και εύρεσης των δεδομένων που 

είναι εύκολα προσβάσιμα. Η εσωτερική αρχιτεκτονική δεδομένων πρέπει να είναι «στιβαρή» 

πρώτης προτεραιότητας πριν από το άνοιγμα των δεδομένων, όπως περιγράφεται από 

αρκετούς συμμετέχοντες στο εργαστήριο ανοιχτών δεδομένων. 
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Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Ορισμένες από τις ευρύτερες ερευνητικές συνομιλίες επέστησαν επίσης την προσοχή στα οφέλη 

της διατήρησης μιας εσωτερικής πύλης δεδομένων αντί της χρήσης ενός εξωτερικού προτύπου 

ή παρόχου. Αυτό παρέχει πλεονεκτήματα όπως η επίβλεψη της ποιότητας και των ενημερώσεων 

δεδομένων, ειδικά πρότυπα ασφαλείας και μεγαλύτερη ευελιξία.  

Συνολικός στόχος: Διασφάλιση της ενσωμάτωσης αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης 

δεδομένων και διακυβέρνησης πληροφοριών στο σχεδιασμό προγραμμάτων ανοιχτών 

δεδομένων.  

 

Παράδειγμα υποστήριξης αυτού του στόχου με πίνακα: 

Πρέπει να κάνει  Θα έπρεπε να κάνει Θα μπορούσε να κάνει 

• Αναθέστε την ευθύνη για τα 
ανοιχτά δεδομένα σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα 

• Καθορίστε με σαφήνεια την 
ιδιοκτησία διαφορετικών 
συνόλων δεδομένων 

 

• Δημιουργήστε θέσεις 
διαχειριστή δεδομένων ή 
πρωταθλητών δεδομένων για 
να διασφαλίσετε την 
αποτελεσματική διαχείριση 
των δεδομένων 

• Συμπεριλάβετε ένα μέλος 
της ομάδας διακυβέρνησης 
πληροφοριών στην ομάδα 
ανοιχτών δεδομένων 

• Δημιουργήστε και 
διατηρήστε μια εσωτερική 
και όχι εξωτερική πύλη 
δεδομένων για τη βελτίωση 
της εποπτείας και της 
ευελιξίας των δεδομένων 

 

3. Ηγεσία και στρατηγική ευθυγράμμιση  

Η κατεύθυνση και ο σκοπός είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ατζέντας. Τα 

ανοιχτά δεδομένα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με σαφείς οργανωτικούς στόχους και 

στρατηγικές και δεν θα λειτουργήσουν μεμονωμένα. Η ευθυγράμμιση των ανοιχτών δεδομένων 

με μια ευρύτερη στρατηγική μπορεί επίσης να αποδειχθεί χρήσιμη για την ενσωμάτωση πολλών 

οργανισμών. 

Συνολική φιλοδοξία: Αποκτήστε υποστήριξη από ανώτερα στελέχη και εισδοχή για ανοιχτά 

δεδομένα και στρατηγική ευθυγράμμιση των ανοιχτών δεδομένων με ευρύτερους 

οργανωτικούς στόχους και στρατηγικές. 

 

Παράδειγμα υποστήριξης αυτού του στόχου με πίνακα: 

Πρέπει να κάνει Θα έπρεπε να κάνει Θα μπορούσε να κάνει 
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Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

• Ενσωμάτωση της ατζέντας 
ανοιχτών δεδομένων σε 
ευρύτερους οργανωτικούς 
στόχους και στρατηγικές 

• Δημιουργήστε 
μακροπρόθεσμη υποστήριξη 
ανώτερης ηγεσίας που 
εκτείνεται πέρα από τις 
αλλαγές στο προσωπικό 

• Δημιουργήστε μια πολιτική 
ανοιχτών δεδομένων, 
καθορίζοντας την 
προσέγγιση, τις ευθύνες και 
τη δημοσιοποίηση 
δεδομένων 

• Σχεδιάστε κατάλληλους KPI 
για να παρακολουθείτε την 
κατεύθυνση και τα 
αποτελέσματα των ανοιχτών 
δεδομένων 

• Ορίστε ειδική ευθύνη για 
πληροφορίες, που 
υπερβαίνει τον παραδοσιακό 
ρόλο ενός CIO, για να 
συμπεριλάβει τη 
διακυβέρνηση ανοικτών 
δεδομένων και 
πληροφοριών, σε έναν 
ανώτερο ηγέτη 

• Ενσωμάτωση δυνητικών 
πελατών δεδομένων σε 
ανώτερα στελέχη 

 

4. Πολιτισμός  

Οι σαφείς αρχές και πλαίσια ανοιχτών δεδομένων μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη μιας 

«κουλτούρας ανοιχτών δεδομένων». Η οικοδόμηση μιας κουλτούρας ανοιχτών δεδομένων είναι 

απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι βασικοί 

ενδιαφερόμενοι θα έχουν την εμπιστοσύνη να λάβουν την απόφαση να ανοίξουν περισσότερα 

δεδομένα και να το θεωρήσουν αυτό ως αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς τους. Μια 

πολιτιστικά ενσωματωμένη ατζέντα ανοιχτών δεδομένων είναι πιθανό να ενθαρρύνει τους 

διαχειριστές δεδομένων να δημοσιεύουν δεδομένα ευρύτερης αξίας, ακόμη και όταν υπάρχει 

αντιληπτός κίνδυνος παρερμηνείας δεδομένων. Μια τέτοια ατζέντα θα μπορούσε να βοηθήσει 

στο να αποτραπεί η άποψη της επιμέλειας ανοιχτών πλατφορμών δεδομένων ως απλή άσκηση, 

όπως παρατηρείται σε αρκετές μελέτες περιπτώσεων και ευρύτερες συζητήσεις. Η κρίσιμη 

συνεργασία, που περιλαμβάνει στενή αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών που διαθέτουν 

εξειδικευμένες γνώσεις τομέα και εκείνων με στρατηγική προοπτική στα ανοιχτά δεδομένα, 

μπορεί να βοηθήσει στη διευκόλυνση αυτής της πολιτιστικής αλλαγής. 

Η ενθάρρυνση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των χρηστών δεδομένων και των διαχειριστών 

δεδομένων μπορεί επίσης να είναι καθοριστικής σημασίας όσον αφορά την ενθάρρυνση της 

πολιτιστικής αλλαγής. Για παράδειγμα, η παρακολούθηση και η υποστήριξη τοπικών 

εκδηλώσεων δεδομένων είναι ένας πιθανός τρόπος δημιουργίας δεσμών με την κοινότητα 

δεδομένων βάσης. 
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Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Συνολικός στόχος: Ενσωματώστε την ατζέντα των ανοιχτών δεδομένων στην οργανωσιακή 

κουλτούρα, χτίζοντας μια κουλτούρα συνεργασίας και ενδυνάμωσης που υποστηρίζει 

μεγαλύτερο άνοιγμα. 

 

Παράδειγμα υποστήριξης αυτού του στόχου με πίνακα: 

Πρέπει να κάνει Θα έπρεπε να κάνει Θα μπορούσε να κάνει 

• Παρακολουθήστε και 
υποστηρίξτε τοπικές 
εκδηλώσεις για τη 
δημιουργία δεσμών με την 
κοινότητα δεδομένων βάσης 
• Προωθήστε τις εκδόσεις 
δεδομένων 
σε τοπικό και εθνικό 
κοινότητα δεδομένων 

• Δημιουργήστε ένα 
καθοδηγητικό σύνολο αρχών 
ανοιχτών δεδομένων 

• Δημιουργήστε ένα σύνολο 
περιπτώσεων χρήσης για να 
διατυπώσετε την ευρύτερη 
αξία των ανοιχτών 
δεδομένων 

• Ορίστε ένα μέλος του 
προσωπικού σε κάθε τμήμα 
που θα επιφορτιστεί με τη 
δημοσίευση δεδομένων 

• Ενθαρρύνετε το κοινό να 
παρουσιάσει απευθείας έργα 
αναλυτικών στοιχείων 

 

 

5. Βιωσιμότητα 

Η βιωσιμότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη χρηματοδότηση (αν και η μακροπρόθεσμη 

χρηματοδότηση εξακολουθεί να είναι σημαντική.) Η διαρκής χρηματοδότηση μπορεί να 

προσφέρει μια αίσθηση μονιμότητας και εμπιστοσύνης που κάνει μια ισχυρή δήλωση σχετικά 

με τη σημασία των ανοιχτών δεδομένων. Μπορεί επίσης να κάνει μια ισχυρή δήλωση σχετικά 

με τον οργανισμό ή τον τόπο, ως οδηγός του ψηφιακού τομέα μέσω ανοιχτών δεδομένων. Μια 

μετρημένη, επαναληπτική προσέγγιση, που περιλαμβάνει τακτικές ασκήσεις αξιολόγησης, 

μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι τα λάθη δεν θα «ψηθούν» σε ένα πρόγραμμα ανοιχτών 

δεδομένων. Αυτό διασφαλίζει συνεχείς βελτιώσεις, υποστηρίζει την ανταπόκριση των 

ενδιαφερομένων και μπορεί να βοηθήσει στη δικαιολόγηση της συνεχιζόμενης επιχειρησιακής 

χρηματοδότησης. Για να διατηρήσετε ένα πρόγραμμα ανοιχτών δεδομένων ενεργό, είναι 

ζωτικής σημασίας να μην βλέπετε τη δημοσίευση δεδομένων ως τελικό στόχο. Η βελτίωση και 

η αύξηση της χρήσης των υπαρχόντων συνόλων δεδομένων είναι εξίσου σημαντική με την 

αύξηση του συνολικού μεγέθους του καταλόγου δεδομένων. Η αυτοματοποίηση των 

ενημερώσεων δεδομένων θα πρέπει να ενσωματωθεί από νωρίς σε οποιοδήποτε πρόγραμμα 

ανοιχτών δεδομένων. 
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Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Γενικός στόχος: Επίτευξη μακροπρόθεσμης βεβαιότητας και βιωσιμότητας πρωτοβουλιών 

ανοιχτών δεδομένων.  

 

Παράδειγμα υποστήριξης αυτού του στόχου με πίνακα: 

Πρέπει να κάνει Θα έπρεπε να κάνει Θα μπορούσε να κάνει 

• Λάβετε μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση 
για ανοιχτά δεδομένα 
 

• Αυτοματοποιήστε τις 
ενημερώσεις όσο το δυνατόν 
περισσότερο 

• Ελέγξτε τη χρήση των 
δημοσιευμένων δεδομένων 
και κάντε σχετικές αλλαγές 
στη δημοσίευση δεδομένων 

• Δημιουργήστε και 
διατηρήστε μια Τυπολογία 
Περίπτωσης Χρήσης για να 
παρακολουθείτε τη χρήση 
των υπαρχόντων συνόλων 
δεδομένων 

 

6. Αδειοδότηση και Πρότυπα 

Τα πρότυπα δεδομένων είναι σημαντικά, ειδικά σε πολλές περιφέρειες και φορείς. Ενώ μπορεί 

να είναι εύκολο να καθοριστούν και να διατηρηθούν πρότυπα σε έναν οργανισμό, μπορεί να 

είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθούν συνεπή πρότυπα σε πολλούς οργανισμούς. Αυτό το 

πρόβλημα μπορεί να μετριαστεί εν μέρει με τη δημιουργία ενός προτύπου δεδομένων ή λίστας 

ελέγχου ποιότητας δεδομένων που πρέπει να συμπληρώσουν όλοι οι κάτοχοι δεδομένων για να 

δημοσιεύσουν ένα σύνολο δεδομένων στην πύλη. Το να γίνουν αυτά τα πρότυπα ανοιχτά και η 

συνεργασία με τους συνεργάτες με την πάροδο του χρόνου για την ανάπτυξη και την 

ενσωμάτωση αυτών των προτύπων στη συλλογή δεδομένων, μπορεί να έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στη χρηστικότητα των δεδομένων. Ενώ οι περιπτωσιολογικές μελέτες μας εντόπισαν 

ότι συχνά παραβλέπεται και θεωρείται χρονοβόρο, η αλήθεια είναι ότι μια καλής ποιότητας 

μεταδεδομένα μπορεί να κάνει ένα σύνολο δεδομένων πολύ πιο πολύτιμο. Σύνδεσμοι σε πηγές 

δεδομένων, δεδομένα συμφραζομένων και αναφορές σε άλλα σύνολα δεδομένων βελτιώνουν 

τη χρηστικότητα, την προσβασιμότητα, την αναζήτηση και επιτρέπουν τη χρήση των δεδομένων 

με πιο συνδεδεμένο τρόπο. 

Γενικός στόχος: Διασφάλιση επαρκών προτύπων δεδομένων και μεταδεδομένων και 

αδειοδότηση ανοιχτών δεδομένων. 
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πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Παράδειγμα υποστήριξης αυτού του στόχου με πίνακα: 

Πρέπει να κάνει  Θα έπρεπε να κάνει Θα μπορούσε να κάνει 

• Δημιουργήστε μια λίστα 
ελέγχου βασικών προτύπων 
ποιότητας δεδομένων 

• Δεσμευτείτε στο πρότυπο 
άδειας ανοιχτής κυβέρνησης 
για δεδομένα αδειοδότησης 

 

•Δημιουργήστε ένα πλαίσιο 
διακυβέρνησης οργανισμού ή 
περιφέρειας για πρότυπα 
δεδομένων και 
μεταδεδομένων 

• Δημιουργήστε μια 
διαδικασία για να 
διασφαλίσετε ότι οι εκδότες 
δεδομένων ακολουθούν τη 
λίστα ελέγχου βασικών 
προτύπων δεδομένων 

• Αναπτύξτε και συμφωνήστε 
σύνολα προτύπων και 
σχημάτων δεδομένων 

• Λάβετε σαφώς υπόψη την 
ισορροπία μεταξύ του 
μεγέθους της πύλης και του 
επακόλουθου αντίκτυπού της 
στα πρότυπα 

• Δημιουργήστε περιπτώσεις 
χρήσης για να καταδείξετε 
την αξία των προτύπων για 
να παρακινήσετε τους 
κατόχους δεδομένων να 
εγγραφούν σε υψηλότερα 
πρότυπα 

 

 

7. Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση  

Μια ισχυρή στρατηγική επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των 

πρωτοβουλιών ανοιχτών δεδομένων. Αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διάθεση δεδομένων 

και στην αποτελεσματική επικοινωνία της διαθεσιμότητας αυτών των δεδομένων. Θα μπορούσε 

επίσης να περιλαμβάνει σχέδια για τη διασφάλιση της εύκολης εύρεσης και πλοήγησης των 

ανοιχτών δεδομένων, με φίλτρα, αναζητήσεις κειμένου, κατηγοριοποίηση και συνδέσμους 

μεταξύ σχετικών σελίδων. Εκτός από την κοινοποίηση της ίδιας της διαθεσιμότητας των 

ανοιχτών δεδομένων, είναι επίσης σημαντικό να κοινοποιηθεί τι προσπαθεί να επιτύχει ένα 

έργο ανοιχτών δεδομένων, έτσι ώστε οι δυνητικοί χρήστες να κατανοήσουν τι προσφέρεται. Η 

πτώση δεδομένων περιλαμβάνει ουσιαστικά τη δημοσιοποίηση νέων συνόλων δεδομένων σε 

ένα ιστολόγιο ή ένα κανάλι μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ευαισθητοποίηση των νέων 

δεδομένων και την κοινοποίηση του ευρύτερου σκοπού τους στους πιθανούς χρήστες. 

Συνολικός στόχος: Εξασφαλίστε εύκολη ανακάλυψη δεδομένων και σαφή ανταλλαγή 

μηνυμάτων σχετικά με την αξία και το σκοπό των ανοιχτών δεδομένων. 

 

Παράδειγμα υποστήριξης αυτού του στόχου με πίνακα: 

Πρέπει να κάνει Θα έπρεπε να κάνει Θα μπορούσε να κάνει 
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• Δημιουργήστε μια ισχυρή 
στρατηγική επικοινωνίας για 
την καθοδήγηση των 
εκδόσεων δεδομένων 

• Αναπτύξτε ένα κεντρικό 
αποθετήριο μεταδεδομένων 
για όλα τα σύνολα 
δεδομένων, όπου οι 
πληροφορίες αποθηκεύονται 
σε διαφορετικά σημεία 

Δημιουργήστε «data drops» 
για να επικοινωνήσετε 
ευρύτερα τις νέες εκδόσεις 
δεδομένων 

• Δημιουργήστε μια 
λειτουργία σχολίων για να 
αποκτήσετε πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης των 
χρηστών με τον ιστότοπο και 
τα δεδομένα 

 

• Σχεδιάστε και κρατήστε 
hackathons για να αυξήσετε 
τη ζήτηση για σύνολα 
δεδομένων και να βρείτε νέες 
χρήσεις για αυτά 

• Σχεδιάστε και 
πραγματοποιήστε ημέρες 
καινοτομίας 

 

 

 

8. Εμπορευματοποίηση 

Η ιδέα της εμπορευματοποίησης εξακολουθεί να είναι σχετικά νέο έδαφος, ειδικά εντός της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Όταν ρωτήθηκαν σχετικά με τη δέσμευση με τον ιδιωτικό τομέα σχετικά 

με τα δεδομένα που θα ήθελαν περισσότερο να χρησιμοποιήσουν, οι περισσότερες περιπτώσεις 

εντόπισαν ότι δεν το είχαν κάνει στο παρελθόν. Τα πιο συχνά αναφερόμενα σύνολα δεδομένων 

με δυνατότητα εμπορευματοποίησης σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με δεδομένα μεταφοράς. 

Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για δεδομένα καλής ποιότητας, σε πραγματικό χρόνο, και τα δεδομένα 

μεταφοράς συλλέγονται ήδη συστηματικά από τους παρόχους μεταφορών. 

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο διανεμητικός αντίκτυπος της εμπορευματοποίησης 

δεδομένων και να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη μπορούν να εισρεύσουν τόσο σε μικρότερους όσο 

και σε μεγαλύτερους οργανισμούς. Οι ηγέτες δεδομένων θα πρέπει να προσπαθήσουν να 

διατηρήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού και να κάνουν τα δεδομένα προσβάσιμα σε όσο το 

δυνατόν ευρύτερο κοινό – για παράδειγμα, δημιουργώντας μέτρα για την υποστήριξη όλων των 

επιχειρήσεων στην πρόσβαση και χρήση σύνθετων δεδομένων. Είναι επίσης σημαντικό να μην 

κάνουμε υποθέσεις σχετικά με το είδος των δεδομένων που θα θεωρηθούν πολύτιμα. 

Οποιοσδήποτε προγραμματιστής δεδομένων θα πρέπει να διατηρεί επαφή με την 

επιχειρηματική κοινότητα για να παρακολουθεί τη ζήτηση δεδομένων καθώς αυτή εμφανίζεται 

και αναπτύσσεται. Αυτές οι συνομιλίες θα πρέπει στη συνέχεια να τροφοδοτούνται σε έναν 

πίνακα ιεράρχησης για νέα αιτήματα δεδομένων. 

 



 

28 
Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Συνολικός στόχος: Ενθάρρυνση της εμπορικής δέσμευσης με ανοιχτά δεδομένα του δημόσιου 

τομέα, επιδιώκοντας ενεργά τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της ζήτησης.  

 

Παράδειγμα υποστήριξης αυτού του στόχου με πίνακα: 

Πρέπει να κάνει Θα έπρεπε να κάνει Θα μπορούσε να κάνει  

• Πραγματοποιήστε 
συνομιλίες με την 
επιχειρηματική κοινότητα για 
να προσδιορίσετε τις ανάγκες 
της δυνητικής βάσης χρηστών 

• Δημιουργήστε μια μήτρα 
ιεράρχησης για νέα αιτήματα 
δεδομένων 

• Εξετάστε τον αντίκτυπο της 
ισότητας του ανοίγματος 
δεδομένων 

• Προσδιορισμός και 
δημιουργία μέτρων για την 
υποστήριξη των ΜΜΕ στην 
πρόσβαση και χρήση 
δεδομένων 

 

 

1. 5. Περιπτώσεις και Εμπειρίες: Ανάλυση και Μεταφορά                                                                        

 

Το άνοιγμα δεδομένων επιτρέπει σε άλλους να τα χρησιμοποιήσουν, κάτι που μπορεί επίσης να 

ωφελήσει τους δημιουργούς των δεδομένων με τη μορφή δεδομένων που εμπλουτίζονται ή 

απλώς ως νέες ευκαιρίες συνεργασίας. 

Μια βασική ιδέα για να γίνουν τα ανοιχτά δεδομένα όσο το δυνατόν πιο χρήσιμα είναι αυτή της 

σημασιολογικής διαλειτουργικότητας – η δυνατότητα δύο συστημάτων να ανταλλάσσουν 

δεδομένα με την έννοια ότι τα δεδομένα παραμένουν άθικτα. Προκειμένου να διευκολυνθεί 

αυτό, το παράδειγμα των συνδεδεμένων δεδομένων, όπως υπονοεί το όνομα, συνδέει τα 

δεδομένα με τρόπο ώστε η σημασιολογία να είναι σαφής και ακόμη και μηχανικά επεξεργάσιμη. 

Ως εκ τούτου, η Ομάδα Εργασίας Συνδεδεμένων Ανοικτών Δεδομένων δημοσίευσε πρόσφατα 

το Best Practices for Library Linked Open Data (LOD) Publication –ένας πρακτικός οδηγός για 

βιβλιοθήκες που επιθυμούν να δημοσιεύσουν συνδεδεμένα ανοιχτά δεδομένα. 

LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Ένωση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών 

Βιβλιοθηκών) είναι το κύριο δίκτυο ερευνητικών βιβλιοθηκών στην Ευρώπη. 

Ο οδηγός βασίζεται σε μια έρευνα έργων δεδομένων που συνδέονται με τη βιβλιοθήκη που 

διεξήχθη από την ομάδα εργασίας και βελτιώθηκε περαιτέρω σε ένα εργαστήριο κατά τη 

διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου LIBER 2020. 

https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2021/02/LOD-Guidelines-FINAL-Feb-2021.pdf
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι δεδομένων βιβλιοθήκης 

και υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για την παραγωγή συνδεδεμένων ανοιχτών 

δεδομένων. Η ιδέα πίσω από τον οδηγό δεν ήταν να παράσχει ένα αυστηρό τεχνικό εγχειρίδιο, 

αλλά μάλλον να ακολουθήσει μια πιο γενική προσέγγιση παρουσιάζοντας τις διάφορες 

εκτιμήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη δημοσίευση Συνδεδεμένων Ανοικτών 

Δεδομένων. 

Ως εκ τούτου, ο οδηγός προσπαθεί να λειτουργήσει ως έναυσμα για τον σχεδιασμό ενός έργου 

δημοσίευσης Συνδεδεμένων Ανοικτών Δεδομένων και το κάνει αυτό διαιρώντας τη διαδικασία 

σε έξι βήματα και συζητώντας το καθένα με τη σειρά του. Λειτουργεί επίσης ως εφαλτήριο για 

την εμβάθυνση στις ιδιαιτερότητες κάθε βήματος, όπως απαιτείται από κάθε συγκεκριμένο 

έργο.  

Η Ομάδα Εργασίας LIBER LOD έχει αναπτύξει έξι βήματα όσον αφορά τη δημοσίευση της 

βιβλιοθήκης LOD. Για κάθε ένα από αυτά τα βήματα, μοιραζόμαστε σχετικές πρακτικές και 

σημεία λήψης αποφάσεων, πιθανές ενέργειες που πρέπει να ληφθούν και χρήσιμες συμβουλές. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία δεν είναι αυστηρά γραμμική. Μπορεί να προκύψουν 

επαναλήψεις για την επανεξέταση των βημάτων και μπορούν να γίνουν νέες προσαρμογές. 

Αυτή η πτυχή ισχύει συγκεκριμένα για τα τρία στάδια της διαδικασίας «μοντελοποίησης 

δεδομένων», τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετα και μπορεί να εκτελούνται 

ταυτόχρονα και όχι διαδοχικά. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν απαιτούνται πάντα και τα 

έξι βήματα. Εάν, για παράδειγμα, κατασκευάζετε ένα διανομέα LOD από την αρχή, προφανώς 

δεν υπάρχουν προηγούμενα δεδομένα που να απαιτούν μετατροπή. Ως εκ τούτου, τα βήματα 

μπορούν να χρησιμεύσουν ως κατευθυντήρια γραμμή που μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα 

στις ανάγκες του LOD. 

 

Βήμα 1 – Σχεδιασμός της Διαδικασίας Δημοσίευσης  

Ο σχεδιασμός του έργου είναι πάντα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε όταν ξεκινάτε. 

Επειδή τα συνδεδεμένα δεδομένα μπορεί να είναι πολύπλοκα για πολλούς, το να ξεκινήσετε  

 

από μικρό είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσετε εμπειρία και να αισθανθείτε άνετα με 

τα διάφορα στάδια δημοσίευσης. 

 

Τα ακόλουθα σημεία πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτό το στάδιο 
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Πεδίο εφαρμογής του έργου. Ο καθορισμός του στόχου του έργου είναι κρίσιμος. Θέλετε να 

αποκτήσετε εμπειρία; Αποκτήστε διαλειτουργικότητα με άλλα σύνολα δεδομένων; Ή, απλώς 

δοκιμάζετε τα νερά, εκθέτετε το δικό σας σύνολο δεδομένων για να δείτε αν κάποιος θα το 

χρησιμοποιούσε για τους δικούς του σκοπούς;  

 

Άνθρωποι και τεχνογνωσία. Η ομάδα έργου πρέπει να έχει τη γνώση για να χειριστεί πολλές 

εργασίες. Αυτά περιλαμβάνουν την επιλογή ενός συνόλου δεδομένων, τη μοντελοποίηση των 

δεδομένων, την περιγραφή των δεδομένων με τυπικά λεξιλόγια, την απόφαση για την 

παρουσίαση των δεδομένων χρησιμοποιώντας URI, τη μετατροπή των δεδομένων, την παροχή 

πρόσβασης μηχανής στα δεδομένα, την επιλογή άδειας δημοσίευσης, την ανακοίνωση των 

δημοσιευμένων συνόλων δεδομένων, τη φροντίδα των ενδιαφερομένων επικοινωνία και 

αναγνώριση του κοινωνικού συμβολαίου (δηλαδή διατήρηση των δεδομένων διαθέσιμα και 

ενημέρωση μόλις δημοσιευθούν). Οι διαπροσωπικές δεξιότητες για την επικοινωνία με τα μέλη 

της ομάδας, καθώς και η καλή γνώση των δεδομένων που διακυβεύονται είναι επίσης 

σημαντικές. Η γνώση του τρόπου μοντελοποίησης των δεδομένων απαιτεί, πρώτα και κύρια, 

γνώση του τομέα που αντιπροσωπεύουν τα δεδομένα. Η χρήση πολλαπλού λεξιλογίου είναι 

επίσης μια σημαντική δεξιότητα, η οποία απαιτεί ευρύτερη κατανόηση του οικοσυστήματος 

πληροφοριών, καθώς και εξειδίκευση στον τομέα. Εάν το επιλεγμένο σύνολο δεδομένων 

απαιτεί εκτεταμένη επιμέλεια, το μέλος της ομάδας με το πιο σχετικό σύνολο δεξιοτήτων θα 

πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμο.   

1) Εργαλεία: Η ομάδα θα πρέπει να είναι εξοικειωμένη με τα σχετικά εργαλεία για τη 

μετατροπή των δεδομένων. Μπορεί να υπάρχουν πολλές δυνατότητες: από τον 

προγραμματισμό των δικών σας σεναρίων έως τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα ή 

εμπορικού λογισμικού. Το ίδιο ισχύει κατά τον καθαρισμό των δεδομένων σας.  

2) Πόροι: Ο φόρτος εργασίας και ο χρόνος του έργου πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένοι. 

Σύμφωνα με την έρευνα «Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα: Εντυπώσεις & Προκλήσεις 

μεταξύ των Ερευνητικών Βιβλιοθηκών της Ευρώπης»3, η οποία διεξήχθη από αυτήν την 

ομάδα, οι ερωτηθέντες ισχυρίστηκαν ότι το κόστος εργασίας αποτελούσε το μεγαλύτερο 

μέρος των πόρων που απαιτούνται στα έργα συνδεδεμένων δεδομένων τους.  

3) Βήματα και ορόσημα: Ο καθορισμός βημάτων και ο καθορισμός ορόσημων θα σας 

βοηθήσουν να ξεπεράσετε το έργο πιο εύκολα και με δομημένο τρόπο. Εκτός από τα 

βήματα που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο, μικρότερα επιτεύγματα όπως η 
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επιλογή και η εύρεση των κατάλληλων εργαλείων, η διαμόρφωση της ομάδας έργου και 

ο καθορισμός μιας ροής εργασίας, θα είναι σημαντικά κατά τη διάρκεια του έργου.  

 

Βήμα 2 – Επιλογή και επιμέλεια του συνόλου δεδομένων ακόμη και αν το εύρος του έργου έχει 

ήδη αποσαφηνιστεί, εξακολουθούν να ισχύουν σκέψεις κατά την επιλογή των δεδομένων για 

μετασχηματισμό και δημοσίευση συνδεδεμένων δεδομένων. Σύμφωνα με την έκθεση του W3C 

LLD Incubator Group4, ο όρος «σύνολο δεδομένων» αναφέρεται σε ένα σύνολο «πόρων που 

σχετίζονται με τη βιβλιοθήκη». Για παράδειγμα, ένα σύνολο δεδομένων μπορεί να 

περιλαμβάνει βιβλιογραφικά δεδομένα που εξάγονται από καταλόγους (δεδομένα από 

βιβλιογραφικές εγγραφές ή αρχεία αρχών), ένα λεξιλόγιο τοπικής αξίας ή δεδομένα που 

σχετίζονται με μια συγκεκριμένη συλλογή. Η τρέχουσα ενότητα περιγράφει τα κριτήρια για την 

επιλογή δεδομένων, καθώς και τα απαραίτητα βήματα για την επιμέλεια και τον καθαρισμό του. 

Εκτός από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του έργου γενικά (πείρα, 

τεχνογνωσία, πόροι, στόχοι, κ.λπ.), πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία: 

περιεχόμενο, συστήματα (από ποιο σύστημα ή συστήματα (π.χ. διαδικτυακός κατάλογος, 

αποθετήριο, βάση δεδομένων, Διεπαφή API, κ.λπ.) πρόκειται να εξαχθούν τα δεδομένα;), τύποι 

οντοτήτων που χρησιμοποιούνται, επαναχρησιμοποίηση, σχήματα μεταδεδομένων (ποιος 

τύπος μεταδεδομένων παλαιού τύπου (π.χ. MARC21, Dublin Core, MODS, VRA, EAD, TEI κ.λπ.) 

χρησιμοποιείται;), μέγεθος και ποιότητα δεδομένων, μοναδικότητα και δημοτικότητα, 

ιδιοκτησία και απόρρητο. 

 

Δεδομένα - επιμέλεια και εκκαθάριση. Η εκκαθάριση μπορεί να απαιτεί σημαντικούς πόρους 

και, επομένως, η επιλογή του συνόλου δεδομένων μπορεί να εξαρτάται από την έκταση της 

επιμέλειας και τον αριθμό των διαθέσιμων υπαλλήλων για την εκτέλεση της εργασίας. Η 

εκκαθάριση δεδομένων περιλαμβάνει τη διόρθωση σφαλμάτων και ασυνεπειών, την αφαίρεση 

κενών διαστημάτων, τη διόρθωση διαφορετικών μορφών (π.χ. ημερομηνιών), την αφαίρεση 

διπλότυπων πληροφοριών, την προσθήκη δεδομένων που λείπουν κ.λπ. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι είναι θέμα πολιτικής εάν η εκκαθάριση δεδομένων θα γίνει στα αρχικά δεδομένα ή στα 

δεδομένα που τελικά θα δημοσιευτούν ως συνδεδεμένα δεδομένα.  

Ωστόσο, κάθε βήμα της διαδικασίας εκκαθάρισης πρέπει να είναι καλά τεκμηριωμένο για να 

είναι δυνατή η υλοποίηση της ροής εργασιών καθαρισμού δεδομένων σε άλλα σύνολα 

δεδομένων ή η βελτίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης δεδομένων σε περίπτωση που 

προκύψουν προβλήματα. 
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Βήμα 3 – Προσδιορισμός των πόρων που θα συνδεθούν με τον Σημασιολογικό Ιστό έχει ως 

στόχο να δημιουργήσει συνδέσμους μεταξύ δεδομένων και να κάνει αυτούς τους συνδέσμους 

κατανοητούς από μηχανές. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το LOD αναφέρεται σε ένα 

σύνολο αρχών που καθιστούν δυνατές αυτές τις συνδέσεις και παρέχουν πρόσβαση στα 

διασυνδεδεμένα δεδομένα στον Ιστό. Όσο περισσότερες οντότητες (π.χ. πράγματα, συμβάντα, 

άτομα, τοποθεσίες) συνδέονται μεταξύ τους, τόσο πιο ισχυρά, περιεκτικά και επεκτάσιμα 

μπορεί να είναι τα δεδομένα. 

Εκτός από τη σύνδεση στόχων μεταξύ τοπικών δεδομένων και εξωτερικών, υπάρχουν και 

συγκεκριμένες διαδικασίες, όπου η σύνδεση χρησιμοποιείται για σκοπούς βελτίωσης 

δεδομένων. Η συμφιλίωση, για παράδειγμα, περιλαμβάνει την αντικατάσταση των τοπικών 

αξιών με τις αντίστοιχές τους, όπως προέρχονται από γνωστά ελεγχόμενα λεξιλόγια, όπως η 

Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου Θεματικές Επικεφαλίδες (LCSH) ή ο Θησαυρός Τέχνης και 

Αρχιτεκτονικής (AAT). Περαιτέρω εμπλουτισμός επιτυγχάνεται επίσης με την αναγνώριση 

ονομασμένων οντοτήτων (Named Entity Recognition) και την προσθήκη των URI τους στο 

σύνολο δεδομένων. Και οι δύο διεργασίες μπορούν να εκτελεστούν με επεκτάσεις Open Refine. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο αριθμός των εργαλείων ανοιχτού κώδικα, ειδικά στην 

περίπτωση του NER, είναι μάλλον περιορισμένος. 

 

 

Βήμα 4 – Εφαρμογή μοντέλου: Σύνολα Στοιχείων και Λεξιλόγια Αξιών. Ένας από τους λόγους 

για τη δημοσίευση δεδομένων βιβλιοθήκης ως συνδεδεμένων δεδομένων είναι η 

απελευθέρωση δεδομένων από σιλό MARC (ή ισοδύναμα). Τούτου λεχθέντος, ο κίνδυνος 

δημιουργίας σιλό LOD είναι επίσης παρών, και αυτός είναι ένας καλός λόγος για τον οποίο οι 

βιβλιοθήκες χρειάζονται ευρέως γνωστά μοντέλα για την περιγραφή των πόρων τους (όπου 

είναι δυνατόν). 

Με την εφαρμογή μοντέλων στη δημοσίευση δεδομένων, οι βιβλιογραφικές οντότητες, τα 

χαρακτηριστικά και οι σχέσεις τους θα γίνουν καλύτερα κατανοητές, τόσο στο πλαίσιο της 

βιβλιοθήκης όσο και εκτός αυτής, αφού θα υπάρχουν εξωτερικοί ορισμοί και αναφορές. Τέτοια 

ευρέως κατανοητά δεδομένα θα παρουσιάζουν επομένως υψηλότερο δυναμικό 

επαναχρησιμοποίησης. 
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Βήμα 5 – Μετατροπή δεδομένων. Ανεξάρτητα από την ακριβή εφαρμογή που έχει επιλεγεί για 

τη μετατροπή, θα χρειαστείτε μια αντιστοίχιση από την αρχική μορφή στη νέα. Με βάση την 

έξοδο της μοντελοποίησης δεδομένων, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα απλό υπολογιστικό 

φύλλο που θα περιγράφει λεπτομερώς τις ιδιότητες και τα στοιχεία που ταιριάζουν στην αρχική 

μορφή σε σχέση με αυτά στη νέα μορφή. Είναι πιθανό αυτή η χαρτογράφηση να μην είναι 

εντελώς απλή και να καταλήξετε με ένα μέτρια περίπλοκο σύνολο κανόνων. 

Εκτός από την αντιστοίχιση και τη μετατροπή των ιδιοτήτων, ίσως χρειαστεί επίσης να 

αντιστοιχίσετε και να μετατρέψετε τις τιμές. Τα αρχικά δεδομένα μπορεί να έχουν, για 

παράδειγμα, άτομα, μέρη και επικεφαλίδες θεμάτων που αναφέρονται χρησιμοποιώντας ένα 

μοναδικό σχήμα ονοματοδοσίας. Για συνδεδεμένα δεδομένα, αυτά πρέπει φυσικά να 

μετατραπούν έτσι ώστε οι τιμές να είναι αναγνωριστικά που αναφέρονται στο σύνολο 

δεδομένων σχετικά με άτομα, μέρη ή επικεφαλίδες θεμάτων. Αυτή η αντιστοίχιση δεν είναι 

συνήθως εφικτή να γίνει με το χέρι σε ένα υπολογιστικό φύλλο, αλλά μάλλον θα πρέπει το 

πρόγραμμα μετατροπής να ταιριάζει με τα δεδομένα. 

Μόλις ολοκληρωθεί η μετατροπή, το αποτέλεσμα θα πρέπει να επαληθευτεί με κάποιο τρόπο. 

Η μη αυτόματη επιθεώρηση του αποτελέσματος είναι το πρώτο βήμα - επιλέγοντας ορισμένα 

δείγματα από τα δεδομένα και βεβαιωθείτε ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που πρέπει να είναι. 

Εδώ θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιηθούν οι αρχικοί εμπειρογνώμονες στα δεδομένα, ώστε να 

διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα είναι όπως θα έπρεπε.  

 

Βήμα 6 – Δημιουργία και διατήρηση Διαθεσίμων και Ενημερωμένων Δεδομένων . Μόλις έχετε 

έτοιμο το σύνολο δεδομένων LOD, το τελευταίο βήμα είναι να το δημοσιεύσετε. Τρεις ανησυχίες 

είναι εμφανείς εδώ: πώς εξυπηρετείτε τα δεδομένα σας; πώς το αδειοδοτείτε; και πώς 

ενημερώνετε όλους για την ύπαρξη των δεδομένων; 

 

Πώς να εξυπηρετήσετε τα δεδομένα σας 

Η εξυπηρέτηση των δεδομένων σας εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που έχετε, αλλά η 

προσφορά ενός απλού μαζικού αρχείου με δυνατότητα λήψης είναι συνήθως καλή πρακτική. 

Είναι πολύ εύκολο στη ρύθμιση και αρκετά ελκυστικό για τους χρήστες που θέλουν να έχουν 

πρόσβαση στα δεδομένα. Εάν τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε διάφορες μορφές, σκεφτείτε 

ποια θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα και επομένως να δημοσιευτούν. 

 

Έγγραφα και άδεια  
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Εκτός από τα ίδια τα δεδομένα, θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε τεκμηρίωση σχετικά με 

αυτό. Μια σημαντική πτυχή κατά τη διάθεση δεδομένων είναι επίσης η απόφαση σχετικά με την 

αδειοδότηση. Το LOD, όπως υπονοεί ο όρος είναι η χρήση ανοιχτής άδειας και υπάρχουν 

ορισμένες συγκεκριμένες επιλογές από τις οποίες μπορεί κανείς να επιλέξει. Το απλούστερο 

είναι να επιλέξετε μια άδεια Creative Commons (CC), η οποία κάνει τη χρήση των δεδομένων 

πιο απλή σε αντίθεση με την εξατομικευμένη ανοιχτή άδεια χρήσης. Η CC018 είναι η πιο 

επιτρεπτή από τις άδειες CC, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες. Είναι επίσης καλή 

πρακτική να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες άδειας χρήσης στο ίδιο το περιεχόμενο. 

 

Γνωστοποίηση των δεδομένων σας 

Συνεργαστείτε με την ομάδα επικοινωνίας της βιβλιοθήκης σας για να μεταδώσετε τη λέξη. 

Γίνεται κοινή πρακτική για τις βιβλιοθήκες να παράγουν τους δικούς τους καταλόγους 

δεδομένων - έναν ιστότοπο που παραθέτει τα σύνολα δεδομένων και τα API που προσφέρει η 

βιβλιοθήκη, καθώς και κάποιες οδηγίες για τον τρόπο χρήσης τους. Κατά τη δημιουργία ενός 

καταλόγου δεδομένων, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε το DCAT19, ένα λεξιλόγιο 

για την περιγραφή συνόλων δεδομένων. Εκτός από τη δημιουργία του δικού σας καταλόγου 

δεδομένων, υπάρχουν επίσης γενικοί κόμβοι δεδομένων και αποθήκες για διάφορους τύπους 

δεδομένων LOD. Για παράδειγμα, εάν δημοσιεύσετε ένα λεξιλόγιο, το Bartoc παραθέτει πόρους 

από όλο τον κόσμο. Διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα σας περιλαμβάνονται σε αυτό αυξάνει 

επίσης την ορατότητά του. 

 

Διατήρηση των δεδομένων 

Το έργο δεν τελειώνει στη δημοσίευση. Τα δεδομένα χρειάζονται συντήρηση και είναι σύνηθες 

να δημοσιεύεται μια ενημερωμένη έκδοση κάθε τόσο, ανάλογα με τη φύση των δεδομένων. 

Αυτό σημαίνει ότι κατά την εκτέλεση των βημάτων δημοσίευσης, θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνεται υπόψη η επαναληψιμότητα τους. Ακόμα κι αν τα περιεχόμενα των δεδομένων 

παραμένουν σταθερά, είναι σημαντικό να ελέγχετε περιοδικά ότι όλοι οι σύνδεσμοι προς 

εξωτερικούς πόρους εξακολουθούν να λειτουργούν. Αυτό σημαίνει ότι είναι συνήθως καλή ιδέα 

να έχετε ένα σχέδιο συντήρησης και χρονοδιάγραμμα για κάθε σύνολο δεδομένων LOD, το 

οποίο διασφαλίζει ότι τα δεδομένα διατηρούνται ενημερωμένα και υψηλής ποιότητας. 
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"Σχεδιάστηκε από pch.vector / Freepik" 
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1. 6. Έργο Δουλειά – Πειραματισμός: Λειτουργικές Ρυθμίσεις για 

Ψηφιακές Πολιτιστικές Εμπειρίες 

Ο ψηφιακός πολιτισμός χρησιμοποιεί στοιχεία και όργανα σύγχρονων και αναδυόμενων 

τεχνολογιών για να δημιουργήσει έργα που μεταφέρουν συναισθήματα και ιδέες. Η πράξη της 

καινοτομίας έχει επεκταθεί τόσο πολύ στην καθημερινή μας ζωή. Έχει γίνει ένα ουσιαστικό 

μέρος της φαντασίας, η οποία με τη σειρά της οικοδομεί την ιδέα ότι υπάρχουν διαφορετικές 

προσεγγίσεις στα συνήθη μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε τη γλώσσα και τα συστήματα συμβόλων της τρέχουσας 

κουλτούρας μας, είναι σημαντικό να δούμε έργα που παράγονται από ένα ευρύ φάσμα πηγών—

από μεμονωμένα οράματα μέχρι την εμπορεύσιμη βιομηχανία μέσων. Οι δημιουργικότητες 

στην Τέχνη και στη ζωή εξαρτώνται τόσο πολύ η μία από την άλλη και αλληλοσυνδέονται. Η 

μελέτη των στοιχείων εικόνας και ήχου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή 

διαμόρφωση των ιδεών σε επικοινωνία. 

Οι μαθητές αρχίζουν να εξερευνούν τις τέχνες των μέσων ως πόρους μάθησης και μαθαίνουν 

πώς να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τους τύπους τέχνης των μέσων. Μαθαίνουν 

να επιλέγουν ανάμεσα στις τέχνες των μέσων σύμφωνα με την καταλληλότητα των 

πληροφοριών και την αποτελεσματικότητα της τεχνικής και αρχίζουν να εφαρμόζουν το φάσμα 

των βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εμπειρία, την κριτική, την παραγωγή και την 

παρουσίαση όλων των ειδών τεχνών των μέσων. Βασίζονται στη φαντασία, τις εμπειρίες ή τις 

εξερευνήσεις ιδεών και συναισθημάτων τους αναπτύσσοντας τις δικές τους παραγωγές τεχνών 

μέσων και μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν και να εκφράζονται παράγοντας, συλλαμβάνοντας, 

χειραγωγώντας, παράγοντας και παρουσιάζοντας πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις τέχνες των 

μέσων. 

Για τη σύλληψη της νεολαίας, πρέπει να προσεγγίσουμε με βασική μεθοδολογία στην πρακτική 

γνώση αυτής της μεθόδου τέχνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία και μάθηση σε 

διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης.  

 

Οι γνώστες συνεργάζονται με τη νεολαία και αξιολογούν τη δουλειά τους στις τέχνες των 

μέσων ενημέρωσης. Οι μαθητές επιδεικνύουν τα Πρότυπα Περιεχομένου:  
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# 1:  Οι μαθητές εξερευνούν, δημιουργούν και αναπτύσσουν ιδέες και συναισθήματα 

μέσω της δημιουργίας παραγωγής μέσων. Οι δάσκαλοι αναπτύσσουν πρόγραμμα σπουδών 

που επιτρέπει στους μαθητές να: 

1. Ακολουθήστε ή ομαδοποιήστε μια σειρά από εικόνες και ήχους για να πείτε μια ιστορία ή να 

δείξετε μια σχέση, όπως με την παραγγελία μιας σειράς φωτογραφιών ή τη δημιουργία ενός 

φωτογραφικού κολάζ. 

2. Δημιουργήστε εικόνες και ήχους για να αναπαραστήσετε μια σειρά γεγονότων ενός 

συγκεκριμένου είδους πολυμέσων, σε δραστηριότητες όπως η αναπαραγωγή ενός βίντεο ή η 

αναπαραγωγή ρόλων σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. 

 

# 2: Οι μαθητές εφαρμόζουν τα είδη τεχνών των μέσων και την αισθητική τους σε 

παραγωγές μέσων. Οι δάσκαλοι αναπτύσσουν πρόγραμμα σπουδών που επιτρέπει στους 

μαθητές να:  

1. Προσδιορίστε τα βασικά στοιχεία του χρόνου, του χώρου, του ήχου, του χρώματος, του φωτός 

και της κίνησης και χρησιμοποιήστε μερικά από αυτά σε παραγωγές τεχνών μέσων, 

εξερευνώντας μουσική ή χρώμα, για παράδειγμα, για να εστιάσετε την προσοχή ή να προτείνετε 

μια διάθεση. 

2. Επιλέξτε ανάμεσα στα στοιχεία πολυμέσων για να οργανώσετε με εκφραστικούς τρόπους την 

επικοινωνία μιας ιδέας ή συναισθήματος, ίσως επιλέγοντας ξανά χρώματα για συμβολικούς 

λόγους ή ήχους φόντου για την αίσθηση του τόπου. 

 

# 3:  Οι μαθητές χρησιμοποιούν δεξιότητες και τεχνικές ενός επιλεγμένου μέσου. Οι 

δάσκαλοι αναπτύσσουν πρόγραμμα σπουδών που επιτρέπει στους μαθητές να: 

1. Επικοινωνήστε πληροφορίες χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές τεχνικές παρουσίασης που 

ενσωματώνουν εξοπλισμό πολυμέσων για την παράδοση προφορικής ή οπτικής αναφοράς. Για 

παράδειγμα, ηχογραφήστε μια ιστορία. 

2. Βελτιώστε μια σειρά δεξιοτήτων και τεχνικών κατάλληλων για περισσότερα από ένα είδη 

μέσων σε δραστηριότητες όπως: δημιουργία κολάζ φωτογραφιών από περιοδικά για ένα μόνο 

θέμα ή χρήση προγράμματος ζωγραφικής σε υπολογιστή για να κάνετε ένα σχέδιο. 
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# 4:  Οι μαθητές συνεργάζονται αποτελεσματικά στην ομαδική παραγωγή και 

παρουσιάσεις μέσων. Οι δάσκαλοι αναπτύσσουν πρόγραμμα σπουδών που επιτρέπει στους 

μαθητές να: 

1. Ακούστε ενεργά τους άλλους και πάρτε σειρά, σεβόμενοι τις απόψεις, τις ιδέες και τις ανάγκες 

των άλλων μαθητών. 

2. Συμμετέχετε σε περισσότερους από έναν καθορισμένους ρόλους σε μια ομαδική παραγωγή 

ή μια παρουσίαση, υπηρετώντας, για παράδειγμα, ως πρόσωπο κάμερας για ομαδικό βίντεο και 

μίκτη ήχου για μια ομαδική ραδιοφωνική εκπομπή. 

 

# 5: Οι μαθητές αποκτούν γνώση των ειδών, των τεχνικών και της αισθητικής στις τέχνες 

των μέσων. Οι δάσκαλοι αναπτύσσουν πρόγραμμα σπουδών που επιτρέπει στους μαθητές 

να: 

1. Διακρίνετε μεταξύ των τύπων τεχνών μέσων, αναγνωρίζοντας, για παράδειγμα, τις διαφορές 

μεταξύ ταινιών, βίντεο και εικόνων υπολογιστή. 

2. Αναγνωρίστε τις τεχνικές μιας παραγωγής μέσων, εντοπίζοντας, για παράδειγμα, τη 

δραματική χρήση του φωτισμού και των γωνιών της κάμερας. 

 

# 6:  Οι μαθητές χρησιμοποιούν δεξιότητες κριτικής σκέψης στη μελέτη των μηνυμάτων 

των μέσων ενημέρωσης. Οι δάσκαλοι αναπτύσσουν πρόγραμμα σπουδών που επιτρέπει 

στους μαθητές να: 

1. Αναγνωρίστε τις διαφορές μεταξύ των ειδών των μέσων ενημέρωσης, εντοπίζοντας, για 

παράδειγμα, τις διαφορές μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας. 

2. Ερμηνεύστε και αξιολογήστε την πρόθεση μιας ποικιλίας μηνυμάτων μέσων, συνάγοντας, για 

παράδειγμα, κίνητρα πίσω από την παραγγελία των πληροφοριών με σκοπό να πείσουν τον 

θεατή. 

 

# 7:  Οι μαθητές επιδεικνύουν κατανόηση και σεβασμό για τα προσωπικά, πολιτιστικά και 

ιστορικά πλαίσια και τις επιπτώσεις των μέσων ενημέρωσης στη διαμόρφωση και επέκταση 

της ανθρώπινης επικοινωνίας. Οι δάσκαλοι αναπτύσσουν πρόγραμμα σπουδών που 

επιτρέπει στους μαθητές να:  



 

39 
Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

1. Περιγράψτε πώς ένα μήνυμα πολυμέσων σχετίζεται με τις δικές τους προσωπικές 

πεποιθήσεις, αξίες και ανάγκες, εξηγώντας ένα χαρακτηριστικό όπως η ελκυστικότητα μιας 

συγκεκριμένης ταινίας. 

2. Αναλύστε και αξιολογήστε τις επιρροές στην κοινωνία μιας ποικιλίας μηνυμάτων μέσων 

ενημέρωσης. 
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2.Ενσωματωμένες Ενότητες 

2. 1. Ερμηνεία και Παρουσίαση Τόπων Πολιτιστικής Κληρονομιάς                                                

Κοινωνικοπολιτισμικός Αντίκτυπος 

Η ψηφιοποίηση αυξάνει την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη πολιτιστικών εμπειριών. 

Η ψηφιοποίηση της κληρονομιάς στην Ευρώπη αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης τα 

τελευταία χρόνια. Ήδη από το 2018, το Συνέδριο Καινοτομίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς στις 

Βρυξέλλες συγκέντρωσε την επιστήμη, την τεχνολογία, τις τέχνες, τις κοινωνικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες για να συνεργαστούν για να επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα στην 

ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών εμπειριών μέσω της εφαρμογής της διεπιστημονικότητας 

(Collins, 2018). Αυτή η ιδέα έχει γίνει ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. 

Σύμφωνα με έρευνες για τις επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας, έως και το 80 τοις εκατό 

των Οργανισμών Δικτύου Μουσείων έχουν μεταφέρει τουλάχιστον μέρος του περιεχομένου 

τους στον ψηφιακό χώρο. Με αυτόν τον τρόπο, η «επισκεψιμότητα» ορισμένων μουσείων έχει 

αυξηθεί στο 150% των προπανδημικών επιπέδων (Ομάδα EHD, 2020). Αυτή η δημοτικότητα των 

πολιτιστικών εμπειριών έχει τροφοδοτηθεί όχι μόνο από τη μεταφορά υπαρχόντων πόρων στο 

Διαδίκτυο, αλλά και από τη δημιουργία νέων εκθέσεων και περιηγήσεων που έχουν σχεδιαστεί 

ειδικά για ψηφιακή μετάδοση (Platform, 2020). Με αυτόν τον τρόπο, μια ποικιλία πολιτιστικών 

εμπειριών, όπως εκθέσεις, ξεναγήσεις, πηγές βίντεο και ήχου, έχουν γίνει εξαιρετικά προσιτές 

σε ένα ευρύ κοινό που, για διάφορους λόγους, μπορεί να μην ενδιαφερόταν μέχρι τότε για την 

πολιτιστική κληρονομιά. Πρωτοβουλίες όπως το Τμήμα Πολιτισμού και Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς έχουν αναπτύξει λίστες με δραστηριότητες και μέρη που μπορείτε να γνωρίσετε ή 

να δείτε οπουδήποτε στον κόσμο (Συμβούλιο της Ευρώπης). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 

το θέμα της ψηφιοποίησης δεν τίθεται μόνο στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σε δημόσιο, ακόμη 

και δημόσιο επίπεδο. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας έχει δημιουργήσει 

την ψηφιακή πολιτιστική πλατφόρμα #Culturecheznous, μια βάση δεδομένων με 

περισσότερους από 500 πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς φορείς που βρίσκονται στη Γαλλία και 

μπορούν να προσφέρουν διαδικτυακό πολιτιστικό περιεχόμενο (EHD Team, 2020). 

 

Η διατήρηση μέσω της σύγχρονης πολιτιστικής παρουσίασης. Οι πολιτιστικές αξίες 

επηρεάζονται με την πάροδο του χρόνου, και σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι ακόμη εξαιρετικά 
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δύσκολο να διασφαλιστεί ότι η κληρονομιά παραμένει ίδια με την πάροδο του χρόνου. Για το 

λόγο αυτό, η ψηφιοποίηση νοείται ως τρόπος διατήρησης (Collins, 2018). Η πολιτιστική 

κληρονομιά που παρουσιάζεται σήμερα προσελκύει μεγαλύτερο κοινό και ταυτόχρονα προωθεί 

τη διατήρησή της. Χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τεχνολογιών όπως XR, 3D, AI και παρόμοια, οι 

τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς έρχονται πιο κοντά στις προσδοκίες του σύγχρονου 

καταναλωτή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Τέλος, οι ίδιοι οι άνθρωποι καλούνται να συνεισφέρουν 

στην τεκμηρίωση της επικαιρότητας. Για παράδειγμα, το έργο Cities and Memory έχει 

δημιουργήσει μια πλατφόρμα που ονομάζεται «Ήχοι από το παγκόσμιο lockdown για τον 

COVID-19», η οποία προσκαλεί τους ανθρώπους να μοιραστούν ήχους από έναν κόσμο που έχει 

πληγεί από την πανδημία. Πολλές χιλιάδες ηχογραφήσεις έχουν συγκεντρωθεί ως τώρα (Cities 

and Memory, 2022). 

 

Το πρόβλημα της μεταφοράς ολοκληρωμένης εμπειρίας και η ρήξη των κοινωνικών δεσμών. 

Ενώ η ψηφιοποίηση θεωρείται ευρέως ως μια θετική αλλαγή στον πολιτιστικό τομέα, 

εξακολουθεί να γίνεται αυξανόμενος λόγος για αναδυόμενες απειλές και προκλήσεις. Είναι 

σαφές ότι η ψηφιοποίηση παρέχει μια ασφαλέστερη, πιο βολική και πιο δυναμική εμπειρία 

(Tips&Trends, 2020). Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος οι άνθρωποι να χάσουν τις κοινωνικές 

δεξιότητες που χρειάζονται στην πραγματική ζωή, οι οποίες θα αναπτυχθούν επίσης μέσω 

επισκέψεων στην πολιτιστική κληρονομιά και τις τέχνες (Collins, 2018). Ακόμη και όταν η απειλή 

της πανδημίας υποχωρεί, πολλοί άνθρωποι παραμένουν προσκολλημένοι στις διαδικτυακές 

πολιτιστικές εκδοχές, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν τους φυσικούς χώρους όπου 

παρουσιάζεται η πολιτιστική κληρονομιά. Ένας από τους τρόπους για να αναδημιουργηθεί μια 

πολιτιστική κληρονομιά που βασίζεται στην κοινότητα είναι ο συνδυασμός ψηφιακών και 

πραγματικών εμπειριών, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να έρχονται σε μουσεία, αίθουσες 

συναυλιών και αρχιτεκτονικούς χώρους με διάφορα μέσα. Η Culture ελπίζει ότι σύντομα θα 

υπάρξει επιστροφή στις ζωντανές καταναλωτικές δραστηριότητες, τουλάχιστον εν μέρει (Digital 

meets heritage, 2020). 

 

Οικονομική Πτυχή 

 Οικονομικά οφέλη και έλλειψη επενδύσεων. Η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα 

αναμένεται να οδηγήσουν σε ακόμη περισσότερες νέες μορφές πολιτιστικής εμπειρίας στο 

εγγύς μέλλον (Gil, 2022). Παρά τις ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες, το θέμα της 

χρηματοδότησης παραμένει επίκαιρο. Φυσικά, οι έξυπνες τεχνολογίες όπως οι ακουστικοί 
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οδηγοί ή οι οθόνες αφής έχουν ήδη εφαρμοστεί σε πολλά πολιτιστικά μέρη, αλλά η πλήρης 

ψηφιοποίηση είναι ένας πολύ πιο ακριβός στόχος. Για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες, τα 

έσοδα από πολιτιστικά ιδρύματα έχουν μειωθεί απότομα από την έναρξη της πανδημίας, αλλά 

το κόστος της δημιουργικής διαδικασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη πολιτιστικού 

περιεχομένου, ειδικά ψηφιακού περιεχομένου, έχει αυξηθεί περαιτέρω (Gil, 2022). Για τα 

ιδιωτικά πολιτιστικά ιδρύματα, αυτή η οικονομική επιβάρυνση γίνεται πολύ μεγάλη, καθώς η 

επένδυση, αν και πολλά υποσχόμενη, αποδίδει μόνο μακροπρόθεσμα. Από την άλλη πλευρά, η 

διατήρηση και συντήρηση του πολιτιστικού τομέα δεν πρέπει να διαχωρίζεται από άλλους 

τομείς της οικονομίας, καθώς η συνεργασία μεταξύ τους είναι πράγματι πολύ στενή. (Dixon, [et 

al.] 2016: 39). 

 

Η ανάγκη για ειδικούς και η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων. Για τον σύγχρονο καταναλωτή, η 

χρήση της ψηφιακής κουλτούρας είναι αυτονόητη λόγω της πολύ διαδεδομένης χρήσης της 

τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή. Οι πολιτιστικές εμπειρίες θεωρούνται ευκαιρίες για 

συμμετοχή και μάθηση (EHD Team, 2020). Ωστόσο, η δημιουργία ψηφιακών πολιτιστικών 

εμπειριών εξακολουθεί να είναι πολύ συχνά αποκομμένη από τους δημιουργούς της ίδιας της 

τέχνης ή της κληρονομιάς. Η ανάγκη βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των καλλιεργητών 

και των καλλιτεχνών παραμένει ουσιαστικό μέρος μιας επιτυχημένης ψηφιοποίησης του 

πολιτισμού (Gil, 2022). 

 

Ψηφιοποίηση στην τουριστική βιομηχανία. Ο τουριστικός τομέας βρίσκεται ήδη υπό ταχεία 

ψηφιοποίηση, βοηθώντας τους παρόχους υπηρεσιών να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των 

ταξιδιωτών. Οι εφαρμογές για κινητά γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς, επιτρέποντάς σας να 

κάνετε κράτηση σε ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά εισιτήρια, να σχεδιάζετε διαδρομές και μέρη 

ενδιαφέροντος και, τέλος, να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες γρήγορα και εύκολα, 

ακόμη και όταν φτάσετε στον προορισμό σας (Lotte, 2022). Ο αντίκτυπος των ψηφιακών 

τεχνολογιών στον τουρισμό είναι πιθανό να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Αυτό αναμφίβολα θα 

αυξήσει τη διαθεσιμότητα πολιτιστικών εμπειριών επίσης. 

 

Φυσικοί και Ερμηνευτικοί Περιορισμοί 

Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey Digital σε 2.135 ερωτηθέντες (Julie, et al. 2017), οι κύριες 

προκλήσεις για την ψηφιακή αποτελεσματικότητα στον πολιτιστικό τομέα είναι: 
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1) Έλλειψη κατανόησης των ψηφιακών τάσεων. 

2) Έλλειψη ταλέντου για ψηφιοποίηση. 

3) Έλλειψη υποδομής πληροφορικής. 

4) Η οργανωτική δομή δεν είναι ευθυγραμμισμένη. 

5) Έλλειψη ειδικής χρηματοδότησης. 

6) Έλλειψη εσωτερικής ευθυγράμμισης (ψηφιακή έναντι παραδοσιακής επιχείρησης). 

7) Η επιχειρηματική διαδικασία είναι πολύ άκαμπτη. 

8) Έλλειψη δεδομένων. 

9) Έλλειψη ανώτερης υποστήριξης. 

 

Όλα αυτά είναι περιορισμοί που εμποδίζουν τη διαδικασία ψηφιοποίησης, αλλά η γνώση τους 

σάς επιτρέπει να σχεδιάσετε περαιτέρω βήματα για να αλλάξετε την κατάσταση. 

   

2. 2. Πώς να Κάνετε Ομαδική Εργασία στα Συνδεδεμένα Ανοιχτά 

Δεδομένα                                                               

Ως υπενθύμιση, τα συνδεδεμένα ανοιχτά δεδομένα (LOD) είναι μια συγχώνευση παγκόσμιων 

προσβάσιμων συνδεδεμένων δεδομένων που βρίσκονται στο διαδίκτυο με βάση τα πρότυπα 

RDF του σημασιολογικού ιστού (Berners, 2014). Τα ίδια τα δεδομένα εκδίδονται με ανοιχτή 

άδεια που σημαίνει ότι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να προσαρμοστούν δωρεάν. 

Κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί ως εικονικό νέφος δεδομένων όπου οποιοσδήποτε, στον οποίο 

χορηγείται άδεια, μπορεί να αλλάξει, να δημιουργήσει και να καταναλώσει δεδομένα σε 

κλίμακα Διαδικτύου (Boxuan, 2012). Κάνοντας αυτό, το LOD έχει περισσότερο νόημα και πλήρη 

κατανόηση παρά δεδομένα που απλώς συλλέγονται και αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων 

όπου κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά (NetworkedPlanet, 2015). Είναι απλώς ένας 

πιο ολοκληρωμένος τρόπος δόμησης συνόλων δεδομένων. Πολλά από αυτά τα δεδομένα 

συλλέγονται από κυβερνήσεις και πολυεθνικές εταιρείες λόγω του τεράστιου όγκου δεδομένων 

που συλλέγονται. Μερικοί από αυτούς τους τύπους δεδομένων περιλαμβάνουν γεωχωρικά, 

μετεωρολογικά και δεδομένα απογραφής (Land Portal, 2022). Αυτά είναι δεδομένα που πρέπει 

να συλλεχθούν σε μαζική κλίμακα για να βγουν σχετικά συμπεράσματα από τα εν λόγω 

δεδομένα. 
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Πράγματι, η ομαδική εργασία μπορεί να αναφερθεί ως η διαδικασία της συνεργασίας με μια 

ομάδα ανθρώπων για την επίτευξη ενός στόχου (Οκτώβριος, 2022). Αυτό είναι σημαντικό σε 

πολλά σενάρια, αν και κυρίως σε ένα επιχειρηματικό ή εργασιακό περιβάλλον όπου η 

συνεργασία και η επικοινωνία με τους συναδέλφους και τη διοίκηση είναι το κλειδί για την 

επιτυχημένη λειτουργία και τη συνολική επιχειρηματική υγεία (Gaille, 2020). 

 

Πώς συνδυάζονται η ομαδική εργασία και το LOD; 

Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι τα θέματα του LOD και της ομαδικής εργασίας είναι πολύ μακρινά 

για να δημιουργηθεί ένας ουσιαστικός συσχετισμός. Ωστόσο, το κίνητρο πίσω από το LOD είναι 

οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για τις δικές τους ιδέες, ενισχύοντας έτσι τις 

συνεργασίες μεταξύ ατόμων και ιδρυμάτων. Το ένα ωφελεί το άλλο και το αντίστροφο, καθώς 

και οι δύο ιδέες έργων χρησιμοποιούν και προσαρμόζουν η μία τα δεδομένα της άλλης. Η 

βασική ιδέα που πρέπει να αφαιρεθεί είναι ότι το LOD παρέχει ένα πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσμα ανταλλαγής και προσαρμογής δεδομένων για διάφορους σκοπούς (Bauer & 

Kaltenböck, 2012). Επομένως, αποδεικνύεται ομαδική εργασία μεταξύ επιχειρήσεων και 

ιδρυμάτων που ανταλλάσσουν και κεφαλαιοποιούν το LOD τους. 

Στον ψηφιακό κόσμο, πολλές τεχνολογίες απαιτούν λογισμικό και δεδομένα που έχουν ήδη 

προέλθει από άλλες εταιρείες για την επιτάχυνση των εργασιών και τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας. Καθώς αυτά τα σύνολα δεδομένων αδειοδοτούνται σε εκείνους που μπορεί 

να είναι σε θέση να τα επαναχρησιμοποιήσουν με ευημερία, παρέχει έναν ασφαλή και 

αξιόπιστο τρόπο αναβάθμισης και βελτίωσης της διαθεσιμότητας δεδομένων και των 

βελτιώσεων (Izer, Skaf-Molli & Vidal, 2018). Παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα της 

πραγματικής ζωής όπου το LOD και η ομαδική εργασία έχουν συγχωνευθεί για να 

δημιουργήσουν κάποια γόνιμα αποτελέσματα. 

Το πρώτο αφορά τους πολιτιστικούς φορείς. Πολλά από αυτά παγκοσμίως υιοθετούν πρόθυμα 

συστήματα LOD. Όσον αφορά την ενίσχυση της δικής τους θέσης, το LOD τους επιτρέπει να 

τεκμηριώνουν και να συνδέουν εύκολα ίχνη ορισμένων τεχνουργημάτων με άλλα που έχουν ήδη 

ανακαλυφθεί, επιτρέποντάς τους έτσι να αποκτήσουν πιο συγκεκριμένη ιστορική σημασία 

(Alexiev, 2016). Ωστόσο, σε σχέση με την ομαδική εργασία, ο Beshiri (2014) προχωρά παραπέρα 

ορίζοντας ότι το LOD μπορεί επίσης να αποτελέσει τη βάση συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών 

ιδρυμάτων. Το αρχειακό υλικό που έχει κοινοποιηθεί από ένα ίδρυμα μπορεί όχι μόνο να 

συνδεθεί με υλικό που ανήκει σε άλλα ιδρύματα, αλλά μπορεί επίσης να διευκολύνει περαιτέρω 
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έρευνα και διερεύνηση λόγω της διασύνδεσης του LOD. Αυτή η ομαδική εργασία μπορεί επίσης 

να επεκταθεί σε διοικητικά όργανα ή να βελτιώσει και να διαδώσει την πολιτιστική κληρονομιά 

ενός συγκεκριμένου δήμου ή γεωγραφικής περιοχής.  

Ένας άλλος τομέας όπου η ομαδική εργασία μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του 

LOD είναι ο τεχνολογικός χώρος. Για παράδειγμα, ιδρύματα όπως το Γραφείο Εθνικής 

Στατιστικής έχουν και δημοσιεύουν πολλά από τα δεδομένα τους και είναι κρυπτογραφημένα 

μέσω ενός συστήματος LOD (Networked Planet, 2015). Άτομα όπως οι προγραμματιστές 

εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πληθώρα δεδομένων για να τα 

ενσωματώσουν στις εφαρμογές τους. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η χρήση 

δεδομένων απογραφής για να δείτε πόσα άτομα έχουν εγγραφεί ως άτομα με ειδικές ανάγκες 

και στη συνέχεια να προγραμματίσετε μια εφαρμογή που επιτρέπει σε άτομα με ειδικές ανάγκες 

να βλέπουν εάν ορισμένοι χώροι στάθμευσης έχουν απενεργοποιήσει χώρους για να χωρίσουν. 

Επομένως, η πτυχή της ομαδικής εργασίας έχει τη μορφή ότι δύο διαφορετικές επιχειρήσεις 

μπορούν να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους μέσω LOD για να παράγουν ένα προϊόν που είναι 

πιο περίπλοκο από το ακατέργαστο σύνολο δεδομένων. 

Επιπλέον, ο Fink (2018) εκφράζει πώς η ομαδική εργασία διευρύνει τη νοοτροπία και τις 

δημιουργικές αφηγήσεις των γκαλερί τέχνης και των ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, με τις καλές 

πρακτικές που επιφέρονται μέσω της υιοθέτησης του LOD, οι καλλιτέχνες είναι καλύτερα σε 

θέση να παράγουν και να εκθέσουν τέχνη που διαμορφώνει και εκπέμπει μια μεγαλύτερη 

αφήγηση με βάση τα συμφραζόμενα με τη συνεργασία έργων τέχνης από άλλους καλλιτέχνες. 

Κατά συνέπεια, ο Αμερικανικός Συνεταιρισμός Τέχνης έχει δει ότι περισσότεροι καλλιτέχνες και 

φοιτητές τέχνης είναι σε θέση να δημιουργήσουν καλύτερες συνδέσεις με το έργο τέχνης πάνω 

από το σημείο όπου βρίσκεται στο πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο.  

Τέλος, ένα άλλο όφελος από τη χρήση του LOD και την αποτελεσματικότητά του στην ομαδική 

εργασία είναι η παροχή πιο διαφανών κυβερνήσεων (Land Portal, 2022). Μέσω της κοινής 

χρήσης και της διάδοσης και της υγιούς προσαρμογής των δεδομένων της απογραφής, οι 

κυβερνήσεις μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα και να ανταποκριθούν στην κοινωνική αλλαγή 

και να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να σχηματίσουν διάφορες κοινωνικές και 

δημόσιες πρωτοβουλίες που βοηθούν μόνο τον πληθυσμό τους, αλλά και εμπνέουν 

εμπιστοσύνη στο κοινό. Αυτό οδηγεί σε πιο φιλικούς δεσμούς μεταξύ του κοινού και της 

κυβέρνησης, καθώς το κοινό διαβεβαιώνεται ότι τα δεδομένα σχετικά με αυτά δεν 

ερμηνεύονται ή χειραγωγούνται με τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε να τους προκαλέσει βλάβη 
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λόγω των βέλτιστων πρακτικών που υπογραμμίζουν το LOD. Αυτό θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει οικονομική ή πολιτική εκμετάλλευση (Posner, 2021). 

Συμπερασματικά, η ομαδική εργασία είναι ένα θεμελιώδες μέρος του τρόπου με τον οποίο το 

LOD μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Το LOD επιτρέπει τη 

συνεργασία και τις συνεργασίες μεταξύ των μερών, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, 

για τη δημιουργία πιο περίτεχνων εργαλείων και υπηρεσιών που ωφελούν την κοινωνία. Λόγω 

των υποκείμενων καλών πρακτικών του LOD, πολλά από αυτά τα προϊόντα δεν θα ήταν δυνατά 

χωρίς ομαδική εργασία, καθώς μας επιτρέπει να υιοθετούμε το LOD και να χρησιμοποιούμε 

σύνολα δεδομένων με ασφαλή τρόπο που έχει θετικά αποτελέσματα για τον χρήστη και τον 

δημιουργό δεδομένων. Με άλλα λόγια, και από ό,τι είδαμε, το LOD δεν θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί τόσο εκτενώς όσο χρησιμοποιείται σήμερα, εάν η έννοια της ομαδικής εργασίας 

και της διαχείρισης της ομάδας δεν ήταν η βασική αρχή του.   

 

2. 3. Απαιτήσεις Κοινού-Στόχου και Χρήστη                                                                                     

Προκειμένου να εφαρμοστούν σωστά οι πολιτιστικές ψηφιακές εμπειρίες, είναι σημαντικό να 

σκεφτούμε πώς θα βιώσουν το ψηφιακό προϊόν οι στοχευμένοι τελικοί χρήστες και όχι μόνο οι 

δημιουργοί εργαλείων, είτε πρόκειται για εφαρμογή είτε για ιστότοπο. Για να γίνει αυτό, 

μπορούμε να κάνουμε τη δοκιμή πρακτικής σχεδίασης των δημιουργηθέντων εργαλείων από 

την οπτική γωνία του χρήστη, με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη χρηστικότητα του εργαλείου. Ο 

όρος για αυτό ονομάζεται δοκιμή εμπειρίας χρήστη (UX). Σε γενικές γραμμές, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των αποφάσεων προϊόντων, μάρκετινγκ, UX και 

εμπορευμάτων. 

Η ομάδα-στόχος μας για το προϊόν είναι άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο και εμπειρίες με 

διαφορετικές γνώσεις από εμάς, γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τις 

συμπεριφορές τους μέσω της διαδικασίας εμπειρίας. Αυτά αναφέρονται ως νοητικά μοντέλα. 

Για να κατανοήσουμε γύρω από αυτό, δημιουργούμε οπτικοποιήσεις, που συνήθως 

αναφέρονται ως αντιστοιχίσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες 

πτυχές και διαδικασίες σχετικά με το επιλεγμένο προϊόν. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο 

ξεκάθαρη εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι προσεγγίζουν τη χρήση του προϊόντος 

μας και εάν η χρήση τους είναι ευθυγραμμισμένη με την ιδέα σχεδιασμού μας, καθώς και να 

βρούμε τα λεγόμενα «σημεία πόνου» στο UX. Σε όλη τη διαδικασία, μπορούμε να 
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οπτικοποιήσουμε το UX που θα περάσει ο μέσος χρήστης για να πετύχει τον στόχο του και να 

αποφύγουμε την κακή χρήση και τη σύγχυση αργότερα όταν τοποθετήσουμε το προϊόν μας για 

πραγματική χρήση.  

Η αντιστοίχιση εμπειρίας είναι μία από τις πολλές επιλογές που χρησιμοποιούν οι δημιουργοί 

και οι σχεδιαστές UX για να χτίσουν την κατανόηση των χρηστών των προϊόντων τους. Υπάρχουν 

πολλές διαφορετικές μέθοδοι χαρτογράφησης UX και θα εξηγήσουμε τις πιο συνηθισμένες από 

αυτές. 

Ο χάρτης ταξιδιού πελάτη, που μερικές φορές αναφέρεται ως χάρτης ταξιδιού χρήστη, εστιάζει 

στην αλληλεπίδραση του συγκεκριμένου χρήστη με το επιλεγμένο προϊόν. Δείχνει όλη τη 

διαδικασία της αλληλεπίδρασης του ατόμου προς έναν επιλεγμένο στόχο, ο οποίος είναι ο λόγος 

αυτής της αλληλεπίδρασης, με το τέλος να είναι η επίτευξη αυτού του στόχου. Γι' αυτό οι χάρτες 

ταξιδιού είναι χρήσιμοι όταν ο χρήστης έχει στο μυαλό του μια συγκεκριμένη ανάγκη όταν 

αλληλεπιδρά με το προϊόν. Είναι μια λεπτομερής αναπαράσταση όλων των ενεργειών που θα 

κάνει ο χρήστης για να φτάσει σε αυτόν τον στόχο, αυτός είναι ο στόχος του. Για παράδειγμα, 

πώς το άτομο θα αναζητήσει τις πληροφορίες σε έναν ιστότοπο, μια εφαρμογή ή μια 

διαδραστική συσκευή. Ο χάρτης ταξιδιού είναι πάντα μια γραμμική, χρονολογική διαδικασία και 

είναι η σειρά των στόχων και των ενεργειών ενός ατόμου, που παρουσιάζονται από έναν 

σκελετό χρονοδιαγράμματος, ο οποίος στη συνέχεια εμπλουτίζεται από τις σκέψεις και τα 

συναισθήματα του χρήστη για να δημιουργήσει μια αφήγηση. Στη συνέχεια, η αφήγηση 

χρησιμοποιείται για να αποκτήσει τη διορατικότητα και να βοηθήσει στη διαδικασία 

σχεδιασμού του εργαλείου. Ο χάρτης ταξιδιού βοηθά στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης 

εντοπίζοντας τις ανάγκες του χρήστη κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, καθώς και τον 

εντοπισμό των σημείων επαφής πόνου και ευχαρίστησης. Λαμβάνει επίσης υπόψη τις σκέψεις 

και τα συναισθήματα του χρήστη. Ο χάρτης ταξιδιού χωρίζεται σε τέσσερις «λωρίδες 

κολύμβησης»: φάσεις, ενέργειες, σκέψεις και συναισθήματα/νοοτροπία. Στο κέντρο του 

βρίσκεται ο χρήστης. Δημιουργούμε έναν χάρτη ταξιδιού για κάθε πρόσωπο/τύπο χρήστη. Ο 

χάρτης ταξιδιού πελάτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας 

σχεδιασμού: ως αναφορά στον κύκλο σχεδιασμού του προϊόντος, αλλά στις περισσότερες 

περιπτώσεις, όταν έχουμε ήδη ένα τελικό προϊόν και προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε την 

εμπειρία του χρήστη (Gibbons, S., 2017).  
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 Σύγκριση Μεθόδων Χαρτογράφησης UX 

Ένας χάρτης ενσυναίσθησης βοηθά τους σχεδιαστές να κατανοήσουν τη νοοτροπία του χρήστη 

και να δημιουργήσουν ενσυναίσθηση. Σε αντίθεση με έναν χάρτη ταξιδιού, δεν είναι γραμμικός 

ή διαδοχικός. Διατυπώνει ό,τι γνωρίζουμε για κάθε τύπο χρήστη και έτσι εξωτερικεύει τη γνώση 

για αυτούς, κάτι που μας βοηθά να τους κατανοήσουμε και μας βοηθά στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Δίνει συνολική προοπτική σε τέσσερις ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που 

αναπτύσσεται: τι σκέφτονται, λένε, αισθάνονται και κάνουν. Είναι σκόπιμο να το 

χρησιμοποιήσετε στην αρχή της διαδικασίας σχεδιασμού ή κατά την κατηγοριοποίηση 

σημειώσεων σχετικά με τα σχόλια του χρήστη (Gibbons, S., 2017).  

Ο χάρτης εμπειρίας, όπως υποδηλώνει το όνομα, εστιάζει στην εμπειρία ή τη συμπεριφορά που 

έχει ο χρήστης κατά την επίτευξη του στόχου και στον τρόπο με τον οποίο το προϊόν ταιριάζει 

στην ευρύτερη εμπειρία. Σε αντίθεση με έναν χάρτη ταξιδιού, δεν συνδέεται με ένα 

συγκεκριμένο προϊόν. Δεδομένου ότι διερευνά την προοπτική ενός γενικού χρήστη, είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο όταν το συγκεκριμένο κοινό-στόχος είναι άγνωστο. Οι τέσσερις βασικοί 

τομείς του χάρτη εμπειρίας είναι οι ίδιοι όπως στον χάρτη ταξιδιού: φάσεις, ενέργειες, σκέψεις 

και συναισθήματα/νοοτροπία. Η περιγραφή των ενεργειών είναι επίσης με χρονολογική σειρά. 
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Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ευκαιριών για νέα προϊόντα, υπηρεσίες και δυνατότητες. 

Προκειμένου να έχουμε μια γενική κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, συνιστάται να 

το κάνουμε πριν από έναν χάρτη ταξιδιού πελάτη ή όταν συγκρίνουμε διαφορετικές εμπειρίες 

χρηστών, προκειμένου να τις συγκλίσουμε σε μία. Ο χάρτης εμπειρίας είναι χρήσιμος να τον 

κάνουμε στην αρχή του σχεδιασμού του προϊόντος, επειδή μας βοηθά να κατανοήσουμε την 

εμπειρία του χρήστη χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη πολλά για το προϊόν. Ένας ακόμη καλός λόγος 

για να χρησιμοποιήσετε έναν χάρτη εμπειρίας είναι ότι επιτρέπει στην ομάδα να ιεραρχήσει τις 

ενέργειες στη στρατηγική εμπειρίας και στο χρονοδιάγραμμα προϊόντων (Mayka, 2021).  

Μια άλλη συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική χαρτογράφησης UX ονομάζεται σχεδίαση 

υπηρεσιών. Με την πρώτη ματιά, έχει πολλές ομοιότητες και ειδικά τον χάρτη εμπειρίας, επειδή 

είναι μια απεικόνιση της εμπειρίας ενός γενικού χρήστη ενώ στοχεύει στον συγκεκριμένο στόχο, 

καθώς επίσης έχει σημεία επαφής με τον χάρτη ταξιδιού πελατών. Ωστόσο, το σχέδιο υπηρεσίας 

μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα ως το δεύτερο μέρος των χαρτών ταξιδιού πελατών. Μπορούν να 

λάβουν υπόψη περίπλοκες καταστάσεις, αλλά σε σύγκριση με τον χάρτη ταξιδιού του πελάτη 

και τον χάρτη εμπειρίας, λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο την οπτική γωνία ενός χρήστη, αλλά 

παρέχουν επίσης τη γνώση από την πλευρά της εταιρείας, αυτή είναι η εμπειρία των 

εργαζομένων προκειμένου να παρέχει την καλύτερη εμπειρία για όλους. Γι' αυτό είναι μια καλή 

επιλογή για όλους τους παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν πολλαπλές 

επιλογές σε έναν μόνο δυνητικό πελάτη. Με αυτό, μπορούμε να δούμε πώς αλληλεπιδρούν και 

οι εργαζόμενοι μαζί τους και να φανούμε χρήσιμοι όταν το τελευταίο είναι το βασικό στοιχείο 

της αλληλεπίδρασης. Λαμβάνει επίσης υπόψη τις διαδικασίες που απαιτούνται στην 

αλληλεπίδραση και είναι ιδανική επιλογή εάν αυτή η αλληλεπίδραση είναι παντοκαναλική και 

περιλαμβάνει συντονισμό πολλαπλών τμημάτων. Λόγω της φύσης του, είναι χρονολογική και 

ιεραρχική. Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σχεδίαση υπηρεσιών 

είναι οι ενέργειες πελατών, οι ενέργειες στο παρασκήνιο, οι ενέργειες στο μπροστινό στάδιο και 

οι διαδικασίες υποστήριξης. Μας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε τις αδυναμίες ενός 

οργανισμού, ευκαιρίες βελτιστοποίησης και να δημιουργήσουμε κατανόηση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών σε όλο τον οργανισμό. Συνιστάται η χρήση του αφού κάνετε χαρτογράφηση ταξιδιού 

πελατών, όταν κάνετε αλλαγές στις διαδικασίες και όταν βελτιώνετε τα αδύνατα σημεία εντός 

των οργανισμών (Gibbons, 2017).  

Το UX είναι βασικό στοιχείο κατά την εξέταση προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακού 

προσανατολισμού. Βελτιώνει την αρμονία μέσα στους οργανισμούς, καθώς και κάνει τη 

συνολική εμπειρία του χρήστη πολύ πιο ευχάριστη και καλύτερη. Το κλειδί για αυτό είναι η 
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κατανόηση των χρηστών, των παρόχων και των υπηρεσιών ή/και προϊόντων. Μπορεί επίσης να 

βελτιώσει δραστικά το ενδιαφέρον του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ειδικά όταν οι χρήστες 

απαιτούν μια πιο διαδραστική και λιγότερο γραμμική εμπειρία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 

συναίσθημα της συζήτησης είναι σημαντικό και πάντα να σκεφτόμαστε έναν τρόπο να 

παρέχουμε μια ιστορία. και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μας βοηθήσετε σε αυτό από τη 

χαρτογράφηση UX (Gibbons, 2017).  

  

2. 4. Ιδεασμός                                                                                                                                      

Η ιδέα δεν είναι απλώς να πάρεις τους κατάλληλους ανθρώπους σε ένα δωμάτιο, να προσθέσεις 

μερικά ποστ-ιτ χαρτάκια και μπύρες και να περιμένεις για 3 ώρες μέχρι να δημιουργηθεί με 

κάποιο τρόπο η επόμενη ανατρεπτική επιχείρηση. 

Μια καλή συνεδρία ιδεών είναι σκληρή δουλειά! Είναι μια δομημένη διαδικασία καθοδήγησης 

των κατάλληλων ανθρώπων μέσα από μια σειρά από προσεκτικά σχεδιασμένες ασκήσεις για να 

καταλήξουν σε καινοτόμες ιδέες. 

Υπάρχουν πολλά εργαλεία διαθέσιμα στο διαδίκτυο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 

σας βοηθήσουν να φέρετε τη δομή στη συνεδρία ιδεών σας. Τόσο πολύ, που έχει γίνει δύσκολο 

να ξεχωρίσεις τα καλά εργαλεία από τα κακά. Για να σας απαλλάξουμε από αυτό το άγχος, 

παραθέσαμε τα 10 κορυφαία εργαλεία ιδεών μας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να έχετε μια 

πιο ουσιαστική συνεδρία ιδεών αμέσως. 

 

Round Robin. Το Round Robin βασίζεται σε μια αρχή που ονομάζεται ομαδική συγγραφή. Καθώς 

μια ιδέα περνάει από άτομο σε άτομο, μπορεί να αναπτυχθεί και να αλλάξει με απροσδόκητους 

τρόπους για να αποκαλύψει μερικές μοναδικές και πρωτότυπες έννοιες. Ξεκινήστε ορίζοντας 

και γράφοντας μια σαφή δήλωση How Might We(=Πως θα μπορούσαμε να…) (HMW). Δώστε 

οδηγίες σε κάθε άτομο να γράψει μια αντισυμβατική λύση σε ένα χαράκι ποστ-ιτ και βάλτε τους 

να τη δώσουν στο άτομο που κάθεται στα αριστερά του/της. Ζητήστε τους να γράψουν έναν 

λόγο για τον οποίο η πρόταση θα αποτύχει και αφήστε τους να περάσουν ξανά το ποστ-ιτ στα 

αριστερά. Δώστε τους οδηγίες να γράψουν έναν τρόπο επίλυσης της κριτικής. Επαναλάβετε 

αυτή τη διαδικασία 4 βημάτων με διαφορετικές προκλήσεις. 
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Μέθοδος Mash-up. Η μέθοδος Mash-up είναι μια γρήγορη και διασκεδαστική τεχνική ιδεασμού 

που δημιουργήθηκε από την IDEO, η οποία συγκεντρώνει περίεργα ή απροσδόκητα πράγματα 

για να πυροδοτήσει νέες ιδέες. Πως λειτουργεί, λοιπόν? Το πρώτο βήμα είναι να ορίσετε μια 

δήλωση How Might We. Αφού ορίσετε την πρόκληση σας, επιλέξτε δύο ευρείες και άσχετες 

κατηγορίες. Τουλάχιστον μία από αυτές τις 2 κατηγορίες πρέπει να συνδέεται με την πρόκληση 

σας. Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσετε μια λίστα για κάθε κατηγορία γεμάτη με στοιχεία 

αυτών των δύο εμπειριών. Προσπαθήστε να καταχωρίσετε όσο το δυνατόν περισσότερα 

στοιχεία σε δύο λεπτά. Ώρα για μιξάρισμα (mash-up). Συνδυάστε στοιχεία και από τις δύο λίστες 

για να δημιουργήσετε νέες ιδέες. Δοκιμάστε να συνδυάσετε αντικείμενα που φαίνονται πιο 

διαφορετικά και δείτε εάν μπορείτε να μεταδώσετε την αξία των εφευρέσεών σας με τρόπους 

που σχετίζονται με την πρόκληση σας 

 

Rip & rap. Το Rip & rap μοιάζει πολύ με τα κολάζ που μπορεί να κάνατε στο δημοτικό. Μόνο 

τώρα θα κάνετε έναν πίνακα διάθεσης γύρω από μια καθορισμένη δήλωση HMW. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το Pinterest ή, αν είστε παλαιότερος τύπος σχολείου, μπορείτε να κόψετε 

εικόνες από περιοδικά κ.λπ. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 3 ατόμων. Κάθε ομάδα 

έχει 30 λεπτά για να σχηματίσει ένα κολάζ. Όταν τελειώσει ο χρόνος, ζητήστε από τις ομάδες να 

παρουσιάσουν τον πίνακα διάθεσης στους συναδέλφους τους. Ζητήστε από τους 

συμμετέχοντες να κρατήσουν σημειώσεις για τις ιδέες που προκύπτουν με βάση τα κολάζ άλλων 

ανθρώπων ή τις απαντήσεις άλλων ανθρώπων στο κολάζ τους. 

 

Καταιγισμός ιδεών. Ο καταιγισμός ιδεών είναι μια πολυαγαπημένη ομαδική τεχνική για τη 

δημιουργία ιδεών που βασίζονται στην αυθόρμητη, αφιλτράριστη δημιουργικότητα. Η βασική 

ιδέα της εκπαίδευσης του εγκεφάλου για να εξαπολύσει "μια θύελλα ιδεών" και να τις 

αποτυπώσει χωρίς λογοκρισία στο χαρτί διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1939 από τον 

Αμερικανό συγγραφέα Alex F. Osborn και αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον θεωρητικό 

διαχείρισης Charles Hutchison Clark. Η μέθοδος του καταιγισμού ιδεών στοχεύει στη γρήγορη 

και αφιλτράριστη συλλογή ιδεών, για παράδειγμα ζητώντας από τους συμμετέχοντες να «ρίξουν 

τις ιδέες τους στο τραπέζι». Με τον όρο καταιγισμός ιδεών εννοούμε μια μέθοδο εύρεσης ιδεών 

κατά την οποία οι συμμετέχοντες της ομάδας συνεισφέρουν τις ιδέες τους, χωρίς τάξη και χωρίς 

φίλτρα. Οι προτάσεις αυτές αρχικά συλλέγονται χωρίς αξιολογήσεις και χωρίς λογοκρισία και 

στη συνέχεια αναλύονται και εμβαθύνουν αργότερα. Ως κλάδος αναζήτησης ιδεών, ο 

καταιγισμός ιδεών περιλαμβάνει διάφορες πτυχές, μορφές, στάδια και δυναμικές. Εάν 
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δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας σε αυτήν την τεχνική και γνωρίζετε τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματά της, θα κάνετε την επόμενη συνεδρία καταιγισμού ιδεών σας ακόμα πιο 

αποτελεσματική. Ενώ ο καταιγισμός ιδεών είναι τόσο δελεαστικός ακριβώς επειδή δεν έχει 

περίπλοκους κανόνες, κάθε συνεδρία δεν είναι απαραίτητα επιτυχημένη. Μάθετε στο άρθρο 

μας ποιοι κανόνες και ποιες πτυχές αποτελούν μέρος ενός καλού καταιγισμού ιδεών, πότε αξίζει 

να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τεχνική και πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε καλύτερα για να 

την εφαρμόσετε. 

 

Οι 4 κανόνες του Καταιγισμού Ιδεών 

-Η ποσότητα προηγείται της ποιότητας: στον καταιγισμό ιδεών είναι θέμα συλλογής μεγάλου 

αριθμού ιδεών θεωρητικά με στόχο να κρύψει μία από αυτές που ταιριάζει καλύτερα στο έργο 

ή στις προθέσεις κάποιου. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να υπάρχει συνεχής ροή ιδεών, ακόμα 

κι αν ανάμεσα σε αυτές υπάρχουν πολλές ανόητες ή αδύναμες ως προς το περιεχόμενο. Οι 

προτάσεις που θεωρούνται λανθασμένες είναι επίσης σημαντικό να εξαλειφθούν αργότερα σε 

αντίθεση με τις έγκυρες ιδέες. Κάθε συμμετέχων πρέπει να είναι βέβαιο ότι κάθε συνεισφορά 

λαμβάνεται υπόψη και περιλαμβάνεται στις επιλογές. 

 -Καμία κριτική, συζήτηση ή σχόλιο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας: Για να αποφευχθεί η 

διατάραξη ή η διακοπή της ροής των ιδεών ή ακόμη και η πρόκληση σιωπής στην αίθουσα, 

πρέπει να χρησιμοποιείται αυτός ο κανόνας. Με άλλα λόγια: όταν μιλάμε, μπορούν να 

εκφραστούν μία ή περισσότερες νέες ιδέες. Όλο το άλλο περιεχόμενο θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη μόνο στην επόμενη φάση ανάλυσης. 

-Καταγράψτε σωστά όλες τις ιδέες: μόνο εάν αναφέρονται όλες οι ιδέες, για παράδειγμα με τη 

βοήθεια κάποιου πίνακα, η συνεδρία καταιγισμού ιδεών εισέρχεται στη φάση αξιολόγησης 

χωρίς φίλτρα. Ως εκ τούτου, αξίζει τον κόπο να βρείτε έναν συντονιστή ή να ορίσετε έναν ηγέτη 

που είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη ενός πρωτοκόλλου και έτσι να διορθώνει τις περισσότερες 

από τις ιδέες κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Είναι σημαντικό να θυμάστε, εάν κάποιες ιδέες 

αγνοηθούν και δεν αναφερθούν, υπάρχει κίνδυνος να αποθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες. 

-Σκεφτείτε πολυπλεύρως και αφήστε τους συμμετέχοντες να εμπνεύσουν ο ένας τον άλλον. Ο 

«καταιγισμός ιδεών» αποτελείται από πολλές ανεξάρτητες ιδέες η μία από την άλλη, αλλά 

τίποτα δεν μας εμποδίζει να πάρουμε ένα σύνθημα από μία από τις ιδέες που έχουν ήδη 

συλλεχθεί και να αναπτύξουμε μια νέα ξεκινώντας από αυτό. Ο καταιγισμός ιδεών έχει τη δική 

του δυναμική που μπορεί να οδηγήσει στις ιδέες μιας συνεδρίας να πάρει μια συγκεκριμένη 

κατεύθυνση ή να επικεντρωθεί σε ένα κοινό νήμα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι συμμετέχοντες 



 

53 
Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

δεν πρέπει να φοβούνται να επιταχύνουν την ανάπτυξη μιας ιδέας ή ακόμα και να ονομάσουν 

μια που πηγαίνει σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Και οι δύο μηχανισμοί εντείνουν τον 

καταιγισμό ιδεών ως ομαδική τεχνική και συχνά οδηγούν σε καλά αποτελέσματα. 

 

 

2. 5. Δημιουργική Χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών                                                                                    

Καθώς οι τομείς των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας συνεχίζουν να αναπτύσσονται και 

να προσεγγίζουν όλο και ευρύτερο κοινό, είναι σημαντικό τα πολιτιστικά ιδρύματα να 

συνεχίσουν να συμβαδίζουν με τις τρέχουσες τάσεις. Οι νέες τεχνολογίες μέσων δεν είναι μόνο 

η νέα πραγματικότητα, είναι το μέλλον που ξεκλειδώνει νέους τρόπους μάθησης, εμπλοκής και 

αλληλεπίδρασης με πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων πολιτιστικής σημασίας. 

Αυτό το κεφάλαιο θα εξηγήσει τα διάφορα μέσα που είναι ευρέως διαθέσιμα, πώς έχουν 

χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον καθώς 

και πώς θα μπορούσαν να ωφελήσουν τους πολιτιστικούς φορείς. 

Όταν αναφέρεστε σε νέα μέσα, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες τεχνολογίες: σάρωση λέιζερ, 

VR/AR (εικονική πραγματικότητα/επαυξημένη πραγματικότητα), καθηλωτικές εγκαταστάσεις, 

διαδραστικές εγκαταστάσεις και εκθέματα, εικονικές περιηγήσεις και διαδικτυακό υλικό και 

άλλα. 

 

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το υποκεφάλαιο, θα πρέπει να είστε σε θέση να: 

● κατανοήσετε τις διάφορες ψηφιακές τεχνολογίες και τις βασικές τους λειτουργίες 

● κατανοήσετε τη σημασία αυτών των τεχνολογιών στον πολιτιστικό τομέα 

● μάθετε πώς να αναγνωρίζετε και να αποφασίζετε ποια μέσα ταιριάζουν καλύτερα στις 

ανάγκες του έργου 

 

Μερικά μέσα θα μπορούσαν να τα βιώσει κανείς εξ αποστάσεως, από το σπίτι του επισκέπτη, 

ενώ άλλα χρησιμοποιούνται για να αλλάξουν και να αυξήσουν την προσωπική εμπειρία των 

επισκεπτών. 

 

Νέα μέσα και δημιουργικές τεχνολογίες που μπορείτε να βιώσετε εξ αποστάσεως. 
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Διαδικτυακά εργαλεία που φέρνουν τον επισκέπτη στον ιστότοπο του ιδρύματος 

Διαδραστικοί ιστότοποι: ιστότοποι που αντιδρούν στην κίνηση του κέρσορα του χρήστη στην 

οθόνη και αποκαλύπτουν νέες πληροφορίες καθώς ο χρήστης τοποθετεί τον δείκτη του 

ποντικιού/κύλιση ή περιηγείται στη σελίδα. Οι διαδραστικοί ιστότοποι θα μπορούσαν να είναι 

ένας πολύ καλός τρόπος για την προώθηση μιας συνεχιζόμενης έκθεσης που μπορεί να 

περιλαμβάνει νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτοί παρέχουν άμεση κατανόηση στο κοινό. 

 

Ένα παράδειγμα διαδραστικής ιστοσελίδας: https://www.kikk.be/2018/en/home (KIKK 2018 - 

KIKK Festival 2018 - 8η έκδιση, 2018) 

 

Διαδικτυακές εικονικές περιηγήσεις εκθέσεων: 

οι εικονικές περιηγήσεις θα μπορούσαν είτε να 

επιτευχθούν με την καταγραφή μιας 

καθοδηγούμενης εμπειρίας μέσα από τις 

γκαλερί και τα εκθέματα σε απλή μορφή βίντεο, 

είτε θα μπορούσαν επίσης να παραχθούν ως 

βίντεο 360 που επιτρέπουν στον επισκέπτη να 

περιηγηθεί μόνος του στο χώρο ρυθμίστε και 

εξερευνήστε τα τεχνουργήματα σε ένα βίντεο 

που μοιάζει με την πραγματική φυσική διάταξη 

κάθε δωματίου. 

 

 

Ένα παράδειγμα εικονικών περιηγήσεων σε εκθέσεις: 

https://www.tate.org.uk/about-us/projects/tate-modern-project/grimshaw (Ξενάγηση 360 της 

Πινακοθήκης Μοντέρνας Τέχνης Tate, n.d.) 

 

Χειρισμός και αλληλεπίδραση διαδικτυακών εικονικών τρισδιάστατων μοντέλων εκθεμάτων: 

Ψηφιοποίηση των τεχνουργημάτων και επιτρέποντας στους ανθρώπους να περιστρέφουν, να 

μεγεθύνουν και να περιστρέφουν το αντικείμενο προκειμένου να αποκτήσουν μια πιο 

προσεκτική ματιά και κατανόηση της μορφής και της εμφάνισής του. Όταν το τρισδιάστατο 

μοντέλο του αντικειμένου μπορεί να προβληθεί με μεγάλη λεπτομέρεια και ολόγυρα, αντί να 

Ξενάγηση 360 της Πινακοθήκης Μοντέρνας Τέχνης 

Tate (στιγμιότυπο οθόνης) 

https://www.kikk.be/2018/en/home
https://www.tate.org.uk/about-us/projects/tate-modern-project/grimshaw
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παρουσιαστεί στατικά σε ένα μουσείο πίσω από προστατευτικό τζάμι και σε απόσταση, 

μπορούν να γίνουν νέες παρατηρήσεις. Είναι πολύ μοναδικό να μπορείς να χειριστείς ακόμη και 

ουσιαστικά ένα εκθεσιακό κομμάτι και πραγματικά να το εξερευνήσεις. 

 

Ένα παράδειγμα αλληλεπίδρασης με τρισδιάστατα μοντέλα στο διαδίκτυο: 

https://sketchfab.com/britishmuseum/models (Βρετανικό Μουσείο, 2022)  

 

Τεχνολογίες και κιτ VR/AR: Η εικονική 

πραγματικότητα και η επαυξημένη 

πραγματικότητα έχουν κάνει άλματα τα 

τελευταία χρόνια, δίνοντας τη 

δυνατότητα σε έναν χρήστη με μόνο ένα 

smartphone και ένα κιτ VR από χαρτόνι 

να βιώσει εικονικούς κόσμους. Αυτή 

είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τα 

πολιτιστικά ιδρύματα να προσεγγίσουν 

νέο κοινό ακόμη και σε όλο τον κόσμο. 

Κάνοντας το ίδρυμα διαθέσιμο σε ένα 

εντελώς νέο κοινό, με πολύ χαμηλό 

κόστος. Το περιεχόμενο που 

παρουσιάζεται στην εμπειρία VR μπορεί 

να ποικίλλει μεταξύ βίντεο 360° ενός ιστότοπου ή ενός μουσείου, καθώς και ενός σύμπαντος 

σχεδιασμένου 3D. 

 

Τα βίντεο και το περιεχόμενο εικονικής πραγματικότητας θα μπορούσαν να είναι διαδραστικά 

ή προηχογραφημένα και αυτό θα καθόριζε εάν το βίντεο θα μπορούσε να μεταφορτωθεί σε ένα 

κοινωνικό δίκτυο και να διατεθεί σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση ή θα απαιτούσε μια 

εξειδικευμένη εφαρμογή για να λειτουργήσει. 

 

Το AR αναφέρεται στην επαυξημένη πραγματικότητα, όπου η φυσική πραγματικότητα 

επικαλύπτεται με ένα ψηφιακό στοιχείο. Συνήθως βιώνεται μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών 

που χρησιμοποιούν την κάμερα οποιουδήποτε smartphone για να καταγράψουν το φυσικό 

Δωρεάν τρισδιάστατα μοντέλα που παρέχονται από το 

Βρετανικό Μουσείο 

(Βρετανικό Μουσείο 2022.) 

https://sketchfab.com/britishmuseum/models
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επίπεδο και, στη συνέχεια, 

χρησιμοποιώντας την οθόνη, 

επικαλύπτουν ψηφιακά στοιχεία που θα 

μπορούσαν επίσης να είναι διαδραστικά. 

 

Το AR είναι ευρέως διαθέσιμο μέσω 

προκατασκευασμένων εφαρμογών AR και 

ορισμένων φίλτρων κοινωνικών δικτύων 

(π.χ. Instagram). Εάν η εμπειρία είναι 

λεπτομερής και περίπλοκη, μπορεί να απαιτείται η ανάπτυξη μιας νέας εφαρμογής. 

 

Ακολουθούν ορισμένα μουσεία και εκθέσεις που χρησιμοποιούν περιηγήσεις VR: 

https://artsandculture.google.com/story/mwJiZHf_Y7FfLg (9 περιηγήσεις εικονικής 

πραγματικότητας που θα λατρέψετε - Google Arts & Culture, n.d.). 

 

Νέα μέσα και δημιουργικές τεχνολογίες που μπορείτε να βιώσετε προσωπικά. 

 

Διαδραστικές εγκαταστάσεις: Όταν οι 

διαδραστικές εγκαταστάσεις 

αναλύονται στην απλούστερη μορφή 

τους, μπορούν να εξηγηθούν ως 3 απλά 

βήματα: ανίχνευση, επεξεργασία και 

ενεργοποίηση. Η εγκατάσταση 

παρατηρεί το περιβάλλον 

χρησιμοποιώντας διάφορους 

αισθητήρες, στη συνέχεια λαμβάνει τα 

δεδομένα, τα επεξεργάζεται και τα 

παρουσιάζει πίσω στον επισκέπτη με 

πολλούς τρόπους. Οι διαδραστικές 

εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για εκθέσεις παιχνιδιών, για προσέλκυση κοινού και για οπτικοποίηση 

δεδομένων. 

 

Χαρτόνι VR  

(etcentric.com,n.d) 

Παράδειγμα διαδραστικής εγκατάστασης 

(Έργο τέχνης για λήψη κίνησης – Universal Everything – ► Future You, 

2019) 

 

https://artsandculture.google.com/story/mwJiZHf_Y7FfLg
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Καθηλωτικές εμπειρίες: Συνήθως περιλαμβάνει δωμάτια ή χώρους που μεταμορφώνονται 

εντελώς σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, είτε με τη χρήση προβολών και ηχοτοπίων 

είτε με τη μετατροπή των χώρων με φυσικά υλικά ώστε να μοιάζει με διαφορετικό περιβάλλον. 

 

 

Πολυαισθητηριακά περιβάλλοντα και 

εμπειρίες: Όπου ενεργοποιούνται 

αισθητηριακές ενεργοποιήσεις μέσω των ίδιων των εκθεμάτων, εάν αυτό είναι η μυρωδιά του 

φρεσκοκομμένου καφέ στο μουσείο προέλευσης του καφέ ή ο άνεμος που αναπαράγεται σε 

μια αίθουσα του μουσείου που μιμείται τις καιρικές συνθήκες σε μια συγκεκριμένη 

τοποθεσία, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οτιδήποτε ενεργοποιεί τις αισθήσεις. σε τέτοια 

περιβάλλοντα. Η όσφρηση, η γεύση, η ακουστική, η οπτική ή η απτική ενεργοποίηση είναι 

εξίσου σημαντικές σε αυτές τις εμπειρίες, κάτι που βοηθά τους επισκέπτες να μεταφερθούν 

στις ακριβείς συνθήκες και το πλαίσιο της έκθεσης. 

 

VR/AR: Σε αντίθεση με το VR και το AR που θα μπορούσαν να γίνουν απομακρυσμένα, αυτή η 

ενότητα εξηγεί ότι και οι δύο αυτές τεχνολογίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στο 

σπίτι. Ο επαγγελματικός εξοπλισμός VR, αν και ευρέως διαθέσιμος, δεν είναι ακόμη στα 

περισσότερα νοικοκυριά, επομένως η δημιουργία ενός σταθμού VR εντός του ιδρύματος θα 

μπορούσε να ωφελήσει τους επισκέπτες βουτώντας σε εικονικούς κόσμους που τους 

τοποθετούν σε διαφορετικό χρόνο/πραγματικότητα ή ακόμα και πλανήτη. Η τεχνολογία AR θα 

μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί εντός του χώρου καθώς διάφορα αντικείμενα και 

Καθηλωτικές εμπειρίες από το TeamLab  

(teamLab: Continuity | teamLab, 2022) 

 

Πολυαισθητηριακή εγκατάσταση στο La Cite du Vin  

(Ο μπουφές των πέντε αισθήσεων, 2021) 
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τοποθεσίες θα μπορούσαν να 

ενεργοποιήσουν ένα ψηφιακό επίπεδο και 

να αυξήσουν την πραγματικότητα. 

2. 6. Ψηφιακές Δεξιότητες 

(Σχεδίαση Πολυμέσων, Ήχος, 

Οπτικά Βίντεο)                                                

 

Οι εμπειρίες του ψηφιακού πολιτισμού 

είναι ήδη μια πραγματικότητα που θα 

αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα με 

την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας τις 

ψηφιακές δεξιότητες ιδιαίτερα 

σημαντικές. Σύμφωνα με στατιστικά 

δεδομένα, έως και το 54% των συμμετεχόντων θα χρειαστούν σημαντική επανεκπαίδευση έως 

το 2022, δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες προγραμματισμού και ανάπτυξης εφαρμογών, καθώς 

οι θέσεις εργασίας που βασίζονται στην τεχνολογία τείνουν να αυξάνονται (NJIT, 2021). Η 

βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων μπορεί να πραγματοποιείται καθημερινά χωρίς να το 

σκεφτόμαστε - η χρήση συμβατικών τεχνολογιών όπως τα κινητά τηλέφωνα ή το διαδίκτυο 

μπορεί να αποκτηθεί ως ισχυρή βάση για την απόκτηση υψηλότερων δεξιοτήτων. Η ευφυΐα στα 

παγκόσμια δίκτυα γνώσης σάς επιτρέπει να κατανοήσετε την απόδοση της Συλλογικής 

Νοημοσύνης στην επίλυση τόσο προσωπικών όσο και παγκόσμιων προκλήσεων, οι οποίες 

περιλαμβάνουν τη διαδικασία πολιτιστικής ψηφιοποίησης (Menten, 2022). Η εικονική 

πραγματικότητα, τα παιχνίδια υπολογιστών και οι εφαρμογές μοντελοποίησης σάς επιτρέπουν 

να προσομοιώνετε την πραγματική εμπειρία μέσω της τεχνολογίας, μαζί με την κατανόηση των 

ψηφιακών τεχνολογιών, των δυνατοτήτων και των προκλήσεων. Στην ιδανική περίπτωση, οι 

ψηφιακές δεξιότητες αρχίζουν να αναπτύσσονται από μικρή ηλικία. Είναι σημαντικό να 

κατανοήσουμε ότι οι περισσότεροι από τους πόρους που διαθέτουν οι περισσότεροι, όπως 

υπολογιστές, smartphone και πολλά άλλα (Evidence for Learning, 2022). 

 

Τρόποι για να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε την ψηφιακή τεχνολογία: 

AR σε μουσεία  

(Εκεί που ζωντανεύει η ιστορία: Επαυξημένη πραγματικότητα στα μουσεία, 

2015) 
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1. Προγράμματα πιστοποιητικών. Εξειδικευμένα προγράμματα εισάγουν τις θεμελιώδεις 

αρχές λειτουργίας της τεχνολογίας και βοηθούν στην απόκτηση των απαραίτητων 

δεξιοτήτων. Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, το πρόγραμμα 

μάθησης οργανώνεται σκόπιμα. Τέτοιες υπηρεσίες κατάρτισης παρέχονται τόσο από 

πανεπιστήμια όσο και από ιδιώτες. 

2. Διαδικτυακά Μαθήματα. Συχνά δωρεάν ή σχετικά φθηνά, αλλά και σκόπιμα 

διαμορφωμένα, διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα και βοηθούν στον 

προσανατολισμό σας στον κόσμο της τεχνολογίας και στην απόκτηση ψηφιακών 

δεξιοτήτων. Τα διαδικτυακά μαθήματα είναι εξαιρετικά εύκολο να εφαρμοστούν σε 

άτομα με υψηλά κίνητρα με τουλάχιστον βασικές δεξιότητες διαχείρισης τεχνολογίας. 

3. Μάθηση με αυτορυθμισμό. Το Διαδίκτυο είναι πλούσιο σε οπτικό και κείμενο που 

παρουσιάζει τη λειτουργία της τεχνολογίας και βοηθά στην εκμάθηση βασικών 

δεξιοτήτων. Το άτομο είναι ελεύθερο να επιλέξει τα πάντα - τόσο σχετικά με αυτόν, 

μεθόδους και πλατφόρμες μάθησης όσο και τη διάρκεια της μάθησης (NJIT, 2021). 

 

Η ακεραιότητα της τεχνολογίας από τη σύγχρονη καθημερινότητα μας επιτρέπει να μιλάμε για 

φαινόμενα που ονομάζονται αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή. Η αλληλεπίδραση 

ανθρώπου-υπολογιστή (HCI) είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο μελέτης που επικεντρώνεται στον 

σχεδιασμό της τεχνολογίας των υπολογιστών και στην αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων (των 

χρηστών) και των υπολογιστών. Ενώ αρχικά ασχολούνταν με τους υπολογιστές, το HCI 

επεκτάθηκε από τότε για να καλύψει σχεδόν όλες τις μορφές σχεδιασμού τεχνολογίας 

πληροφοριών (Dix, 2022). Το HCI έχει να κάνει με την κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι 

χρήστης ενός υπολογιστή και πώς να δημιουργείς σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες που 

λειτουργούν απρόσκοπτα. Στο μέλλον, το HCI θα γίνει ακόμη πιο σχετικό, επομένως είναι 

χρήσιμο να μάθετε τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες τώρα. Η κύρια πρόκληση με την HCI είναι 

ότι τόσο οι τεχνολογικές δυνατότητες όσο και οι ανάγκες των καταναλωτών που αλλάζουν 

ταχέως (TechTarget Contributor, 2005). 
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Εικόνα 1. Περιεχόμενο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή 

 

Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, πολυμέσα (οπτικά ήχου και βίντεο και ο συνδυασμός 

τους για LOD) 

Η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, όπως και κάθε άλλη δημιουργική διαδικασία, 

αποτελείται από τρία κύρια στάδια: 

1) Σχεδιασμός περιεχομένου. Ποιος είναι ο σκοπός και το κοινό του περιεχομένου του 

έργου και πώς θα προσαρμοστεί στη μεταβαλλόμενη τεχνολογία και κοινωνία; Στο 

πλαίσιο της ψηφιακής τεχνολογίας, είναι σημαντικό να αναλυθεί πώς να διασφαλιστεί 

ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται σήμερα δεν θα είναι ξεπερασμένο στο εγγύς 

μέλλον. 

2) Δημιουργία περιεχομένου. Επιλέγονται εργαλεία και πλατφόρμες για την υλοποίηση της 

ιδέας. Εάν είναι απαραίτητο, το περιεχόμενο και η διαδικασία δημιουργίας του 

προσαρμόζονται στις αλλοιωμένες συνθήκες. Για το σκοπό αυτό, το Ανοιχτό Περιβάλλον, 

όπου μπορεί να δημιουργηθεί, να συνδυαστεί και να καταναλωθεί η ημερομηνία, 

υλοποιείται από το Linked Open Data Concept, το οποίο δίνει το πλεονέκτημα έναντι των 

προγραμματιστών αυτής της τεχνολογίας. 
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3) Παράδοση περιεχομένου. Προκειμένου η Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου να είναι 

επιτυχής, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο μέρος του κοινού, επιλέγοντας τη σωστή μορφή - ιστολόγιο, εγγραφές 

βίντεο ή ήχου, γραφήματα πληροφοριών ή παρόμοια (Stapleton, 2020). 

 

Από την άποψη της μέτρησης της καταναλισκόμενης ποικιλομορφίας, η ψηφιοποίηση καθιστά 

απαραίτητη την ανάπτυξη νέων οργάνων μέτρησης που θα επιτρέψουν να ρίξουν φως στην 

άμεση και διαφορετική προβολή, την οπτικοποίηση περιεχομένου για κινητά, την κατανάλωση 

μέσω υπολογιστών, smartphone, tablet, κ.λπ., και τις επιπτώσεις των η πολλαπλή οθόνη. 

Όργανα δηλαδή που ξεπερνούν τη μέτρηση του offline κοινού, που χρησιμοποιούνταν μέχρι 

τώρα για τη μέτρηση της κατανάλωσης. Διαφορετικοί οργανισμοί και εταιρείες πραγματοποιούν 

μετρήσεις ψηφιακών μέσων, που ποικίλλουν ως προς τον βαθμό πολυπλοκότητάς τους και 

ανάλογα με τα όργανά τους (Marenghi, Hernandez Prieto, Badillo, 2016).  

 

Ο ψηφιακός πολιτισμός δεν πρέπει να νοείται ως υποκατάστατο του αρχαίου πολιτισμού. 

Αντίθετα, είναι η προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες διατηρώντας παράλληλα το νόημα 

του πολιτισμού (14). Εξετάζοντας τον ψηφιακό πολιτισμό και τα σύνολα δεδομένων LOD, αξίζει 

να σημειωθεί ότι η χρήση του LOD σε πολιτιστικά ιδρύματα παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. 

Τα περιορισμένα LOD επιβεβαιώνουν: 

1) Η φύση των πιλοτικών έργων LOD σε ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, αν και κατά 

καιρούς συνεργάζεται φαίνεται να είναι πολύ πειραματική. Πολλοί παραμένουν στο 

στάδιο του concept proof, δηλαδή στην προσπάθεια των θεσμών να δουν τι είναι 

δυνατό. Συχνά οι χρήστες δεν μπορούν πραγματικά να έχουν πρόσβαση σε σύνολα 

δεδομένων ή διεπαφές και τα έγγραφα είναι περιορισμένα. 

2) Η εμπιστοσύνη παραμένει εμπόδιο για μεγαλύτερη υιοθέτηση του LOD. Οι υπολογιστές 

δεν μπορούν να πουν εάν ορισμένες δηλώσεις είναι λανθασμένες ή αληθείς. Είναι 

πιθανό ότι μόλις εγκριθεί ή υποβληθεί η πηγή της δήλωσης ή των αποτελεσμάτων, θα 

γίνει βέλτιστη πρακτική. 

3) Τα δημοσιευμένα σύνολα δεδομένων έχουν μεγάλες δυνατότητες για γνωστές συλλογές 

αρχείων. Όσο περισσότερη τεκμηρίωση υπάρχει στη βάση δεδομένων, τόσο πιο χρήσιμη 

για τους ερευνητές, αλλά εξακολουθεί να απαιτεί πολλή δράση. 
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4) Όλο και περισσότερα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς ενθαρρύνονται να 

χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα, αλλά κανένα από τα έργα δεν έχει ακόμα τόσους 

φιλοσοφικούς στόχους LOD με τεχνολογική εμπειρία (Edelstein, [et al.], 2013: 60). 

 

2. 7. Διαδικασία Ψηφιοποίησης                                                                                                                  

Ψηφιοποίηση είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός ψηφιακού αντιγράφου αναλογικού υλικού 

με όλα τα σχετικά δεδομένα - δημιουργία μιας ψηφιακής έκδοσης του πρωτογενούς υλικού 

πηγής. Η ψηφιοποίηση έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία, στην 

οποία η μετάφραση του αναλογικού περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή είναι μόνο ένα μικρό 

μέρος: πολλά εξαρτώνται από το θεσμικό πλαίσιο, τους πόρους και τους στόχους στους οποίους 

λειτουργεί το έργο ψηφιοποίησης, παρά εξετάζοντας απλώς τεχνικά ζητήματα σχετικά με τη 

σύλληψη και την αποθήκευση (Terras, 2015).  

Μια ψηφιακή αναπαράσταση ενός αντικειμένου είναι μια αναπαράσταση ορισμένων σχετικών 

χαρακτηριστικών του αντικειμένου. Δεν είναι το αρχικό και πλήρες τεχνούργημα, ούτε καν μια 

μετωνυμία ή προσομοίωση του πλήρους τεχνουργήματος. Είναι μόνο μια αναπαράσταση 

ορισμένων «σχετικών χαρακτηριστικών» (Arnold, 2008). Υπάρχουν πολλές διαφορετικές πτυχές 

της δημιουργίας και της χρήσης ψηφιακών αντικειμένων. Είναι αναπόφευκτο ότι τέτοια 

τεχνουργήματα θα βρουν τη θέση τους στο φάσμα των τεχνικών ιστορικής τεκμηρίωσης και 

ανάλυσης με την πάροδο του χρόνου.  

Τα ψηφιακά συστήματα βασίζονται στο δυαδικό αριθμητικό σύστημα, όπου όλοι οι αριθμοί 

αναπαρίστανται χρησιμοποιώντας μόνο δύο σύμβολα, όπως το 0 και το 1, γνωστά ως δυαδικά 

ψηφία ή «bits». Οι συμβολοσειρές bit μπορούν να δημιουργήσουν μια αναπαράσταση 

κειμένου, εικόνας, ήχου ή τρισδιάστατου αντικειμένου, αλλά όσο πιο σύνθετη είναι η 

αναπαράσταση, τόσο περισσότερα bit απαιτούνται για την περιγραφή της και τόσο πιο 

περίπλοκοι είναι οι μηχανισμοί που απαιτούνται για τη λήψη, αποθήκευση, εμφάνιση, 

επεξεργασία, ανάλυση και μετατροπή των πληροφοριών που διατηρούνται στη ροή δυαδικών 

δεδομένων (Arnold, 2008).  

Η ψηφιοποίηση του υλικού της βιβλιοθήκης είναι μια πολύ απαιτητική και χρονοβόρα 

διαδικασία. Απαιτεί επίσης επαγγελματικές γνώσεις και ακριβό και ειδικό εξοπλισμό από τους 

παρόχους ψηφιοποίησης. Λόγω έλλειψης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, ορισμένα 

πολιτιστικά ιδρύματα πραγματοποιούν ψηφιοποίηση κυρίως σε συνεργασία. (NUK, 2007)  



 

63 
Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Ψηφιακή Λήψη  

Ο σκοπός της ψηφιακής λήψης είναι η δημιουργία ψηφιακού αντιγράφου ενός αναλογικού 

αντικειμένου. Η ψηφιοποίηση εξαρτάται από την αποτύπωση μιας αναπαράστασης 

υπάρχοντος, αναλογικού υλικού. Ωστόσο, η προκύπτουσα ψηφιοποιημένη αναπαράσταση ενός 

αρχικού αναλογικού αντικειμένου δεν αντικαθιστά το αντικείμενο (Straus, [et al.] 2022).  

Οι σημασιολογικές και οπτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φυσικό (αναλογικό) υλικό θα 

πρέπει να αποτυπώνονται σε ψηφιακή έκδοση υψηλής ποιότητας. Ο χρήστης πρέπει να μπορεί 

να διαβάσει το πλήρες κείμενο σε ψηφιακό αντίγραφο βιβλίου, περιοδικού, εφημερίδας, 

χειρογράφου ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων και περιοδικών 

που δεν μπορούν να ανοιχτούν λόγω βιβλιοδεσίας. Πρέπει επίσης να είναι δυνατή η προβολή 

όλων των λεπτομερειών σε φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, έργα τέχνης, γραφήματα και 

χάρτες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του μηνύματος που περιέχεται στο υλικό. 

Ολόκληρη η εγγραφή ήχου ή βίντεο πρέπει να είναι ψηφιοποιημένη. Το τρισδιάστατο 

αντικείμενο, θα πρέπει να είναι δυνατό να το δει κανείς από όλες τις πλευρές.  

Το κατεστραμμένο φιλμ και οπτικοακουστικό υλικό πρέπει επίσης να αποκατασταθεί ή να 

επισκευαστεί. Εάν είναι δυνατόν, οι κινηματογραφιστές (διευθυντής φωτογραφίας, 

σκηνοθέτης) θα πρέπει να είναι παρόντες κατά την αποκατάσταση. 

Πριν από την ψηφιοποίηση, θα πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση του υλικού για να διαπιστωθεί 

εάν απαιτείται επισκευή ή αποκατάσταση. Σε περίπτωση κατεστραμμένου υλικού 

(κατεστραμμένες σελίδες, γρατσουνιές σε εικόνες, γρατσουνιές σε δίσκους βινυλίου κ.λπ.), 

συνιστάται οι συντηρητές να προετοιμάσουν το υλικό για ψηφιοποίηση και να το 

αποκαταστήσουν μετά την ψηφιοποίηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι καλή πρακτική να βρείτε 

ένα δεύτερο, καλύτερα διατηρημένο αντίγραφο του υλικού που μπορεί να ψηφιοποιηθεί 

(Slovenian Ministry of Culture, 2013).  

  

European cultural institutions have developed a keen interest in digitizing cultural heritage, 

creating databases available on the network, and identifying global standards that are shared by 

all. The Europeana repository for example is an open access archive where digital copies, also 3D 

models, of cultural heritage objects can be viewed by a wide audience (Casu, [et al.] 2015).  

Η μακροπρόθεσμη διατήρηση και πρόσβαση σε ψηφιακά εκθεσιακά αρχεία θα πρέπει να 

ακολουθεί καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες τόσο όσον αφορά τις τοπικές πρακτικές 
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διαχείρισης αρχείων όσο και τις οδηγίες πρόσβασης και διατήρησης παρόμοιου 

μορφοποιημένου υλικού εντός των συλλογών. 

Οι Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

καθορίζουν τα βασικά τεχνικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες ψηφιοποίησης 

της πολιτιστικής κληρονομιάς και καλύπτουν την ψηφιοποίηση πηγών φωτογραφίας, ήχου και 

βίντεο, μοντέλων 3D καθώς και φωτογραφίας και βίντεο 360° (Straus, [et al.] 2022).  

Οι συσκευές λήψης (φωτογραφική μηχανή, σαρωτές 2d ή 3d κ.λπ.) μπορούν να λειτουργήσουν 

με ποικίλες αρχές, με διάφορα επίπεδα ακρίβειας και ακρίβειας. Δεν υπάρχει ενιαία συσκευή ή 

τεχνική σάρωσης που να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε όλα τα αντικείμενα. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές διαφορετικές μέθοδοι και προσεγγίσεις. Συνιστάται η 

παραγωγή περισσότερων μοντέλων διαφορετικών ποιοτήτων, αλλά πάντα με στόχο τη 

διατήρηση των βασικών χαρακτηριστικών κληρονομιάς του πρωτοτύπου. 

Για κάθε έργο είναι απαραίτητο να οριστεί μια μέθοδος μόνιμης αποθήκευσης σύμφωνα με 

στις κατευθυντήριες γραμμές για τη σύλληψη, τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και την πρόσβαση 

στην πολιτιστική κληρονομιά 

ψηφιακή μορφή. Η ποιότητα των ψηφιακών εγγράφων αυξάνεται συνεχώς λόγω της ταχύτητας 

της τεχνολογικής ανάπτυξης και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση της προόδου, ώστε το 

ψηφιακό υλικό να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Νέες λύσεις για την 

ψηφιακή ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς αναπτύσσονται συνεχώς (Straus, [et al.] 

2022).  

  

Τρισδιάστατη σάρωση  

Η τρισδιάστατη ανακατασκευή προσφέρει την ευκαιρία να ψηφιοποιηθούν ιστορικά 

αντικείμενα που σώζονται ακόμη, καθώς και να αναδημιουργηθούν και να απεικονιστούν 

αντικείμενα που δεν υπάρχουν πλέον και που μπορούν να γίνουν γνωστά μόνο από ιστορικές 

περιγραφές ή απεικονίσεις. Με τη σάρωση είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα γεωμετρικό 

μοντέλο ενός αντικειμένου από το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο για εμφάνιση. 

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κινούμενα σχέδια και εικονογραφήσεις για παρουσιάσεις 

σε κέντρα επισκεπτών, μουσεία και μέσω των μέσων ενημέρωσης, βελτιώνοντας έτσι την 

προσβασιμότητα, τη δέσμευση και την κατανόηση. Η αναπαράσταση ενός ψηφιακού 

αντικειμένου τυπικά αποτελείται από τη γεωμετρία της επιφάνειας, στην οποία επικαλύπτονται 

πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες της επιφάνειας (χρώμα, υφή) σε κάθε σημείο. 
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Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές διαφορετικές μέθοδοι. Κάθε μέθοδος έχει διαφορετικά 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού κόστους και της 

ακρίβειας, που ποικίλλουν με την πάροδο του χρόνου καθώς η περαιτέρω έρευνα αντιμετωπίζει 

τους περιορισμούς (Moitinho, [et al.] 2018).  

  

Η Διαδικασία Ψηφιοποίησης Υλικού της Βιβλιοθήκης σε Αναλογική Μορφή  

Το Σχήμα 1 περιγράφει μια τυπική διαδικασία ψηφιοποίησης υλικού σε αναλογική μορφή. Το 

τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι ένα στοιχείο βιβλιοθήκης σε ψηφιακή μορφή, το οποίο 

αντιπροσωπεύει την είσοδο του συστήματος πληροφοριών της Σλοβενικής Ψηφιακής 

Βιβλιοθήκης (dLib.si). (NUK, 2007).   

 

  
 

Οι πιο σημαντικές δραστηριότητες της διαδικασίας ψηφιοποίησης φαίνονται στον/στη:  

• μετατροπή φυσικού ή αναλογικού στοιχείου της βιβλιοθήκης σε ψηφιακή μορφή 

εγγραφής (για παράδειγμα, σάρωση, εγγραφή, συλλογή εικόνων…), 

https://www.igi-global.com/chapter/3d-reconstruction-for-the-interpretation-of-partly-lost-or-never-accomplished-architectural-heritage/133431
https://www.igi-global.com/chapter/3d-reconstruction-for-the-interpretation-of-partly-lost-or-never-accomplished-architectural-heritage/133431
https://www.igi-global.com/chapter/3d-reconstruction-for-the-interpretation-of-partly-lost-or-never-accomplished-architectural-heritage/133431
https://www.igi-global.com/chapter/3d-reconstruction-for-the-interpretation-of-partly-lost-or-never-accomplished-architectural-heritage/133431
https://www.igi-global.com/chapter/3d-reconstruction-for-the-interpretation-of-partly-lost-or-never-accomplished-architectural-heritage/133431
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• ποιοτικό έλεγχο του ψηφιακού αντιγράφου, 

• διαδικασία εκχώρησης μεταδεδομένων και 

• μεταφορά του αντικειμένου, μαζί με την περιγραφή των μεταδεδομένων του, στο     

ψηφιακό αρχείο. 

 

  

Είναι δυνατή η δημιουργία μεγάλων ποσοτήτων ψηφιακών εγγραφών από διάφορες συλλογές, 

ώστε ο καθένας να έχει πρόσβαση σε αυτές. Παράδειγμα επιτυχημένου έργου σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο είναι το European Travel. Το έργο είχε δύο κύριους στόχους: Ο πρώτος του στόχος ήταν 

να ψηφιοποιήσει έναν σημαντικό αριθμό πόρων από μεγάλες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και 

εθνικές βιβλιοθήκες της Ευρώπης για να τους διαθέσει μέσω της Europeana. Το υλικό 

περιελάμβανε βιβλία, χάρτες, χειρόγραφα, φωτογραφίες, αρνητικά ταινιών, καρτ ποστάλ και 

άλλα είδη αντικειμένων που σχετίζονται με το θέμα του ταξιδιού και του τουρισμού, ένα από τα 

θέματα περιεχομένου προτεραιότητας που προσδιορίζει η Europeana. Η πύλη Europeana 

συνδέεται με δεκάδες εκατομμύρια ψηφιακούς πόρους από περισσότερα από 2000 μουσεία, 

αρχεία, βιβλιοθήκες και οπτικοακουστικές συλλογές από όλη την Ευρώπη (EuropeanaPro, 

2014).  

Το φάσμα του ψηφιοποιημένου υλικού στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι τόσο 

ευρύ όσο το φάσμα του υλικού που φυλάσσεται σε βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, 

αρχαιολογικούς χώρους και ιδιωτικές συλλογές, συμπεριλαμβανομένων: έντυπων βιβλίων, 

έντυπων περιοδικών, χειρογράφων, χάρτες, φωτογραφιών, φωτογραφικών διαφανειών , 

μουσικά χειρόγραφα, ξυλογραφίες, γραμμικά σχέδια, πίνακες ζωγραφικής, σχέδια 

αρχαιολογικού χώρου, αρχαιολογικά ευρήματα, σχεδιαγράμματα και αρχιτεκτονικές 

εικονογραφήσεις ή σχέδια, ιατρικές εικονογραφήσεις, έγγραφα, αλληλογραφία, εφημερίδες, 

πάπυροι, γλυπτική, ρούχα, τεχνουργήματα, αντικείμενα, έπιπλα, κτίρια , και κάθε φύση 

εφήμερων (Terras, 2015).  

  

Μεταδεδομένα  

Βασικό στοιχείο της ψηφιοποίησης, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη μακροπρόθεσμη 

διατήρηση και κοινή χρήση υλικών σε ψηφιακές συλλογές, είναι ο εξοπλισμός των υλικών με 

μεταδεδομένα. Τα μεταδεδομένα καθιστούν δυνατές πολλές βασικές λειτουργίες – την 

αναγνώριση, τη διαχείριση, την πρόσβαση, τη χρήση και τη διατήρηση ενός ψηφιακού πόρου – 

https://pro.europeana.eu/project/europeanatravel
https://pro.europeana.eu/project/europeanatravel
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και επομένως συνδέονται άμεσα με τα περισσότερα από τα βήματα στη ροή εργασίας ενός 

έργου ψηφιακής απεικόνισης: ονομασία αρχείων, λήψη, επεξεργασία, έλεγχος ποιότητας, 

παρακολούθηση παραγωγής, σχεδιασμός αναζήτησης και ανάκτησης, αποθήκευση και 

μακροπρόθεσμη διαχείριση. Αν και μπορεί να είναι δαπανηρή και χρονοβόρα η παραγωγή, τα 

μεταδεδομένα προσθέτουν αξία στα κύρια αρχεία εικόνας: οι εικόνες χωρίς επαρκή 

μεταδεδομένα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να χαθούν. Ο εξοπλισμός αρχείων με 

μεταδεδομένα είναι βασικό μέρος της ψηφιοποίησης, ειδικά όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη 

αποθήκευση και κοινή χρήση υλικών σε ψηφιακές συλλογές. Το μητρώο πολιτιστικής 

κληρονομιάς απαιτεί τη χρήση περιγραφών μεταδεδομένων, ειδικότερα περιγραφών 

μεταδεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο Dublin Core. Εκτός από το Dublin Core, συνιστούμε να 

ακολουθείτε τις προδιαγραφές της Europeana Professional και του EDM - Europeana Data Model 

(Straus, [et al.] 2022).  

  

 

3. Κεφάλαια Πολιτιστικής Περιοχής 
 

3. 1. Μουσική                                                                                                                                           

Για προσωπικό πολιτιστικών ιδρυμάτων με δεξιότητες στην πληροφορική, το LOD και τα 

ψηφιακά μέσα 

3. 1. 1. Παρουσίαση πολιτιστικών φορέων 

Οι μουσικοί πολιτιστικοί οργανισμοί αναφέρονται συχνά ως μουσικά ωδεία. Αυτά τα ωδεία 

παρέχουν επαγγελματική μουσική κατάρτιση, παρέχοντας μουσικά συστήματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Μέσω της προμήθειας πτυχιακών προγραμμάτων εντός των προγραμμάτων 

σπουδών της μουσικής. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, υπάρχουν εννέα ωδεία. Αυτά 

τα ιδρύματα προσφέρουν προγράμματα που πληρούν τις προϋποθέσεις για επαγγελματική 

εκπαίδευση μουσικής, που συχνά ειδικεύονται σε τομείς όπως η δημοφιλής μουσική, η τζαζ ή η 

μουσική τεχνολογία. Όλα τα ωδεία χρηματοδοτούνται είτε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου είτε από την κυβέρνηση της Σκωτίας. Και στις δύο περιπτώσεις, η χρηματοδότηση 
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διοχετεύεται μέσω των συμβουλίων χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ρόλος 

του οποίου είναι να μεσολαβεί μεταξύ των συμφερόντων της κυβέρνησης και εκείνων της 

κοινότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ως εκ τούτου, τα ωδεία χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τις ίδιες αρχές με τα πανεπιστήμια, αν 

και τα περισσότερα λαμβάνουν ένα ασφάλιστρο για τη χρηματοδότηση αυτή σε αναγνώριση 

του υψηλού κόστους της ειδικής κατάρτισης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλα τα 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση, 

συμπεριλαμβανομένων των ωδείων, χρηματοδοτούνται μέσω ενός συνδυασμού κρατικής 

επιχορήγησης, φοιτητικών διδάκτρων και άλλων εσόδων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

κρατική χρηματοδότηση υπολείπεται του αυξανόμενου κόστους που καλύπτεται από τη 

λειτουργία ενός μουσικού ωδείου. Οδηγεί σε απόφαση για αύξηση των εισιτηρίων από 

φοιτητές. Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα, η κρατική χρηματοδότηση αντιπροσωπεύει 

λιγότερο από το ήμισυ του εισοδήματος σχεδόν όλων των ιδρυμάτων (AEC Music, 2018). 

Ωστόσο, τα μουσικά ωδεία παραμένουν υποταγμένα στο κράτος, καθώς η κυβέρνηση θέτει όρια 

στις αμοιβές που μπορούν να χρεώσουν τα ιδρύματα.  

Η πρόσβαση στη μουσική και την καλλιτεχνική κουλτούρα έχει αλλάξει σημαντικά υπό τη 

συνδυασμένη επίδραση της αποϋλοποίησης περιεχομένου, της ευρείας χρήσης του 

ευρυζωνικού Διαδικτύου και του αυξημένου εξοπλισμού των νοικοκυριών με υπολογιστές, 

κονσόλες παιχνιδιών και smartphone. Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι σταθερές συσκευές έχουν 

αντικατασταθεί ή συμπληρωθεί σε μεγάλο βαθμό από εργαλεία, συνήθως κινητές συσκευές, 

που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών. Μια βρετανική μελέτη διαπίστωσε ότι το 53% 

των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο Διαδίκτυο χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα μέσω 

προγραμμάτων περιήγησης ιστού και εφαρμογών για κινητά για να ρωτήσουν για μια 

εκδήλωση, μουσική ή ίδρυμα, να αγοράσουν εισιτήρια, για προβολή διαφημιστικού βίντεο 

παραστάσεων ή εκθέσεων, να παρακολουθήσουν ή να ακούσουν πλήρως έναν καλλιτέχνη, να 

εργαστούν ή ακόμα και να δημιουργήσουν κάτι καλλιτεχνικό στο διαδίκτυο (Arts Council, 2022). 

Στα μουσικά ιδρύματα, τα ψηφιακά μέσα και τα πρότυπα επικοινωνίας τους βελτιώνουν την 

ποιότητα της επαφής με το κοινό και τη διαδραστικότητα και την ελκυστικότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει προκύψει με την αύξηση της ευρείας 

πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Σήμερα, ακόμη και το διδακτικό υλικό που βασίζεται σε ένα έργο ή 

πτυχές της όπερας είναι πιο οπτικό και διαδραστικό, κάνοντας χρήση των προτύπων 

επικοινωνίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να αποκτήσει ελκυστικότητα. Το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο προκειμένου να οικειοποιείται 
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και να χρησιμοποιείται ανεξάρτητα από τα μέλη του κοινού, τα οποία, χάρη στο Διαδίκτυο, είναι 

πολύ πιο πιθανό να εκπαιδεύονται σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. Οι διαδικτυακοί χρήστες 

επιθυμούν να έχουν τον έλεγχο των μαθησιακών τους εμπειριών, οι οποίες εξατομικεύονται 

ολοένα και περισσότερο και δεσμεύονται λιγότερο από γεωγραφικούς, χρονικούς και υλικούς 

περιορισμούς. Αυτό γίνεται εφικτό με την ψηφιοποίηση και την αποϋλοποίηση του πολιτιστικού 

και καλλιτεχνικού περιεχομένου. Με τις τεχνολογίες που εξελίσσονται ταχέως, τα ιδρύματα 

πρέπει συνεχώς να προσαρμόζονται και να επανεφευρίσκουν τα εκπαιδευτικά μέσα 

προκειμένου να παρακολουθούν τις αλλαγές (Pernelet, 2015). Τα ψηφιακά μέσα επέτρεψαν στα 

μουσικά ιδρύματα να γίνουν πιο διαδραστικά και ενεργά, οδηγώντας τα ιδρύματα να 

αναπτύσσουν όλο και περισσότερα έργα που παρακινούν το κοινό να συμμετάσχει σε 

παραστάσεις, να εξερευνήσει χώρους, να μοιραστεί πληροφορίες για ένα μέρος και ακόμη και 

να δημιουργήσει μουσική. Ως εκ τούτου, τα ιδρύματα πρέπει να βρουν μια ισορροπία μεταξύ 

καινοτομίας, φιλοδοξίας και πραγματισμού κατά την ανάπτυξη έργων που σχετίζονται με 

ψηφιακές και νέες τεχνολογίες. 

Όσον αφορά το LOD, στη σύγχρονη εποχή τα μουσικά ιδρύματα έχουν αυξήσει την ανάπτυξη 

του LOD στις καθημερινές τους διαδικασίες. Αυτό περιελάμβανε μια μετάβαση προς τα ανοιχτά 

πολιτιστικά δεδομένα, η οποία συνεπάγεται την εξαγωγή δεδομένων από πολιτιστικά ιδρύματα 

και στη συνέχεια την εκ νέου ανάπτυξη των δεδομένων σε μηχανικά αναγνώσιμα με ανοιχτή 

άδεια. Το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί 

μακριά από το κοινό σε φυσικά έγγραφα μπορούν να δημοσιοποιηθούν και να καταστούν 

προσβάσιμα στο κοινό που ενδιαφέρεται για τέτοιες πληροφορίες. Αυτό διευκολύνει την 

αυξημένη κατανόηση από το κοινό κατά την πλοήγηση στους πόρους των μουσικών ιδρυμάτων. 

Τα μουσικά ιδρύματα διαθέτουν επίσης μουσικά κομμάτια χαμηλότερης ανάλυσης για 

επαναχρησιμοποίηση, ενώ διατηρούν εκδόσεις υψηλής ανάλυσης διαθέσιμες για εμπορικές 

πωλήσεις και αδειοδότηση. Τελικά, το κλειδί για το ξεκλείδωμα των δυνατοτήτων των ανοιχτών 

πολιτιστικών δεδομένων βρίσκεται στη δικτυωμένη φύση του ιστού δεδομένων. Τα εσωτερικά 

και εξωτερικά οφέλη των συνδεδεμένων δεδομένων είναι η σύνδεση με άλλες πηγές καθώς και 

η παροχή πηγών με δυνατότητα σύνδεσης. Κάθε ανοιχτό πολιτιστικό σύνολο δεδομένων που 

προστίθεται στον ιστό δεδομένων συμβάλλει στο ευρύτερο δίκτυο περιεχομένου και γνώσης 

και δημιουργεί νέες δυνατότητες για καινοτόμες εμπειρίες της κοινής μας πολιτιστικής 

κληρονομιάς.  

Η ψηφιακή ικανότητα παρέχει στο άτομο την αυτοπεποίθηση για δημιουργική και κριτική χρήση 

τεχνολογιών και συστημάτων. Μόλις ένα άτομο μάθει και αποκτήσει τις απαραίτητες ψηφιακές 
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δεξιότητες, η εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων δεν περιορίζεται σε μερικές μόνο δυνατότητες 

και λειτουργίες. Αντίθετα, έχουν μάθει πώς να ασχολούνται και να χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία, η οποία επιτρέπει την απρόσκοπτη αλληλεπίδραση και την κατανόηση ψηφιακού 

περιεχομένου που κάνει τη χρήση, την πρόσβαση, το φιλτράρισμα, την αξιολόγηση και τη 

δημιουργία, τον προγραμματισμό και την κοινή χρήση ψηφιακού περιεχομένου αβίαστη και 

ενστικτώδη.. 

 

Υφιστάμενες Πρακτικές στη Διδακτική και Μαθησιακή Διαδικασία 

Τα εργαλεία/συσκευές που προσανατολίζονται στην τεχνολογία αποτελούν από καιρό 

αναπόσπαστο μέρος της μουσικής καθώς και της μουσικής εκπαίδευσης για πολλά χρόνια. Είναι 

πολύ σημαντικό στη μουσική εκπαίδευση οι μαθητές και οι καθηγητές και το μέλλον της 

μουσικής να παρακολουθούν στενά και να χρησιμοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις στην 

παρούσα εποχή που κατευθύνουν το μέλλον (Parasiz, 2018). Η χρήση των πρακτικών 

τεχνολογίας στην υπάρχουσα μουσική πρακτική είναι: 

- Παροχή ταχείας διάδοσης πληροφοριών 

- Σχεδιασμός ατομικού μαθησιακού περιβάλλοντος 

- Σχεδιασμός ενεργητικού μαθησιακού περιβάλλοντος 

- Μαθαίνοντας να σκέφτεστε κριτικά 

- Ευκαιρία συνεργασίας 

- Αύξηση της διαπροσωπικής επικοινωνίας 

- Παγκόσμια ευκαιρία κατάρτισης 

- Αυξημένο κίνητρο για μάθηση πληροφοριών 

 

Η τεχνολογία που έχει επιδειχθεί στον χώρο της μουσικής έχει δώσει μια νέα προοπτική στην 

κατανόηση των μουσικών ιδρυμάτων. Τα εργαλεία στη μουσική σε συνδυασμό με την 

τεχνολογία, φέρνουν μια πολύ πρακτική μορφή τεχνολογίας στο πρόγραμμα σπουδών της 

μουσικής, παρέχουν μια διευρυμένη εκπαίδευση για όσους ενδιαφέρονται για τη μουσική και 

τους βοηθούν να κατανοήσουν τον 21ο μουσικό κόσμο. 

Η χρήση των τεχνολογιών μπορεί να λάβει το περιεχόμενο των μαθημάτων στη μουσική, να 

αυξήσει τα κίνητρα των μαθητών αυξάνοντας το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους στα 

μαθήματα, ώστε αυτό να φέρει αποτελεσματική/τελευταία μάθηση και να επηρεάσει θετικά τα 

επίπεδα επίδοσης (Ibidem). 
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Η εκπαίδευση και η τεχνολογία είναι δύο βασικά στοιχεία που παίζουν σημαντικό ρόλο στο να 

φέρουν την ανθρώπινη ζωή σε μια πιο ενεργή κατάσταση. Οι ραγδαίες εξελίξεις και καινοτομίες 

στην τεχνολογία επηρεάζουν τα άτομα. Έχει καταστεί ανάγκη για τους ανθρώπους να 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην καθημερινή τους ζωή. Για το λόγο αυτό, η πληροφορική 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο επίλυσης εκπαιδευτικών προβλημάτων. Με τη χρήση της 

τεχνολογίας στη μουσική εκπαίδευση, μπορούμε να πούμε ότι η ευχέρεια, η σαφήνεια, η 

μονιμότητα του μαθήματος και η επικοινωνία δασκάλου-μαθητή θα διασφαλιστεί στο 

υψηλότερο επίπεδο. Η χρήση της τεχνολογίας στη μουσική εκπαίδευση δεν έχει σκοπό την 

εξάλειψη της επικοινωνίας μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή ή την κατάρρευση του 

κλασικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά για τη χρήση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν 

ως υποστηρικτικό πόρο. Η παραδοσιακή μουσική εκπαίδευση έχει γίνει αποτελεσματική και 

πολυδιάστατη με τη χρήση της τεχνολογίας και οι νέες τεχνολογίες έχουν μετατρέψει το 

περιβάλλον μάθησης μουσικής σε ένα τεχνολογικό κέντρο εκμάθησης. 

 

3. 1. 2. Ο ρόλος της νεολαίας 

Στους μουσικούς πολιτιστικούς φορείς, αναγνωρίζεται ότι η πρόσβαση των νέων στη μουσική 

κουλτούρα ως μουσικοί ή χρήστες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη συμμετοχή τους 

στην κοινωνία. Η πρόσβαση των νέων στη μουσική κουλτούρα μπορεί να ενισχύσει τη 

συνειδητοποίηση της κοινής χρήσης μιας κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και να προωθήσει 

την ενεργό συμμετοχή του πολίτη ανοιχτή στον κόσμο (Interarts, 2008). Αυτά τα μουσικά 

ιδρύματα αναγνωρίζουν ότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες μπορούν να επιτρέψουν στους 

νέους να εκφράσουν τη δημιουργική τους ενέργεια και να συμβάλουν στην προσωπική τους 

ανάπτυξη, η οποία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και τη συνέχιση της μουσικής στο 

μέλλον. Ωστόσο, τα μουσικά ιδρύματα αναγνωρίζουν ότι δεν αρκεί μόνο να επιθυμούν οι νέοι 

να επισκέπτονται μουσικά σημεία ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, πολλά ιδρύματα έχουν 

εισαγάγει νέα μέτρα πολιτικής, που αποτελούνται από επιδοτούμενες τιμές, εποχιακά 

εισιτήρια, μειωμένα προγράμματα συνδρομής ή δωρεάν πρόσβαση για τους νέους. Παρά την 

προσπάθεια των ανεξάρτητων ιδρυμάτων, ο στόχος της προσέλκυσης νέων ως τακτικών 

επισκεπτών είναι ευθύνη των αγορών πολιτικής και των ειδικών και τμημάτων δημοσίων 

σχέσεων, οι οποίοι διαθέτουν μεγαλύτερους πόρους και κανάλια επικοινωνίας με κίνητρα για 

νέους. 
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Συμμετοχή των Νέων 

Τα νεότερα δημογραφικά στοιχεία δεν προσεγγίζονται επί του παρόντος από πολιτιστικά 

ιδρύματα, ειδικά εκείνα που προέρχονται από μειονεκτικά υπόβαθρα. Οι νέοι θα πρέπει να 

αποτελούν κοινό-στόχο για τις προσπάθειες ενασχόλησης με τις τέχνες για να ενθαρρύνουν τη 

δια βίου αγάπη για τις τέχνες. Αυτοί οι νέοι θα γίνουν μελλοντικοί ποιητές, γλύπτες, 

κινηματογραφιστές και μουσικοί. Ωστόσο, παρά τις μεγάλες προσπάθειες πολλών πολιτιστικών 

οργανισμών και των χρηματοδοτών τους, τα δεδομένα τάσεων δείχνουν ότι η συμμετοχή των 

νέων στις τέχνες και τον πολιτισμό είναι επίμονα σταθερή και σε ορισμένες περιπτώσεις 

μειώνεται σε πολλές μορφές. Ένα στα πέντε άτομα ηλικίας 16-24 ετών δεν παρακολουθεί ούτε 

συμμετέχει σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες (Tableau public, 2016). 

 

Δυνατότητες Υποβολής Προτάσεων για Αλλαγή και Βελτίωση 

Σε ορισμένα μουσικά ιδρύματα, όπως το Ίδρυμα Paul Hamlyn, η διασφάλιση της παροχής 

μουσικής στα σχολεία με σταθερά υψηλά πρότυπα για όλα τα παιδιά και τους νέους απαιτεί 

ανανεωμένη εστίαση στην καινοτομία και τη συνεργασία σε όλο τον τομέα (Ίδρυμα Paul Hamlyn, 

2022). Μεγάλες αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης και διακυβέρνησης των σχολείων, καθώς 

και η ίδρυση Μουσικών Κέντρων, δημιουργούν νέες συνθήκες για τη μουσική στα σχολεία. 

Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης αυτών των δομών και συστημάτων και της πρότασης 

διαφορετικών τρόπων σύνδεσης στοιχείων του μουσικού οικοσυστήματος, κάτι που απαιτεί 

προτάσεις και αναθεωρήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

επομένως να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους που έχουν αυτή τη στιγμή στη διάθεση 

των μουσικών ιδρυμάτων και να τους χρησιμοποιήσουν πιο δημιουργικά, πιο φιλόδοξα και πιο 

στρατηγικά για την επίτευξη του συλλογικού μας οράματος. 

Ωστόσο, σε όλα τα μουσικά ιδρύματα στο σύνολό τους, υπάρχει η ευκαιρία να βελτιωθεί η 

ποιότητα της παροχής και να αξιοποιηθεί η γνώμη των επισκεπτών, να δημιουργηθεί μια 

εξελιγμένη κοινή προσέγγιση για την ποιότητα, τα πρότυπα, την ένταξη και την πρόοδο των 

μουσικών τεχνών. Τα ιδρύματα πρέπει να δημιουργήσουν τα σωστά κανάλια και δομές για να 

λαμβάνουν ανατροφοδότηση και στη συνέχεια να κάνουν κατάλληλες βελτιώσεις, καθώς όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι στο μουσικό οικοσύστημα πρέπει να συνεργαστούν για να βελτιώσουν την 

ποιότητα της παροχής και να διαδώσουν την καλύτερη και επόμενη πρακτική (Ibidem). 

Διδακτική και ηγετική πρακτική που είναι περιεκτική, διαφοροποιημένη, καινοτόμος και 
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δημιουργική. υποστηρίζεται από τους κατάλληλους πόρους και υποστηρίζεται από 

ενημερωμένη έρευνα και στοιχεία. Αυτό πρέπει να γίνει ο κανόνας, όχι η εξαίρεση.  

 

3. 1. 3. Μελλοντικές δυνατότητες 

Οι Στόχοι των Πολιτιστικών Ιδρυμάτων 

- Να προωθήσει τα υψηλότερα επίπεδα ανθρώπινης φιλοδοξίας και καλλιτεχνικής 

ακεραιότητας μέσω της σύνθεσης, της τεκμηρίωσης και της απόδοσης μουσικής. 

- Αναπτύξτε μια αναλυτική, δημιουργική και διαισθητική κατανόηση της μουσικής ως 

πολιτιστικής γλώσσας 

- Δώστε στους μαθητές ευκαιρίες για πολιτιστικές και αισθητικές εμπειρίες μέσω της 

ενεργού συμμετοχής στη μουσική, ενισχύστε την κατανόησή τους και την εκτίμησή τους 

για τις τέχνες και προωθήστε την αλληλεπίδραση μεταξύ μουσικής και φιλελεύθερων 

τεχνών 

- Παρέχουμε ευκαιρίες και καθοδήγηση για να προετοιμάσουμε τους πολίτες μας για μια 

επαγγελματική ζωή στη μουσική μέσω καθοδήγησης, πρακτικής άσκησης, 

επιχειρηματικής εμπειρίας και κατάρτισης ως εκπαιδευτικοί (University of Maryland, 

2022) 

- Να παρέχει εκπαίδευση στην ευρύτερη κοινότητα που τους εισάγει στην πειθαρχία της 

μουσικής μέσω εκτίμησης και ερμηνείας, αναπτύσσοντας έτσι μια ενημερωμένη ομάδα 

υποστηρικτών και επιβεβαιώνοντας ότι η μουσική είναι αναπόσπαστο μέρος της 

κοινωνίας και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

- Να υποστηρίξει και να προωθήσει ένα περιβάλλον που ευνοεί την επαγγελματική και 

καλλιτεχνική ανάπτυξη ατόμων που ενδιαφέρονται για τη μουσική 

- Να αναπτύξει και να προωθήσει ένα περιβάλλον που αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει τις 

μοναδικές συνεισφορές του διαφορετικού πληθυσμού του κόσμου, δημιουργώντας και 

διατηρώντας μαθήματα για σπουδαίους και μη μουσικούς σε παραδοσιακή, τζαζ, ροκ, 

λαϊκή και μη δυτική μουσική και προγραμματίζοντας μουσική διαφορετικών πολιτισμών 

σε ρεσιτάλ και συναυλίες 

- Να παρακινήσει τους μαθητές να επιδιώξουν τα ενδιαφέροντα και τους στόχους τους με 

αυτοπεποίθηση και να διευκολύνουν τη δημιουργικότητα των νέων. 
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Πολιτιστικές Τάσεις και ο Αντίκτυπός τους στις Τρέχουσες Στάσεις 

 

Η στενή σχέση μεταξύ μουσικής και πολιτισμού είναι σχεδόν αδύνατο να υπερεκτιμηθεί. Για 

παράδειγμα, οι πολιτικές για τη μετανάστευση, τον πόλεμο και το νομικό σύστημα μπορούν να 

επηρεάσουν τους καλλιτέχνες και το είδος της μουσικής που δημιουργούν και διανέμουν. Η 

μουσική μπορεί στη συνέχεια να επηρεάσει τις πολιτιστικές αντιλήψεις για τη φυλή, την ηθική 

και το φύλο που μπορεί, με τη σειρά της, να επηρεάσει τον τρόπο που αισθάνονται οι άνθρωποι 

για αυτές τις πολιτικές (Libraries, 2022). 

Η εξέλιξη της λαϊκής μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 20ο αιώνα διαμορφώθηκε από μια 

μυριάδα πολιτιστικών επιρροών. Τα γρήγορα μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία έφεραν σε 

επαφή προηγουμένως ανεξάρτητους πολιτισμούς και δημιούργησαν επίσης νέους πολιτισμούς 

και υποκουλτούρες και η μουσική εξελίχθηκε για να αντικατοπτρίζει αυτές τις αλλαγές. Μεταξύ 

των πιο σημαντικών πολιτισμικών επιρροών στη μουσική είναι η μετανάστευση, η εξέλιξη της 

κουλτούρας των νέων και η φυλετική ένταξη.  

Παρόλο που η ποπ μουσική συχνά χαρακτηρίζεται ως αρνητική επιρροή στην κοινωνία, 

ιδιαίτερα όσον αφορά την κουλτούρα των νέων, έχει επίσης θετικές επιπτώσεις στον πολιτισμό. 

Πολλοί καλλιτέχνες τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 ξεπέρασαν τα όρια της κοινωνικά 

αποδεκτής συμπεριφοράς με σεξουαλικά φορτισμένες κινήσεις και ανδρόγυνες εμφανίσεις. 

Η σχέση μουσικής και πολιτισμού είναι αμφίδρομη. Οι μουσικές επιρροές στον πολιτισμό 

περιλαμβάνουν παράγοντες όπως ο ρατσισμός στη μουσική βιομηχανία, το περιεχόμενο 

συγκεκριμένων ειδών μουσικής που ωθούν τις συμβατικές ιδέες ηθικής και τη φυσική εμφάνιση 

μεμονωμένων ερμηνευτών. 

Η μαζική μετανάστευση των νότιων μαύρων ατόμων στις αστικές περιοχές στις αρχές του 20ου 

αιώνα έφερε τα μπλουζ στον Βορρά. Επηρεασμένοι από το νέο τους αστικό περιβάλλον, οι 

μετανάστες μουσικοί ενσωμάτωσαν νέα στυλ, συμπεριλαμβανομένων των vaudeville και του 

swing, στη μουσική τους. 

Οι νέοι στη δεκαετία του 1950 είχαν αυξημένη οικονομική και προσωπική ελευθερία δίνοντάς 

τους τη δύναμη να επηρεάσουν τις πωλήσεις δίσκων. Οι δισκογραφικές εταιρείες άρχισαν να 

εμπορεύονται δίσκους ροκ εν ρολ ειδικά για εφήβους και η δημοτικότητα του νέου είδους 

ενισχύθηκε από το ραδιόφωνο και τις τηλεοπτικές εκπομπές όπως το American Bandstand. 

Μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες τροφοδότησαν τον ρατσισμό στη μουσική βιομηχανία 

καταπατώντας τις επιτυχίες μαύρων ερμηνευτών και κυκλοφορώντας λογοκριμένες εκδόσεις 

διασκευών λευκών καλλιτεχνών. Η πρακτική κόστισε δικαιώματα στους μαύρους καλλιτέχνες. 
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Αν και πολλοί καλλιτέχνες εξοργίστηκαν από την τάση, ορισμένοι πίστευαν ότι βοήθησε στη 

διάδοση των αρχικών ηχογραφήσεων τους. 

 

Θετικές Αλλαγές και Περαιτέρω Βελτίωση 

Σύμφωνα με μια έκθεση McKinsey (McKinsey, 2020), οι περισσότεροι ερωτηθέντες λένε ότι οι 

οργανώσεις τους θεωρούν προτεραιότητα την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων, λίγοι 

λένε ότι οι οργανισμοί τους κατανοούν πώς να εξοπλιστούν με τις δεξιότητες εργατικού 

δυναμικού που θα χρειαστούν περισσότερο. 

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την εκπαίδευση ή την αναβάθμιση των εργαζομένων με 

IT, LOD και digital μπορούν να ακολουθήσουν αυτές τις συστάσεις: 

- Κατανοήστε ποιες δεξιότητες χρειάζεστε: οι εταιρείες πρέπει να αναγνωρίσουν τα κενά 

δεξιοτήτων στο εργατικό τους δυναμικό. Ένα αποτελεσματικό διαγνωστικό μπορεί να 

δείξει ποιες δεξιότητες διαθέτει το εργατικό δυναμικό και ποιες θα είναι απαραίτητες 

για το μέλλον και τις ανάγκες του οργανισμού (πολλές από τις οποίες θα είναι δεξιότητες 

IT, LOD και ψηφιακών μέσων). Η κατανόηση των δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν 

στο εργατικό δυναμικό απαιτεί μια αυστηρή, εμπειρική προσέγγιση για τη σύγκριση της 

προσφοράς κάθε δεξιότητας με τις στρατηγικές ανάγκες της επιχείρησης. 

- Να είστε στρατηγικοί στον τρόπο με τον οποίο κλείνετε τα κενά. Οι εταιρείες πρέπει να 

αποφασίσουν ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν για να αντιμετωπίσουν κάθε κενό. Η 

κάλυψη των περισσότερων κενών θα απαιτήσει έναν συνδυασμό προσεγγίσεων, όπως η 

πρόσληψη και η επανεκπαίδευση. Για κάθε προσέγγιση, είναι απαραίτητο να 

αποφασίσετε ποια συγκεκριμένα προγράμματα ή πρωτοβουλίες θα εφαρμόσετε για να 

αποκτήσετε τις κατάλληλες δεξιότητες στο εργατικό δυναμικό. Αυτή η απόφαση 

περιλαμβάνει επίσης την επιλογή υποψηφίων: ποιοι υπάλληλοι θα πρέπει πρώτα να 

επανειδικευτούν; Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες θα πρέπει να προετοιμάσουν το εργατικό 

δυναμικό για την αλλαγή εξηγώντας την ατζέντα επαναπροσαρμογής των δεξιοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένου του μελλοντικού ρόλου κάθε εργαζομένου και των επιλογών 

επανεκπαίδευσης. 

- Δημιουργία εκπαιδευτικών ικανοτήτων και συνεργασιών. Η εφαρμογή της επιστήμης της 

μάθησης θα βελτιώσει τα αποτελέσματα οποιασδήποτε προσπάθειας 

επανεκπαίδευσης. Οι εταιρείες θα πρέπει να δομήσουν το ταξίδι μάθησης για να 

βοηθήσουν τους εργαζόμενους να διατηρήσουν νέες δεξιότητες και να τις εφαρμόσουν 
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στους ρόλους τους. Για να γίνει αυτό, το πρόγραμμα σπουδών επαναπροσαρμογής των 

δεξιοτήτων θα πρέπει να συνδυάζει ευκαιρίες προσωπικής και ψηφιακής μάθησης. Οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται σε μια ομάδα εργαζομένων με παρόμοιες 

εμπειρίες και θα πρέπει να συμμετέχουν σε έργα που τους επιτρέπουν να εξασκούν 

δεξιότητες ενώ μαθαίνουν. Αυτό συμβαίνει επειδή οι οργανισμοί μπορεί να χρειαστεί να 

καλλιεργήσουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού. Η προώθηση μιας 

κουλτούρας δια βίου μάθησης μπορεί επίσης να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να 

αναπτύξουν νέες δεξιότητες.  

 

Για προσωπικό πολιτιστικών ιδρυμάτων χωρίς δεξιότητες στην πληροφορική, το LOD και τα 

ψηφιακά μέσα. 

 

3. 1. 4. Τρέχουσες προκλήσεις 

Ένα από τα κύρια εμπόδια για την αλλαγή σε μουσικούς θεσμούς, όπως τα μουσικά ωδεία, είναι 

η εκ νέου σύλληψη αυτών των ιδρυμάτων ως δημόσιοι θεσμοί. Ενεργή ενασχόληση με τα 

κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Τα ωδεία μπορεί στη συνέχεια να γίνουν περισσότερο 

γνωστά ως ιδρύματα που υποστηρίζουν και τρέφουν όχι μόνο τα όνειρα και τις ελπίδες των 

ταλαντούχων, ελίτ, καλλιτεχνών που έχουν την τύχη να μπουν στις πόρτες τους, αλλά τελικά τις 

φιλοδοξίες όλων των μουσικά εμπνευσμένων ανθρώπων (Tregear, [et al.], 2016 ). 

Ένα άλλο εμπόδιο στην αλλαγή είναι ότι τα μουσικά ιδρύματα συχνά προσελκύουν 

αποκλειστικά επαγγελματίες της μουσικής, με μικρή εστίαση στην προσέλκυση λάτρεις της 

μουσικής. Ως αποτέλεσμα, οι ερμηνευτές υπόκεινται σε καθαρά ψυχαγωγικό. Αντίθετα, θα 

πρέπει να επιδιώξουν να κάνουν μια δήλωση, να αναζητήσουν, να αποκαλύψουν ή να 

προσφέρουν μια αλήθεια, νόημα ή μήνυμα σχετικά με τη μουσική που ερμηνεύουν που 

προσφέρει επίσης στο κοινό κάτι νέο να παίξει (εννοιολογικά, διανοητικά, πνευματικά, κ.λπ.). 

Στα μουσικά ιδρύματα όπου αυτό δεν συμβαίνει, η δουλειά τους κινδυνεύει να εκληφθεί ως 

απλώς μια ευχάριστη απόσπαση της προσοχής από την καθημερινή ζωή ή μια ιδιοτελής 

απόλαυση για μια προνομιούχα ομάδα μουσικών ειδικών. 

 

Οι Στόχοι των Πολιτιστικών Ιδρυμάτων 

Ο κυρίαρχος στόχος ενός πολιτιστικού ιδρύματος είναι να επηρεάσει θετικά τη συντήρηση, τη 

διατήρηση, την αναζωογόνηση, την ερμηνεία και την τεκμηρίωση της κληρονομιάς και να 
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διευκολύνει την αλληλεπίδραση και τη δέσμευση των πολιτών με την κληρονομιά. Ως εκ τούτου, 

τα πολιτιστικά ιδρύματα είναι σημαντικοί παράγοντες για την προώθηση της πολιτιστικής 

κατανόησης, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, καθώς και για 

τη μετάδοση του πολιτισμού μεταξύ των γενεών. Οι άνθρωποι από φτωχότερο υπόβαθρο 

εξακολουθούν να είναι λιγότερο πιθανό να ασχοληθούν με τις Τέχνες, και το ίδιο ισχύει για τη 

μαύρη, την ασιατική ή τη μειονοτική εθνική κληρονομιά (Tait, [et al.], 2019). Εάν είστε ανάπηροι, 

προέρχεστε από κατώτερη κοινωνικοοικονομική ομάδα, δεν είστε ιδιοκτήτης του σπιτιού σας ή 

δεν έχετε προσόντα υψηλότερου επιπέδου, είναι λιγότερο πιθανό να έχετε συμμετάσχει στις 

τέχνες τους τελευταίους 12 μήνες. Αυτό είναι πιθανό να μειωθεί περαιτέρω όταν οι πρόσφατες 

περικοπές κρατικής χρηματοδότησης και οι μειώσεις στις παροχές σημαίνουν ακόμη λιγότερα 

παιδιά που εκτίθενται στις τέχνες. Αυτή η έκθεση έχει εντοπίσει τρία βασικά εμπόδια για την 

ενασχόληση των νέων με τις τέχνες: 

● Εμπόδια συμπεριφοράς: μια αίσθηση ότι οι τέχνες δεν είναι για ανθρώπους σαν εσάς. 

Δεν έχει σημασία τι ώρα είναι η παράσταση ή πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια. Απλώς 

νιώθεις ότι δεν ανήκεις. 

● Λειτουργικά εμπόδια: Δεν μπορείτε να συμμετάσχετε, ανεξάρτητα από το πόσο μπορεί 

να θέλετε, επειδή η ευκαιρία δεν υπάρχει 

● Πρακτικά εμπόδια: Δεν μπορείτε να έρθετε ή δεν ξέρετε ότι κάτι συνέβαινε, λόγω 

ακατάλληλης ώρας ή τοποθεσίας, απαγορευτικής τιμολόγησης ή έλλειψης 

πληροφοριών. 

 

3. 1. 5. Πιθανές λύσεις 

Αλλαγές Χωρίς Πρόσθετους Πόρους 

- Προσδιορισμός των επηρεαζόμενων ομάδων στις οποίες στο μέλλον θα πρέπει να 

προσφερθεί υποστήριξη και πόροι 

- Καθορισμός ή επανακαθορισμός των στόχων και των σκοπών ενός πολιτιστικού 

ιδρύματος 

- Πρόβλεψη αντίστασης από μελλοντικά σχέδια και στρατηγικές 

- Αξιολόγηση υφιστάμενων μοντέλων και καναλιών επικοινωνίας και ανακατανομή πόρων 

ή φωνής για την προσαρμογή της νέας στρατηγικής για αλλαγή 
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- Εσωτερική εκπαίδευση των εργαζομένων, αναβάθμιση των δεξιοτήτων ατόμων με νέες 

δεξιότητες για να κάνουν τη δουλειά τους πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά 

- Συλλογή σχολίων από μεμονωμένους πελάτες προς επηρεαζόμενους υπαλλήλους 

- Μετρήστε εάν πραγματοποιούνται προγραμματισμένες αλλαγές εντός του οργανισμού 

- Εντοπίστε τα κενά στις οργανωτικές διαδικασίες και αναπτύξτε τις κατάλληλες 

απαντήσεις 

 

Η Συμβολή του Έργου στην Εφαρμογή των Αλλαγών 

 

● Να γίνουν εθνικές ομάδες εμπειρογνωμόνων στη διαχείριση LOD για πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

● Να αυξήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες στη χρήση του LOD για αυτοσχεδιασμό και 

καινοτομία σε πολιτιστικές υπηρεσίες και εμπειρίες 

● Ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ανοιχτού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

και εργαλείων. 

● Η σύσταση πολυεπιστημονικών ομάδων για την οργάνωση και διαχείριση 

επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με βάση την τέχνη. 

● Να εξερευνήσετε μουσειακές δραστηριότητες, βιβλιοθήκες και αρχεία ή άλλα πιλοτικά 

έργα για την ενδυνάμωση των νέων στη διαχείριση πολιτιστικών εμπειριών 

● Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου για οργανώσεις νεολαίας που εργάζονται σε 

πολιτιστικούς και τεχνολογικούς τομείς 

● Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου για οργανώσεις νεολαίας που εργάζονται σε 

πολιτιστικούς και τεχνολογικούς τομείς 

 

Ηγέτες στους Πολιτιστικούς Φορείς 

Οι ηγέτες της μουσικής συνοδεύουν τον ανθρώπινο πολιτισμό από αμνημονεύτων χρόνων. Η 

μουσική συμπεριφορά πιθανότατα έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ανθρώπινης 

κοινωνικής συμπεριφοράς και θα συνεχίσει να διαμορφώνει τις κοινωνικές πεποιθήσεις και 

κανόνες (Rabinowitch, 2020). Οι μουσικοί ηγέτες έχουν τη δύναμη να βοηθήσουν στην 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βοηθώντας στη διαδικασία θεραπείας, 

αποσυναρμολόγηση τειχών και ορίων, συμφιλίωση και εκπαίδευση. Οι επαγγελματίες της 
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μουσικής μιας κουλτούρας έχουν τη δύναμη να ανταλλάσσουν μουσική μεταξύ τους, αποκτούν 

πολύτιμες γνώσεις για έναν άλλο τρόπο ζωής. Αποδεικνύοντας τη δύναμη να καταλύει την 

πρόοδο και να αφαιρεί τα κοινωνικά εμπόδια. 

 

3. 1. 6.Συμμετοχή διαφορετικών ομάδων 

Όλες οι ομάδες που βρίσκονται στην κοινωνική ζωή μπορούν να έχουν την ευκαιρία να 

συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή μέσω του εθελοντισμού, της κοινοτικής υπηρεσίας και της 

μάθησης υπηρεσιών. Οι πολίτες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να υπηρετούν ως μέλη τοπικών 

κοινοτήτων προσφέροντας τις απόψεις τους για κοινοτικά ζητήματα ή συμμετέχοντας σε 

φοιτητικές κυβερνήσεις και επηρεάζοντας την πολιτική. Ωστόσο, δεν είναι πιθανό να 

εκπροσωπούνται όλες οι ομάδες της κοινωνίας στα τοπικά κυβερνητικά όργανα. Ως εκ τούτου, 

πρέπει να γίνουν περισσότερα για να προσεγγίσουμε αυτές τις απομονωμένες ομάδες και να 

προωθήσουμε την κοινωνική ένταξη, έτσι ώστε να μπορεί να λάβει χώρα η συνολική λήψη 

κοινωνικών αποφάσεων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

την άρση των εμποδίων: 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την άρση των εμποδίων. 

Σημαντική είναι η προστασία και η ενδυνάμωση των ευάλωτων και περιθωριοποιημένων, η 

διακήρυξη του δικαιώματος της διαφορετικότητας και η εξάλειψη των διακρίσεων με βάση 

χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία και η εθνικότητα. Η κοινωνική ένταξη μπορεί επίσης να 

προσεγγιστεί ως μια γενική διατομεακή έννοια, η οποία στη συνέχεια θα ενσωματωθεί, ως 

στόχος και διαδικασία, σε τομεακές πολιτικές, στρατηγικές, προγράμματα και άλλες 

πρωτοβουλίες. Κάθε πολιτική ή στρατηγική πρέπει να επανεξεταστεί ως προς το εάν είναι 

περιεκτική και εάν έχουν εγκατασταθεί συμμετοχικά μέτρα στις διαδικασίες διαμόρφωσης, 

εφαρμογής και παρακολούθησης της πολιτικής. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 

κατά την αντιμετώπιση των δομικών πτυχών της κοινωνικής ένταξης/αποκλεισμού, σε τομείς 

όπως η εξάλειψη της φτώχειας, η απασχόληση και η εκπαίδευση. Οι θεσμικές δομές πρέπει να 

μετασχηματιστούν και οι θεσμικές ικανότητες πρέπει να ενισχυθούν για την προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης. Πρέπει να σχεδιαστούν στρατηγικές για την ενίσχυση της προβολής, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ανησυχίες του ατόμου, τη διευκόλυνση του διαλόγου 

και την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας. Οι ακόλουθες ενότητες συζητούν ορισμένα 

από τα υπάρχοντα πλαίσια και προσεγγίσεις και παρέχουν μια επισκόπηση του εννοιολογικού 

πλαισίου που θεωρείται ότι είναι πιο σημαντικό για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 

(DESA, 2009). 
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Διεθνή Πλαίσια Πολιτικής που σχετίζονται με κοινωνικές ομάδες 

Η επίτευξη κοινωνικής ένταξης απαιτεί μακροπρόθεσμη στρατηγική ανταπόκριση από την 

πλευρά όλων των θεσμών και οργανισμών, επίσης σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν μηχανισμοί 

μέσω διαφόρων διεθνών φορέων και ομάδων για την υποστήριξη της ενδυνάμωσης και της 

ανάπτυξης ικανοτήτων ευάλωτων και μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 

γυναικών, των νέων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία και των αυτόχθονων 

πληθυσμών. Σε αυτόν τον τομέα, έχουν ήδη αναπτυχθεί ολοκληρωμένα πλαίσια με τα σχέδια 

δράσης ή τα προγράμματα εφαρμογής τους που έχουν εγκριθεί στις συνόδους κορυφής και τις 

διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα είναι σημαντικά: Η Πλατφόρμα 

Δράσης του Πεκίνου. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για τη Νεολαία. Το Διεθνές Σχέδιο 

Δράσης της Μαδρίτης για τη Γήρανση. Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για τα Άτομα με 

Αναπηρία. Αυτές οι δεσμεύσεις αναμένεται να εφαρμοστούν σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο. 

Ως εκ τούτου, περαιτέρω προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν γύρω από την 

αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των πλαισίων και προγραμμάτων δράσης που αφορούν τις 

ευάλωτες ομάδες και τα άτομα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να 

προωθηθεί η κοινωνική ένταξη. 

 

Μεταμορφώνοντας τη Νοοτροπία των Ανθρώπων 

Ενώ οι αλλαγές στη νομοθεσία και τις πολιτικές που υποστηρίζουν τις ευάλωτες και 

περιθωριοποιημένες ομάδες, οι βελτιώσεις στην πρόσβαση σε πόρους και στη συμμετοχή είναι 

θεμελιώδη βήματα που πρέπει να γίνουν, δεν αλλάζουν από μόνες τους τις σχέσεις εξουσίας, 

καθώς η εφαρμογή τους συχνά παρεμποδίζεται από παγιωμένες δομές και αξίες και 

ανεπιθύμητες συζητήσεις, με τον πολιτισμό και τη θρησκεία να συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται 

από λίγους προνομιούχους για να νομιμοποιήσουν άνισες δομές εξουσίας. Επομένως, οι άνισες 

σχέσεις εξουσίας πρέπει επίσης να αμφισβητηθούν και να μετασχηματιστούν σε μεσο- και 

μικρο-επίπεδο, εάν πρόκειται να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη. Η κοινωνική ένταξη των 

αποκλεισμένων ομάδων μπορεί να συμβεί μόνο εάν ο καθένας γίνει «μέρος της ομάδας» που 

καθορίζει την κουλτούρα, τις αξίες και τα πρότυπα της κοινωνίας στην οποία ζουν. Οι δράσεις 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό αυτό περιλαμβάνουν εκστρατείες 

εκπαίδευσης, διαλόγου και ευαισθητοποίησης του κοινού. 99 Είναι ζωτικής σημασίας ολόκληρο 

το εκπαιδευτικό σύστημα να είναι προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση των προτύπων του 
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αποκλεισμού και στην προώθηση του πλουραλισμού και του σεβασμού της διαφορετικότητας 

και του διαλόγου, καθώς η συμπεριφορά αποκλεισμού συχνά διαιωνίζεται μέσω των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών. Τα σχολικά προγράμματα σπουδών που προάγουν την 

κοινωνική ένταξη θα πρέπει να καθιερωθούν, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα σπουδών που 

να προσφέρει θεωρητική κατανόηση του πώς ταιριάζουμε σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο. 

Οι οργανισμοί και τα μέσα ενημέρωσης που βασίζονται στη πίστη μπορούν επίσης να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον μετασχηματισμό της νοοτροπίας των ανθρώπων, και ως 

εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριληφθούν ως σημαντικοί ενδιαφερόμενοι φορείς στην 

προσπάθεια προώθησης της κοινωνικής ένταξης. Τόσο οι θρησκευτικοί οργανισμοί όσο και τα 

μέσα ενημέρωσης μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικά στην αύξηση του κοινωνικού λόγου 

και στη μείωση της χρήσης της γλώσσας, γεγονός που προκαλεί κατηγοριοποίηση και 

διακρίσεις. 

 

Η Συμβολή των Νέων σε Θετικές Αλλαγές 

Εθελοντισμός 

- Οι νέοι που συμμετέχουν στον εθελοντισμό στην τοπική τους κοινότητα έχουν την 

ευκαιρία να έχουν πρόσβαση και να παρέχουν τοπικά σημεία επαφής στην κοινότητα, 

παρέχοντας πραγματική διαφορά σε ομάδες της κοινωνίας που λαμβάνουν ελάχιστη 

υποστήριξη μέσω χρηματοδότησης ή των ρόλων/ευθύνων εντός των κοινοτήτων που 

πρέπει να εκπληρωθούν. 

 

Γράψτε στον πολιτικό σας εκπρόσωπο 

- Οι βουλευτές πρέπει να ακούσουν από τους ψηφοφόρους τους για να αποκαλύψουν τα 

προβλήματα στην τοπική τους κοινότητα και να επιφέρουν αλλαγές. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να ακούμε από τις νεότερες γενιές ποιοι θα είναι οι μελλοντικοί ηγέτες, 

επιχειρηματίες και πολίτες. Οι νέοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοια επίσημα 

κανάλια για να ευαισθητοποιήσουν σε θέματα που θεωρούν σημαντικά και χρειάζονται 

αλλαγή. Είναι επίσης εξίσου σημαντικό για τους εκπροσώπους της τοπικής 

αυτοδιοίκησης να έχουν έναν τρόπο επικοινωνίας με τους νέους προκειμένου να 

συνυπολογίσουν τις ανάγκες και τις απόψεις τους στη λήψη αποφάσεων. 
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Χρησιμοποιήστε διαδικτυακές πλατφόρμες για να προσεγγίσετε άλλους 

- Αυτή η γενιά νέων έχει αυξημένη ικανότητα να καταλύει την αλλαγή μέσω της μαζικής 

χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η δύναμη του να γράφεις ιστολόγια, να 

μοιράζεσαι αναφορές και να υπερασπίζεσαι αυτό που πιστεύεις μπορεί να προάγει την 

καθολική αλλαγή και την αποδοχή άγνωστων κατά τα άλλα απόψεων. 

 

Δίνοντας ρόλο σε άλλους νέους 

- Οι νέοι που αναζητούν την αλλαγή έχουν τη δύναμη να εμπνεύσουν άλλους να ενωθούν 

μαζί σας. Όχι μόνο οι νέοι μπορούν να διδάξουν άλλους νέους για σημαντικά θέματα, 

αλλά μπορείτε να τους ενθαρρύνετε να διδάξουν και άλλους, κάτι που μπορεί να 

συμβάλει σημαντικά στην αλλαγή. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο πολλές 

φιλανθρωπικές οργανώσεις και οργανισμοί διαθέτουν πόρους για νέους που θέλουν να 

εμπλακούν ως πρεσβευτές για τον σκοπό τους. Εάν μπορείτε να δημιουργήσετε μια 

ομάδα που θα συμμετέχουν και άλλοι σε αυτή, δίνοντας σε όλους έναν ρόλο ως 

πρεσβευτής και παράγοντας αλλαγής, τους βοηθάτε να πραγματοποιήσουν τις δικές 

τους ιδέες και να κάνουν μια πολύ μεγαλύτερη διαφορά. 

 

Προσβασιμότητα σε Άτομα με Αναπηρία 

Δεν έχουν όλοι ίση πρόσβαση στον πολιτισμό είτε ως καταναλωτής είτε ως ερασιτέχνης ή 

επαγγελματίας συντελεστής. Τα άτομα με αναπηρία μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα 

εμπόδια λόγω της απρόσιτης πρόσβασης σε πολιτιστικούς χώρους, χώρους ή περιεχόμενο. Οι 

άνθρωποι σε αναπηρικά καροτσάκια δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μια μουσική συναυλία 

εάν η μόνη είσοδος στην αίθουσα είναι να ανέβει κανείς μια σκάλα. Αυτά τα εμπόδια 

εξακολουθούν να υφίστανται παρόλο που η ΕΕ είναι μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η ΕΕ δεσμεύεται να 

διασφαλίσει και να προωθήσει την πλήρη υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για 

όλα τα άτομα με αναπηρία μέσω της υιοθέτησης νέας νομοθεσίας, πολιτικών και 

προγραμμάτων και της αναθεώρησης των υφιστάμενων μέτρων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

2019). Το άρθρο 30 κατοχυρώνει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να συμμετέχουν στην 

πολιτιστική ζωή: συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε πολιτιστικό υλικό σε προσβάσιμες 

μορφές, τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες, θέατρο και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες. 

πολιτιστικές παραστάσεις ή υπηρεσίες, μνημεία και τοποθεσίες εθνικής πολιτιστικής σημασίας. 



 

83 
Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Θεσπίζει επίσης το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν 

το δημιουργικό, καλλιτεχνικό και πνευματικό τους δυναμικό, τόσο ως ερασιτέχνες όσο και ως 

επαγγελματίες καλλιτέχνες, και να αναγνωρίζονται και να υποστηρίζονται οι γλωσσικές και 

πολιτιστικές ταυτότητές τους – η νοηματική γλώσσα για παράδειγμα.  

 

3. 1. 7.Κληρονομική πτυχή 

Η μουσική ως εθνική και παγκόσμια κληρονομιά 

Πρώτον, πρέπει να γίνει κατανοητός ο ορισμός της κληρονομιάς. Η κληρονομιά είναι 

ταυτόχρονα πηγή ταυτότητας και υποδοχέας αξίας που της αποδίδεται από τις κοινότητες, τους 

θεσμούς και τους ανθρώπους (Brandellero, Janssen, 2013). Περιλαμβάνει την αίσθηση του 

χρόνου, παρέχοντας την αίσθηση του παρελθόντος του ατόμου (Lowenthal, 1985). Η δημοφιλής 

μουσική κληρονομιά είναι παρούσα στην εθνική και παγκόσμια κληρονομιά σε μουσεία και 

αρχεία, καθώς και στη χρήση αυτών των κομματιών κληρονομιάς που χρησιμοποιούνται σε 

ολόκληρη την κοινωνία σε μέσα όπως διαφημίσεις, ταινίες και για ατομικές συναισθηματικές 

χρήσεις. Εκτιμάται για την προσήλωσή τους σε μουσικούς ή μουσικά είδη. 

 

Τα παρακάτω τραγούδια θεωρούνται εθνική κληρονομιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως 

αποτέλεσμα των εμβληματικών δεσμών τους με ιστορικά μέρη, με ιστορίες τόσο πραγματικών 

όσο και φανταστικών ιστοριών (English heritage, 2022): 

● Zadok the Priest, HWv 258 

● London Bridge is Falling Down 

● Royal Birthday 

● An English Country Garden 

● Sussex By the Sea 

● Medley Around the British Isles 

● Water Music Suite 

Όσον αφορά τη μουσική που θεωρείται παγκόσμια κληρονομιά, η Συλλογή Παραδοσιακής 

Μουσικής του Κόσμου της UNESCO περιελάμβανε πρωτοποριακή μουσική από όλο τον κόσμο. 



 

84 
Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 
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Τα παρακάτω τραγούδια αντικατοπτρίζουν την τεράστια ποικιλία της μουσικής δημιουργίας και 

τη θέση που κατέχει η μουσική σε όλο τον κόσμο: 

● Αφγανιστάν: Η μουσική κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου (1979–2001) 

● Φίτζι: Τραγούδια Αγάπης και Πατρίδας—Μουσική εγχόρδων 

● Ιαπωνία: Koishimaru Izutsuya: Master of the Kawachi Ondo Epics 

● Ομάν: Αραβικοί Γάμοι 

● Περού: Μουσική των Άνδεων της ζωής, της εργασίας και της γιορτής 

● Πορτογαλία: Ο Φέστας στον Μίνιο 

● Πορτογαλία: Μουσική και Χορός από τη Μαδέρα 

● Ρουμανία: Εορταστική μουσική από την περιοχή Maramureş 

● Ινδία: Ranganayaki Rajagopalan—Συνέχεια στο στυλ Karaikudi Vīṇā 

● Ουζμπεκιστάν: Απόηχοι εξαφανισμένων δικαστηρίων 

● Ουζμπεκιστάν: Μουσικές παραδόσεις των Καρακαλπάκ 

● Βενεζουέλα: Αφρο-βενιζελική μουσική, τόμοι I και II 

 

Προστασία της Μουσικής Κληρονομιάς 

Η μουσική είναι μέρος της καθημερινής μας εμπειρίας και πρέπει να τη σεβόμαστε, να την 

αγαπάμε και να τη συντηρούμε. Είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της κληρονομιάς μας 

που δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Μια μέθοδος για την προστασία αυτής της μουσικής 

κληρονομιάς ήταν η διανομή μουσικής μέσω ηχογραφήσεων, βινυλίου, CD και υπηρεσιών ροής 

ψηφιακών μέσων. Αυτά τα σύγχρονα μέσα είναι πολύ λιγότερο πιθανό να αλλοιωθούν και να 

χαθούν, διατηρώντας τη μουσική κληρονομιά και παρέχοντας αυξημένη παγκόσμια πρόσβαση 

στη μουσική. Επομένως, ένας τύπος διατήρησης είναι η ενθάρρυνση του νεότερου πληθυσμού 

να αλληλεπιδράσει με τη μουσική που θεωρείται κληρονομιά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

μέσων όπως τα εισιτήρια για συναυλίες σε μειωμένη τιμή για τους μαθητές και συχνά δωρεάν 

για τα παιδιά. Επιπλέον, γίνεται όλο και πιο δημοφιλές τώρα η ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων, 

που παρέχουν ένα μέσο ακρόασης των νεότερων γενιών και παράδοση της μουσικής 

χρησιμοποιώντας τα μέσα που προτιμούν και κατανοούν οι νεότερες γενιές. 
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Ωστόσο, αυτές οι μορφές ψηφιακών μέσων έχουν διευκολύνει όσο ποτέ τη δημιουργία και τη 

διανομή νέας μουσικής. Με τέτοια συνδεσιμότητα, φαίνεται ότι έχουμε χάσει την επαφή με το 

μουσικό μας παρελθόν (Global Heritage, 2022). 

 

Ψηφιοποίηση της Μουσικής Κληρονομιάς 

Χάρη σε υπηρεσίες ροής όπως το Spotify, το Apple Music, το YouTube, το Tidal, το Soundcloud, 

ακόμη και μουσική κληρονομιά που χρονολογείται από εκατοντάδες χρόνια μπορεί κανείς να 

βρει και να ακούσει στο διαδίκτυο. Αυτές οι υπηρεσίες ροής προσφέρουν ασυναγώνιστη 

προσβασιμότητα και δυνατότητα κοινής χρήσης που μπορούν να διατηρήσουν και να 

προσελκύσουν ακροατές σε τραγούδια που θεωρείται ότι έχουν μουσική κληρονομιά. Ωστόσο, 

στις εποχές που προηγήθηκαν της αύξησης των υπηρεσιών ροής, τέτοια μουσική ήταν πιο 

δύσκολο να βρεθεί και να ακούγεται όταν μπορούσε να βρεθεί μόνο σε CD, κασέτες ή βινύλιο. 

Τραγούδια που κατηγοριοποιούνται ως έχοντα μουσική κληρονομιά μπορούν να βρεθούν στο 

διαδίκτυο σε ιστότοπους που περιγράφουν τραγούδια μουσικής κληρονομιάς, με αναλυτικές 

αναλύσεις και εφαρμογές των τραγουδιών, σε συγκεκριμένα σημεία της ιστορίας. Επιπλέον, 

λόγω των υπηρεσιών ροής, αυτά τα τραγούδια μπορούν να βρεθούν σε λίστες αναπαραγωγής 

ροής και να προστεθούν εύκολα σε προσωπικές λίστες αναπαραγωγής. 

 

Ο Ρόλος της Ψηφιακής Τεχνολογίας για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Συσκευές όπως το MP3 player, το CD player, το Vinyl deck και τώρα οι συσκευές όπως το 

Internet, το Spotify, το Soundcloud και το iTunes έχουν παίξει και συνεχίζουν να παίζουν ρόλο 

στη διατήρηση της μουσικής όλων των τύπων. Όλα αυτά επιτυγχάνονται παρέχοντας συνεχή 

πρόσβαση στη διαθέσιμη μουσική σε αυτές τις μορφές. Με συσκευές που βασίζονται σε φυσικά 

αντίγραφα που μπορούν να πωληθούν, να διαπραγματευτούν και να δανειστούν, προωθώντας 

την κοινή χρήση και τη διανομή μουσικής. Με τη σειρά του, διατηρώντας μουσικά είδη και 

εποχές. Οι συσκευές και τα δίκτυα που βασίζονται σε ψηφιακά αντίγραφα και ροή έχουν 

προχωρήσει αυτή τη διατήρηση ένα βήμα παραπέρα παρέχοντας πρόσβαση σε εκατομμύρια 

τραγούδια και καλλιτέχνες, με ένα νέο επίπεδο προσβασιμότητας σε μουσική από 

προηγούμενες και σημερινές γενιές. Το οποίο προωθεί τη διανομή τραγουδιών που θα 

διατηρήσουν για πάντα τα cult κλασικά και τα μουσικά είδη.  



 

86 
Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Είδη όπως η μουσική Blues έχουν τις ρίζες τους στις διακρίσεις και τη δουλεία που 

αντιμετωπίζουν οι Αφρικανοί. Η μουσική Blues αφορά τον αγώνα των μαύρων να επιβιώσουν 

και τις προσπάθειές τους να αποκτήσουν ελευθερία. Επομένως, χρησιμοποιώντας αυτό το είδος 

ως παράδειγμα, αντικατοπτρίζει πώς η μουσική μπορεί να διδάξει, να περιγράψει και να 

εμπνεύσει τους ακροατές να μάθουν για την κοινωνία στο παρελθόν και αυτό θα επηρεάσει τη 

συμπεριφορά και τις ιδεολογίες τους στη σημερινή κοινωνία. 

 

3. 1. 8. Ψηφιακές πηγές και δραστηριότητες 

ΠΗΓΗ 1 

Όνομα και σύνδεσμος. Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής (CMC), www.cmc.ie 

Εισαγωγή. Το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής (CMC) αναγνωρίζει τον μοναδικό ρόλο που παίζει 

η μουσική στην κληρονομιά της Έιρης. Το CMC προωθεί τη σύγχρονη μουσική στην Ιρλανδία 

και τοποθετείται ως αρχείο και κέντρο πόρων για τη νέα ιρλανδική μουσική. Ο ιστότοπος 

συνδυάζει μια επιμελητική προσέγγιση μαζί με μια προσέγγιση που δημιουργείται από την 

κοινότητα πολλών διαδικτυακών τοποθεσιών μουσικής. Υποστηρίζει το έργο επαγγελματιών 

της μουσικής σε όλο το νησί της Ιρλανδίας, συμπεριλαμβανομένων συνθετών, ερμηνευτών, 

εκπαιδευτών και φοιτητών. Παρέχει επίσης μια πολύτιμη πηγή για ένα ευρύ φάσμα κοινού. 

Υπάρχει επίσης ένα αρχείο με έργα μουσικών από όλη τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και τη 

Βόρεια Ιρλανδία. Ο στόχος του ιστότοπου είναι να ηχογραφήσει ψηφιακά και φυσικά και να 

διατηρήσει τη σύγχρονη ιρλανδική μουσική για τις μελλοντικές γενιές. 

Συμβουλές για τον τρόπο χρήσης. Οι πόροι στον ιστότοπο CMC είναι εύκολα προσβάσιμοι. 

Αυτά περιλαμβάνουν βιογραφίες, δείγματα, pdf δειγμάτων σελίδων, βίντεο, podcast με 

δυνατότητα λήψης, ειδήσεις και ένα κατάστημα. Ο ιστότοπος παρέχει μια καλή εικόνα για τη 

σύγχρονη ιρλανδική μουσική. Παρέχει προσωπικές σκέψεις συνθετών και θεωρητική γνώση 

της ιρλανδικής μουσικής, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες πολιτιστικές 

πτυχές της μουσικής. Πριν ορίσετε τις εργασίες, εξερευνήστε τον ιστότοπο με χαλαρό ρυθμό. 

 

Δραστηριότητα 1. Εργασία σε ζευγάρια και συζήτηση σε όλη την ομάδα 

Υλικά που χρειάζονται. Λευκός πίνακας (WB), Διαδραστικός λευκός πίνακας (IWB), Υπολογιστής 

ή τάμπλετ 
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Σκοπός. Αξιολογήστε τον ιστότοπο με βάση τα δείγματα ψηφιακής μουσικής, τις βιογραφίες του 

συνθέτη, τα podcast και τις συνεντεύξεις του.  

A. Θα αποκτούσε ένας χρήστης καλύτερη κατανόηση της ιρλανδικής κλασικής, λαϊκής και 

σύγχρονης μουσικής με βάση το περιεχόμενο του ιστότοπου CMC; Δώστε παραδείγματα. 

B. Θα αποκτήσουν οι χρήστες του ιστότοπου μια εικόνα για τις θεωρητικές και τεχνικές 

πτυχές της ιρλανδικής μουσικής που παρουσιάζεται στον ιστότοπο CMC; Δώστε 

παραδείγματα. 

C. Θα μπορούσε ένας χρήστης να καταλάβει τα κίνητρα πίσω από ένα μουσικό κομμάτι από 

το ψηφιοποιημένο υλικό που παρουσιάζεται στον ιστότοπο; Δώστε παραδείγματα. 

Διαδικασία. Ο εκπαιδευτής ζητά από τους μαθητές να αξιολογήσουν τον ιστότοπο του CMC 

εξετάζοντας το περιεχόμενό του και απαντώντας στις δύο ερωτήσεις εργασίας A, B ή C. Αρχικά, 

οι εκπαιδευόμενοι θα πλοηγηθούν στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τους Συνθέτες, τη Μουσική 

και τα Podcast για να απαντήσουν στις τρεις ερωτήσεις. Στη συνέχεια, θα επιλέξουν υλικό είτε 

από Συνθέτες, Μουσική και, είτε από Podcast για να δώσουν τα παραδείγματα. 

 

Δραστηριότητα 2.  Εργασία σε ζευγάρια 

Υλικά που χρειάζονται. Λευκός πίνακας (WB), Διαδραστικός λευκός πίνακας (IWB), Υπολογιστής 

ή τάμπλετ 

Σκοπός. Αξιολογήστε τη χρηστικότητα του ιστότοπου CMC από απλούς χρήστες, επαγγελματίες 

μουσικούς, καθηγητές μουσικής και μαθητές. 

Διαδικασία.Ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν τον ιστότοπο του 

CMC ως προς την προσαρμοστικότητα του υλικού για τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. 

Πρώτον, οι εκπαιδευόμενοι θα επανεξετάσουν τον βαθμό στον οποίο η μέθοδος παρουσίασης 

του υλικού που έχει επιλεγεί στον ιστότοπο είναι ελκυστική για τους χρήστες, λαμβάνοντας 

υπόψη την ψυχολογία των χρωμάτων και των σχημάτων, τη γραμματοσειρά, το οπτικό υλικό, το 

ενημερωτικό περιεχόμενο, την καταλληλότητα της εικόνας, τη διάταξη, την ευκολία πλοήγησης 

και την προσβασιμότητα. και δεύτερον, πόσο χρήσιμος είναι ο ιστότοπος για όσους επιθυμούν 

να προσαρμόσουν το περιεχόμενο σε άτυπα πλαίσια μάθησης, όπως διδασκαλία στο σπίτι ή 

χρήση από άτυπους δασκάλους.  

 

ΠΗΓΗ 2 
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Όνομα και σύνδεσμος. musictheory.net, www.musictheory.net 

Εισαγωγή. Ο ιστότοπος Music Theory παρέχει δωρεάν ηλεκτρονικά ψηφιοποιημένα 

μαθήματα για όσους επιθυμούν να μάθουν τις τεχνικές πτυχές της μουσικής. Τα μαθήματα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από καθηγητή μουσικής ή μαθητή για αυτοδιδασκαλία. Το 

προσβάσιμο περιεχόμενο περιλαμβάνει Μαθήματα, Ασκήσεις και Εργαλεία. Υπάρχουν 

πρόσθετες καρτέλες για Προϊόντα, Ειδήσεις και Περιεχόμενο. Τα μαθήματα βασίζονται στη 

θεωρία κάτω από τις επικεφαλίδες των Βασικών, Ρυθμός και Μέτρο, Κλίμακες και Βασική 

Σηματοδότηση, Διαστήματα, Συγχορδίες, Διατονικές Χορδές, Πρόοδος Χορδών και 

Ναπολιτάνικα Χορδίες. Αυτά τα μαθήματα περιλαμβάνουν έναν διαδραστικό σχολιασμό με 

γραφικά και η ανάλυση είναι οι συγχορδίες στόχου, τα πλήκτρα, οι κλίμακες, ο μετρητής και 

ο ρυθμός. Υπάρχει επίσης ένα διαδραστικό πληκτρολόγιο για εξάσκηση στην αναπαραγωγή 

της μουσικής. Οι Ασκήσεις χωρίζονται σε Αναγνώριση Προσωπικού, Κατασκευή Προσωπικού, 

Αναγνώριση Πληκτρολογίου, Αναγνώριση Ταστιέρας, Εκπαίδευση Αυτιών και Για Καθηγητές. 

Η σελίδα για καθηγητές είναι προσαρμόσιμη. Όλα τα μαθήματα είναι διαδραστικά με ήχο. Οι 

εργασίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ασκήσεις αναγνώρισης χορδών πολλαπλών 

επιλογών. Η σελίδα Εργαλεία χωρίζεται σε Αριθμομηχανές, Βοηθητικά προγράμματα και για 

το Δάσκαλο. Όλα τα εργαλεία είναι διαδραστικά. 

Συμβουλές για τον τρόπο χρήσης. Οι πόροι στον ιστότοπο musictheory.net είναι εύκολα 

προσβάσιμοι και δεν απαιτούν εγγραφή ή κωδικούς πρόσβασης. Αρχικά, εξερευνήστε τις 

καρτέλες Μαθήματα, Ασκήσεις και Εργαλεία και εξοικειώστε τον εαυτό σας και τους μαθητές 

σας με την αρχιτεκτονική, τη γεωγραφία και το περιεχόμενο του ιστότοπου. 

 

Δραστηριότητα 1. Ατομική εργασία, εποικοδομητική κριτική τάξης 

Υλικά που χρειάζονται. Λευκός πίνακας (WB), Διαδραστικός λευκός πίνακας (IWB), Υπολογιστής 

ή τάμπλετ 

Σκοπός. Για να αξιολογήσετε ένα στοιχείο στη σελίδα Μαθήματα και να αποφασίσετε για την 

καταλληλότητά του για διδασκαλία σε παιδιά, εφήβους ή ώριμους μαθητές. Συνοψίστε το 

περιεχόμενο και μοιραστείτε τις σκέψεις σας με την τάξη. 

Διαδικασία. Ο εκπαιδευτής ζητά από τους μαθητές να αξιολογήσουν το περιεχόμενο της 

σελίδας Μαθήματα. Με την ανασκόπηση και την εξέταση μιας πτυχής του περιεχομένου του, οι 

εκπαιδευόμενοι θα αναφέρουν τη χρηστικότητα, την καταλληλότητα και τον παράγοντα 

«απόλαυσης» για μαθήματα που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες μαθητές. 
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Δραστηριότητα 2. Δραστηριότητα όλης της ομάδας 

Υλικά που χρειάζονται. Λευκός πίνακας (WB), Διαδραστικός λευκός πίνακας (IWB), Υπολογιστής 

ή τάμπλετ 

Σκοπός. Να αξιολογήσει την αισθητική της ιστοσελίδας. Αυτό περιλαμβάνει την αισθητική του 

συνδυασμού χρωμάτων και της τυπογραφίας, τη διάταξη, το περιεχόμενό του και τις 

διαδραστικές εφαρμογές εκμάθησης και συζήτηση για τη φιλικότητα προς τον χρήστη του 

ιστότοπου για νεαρούς μαθητές, εφήβους και ενήλικες.  

Διαδικασία. Ο εκπαιδευτής χωρίζει την τάξη σε μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα συζητά μεταξύ τους 

τις ακόλουθες ερωτήσεις. Τέλος, η τάξη παρουσιάζει τα ευρήματά της. 

1. Είναι ο ιστότοπος δομημένος με διαισθητικό τρόπο; 

2. Είναι εύκολη η πλοήγηση; 

3. Με ποιους τρόπους θα διατηρήσει την προσοχή του χρήστη; 

4. Είναι εύκολο να βρεις πληροφορίες; 

5. Πώς θα ήταν ελκυστική η λειτουργικότητα των εφαρμογών εκμάθησης σε μια μεγάλη 

ποικιλία χρηστών; 

 

ΠΗΓΗ 3 

Όνομα και σύνδεσμος. Free Music Archive (FMA), freemusicarchive.org 

Εισαγωγή. Το Music Archive ιδρύθηκε το 2009 από τον ραδιοφωνικό σταθμό WFMU στο New 

Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ιστότοπος παρέχει πρωτότυπη μουσική ανοιχτού κώδικα 

και άλλο υλικό που προσφέρει πρόσβαση και λήψεις δωρεάν. Ο ιστότοπος λαμβάνει υψηλούς 

μηνιαίους αριθμούς επισκεπτών που κατεβάζουν μουσική για προσωπική ή εκπαιδευτική 

χρήση. Τα είδη μουσικής που διατίθενται στον ιστότοπο ποικίλλουν από Jazz, Classical, Blues, 

International και Pop. Το μενού στην αρχική σελίδα χωρίζεται σε Επιμελητές, Είδη, Τσαρτ, 

Πληροφορίες, Για Μουσικούς και Για Δημιουργούς Ταινιών. Στις καρτέλες Επιμελητές, Είδη 

και Διαγράμματα υπάρχουν κομμάτια με δυνατότητα λήψης από διάφορα είδη, χώρες και 

περιοχές. Η καρτέλα Πληροφορίες παρέχει ένα ιστορικό, τη φιλοσοφία και το κίνητρο για τον 

ιστότοπο. Η καρτέλα For Musicians and For Film Makers παρέχει πληροφορίες και σεμινάρια 

σχετικά με τη μεταφόρτωση μουσικής στο FMA και συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. 
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Υπάρχουν και βιογραφίες καλλιτεχνών. Τα κομμάτια παίζονται σε μια σειρά από στυλ και 

όργανα. Αν και η κύρια γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι τα Αγγλικά, υπάρχουν κομμάτια 

στα Γαλλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά, μεταξύ άλλων. Ο ιστότοπος FMA είναι ένας εικονικός 

χώρος για τη συνεργασία μεταξύ ενός τμήματος όσων ασχολούνται με τη μουσική για 

διασκέδαση, επιχειρήσεις και εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων μουσικών επιμελητών, 

καλλιτεχνών, ραδιοφωνικών σταθμών και μουσικών φεστιβάλ, μεταξύ άλλων. Ο ιστότοπος 

FMA εξηγεί ότι υποκινείται από το Creative Commons και το κίνημα λογισμικού ανοιχτού 

κώδικα. Παρέχει ένα νομικό και τεχνολογικό πλαίσιο καλλιτέχνη, μουσικών και ακροατών για 

να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες της κοινής χρήσης μουσικής. Η FMA στοχεύει επίσης να 

αποζημιώνει τους καλλιτέχνες όπου είναι δυνατόν.  

Συμβουλές για τον τρόπο χρήσης. Οι πόροι στον ιστότοπο του FMA είναι εύκολα 

προσβάσιμοι και δεν απαιτούν εγγραφή ή κωδικούς πρόσβασης. Λόγω του μεγέθους του 

ιστότοπου και της ποσότητας του υλικού, συνιστάται ο εκπαιδευτής και οι μαθητές να 

εξερευνήσουν τον ιστότοπο πριν από το μάθημα για να κατανοήσουν τη γεωγραφία και το 

περιεχόμενό του. 
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Δραστηριότητα 1. Ομαδική εργασία, εποικοδομητική κριτική  στην τάξη 

Υλικά που χρειάζονται. Λευκός πίνακας (WB), Διαδραστικός λευκός πίνακας (IWB), 

Υπολογιστής ή τάμπλετ 

Σκοπός. Να εξερευνήσετε και να συζητήσετε με ποιους τρόπους αυτός ο ιστότοπος είναι ένας 

εκμεταλλεύσιμος πόρος για μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

εκμάθηση γλωσσών (σε άτυπα ή τυπικά πλαίσια μάθησης) 

Πηγαίο υλικό για ένα μάθημα θεάτρου 

Μουσική για ρεσιτάλ χορού 

Υποστηρικτικό κομμάτι για ένα κινηματογραφικό έργο 

Υποδειγματικό υλικό για μαθήματα μουσικής 

Υλικό για την εξερεύνηση της μουσικής και του πολιτισμού μιας συγκεκριμένης περιοχής 

ή χώρας 

Χρήση σε ιατρικές εγκαταστάσεις αποκατάστασης 

Χρήση με μαθητές με προβλήματα όρασης 

Ένα παιδί με ειδικές ανάγκες 

Διαδικασία. Βάλτε τους μαθητές σε μικρές ομάδες. Οι ομάδες συζητούν τις δραστηριότητες πριν 

εξερευνήσουν το περιεχόμενο του ιστότοπου για κατάλληλο υλικό. Μόλις οι εκπαιδευόμενοι 

επιλέξουν το κατάλληλο περιεχόμενο, θα συζητήσουν το περιεχόμενο σε σχέση με το πώς μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στις εννέα δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω. Όλοι από την τάξη 

συναντιούνται και συζητούν τα ευρήματά τους με ηχητικά παραδείγματα. 

Ως επιπλέον δραστηριότητα, η τάξη θα μπορούσε επίσης να επιδείξει μία από τις εννέα 

δραστηριότητες με το επιλεγμένο υλικό της, για παράδειγμα, να προετοιμάσει ένα μάθημα γλώσσας 

ή μια σύντομη θεατρική δραστηριότητα. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Δραστηριότητα 2. Ατομική εργασία, εποικοδομητική κριτική στην τάξη 

Υλικά που χρειάζονται. Λευκός πίνακας (WB), Διαδραστικός λευκός πίνακας (IWB), 

Υπολογιστής ή τάμπλετ 

Σκοπός. Οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν ένα κομμάτι από τον ιστότοπο και να γράψουν ένα σύντομο 

σκετς, διάρκειας μεταξύ 1 και 5 λεπτών, χρησιμοποιώντας ένα μουσικό κομμάτι ή σχολιασμό ως 

υπόκρουση ήχου. 

Διαδικασία. Οι μαθητές εργάζονται ατομικά. Ο μαθητής αφιερώνει 10 λεπτά εξερευνώντας το 

περιεχόμενο της καρτέλας. Στη συνέχεια εντοπίζουν ένα μουσικό κομμάτι ή ένα σχόλιο που μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν στο σκετς τους. Στη συνέχεια ο μαθητής αφιερώνει 30 λεπτά για να 

προετοιμάσει το σκετς. Το σκετς θα πρέπει να διαρκέσει ανά πάσα στιγμή μεταξύ 1 και 5 λεπτών. Στη 

συνέχεια ο μαθητής εκτελεί το σκετς. Στη συνέχεια θα γίνει μια αξιολόγηση από ομοτίμους που θα 

δίνει εποικοδομητική ανατροφοδότηση στην τάξη. 

 

Δραστηριότητα 3. Ατομική εργασία, εποικοδομητική κριτική στην τάξη 

Υλικά που χρειάζονται. Smartphone, υπολογιστή ή ταμπλετ 

Σκοπός. Η μουσική μπορεί να έχει συναισθηματική επίδραση στον ακροατή. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, μπορεί να έχει και φυσική επίδραση. Οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν τέσσερα 

κομμάτια από τον ιστότοπο. Στη συνέχεια τους ζητείται να σκεφτούν πώς τους κάνει να νιώθουν το 

κομμάτι, συναισθηματικά ή σωματικά. Πρέπει να οραματιστούν πού βρίσκονται και να είναι έτοιμοι 

να παίξουν το κομμάτι, να παρουσιάσουν τις σκέψεις τους και να συζητήσουν τη μουσική με τους 

συμμαθητές τους. 

Διαδικασία. Οι μαθητές εργάζονται ατομικά. Αφιερώνουν 10 λεπτά επιλέγοντας υλικό. Στη συνέχεια 

ετοιμάζουν μια σύντομη προφορική παρουσίαση διάρκειας περίπου 3 λεπτών που λέει στην τάξη τις 

συναισθηματικές (και σωματικές) επιπτώσεις που έχει κάθε ένα από τα τέσσερα μουσικά κομμάτια. 

 

Δραστηριότητα 4. Ομαδική εργασία, εποικοδομητική κριτική στην τάξη 

Υλικά που χρειάζονται. Λευκός πίνακας (WB), Διαδραστικός λευκός πίνακας (IWB), 

Υπολογιστής ή τάμπλετ, Smartphone 

Σκοπός. Η μουσική μπορεί να βοηθήσει τα νευροαποκλίνοντα παιδιά να ξεπεράσουν τις μαθησιακές 

δυσκολίες. Μπορεί να τονώσει τη γνωστική λειτουργία και την ανάπτυξη της γλώσσας. Οι μαθησιακές 

δυσκολίες ξεκινούν με την ακουστική επεξεργασία. Ενώ η ακοή ενός παιδιού είναι υγιής, βρίσκουν 

πρόκληση την επεξεργασία και την κατανόηση αυτού που ακούει. Μερικά παιδιά δεν μπορούν να 

επεξεργαστούν σωστά τον ήχο, άλλα παιδιά έχουν ελλειμματική προσοχή. Άλλοι έχουν προβλήματα 

με την ορθογραφία, τη γραφή και τη συνολική μάθηση, ειδικά την ανάγνωση. Η μουσική ενισχύει την 

ακουστική επεξεργασία επειδή η μουσική επεξεργάζεται και στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Η 

μουσική έχει επίσης άλλα οφέλη, όπως το να βοηθά τα παιδιά να ξεπεράσουν συναισθηματικά 

τραύματα, σωματικές βλάβες, κατάθλιψη ή ψυχολογικές καταστάσεις. 

Διαδικασία. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και επινοούν ένα σχέδιο μαθήματος που θα 

χρησιμοποιηθεί με μία από τις ακόλουθες ομάδες: νευροαποκλίνοντα παιδιά, έναν έφηβο που 

αναρρώνει από χειρουργική επέμβαση, κάποιον με κατάθλιψη. Κατά τη σύνταξη του σχεδίου 

μαθήματός σας, σκεφτείτε τον τύπο του μαθητή σύμφωνα με τον Howard Gardner’s Theory of 

Multiple Intelligences (2011) που υποδηλώνει ότι υπάρχουν 8 τύποι μαθητών. 

Αφού ετοιμάσετε το σχέδιο μαθήματός σας, παρουσιάστε το στην υπόλοιπη ομάδα για αξιολόγηση 

και εποικοδομητική ανατροφοδότηση. 
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γνώση δεξιότητες στάσεις 

Βασικές γνώσεις μουσικών 
ειδών 

Αναγνωρίστε τη σημασία της 
πληροφορικής υπό το φως του 
σύγχρονου μουσικού κόσμου 

Επίγνωση της ανάγκης για 
ψηφιακές ικανότητες στον 
σύγχρονο κόσμο του σήμερα 

Βασικές γνώσεις για το πώς 
συμβάλλει στην προσωπική, 
περιφερειακή, εθνική και 
παγκόσμια κουλτούρα. 

Προσδιορίστε ευκαιρίες για 
διδασκαλία και μάθηση μέσω 
της ψηφιοποίησης της 
μουσικής 

Willingness to engage with 
digital technologies 

Πρακτική γνώση για τον τρόπο 
αναγνώρισης υλικών για ένα 
μάθημα μουσικής 

Συνδυάστε τη μουσική με τις 
παραστατικές τέχνες 

Προθυμία προσέγγισης των 
ψηφιακών τεχνολογιών με 
ηθικό, ασφαλή και υπεύθυνο 
τρόπο 

Πρακτικές γνώσεις για το πώς 
να βρείτε χρήσιμους πόρους 
που σχετίζονται με τη μουσική 

Προσδιορίστε ευκαιρίες για 
χρήση μουσικής με άτομα που 
παρουσιάζουν μαθησιακές 
δυσκολίες 

Ανοιχτότητα στη συνεργασία 
με ψηφιακές τεχνολογίες με 
στοχαστική και κριτική 
νοοτροπία 

Η πραγματική γνώση των 
τρόπων μάθησης και 
διδασκαλίας της μουσικής 
ψηφιοποιείται στις μέρες μας 

 Προθυμία για δημιουργία 
ψηφιακού μουσικού 
περιεχομένου που θα 
συνδυάζεται με τις 
παραστατικές τέχνες 

 

 

3. 2. Εικαστικές Τέχνες                                                                                                                                       

Για προσωπικό πολιτιστικών ιδρυμάτων με δεξιότητες στην πληροφορική, το LOD και τα 

ψηφιακά μέσα. 

3. 2. 1. Παρουσίαση πολιτιστικών φορέων  

Η Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη (NUK) είναι ένα δημόσιο πολιτιστικό ίδρυμα. Η 

βιβλιοθήκη ιδρύθηκε από τη Δημοκρατία της Σλοβενίας και χρηματοδοτείται κυρίως από το 

Υπουργείο Πολιτισμού. 



 

94 
Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Είναι η κύρια βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα για ανθρωπιστικές και κοινωνικές 

επιστήμες, η νομική βιβλιοθήκη της Σλοβενίας και το αξιόπιστο ψηφιακό αποθετήριο για την 

πολιτιστική και επιστημονική κληρονομιά της Σλοβενίας. 

 

Καλύτερες πρακτικές IT, LOD και ψηφιακών μέσων 

Το NUK χρησιμοποιεί ψηφιακά μέσα και τεχνολογία πληροφοριών για να εκτελεί τα εργασιακά 

του καθήκοντα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, καθώς και για να παρέχει πρόσβαση σε 

ποικίλο υλικό βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικές εκδόσεις. Για την αναζήτηση υλικού και 

πληροφοριών, η βιβλιοθήκη προσφέρει διάφορους καταλόγους, βάσεις δεδομένων και άλλους 

πόρους και υπηρεσίες πληροφοριών. Καθώς η τεχνολογία των πληροφοριών εξελίσσεται, 

αναπτύσσονται επίσης νέα εργαλεία αναζήτησης και εμφάνισης περιεχομένου. Τα 

μεταδεδομένα είναι απαραίτητα για την οργάνωση και την επιλεκτική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο. 

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο συλλογής, διαχείρισης και διάδοσης των 

πληροφοριών. Ο στόχος δεν είναι πλέον μόνο το ίδιο το ψηφιοποιημένο προϊόν, αλλά πιο 

εξελιγμένες λύσεις ή πρόσθετες λειτουργίες που επιτρέπουν μια εξατομικευμένη εμπειρία 

ψηφιακού περιεχομένου. 

 

Υφιστάμενες Πρακτικές στη Διδακτική και Μαθησιακή Διαδικασία 

Η τεχνολογία της πληροφορίας επηρεάζει τις εργασιακές διαδικασίες εδώ και δεκαετίες, οι 

περισσότερες από τις οποίες είναι πλέον πλήρως ψηφιοποιημένες. Η τεχνολογία σίγουρα βοηθά 

επίσης τη μάθηση και τη διδασκαλία. 

Η Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη στοχεύει να παρέχει στο κοινό πρόσβαση στην 

πολιτιστική κληρονομιά της Σλοβενίας και σε πόρους που σχετίζονται με τη διδασκαλία και την 

έρευνα. Η ψηφιοποίηση βοηθάει πολύ σε αυτόν τον τομέα. 

Η NUK δημιουργεί επίσης εργαλεία για ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση σε ψηφιακό 

περιεχόμενο. Η βιβλιοθήκη είναι ένα κέντρο γνώσης που στοχεύει στη δια βίου εκπαίδευση των 

Σλοβένων και στην αύξηση του πολιτιστικού και μορφωτικού τους επιπέδου και των δεξιοτήτων 

πληροφοριακής παιδείας. 

Ειδικές συλλογές βιβλιοθηκών προορίζονται επίσης για επιστημονική έρευνα σε βάθος και 

ακαδημαϊκή εργασία. Μαζί με τα τακτικά τους καθήκοντα, οι εθνικές βιβλιοθήκες δημιουργούν 
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συνήθως ειδικές συλλογές όπου οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν μια εξαιρετική επισκόπηση 

συγκεκριμένων τμημάτων. 

 

3. 2. 2.Ο ρόλος της νεολαίας 

Η Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη είναι η βιβλιοθήκη όλων των Σλοβένων. Ιδιαίτερη 

μέριμνα δίνεται επίσης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα, για τους οποίους 

λειτουργούν ως πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, ιδίως μέσω της παροχής υλικού, ηλεκτρονικών 

πόρων, χώρου μελέτης, βοήθειας στην έρευνα και κατάρτισης στην ανεξάρτητη χρήση των 

πόρων. Τα προγράμματα, οι εκθέσεις και οι παρουσιάσεις έχουν σχεδιαστεί έχοντας όλα αυτά 

κατά νου για να ευχαριστήσουν το ευρύτερο δυνατό κοινό-στόχο. Φυσικά, οι μικροί επισκέπτες, 

ιδιαίτερα οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίνουν ιδιαίτερη 

προσοχή όταν οργανώνουν ξεναγήσεις στη βιβλιοθήκη. 

 

Συμμετοχή Νέων 

Οι χρήστες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της βιβλιοθήκης. Πολλοί επισκέπτες, χρήστες και 

μέλη είναι μαθητές, συμπεριλαμβανομένων μαθητών δημοτικού. Το περιεχόμενο της 

βιβλιοθήκης προσαρμόζεται στην ηλικία και τις προτιμήσεις των επισκεπτών της. Αξίζει να 

επισημανθούν οι διάφορες συνεργασίες, όπως με τη Σχολή Σχεδιασμού και Φωτογραφίας της 

Λουμπλιάνα, τη Σχολή Φυσικών Επιστημών και Μηχανικών και την Ακαδημία Καλών Τεχνών και 

Σχεδίου, που συνεργάζονται εδώ και πολλά χρόνια για τη διοργάνωση εκθέσεων στη 

βιβλιοθήκη. κτίριο. Τέτοιες συνεργασίες έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιμες, καθώς 

επιτρέπουν την επαφή, την ανταλλαγή απόψεων και την καλύτερη κατανόηση της νεότερης 

γενιάς μελλοντικών χρηστών, που ταυτόχρονα μπορούν να συνδημιουργήσουν τη βιβλιοθήκη. 

Δυνατότητες επισκεπτών να κάνουν σχόλια. 

 

Τα σχόλια και η εποικοδομητική κριτική των χρηστών είναι απαραίτητα για τη βελτίωση και την 

ανάπτυξη των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, γι' αυτό και πραγματοποιούνται τακτικές έρευνες 

ικανοποίησης των χρηστών από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης της NUK με τη μορφή ερευνών 

και ομάδων εστίασης. Οι χρήστες μπορούν να έρχονται σε επαφή καθημερινά με διάφορους 

τρόπους στον ιστότοπο της βιβλιοθήκης, καθώς και μέσω όλων των ιστοσελίδων κοινωνικής 
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δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube), που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για 

αμφίδρομη επικοινωνία. 

Στο πλαίσιο της προώθησης του EODOPEN, η NUK απευθύνεται επίσης σε χρήστες για να δώσει 

προτάσεις για ψηφιοποίηση. 

 

3. 2. 3. Μελλοντικές δυνατότητες 

Οι Στόχοι των Πολιτιστικών Ιδρυμάτων 

Η βιβλιοθήκη είναι αφοσιωμένη στη μεταφορά γνώσης και στοχεύει να προσφέρει στους 

χρήστες περισσότερες πηγές πληροφοριών και περισσότερο υλικό. Σκοπεύουν να 

ψηφιοποιήσουν τις σλοβενικές βιβλιοθήκες και να αναπτύξουν εργαλεία για ευκολότερη και 

ταχύτερη πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο. Θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις σλοβενικές 

βιβλιοθήκες και τη βιβλιοθηκονομία, να διαδίδουν γνώσεις και να ανταλλάσσουν εμπειρία, 

τόσο στη Σλοβενία όσο και στο εξωτερικό. 

Ορισμένο ψηφιοποιημένο περιεχόμενο δεν είναι φιλικό προς τον χρήστη και δεν είναι 

κατάλληλο για κινητές συσκευές και άλλες φορητές συσκευές. Το έργο EODOPEN στοχεύει στη 

δημιουργία 15.000 τεμαχίων ψηφιακά προσβάσιμου υλικού από τον 20ο και τον 21ο αιώνα. 

Στόχος είναι να διατεθεί το υλικό στους χρήστες σε διάφορες μορφές και να διασφαλιστεί ότι 

είναι προσβάσιμο σε χρήστες κινητών συσκευών. Ορισμένα υλικά θα προσαρμοστούν στις 

ανάγκες των τυφλών και των χρηστών με μειωμένη όραση. 

 

Πολιτιστικές Τάσεις και Τρέχουσες Στάσεις 

Τα ανοιχτά συνδεδεμένα δεδομένα χρησιμοποιούνται ήδη. Εάν το περιεχόμενο κοινοποιείται 

στην Europeana, τα Wikidata και τα geonames LOD χρησιμοποιούνται ήδη. Αυτό καθιστά τα 

δεδομένα πιο ευρέως προσβάσιμα και χρησιμοποιήσιμα σε διαφορετικές γλώσσες. 

Είναι απαραίτητο να αγκαλιάσουμε νέες ιδέες και να προσαρμοστούμε στις αλλαγές που 

επιφέρει η εξέλιξη της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Το NUK ενθαρρύνει και υποστηρίζει 

την καινοτομία σε όλους τους τομείς. 

 

Θετικές Αλλαγές και Περαιτέρω Βελτίωση 
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Τι μπορεί να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές και περαιτέρω βελτίωση; Πώς να διασφαλίσετε ότι 

ολόκληρη η ομάδα του ιδρύματος έχει δεξιότητες στο IT, το LOD και τα ψηφιακά μέσα; 

Την τελευταία δεκαετία, τα πολιτιστικά ιδρύματα έχουν επενδύσει πολλά στην ψηφιοποίηση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η σλοβενική πολιτιστική πολιτική ενθαρρύνει έντονα τη 

δημιουργία ψηφιακών πόρων, ιδίως μέσω της ψηφιοποίησης. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για 

μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση μεταξύ των θεσμών, για τη διεύρυνση των οριζόντων, κάτι που 

απαιτεί περισσότερη δέσμευση. Η NUK ενθαρρύνει ενεργά την ανάπτυξη των σλοβενικών 

βιβλιοθηκών και της βιβλιοθηκονομίας, τη διάδοση γνώσεων και την ανταλλαγή εμπειριών, στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

 

Για προσωπικό πολιτιστικών ιδρυμάτων χωρίς δεξιότητες στην πληροφορική, το LOD και τα 

ψηφιακά μέσα. 

 

3. 2. 4.Παρουσίαση πολιτιστικών φορέων 

Το Μουσείο Dolenjska είναι ένα δημόσιο ίδρυμα που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και τον Δήμο του Novo mesto. Είναι ένα περιφερειακό μουσείο που καλύπτει τους 

τομείς της αρχαιολογίας, της εθνολογίας, της πολιτιστικής ιστορίας και της ιστορίας και της 

ιστορίας της τέχνης. Το μουσείο διαθέτει επίσης μια εξαιρετικά ανεπτυγμένη υπηρεσία 

διδασκαλίας και η γκαλερί Božidar Jakec και τα κλαδιά Kočevski rog αποτελούν επίσης μέρος 

του μουσείου. 

Τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι: η έλλειψη επενδυτικών κεφαλαίων και η έλλειψη επαρκούς 

προσωπικού. 

Υπάρχουν επίσης προβλήματα με την πρόσβαση στο μουσείο, η οποία είναι ανεπαρκής, ειδικά 

για ομάδες που φτάνουν με λεωφορεία. Τα λεωφορεία πρέπει να σταματούν σε μια πολύ 

μακρινή στάση λεωφορείου, κάτι που αποθαρρύνει πολλούς ανθρώπους από το να 

επισκεφτούν το μουσείο. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ρυθμός της ζωής γίνεται 

πιο γρήγορος και ότι οι άνθρωποι εκτιμούν τον ελεύθερο χρόνο τους, τον οποίο τείνουν να 

αφιερώνουν στην περαιτέρω εκπαίδευση, παρακολουθώντας διάφορες εκδηλώσεις και άλλες 

δραστηριότητες αναψυχής. Δεδομένου ότι η αποστολή ενός μουσείου δεν είναι μόνο η φύλαξη, 

η οποία περιλαμβάνει τα βασικά καθήκοντα του μουσείου, είναι επίσης απαραίτητο να 

προστεθούν νέες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες είναι σύμφωνες με την εποχή 

και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες ενός ολοένα και πιο απαιτητικού κοινού. 
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Οι Στόχοι ενός Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται στους τομείς της αρχαιολογίας, της εθνολογίας, της 

πολιτιστικής ιστορίας, της ιστορίας και της ιστορίας της τέχνης. Επιπλέον, δραστηριοποιείται 

στον τομέα των δραστηριοτήτων γκαλερί και διαθέτει υπηρεσία διδασκαλίας και υπηρεσία 

συντήρησης και αποκατάστασης αρχαιολογικού υλικού. 

Το μουσείο είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για τη συλλογή, καταγραφή, μελέτη, τεκμηρίωση, 

διατήρηση, προστασία, έρευνα και παρουσίαση της κινητής πολιτιστικής κληρονομιάς της 

περιοχής για την οποία είναι υπεύθυνο στο μουσειακό δίκτυο. Μέσω μόνιμων και προσωρινών 

εκθέσεων, το Μουσείο διασφαλίζει ότι η κινητή κληρονομιά παρουσιάζεται σωστά στο ευρύ 

κοινό. Μια πολύ σημαντική αποστολή του μουσείου είναι η διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, και στη συνέχεια η παρουσίασή της με τον κατάλληλο τρόπο σε ένα ευρύτερο 

κοινό μέσω εκθέσεων. Το κοινό-στόχος είναι όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό και την 

οπτική κληρονομιά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά το μουσείο έχει επίσης στο μυαλό του 

ένα ευρύτερο τμήμα. 

Το προσωπικό θέλει να αυξήσει τη διεθνή συνεργασία τόσο στον εκθεσιακό όσο και στον 

επαγγελματικό τομέα για να συνεχίσει την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού. 

Επιθυμούν επίσης να στήσουν μια μόνιμη έκθεση για την ιστορία του Novo mesto, για την οποία 

θα πρέπει να παρασχεθεί επιπλέον χώρος. 

Το μουσείο θέλει επίσης να ολοκληρώσει την ενοποιημένη τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση 

ολόκληρης της μουσειακής συλλογής και να τη συνδέσει με ταυτόχρονο έλεγχο και απογραφή 

μουσειακών αντικειμένων έως το 2020. 

Στο μέλλον, θα πρέπει να εξεταστεί η διοργάνωση ενός Διεθνούς Αρχαιολογικού Συμποσίου στο 

Μουσείο Dolenjska, στο οποίο θα συμμετέχουν και άλλοι φορείς και θα έχει πιο θετικά 

αποτελέσματα. 

 

 

 

3. 2. 5. Πιθανές λύσεις 

Πιθανές αλλαγές χωρίς πρόσθετους πόρους 
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Για να γίνει ένα μουσείο ένας σύγχρονος θεσμός, πρέπει επίσης να εκσυγχρονίσει και να 

αναβαθμίσει τους εκθεσιακούς, εργασιακούς και αποθηκευτικούς του χώρους. Η τοποθεσία 

στην Παλιά Πόλη είναι πλεονέκτημα για τους επισκέπτες, αλλά περιορίζει τη δυνατότητα 

επέκτασης. 

Χωρίς πρόσθετους πόρους, ιδιαίτερα οικονομικούς, είναι δύσκολο να γίνουν αλλαγές. Το 

Μουσείο προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την παροχή 

τακτικής χρηματοδότησης για τη συντήρηση πολιτιστικών μνημείων εθνικής σημασίας. Οι 

αλλαγές θα πρέπει να εισαχθούν σταδιακά και σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες. 

Το μουσείο πρέπει να βελτιώσει την κατάστασή του μέσα από ένα ευρύ φάσμα μουσειακών 

δραστηριοτήτων. Ωστόσο, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συμπληρώνεται με ουσιαστικό 

τρόπο από άλλο εκθεσιακό περιεχόμενο που κρίνεται ότι ενδιαφέρει το ίδρυμα, ότι θα έχει 

θετικό οικονομικό αντίκτυπο και θα αυξήσει τον αριθμό των επισκεπτών του μουσείου. 

Οι εκδηλώσεις θα πρέπει να βασίζονται δημιουργικά και οι επισκέπτες θα πρέπει να 

αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε μια κοινωνική εκδήλωση εκτός από το επαγγελματικό 

περιεχόμενο που παρέχει η έκθεση. 

Πρέπει να αναζητούνται συνεχώς τρόποι προσέγγισης ενός ευρύτερου κοινού ως προϋπόθεση 

για τον ανταγωνισμό και την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. 

 

Συνεισφορά του Έργου στον Πολιτιστικό Θεσμό 

Το Μουσείο συμφωνεί ότι είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα ελκυστικές, 

ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Η σύγχρονη και ομοιόμορφη ψηφιοποίηση του υλικού του 

μουσείου σίγουρα θα οδηγούσε σε θετικές αλλαγές. Οι συλλογές θα γίνουν ακόμη πιο ορατές 

και προσβάσιμες. Η μάθηση με ψηφιακά εργαλεία βελτιώνει την κατανόηση του πολιτιστικού 

περιεχομένου, θα αύξανε το ενδιαφέρον μεταξύ των νέων και, ως εκ τούτου, περισσότεροι 

άνθρωποι θα επισκέπτονταν μουσεία και γκαλερί. 

 

Ηγέτες στον Θεσμό 

Το μουσείο παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση στο προσωπικό του. 

Οι θεμελιώδεις αρετές του προσωπικού του Μουσείου είναι: αφοσίωση στο έργο τους και 

υψηλή επαγγελματική επάρκεια, πάνω στα οποία πρέπει να οικοδομηθεί το μέλλον του 

ιδρύματος. Η σημερινή γενιά εργαζομένων έχει επιτύχει καλά αποτελέσματα, ξεπερνώντας τους 



 

100 
Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

προκατόχους της, και η φήμη του Μουσείου Dolenjska αυξάνεται τόσο στο εσωτερικό όσο και 

στο εξωτερικό. 

Η ποιότητα της ομάδας των επαγγελματιών, το περιβάλλον του μουσείου και ο πλούτος της 

πολιτιστικής κληρονομιάς που συλλέγεται και διατηρείται προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες 

στο ίδρυμα να γίνει ακόμη πιο σημαντικό τα επόμενα χρόνια και να ξεπεράσει το τρέχον πεδίο 

του. 

 

3. 2. 6. Συμμετοχή διαφορετικών ομάδων 

Συμμετοχή Διαφορετικών Ομάδων για Αλλαγές 

Το μουσείο συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια με μια ομάδα συνταξιούχων που συμμετέχουν 

ως εθελοντές και θα μπορούσε να εμπλέκει και νέους πιο συχνά, αν έδειχναν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον. 

Η σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η διατήρηση του οπτικού γραμματισμού στον 

σημερινό υπερ-οπτικό κόσμο είναι ζωτικής σημασίας. Η γνώση της ανάγνωσης εικόνων είναι μια 

από τις ικανότητες που στον σημερινό κόσμο, τόσο στην καθημερινή μας ζωή όσο και στις 

κοινωνικές μας ενέργειες, αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της κατανόησης του 

κόσμου μας. 

 

Συμμετοχή Διαφορετικών Ομάδων για Αλλαγές 

Οι νέοι μπορούν αναμφίβολα να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους στην ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών. Το μουσείο συνεργάζεται επίσης με μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναλάβουν πρακτική άσκηση και διακοπές. Το μουσείο 

συνεργάζεται με νέους όπου μπορούν να καλύψουν τα κενά προσωπικού. Ειδικά όταν πρόκειται 

για μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακή επικοινωνία. Γι' αυτό τους αρέσει να 

συνεργάζονται με τεχνικούς μέσων. Αυτές οι συνεργασίες έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες. Το 

μουσείο επιτελεί ποιοτικό διδακτικό έργο, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ νηπιαγωγείων και 

σχολείων και, με αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας μορφωμένο και ενημερωμένο κοινό. 

 

Προσβασιμότητα σε Άτομα με Αναπηρία 
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Το μουσείο έχει συνεργαστεί με άτομα με σωματικές αναπηρίες στο παρελθόν, αλλά δεν έχουν 

σημειώσει σημαντική πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, καθώς φαίνεται να υπάρχει χαμηλή αποδοχή 

σε αυτό το δημογραφικό στοιχείο, παρόλο που όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσουν 

τις εκδηλώσεις. Οι πολιτιστικοί εργαζόμενοι κάνουν ό,τι μπορούν για να φιλοξενήσουν όλους 

τους ανθρώπους. Το προσωπικό έχει δεσμευτεί να κάνει τα κτίρια πιο προσβάσιμα σε άτομα με 

ειδικές ανάγκες. Τα επίπεδα μεταξύ των ταράτσων στην εξωτερική αυλή πρέπει να αφαιρεθούν 

ή να γίνουν ράμπες. 

 

3. 2. 7. Κληρονομική πτυχή 

 

Εικαστικές Τέχνες Εθνική και Παγκόσμια Κληρονομιά 

Κάθε έργο που εκδίδεται ως έκδοση θεωρείται πολιτιστική κληρονομιά. Το έργο τέχνης 

φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη σύμφωνα με το νόμο. NUK βάσει του Νόμου για την Υποχρεωτική 

Αντιγραφή Εκδόσεων. 

Τα καθήκοντα των Κρατικών Αρχείων εκτελούνται από τα Αρχεία της Δημοκρατίας της 

Σλοβενίας, που είναι όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Εάν το καλλιτεχνικό προϊόν είναι, για παράδειγμα, ταινία, αποστέλλεται στην Ταινιοθήκη της 

Σλοβενίας. Η Ταινιοθήκη είναι μια από τις μονάδες των Αρχείων της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. 

Ένα έργο τέχνης μπορεί να θεωρηθεί ως κληρονομιά όταν πληροί τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην πολιτική συλλογής πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Για παράδειγμα, ένα 

επαληθευμένο έργο τέχνης του Božidar Jakac πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί 

πολιτιστική κληρονομιά. 

 

Παραδείγματα Εικαστικής Κληρονομιάς 

Το ψηφιακό περιεχόμενο που δημιουργείται στοχεύει κυρίως στη μελέτη ή την επανερμηνεία 

του παρελθόντος ή στη βελτίωση της εμπειρίας και της πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο. 

Τα αποτελέσματα επαγγελματικών και επιστημονικών προσπαθειών είναι έξυπνα τρισδιάστατα 

συστήματα πλοήγησης ιστού, τρισδιάστατα συστήματα εικονικής πραγματικότητας για εικονική 

ανασυγκρότηση, ανάλυση και εκλαΐκευση της πολιτιστικής κληρονομιάς, σημασιολογικές δομές 

σε τρισδιάστατα μοντέλα, σημασιολογική πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο στον Ιστό, 
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διαφορετικοί τύποι διαδραστικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο κ.λπ. Οι γλωσσολόγοι 

ασχολούνται συχνότερα με την ανάλυση κειμένου και τη σημασιολογική σύνδεση στον Ιστό. Στα 

μουσεία, η τρισδιάστατη μοντελοποίηση και η εικονικοποίηση των εκθεμάτων ή η ενσωμάτωση 

με την αρχαιολογία είναι πιο συνηθισμένες. Η ψηφιακή τέχνη αναδύεται επίσης, επιτρέποντας 

μια διαφορετική εμπειρία του έργου τέχνης και μεγαλύτερη ενασχόληση με τους χρήστες του. 

 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Σλοβενίας, dLib.si, dLib.si είναι μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που είναι 

διαθέσιμη σε όλους - οποτεδήποτε και οπουδήποτε, μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου. Η 

συλλογή αποτελείται από τα ακόλουθα: 

- πίνακες: τρισδιάστατα αντικείμενα, αρχεία, φωτογραφίες, παρτιτούρες, αφίσες, καρτ 

ποστάλ, χειρόγραφα, απόψεις, χάρτες. 

- κείμενα: εφημερίδες (άρθρα, επιστημονικά άρθρα), βιβλία, εκθέσεις ARRS, εργασίες 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

- πολυμέσα: εικονικές εκθέσεις, ηχογραφήσεις, κτλπ 

 

Προστασία της Εικαστικής Κληρονομιάς 

Το Τμήμα Συντήρησης και Αποκατάστασης της NUK είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση-

αποκατάσταση και ψηφιοποίηση σημαντικού υλικού και κληρονομιών συγγραφέων και 

καλλιτεχνών (εικόνες, φωτογραφικά αρνητικά, έντυπο υλικό κ.λπ.). Η διαδικασία ψηφιοποίησης 

πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο φυσικό ή αναλογικό αντικείμενο 

καταγράφονται πλήρως. - με όλες τις λεπτομέρειες σε φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, έργα 

τέχνης, χάρτες κ.λπ. Το αντικείμενο πρέπει να έχει την υψηλής ποιότητας ψηφιακή του έκδοση. 

Το τρισδιάστατο αντικείμενο θα πρέπει επίσης να καταγράφεται με διαδικασίες 3D 

ψηφιοποίησης, όπου είναι εφικτό, από όλες τις πλευρές. 

Σήμερα, ο στόχος δεν είναι πλέον μόνο «ακαθάριστα» προϊόντα ψηφιοποίησης, αλλά πιο 

εξελιγμένες λύσεις ή πρόσθετες λειτουργίες που επιτρέπουν μια εξατομικευμένη εμπειρία 

ψηφιακού περιεχομένου. 

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Συντήρησης των Αρχείων της Δημοκρατίας της Σλοβενίας είναι 

επίσης υπεύθυνο για τις διαδικασίες αποκατάστασης και συντήρησης, την προληπτική φυσική 

προστασία των αρχειακών αρχείων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το Κέντρο 

συνεργάζεται με αρχειονόμους, βιβλιοθηκονόμους, επιμελητές, ιδιοκτήτες γκαλερί και άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που κινδυνεύει. 
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Συγκεκριμένες μέθοδοι συντήρησης και αποκατάστασης επαφίονται στην επαγγελματική κρίση 

των ειδικών αποκατάστασης, ενώ η ευθύνη για τις συνθήκες αποθήκευσης βαρύνει κυρίως την 

ευρύτερη κοινωνία, η οποία συχνά δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη την ανάγκη τέτοιων 

επενδύσεων. 

Αρχικά, το έργο τέχνης αποθηκεύεται σωστά σε ένα πασπαρτού χωρίς οξύ, αφαιρούνται όλες οι 

επιβλαβείς ουσίες (π.χ. κολλητικές ταινίες) και, στη συνέχεια, αποθηκεύεται προσεκτικά σε 

αποθήκη με κατάλληλη υγρασία και θερμοκρασία. Η καταχώριση στο βιβλίο απογραφής δίνει 

στο έργο ένα καθεστώς που προστατεύεται από το νόμο για την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς.  

 

Ψηφιοποίηση της Εικαστικής Κληρονομιά 

Οτιδήποτε δεν έχει άδεια χρήσης βάσει PDM (Σήμα Δημόσιου Τομέα) προστατεύεται. Ορισμένα 

αντικείμενα διαθέτουν μία από τις άδειες CC. 

Οι δημοσιεύσεις που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας Υποχρεωτικών Εκδόσεων, οι οποίες 

έχουν έγκυρα πνευματικά δικαιώματα, είναι διαθέσιμες στη NUK. Διαθέτει εικονογραφικό 

υλικό, πορτρέτα, φωτογραφίες, σειρά χειρογράφων και άλλη γραπτή πολιτιστική κληρονομιά. 

Τα αποτελέσματα της ψηφιοποίησης έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, καθιστώντας την 

πολιτιστική κληρονομιά προσβάσιμη στο ευρύτερο κοινό. 

Δεν είναι σαφές πόσο η εικαστική τέχνη είναι ψηφιοποιημένη στη Σλοβενία σήμερα. Το 2008, 

το 56% των αντικειμένων στα εθνικά μουσεία ήταν τεκμηριωμένα αναλογικά και το 17% 

ψηφιακά, ενώ στα περιφερειακά μουσεία το ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο, με το 18% των 

αντικειμένων να τεκμηριώνονται αναλογικά και μόνο το 6% ψηφιακά. Η Υπηρεσία Κινητής 

Κληρονομιάς και Μουσείων (σε συνεργασία με τον ξένο οργανισμό KulturAgenda) ανέλαβε την 

αξιολόγηση ξανά το 2016. Κύριος στόχος του έργου ήταν να αξιολογήσει και να αναλύσει τις 

τρέχουσες πρακτικές και την επεξεργασία της τεκμηρίωσης, την ψηφιοποίηση συλλογών και την 

προσβασιμότητα των δεδομένων σε 49 μουσεία με δημόσια χρηματοδότηση. 

 

Ο Ρόλος της Ψηφιακής Τεχνολογίας στη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Η ψηφιοποίηση καθιστά την πολιτιστική κληρονομιά προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό και 

συμβάλλει στην ανάδειξη της εικόνας της χώρας ή της τοπικής περιοχής. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 

της Σλοβενίας, για παράδειγμα, είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, καθώς οι πόροι 
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πληροφοριών είναι ανοιχτά προσβάσιμοι σε όλους τους χρήστες και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες 

προσεγγίζουν ένα ευρύτερο κοινό από τις «κλασικές» βιβλιοθήκες. Ο πληθυσμός των πιθανών 

χρηστών είναι παγκόσμιος με ένα ευρύ φάσμα αναγκών πληροφοριών. 

Είναι επίσης ένας τρόπος διατήρησης της κληρονομιάς. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει αλλάξει τον 

τρόπο συλλογής, διαχείρισης και διάδοσης των πληροφοριών. Ο στόχος δεν είναι πλέον απλώς 

«ακαθάριστα» προϊόντα ψηφιοποίησης, αλλά πιο εξελιγμένες λύσεις ή πρόσθετες λειτουργίες 

που επιτρέπουν μια εξατομικευμένη εμπειρία ψηφιακού περιεχομένου. 

Το ψηφιακό περιεχόμενο που δημιουργήθηκε και τα συνοδευτικά δεδομένα παρέχουν 

πολύτιμες πληροφορίες για ερευνητές σε διάφορους τομείς στην αξιολόγηση, τη διατήρηση, 

την αποκατάσταση και τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η επαναχρησιμοποίηση 

ψηφιακού περιεχομένου επιτρέπει την πολυεπίπεδη -τόσο χωρική όσο και χρονική- αντίληψη 

της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το μουσείο προσπαθεί επίσης να εισαγάγει νέες τεχνολογίες και νέους τρόπους προβολής 

συλλογών και εκθέσεων (εικονική περιήγηση, χρήση smartphone κ.λπ.) για να συμπληρώσει την 

παρουσίαση παραδοσιακών εκθέσεων και να εισαγάγει σύγχρονες τεχνικές έρευνας, οι οποίες 

έχουν ήδη αναπτυχθεί καλά στο εξωτερικό, αλλά εξακολουθούν να υστερούν στη Σλοβενία. 

Για να ανέβει η ποιότητα, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς για τις νέες 

τάσεις σε όλο τον κόσμο και να τις χρησιμοποιούν στη δουλειά τους. Ένα ξεκάθαρο όραμα για 

εξέλιξη, η εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και ο επαγγελματισμός είναι η βάση για την επιτυχία 

στους σημερινούς ταραγμένους καιρούς και τις δύσκολες οικονομικές και χρηματοοικονομικές 

συνθήκες. 

 

 

3. 2. 8. Ψηφιακές Πηγές και Δραστηριότητες                                                                                                    . 

 

ΠΗΓΗ 1 

Όνομα και σύνδεσμος. Google Arts and Culture,  https://artsandculture.google.com 

Εισαγωγή. Το Google Arts & Culture είναι μια διαδικτυακή πύλη για πραγματικές συλλογές 

τέχνης, πολιτισμού και ιστορικών στοιχείων. Η πύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελέτη, 

έρευνα, διδασκαλία, δραστηριότητες επίδειξης, τέχνη, ψυχαγωγία. Αναπτύχθηκε μέσω 

στενής συνεργασίας μεταξύ της Google και συνεργατών τεχνών όπως μουσεία σε όλο τον 
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κόσμο. Από την άποψη της εκπαίδευσης, αυτό καθιστά διαθέσιμο ένα πλήθος πλούσιου 

πολιτιστικού περιεχομένου από την τάξη. 

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης και εκπαιδευτικά 

εργαλεία.  

Συμβουλές για τον τρόπο χρήσης. Η εφαρμογή είναι δωρεάν για λήψη και χρήση, όπως και 

ο ιστότοπος. Μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας έναν Λογαριασμό Google, ο οποίος 

σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ό,τι θέλετε για εύκολη πρόσβαση αργότερα – κάτι σαν 

σελιδοδείκτης των καλύτερων κομματιών σας. 

 

Δραστηριότητα 1: Εξέταση ψηφιακού και ψηφιοποιημένου περιεχομένου. 

Υλικά που χρειάζονται. Υπολογιστές, smartphone ή υπολογιστές tablet. 

Σκοπός. Η πύλη επιτρέπει στους χρήστες να ανακαλύψουν εκθέματα και συλλογές από 

διάφορα μουσεία και πολιτιστικά αρχεία σε όλο τον κόσμο. Οι μαθητές μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε τέχνη που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να βιώσουν γεωγραφικά. 

Μέσω της χρήσης της τεχνολογίας, η διαδικασία μάθησης για την πολιτιστική κληρονομιά 

μπορεί να γίνει διαδραστική, καθιστώντας την ταυτόχρονα πιο εκπαιδευτική, αξέχαστη, 

εξατομικευμένη και βιωματική. Οι χρήστες χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για την 

ασφαλή απόκτηση και χρήση δεδομένων. 

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν συγκεκριμένους καλλιτέχνες ή να περιηγηθούν σε έργα 

από χρονικές περιόδους, καλλιτεχνικά κινήματα και συλλογές. Η επαυξημένη 

πραγματικότητα δίνει στον θεατή μια αίσθηση της κλίμακας του έργου, επιτρέποντάς του να 

βιώσει καλύτερα το έργο όπως ήθελε ο καλλιτέχνης. 

Διαδικασία.  Αφήστε τους μαθητές να εξερευνήσουν. Μπορούν να διαβάσουν μια πληθώρα 

άρθρων που αφορούν ιστορικά έργα τέχνης και καλλιτέχνες, καθώς και ενημερωτικά 

κομμάτια για τις προηγούμενες και σύγχρονες πολιτιστικές τάσεις και σημαντικούς 

ανθρώπους. Μεταβαίνοντας στη σελίδα Εξερεύνηση, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν 

στις καλύτερες στιγμές της εφαρμογής, όπως Καλλιτεχνική κάμερα, βίντεο 360 μοιρών, 

περιηγήσεις εικονικής πραγματικότητας και προβολές δρόμων. Μπορούν να δουν 

συγκεκριμένα αντικείμενα και να κάνουν εικονικές περιηγήσεις. Διατίθενται αρκετά έργα 

τέχνης που μπορούν να συρθούν στο χώρο χρησιμοποιώντας επαυξημένη πραγματικότητα. 

Αυτό δίνει στον θεατή μια αίσθηση της κλίμακας για το έργο (εργαλεία Art Projector και 

Pocket Gallery). Μόλις μπουν μέσα, οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ στο μουσείο για να 
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εξερευνήσουν διάφορα δωμάτια. Υπάρχει επίσης μια επιλογή για να μάθετε περισσότερα για 

συγκεκριμένα έργα στην ξενάγηση καθώς ο χρήστης περνάει μέσα από το μουσείο. Μπορούν 

να ανακαλύψουν πολιτιστικούς χώρους από όλο τον κόσμο μέσω παιχνιδιών. 

 

Δραστηριότητα 2. Ομαδική συζήτηση 

Υλικά που χρειάζονται. Τίποτα 

Σκοπός. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι μαθητές είναι σε θέση να αποκτήσουν μια 

βαθύτερη κατανόηση, εκτίμηση και αξιολόγηση της εικαστικής τέχνης. Οι μαθητές μπορούν 

να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη που παρέχουν οι ψηφιοποιημένες εικαστικές τέχνες στο 

ευρύ κοινό, πώς η τεχνολογία συμβάλλει στη διάδοση της τέχνης και τις δυνατότητες χρήσης 

(και κατάχρησης) ψηφιακών τεχνολογιών ή πληροφοριών που λαμβάνονται. 

Διαδικασία. Οι μαθητές συμμετέχουν σε καθοδηγούμενες συζητήσεις σχετικά με το πώς να 

βρουν χρήσιμους πόρους που σχετίζονται με την εικαστική τέχνη. Ο συντονιστής κάνει 

ερωτήσεις για να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής. 

Μπορεί η τεχνολογία να συμβάλει στη διάδοση της τέχνης; Διασφαλίζει τη διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς σε ψηφιακή μορφή, έτσι ώστε τα ψηφιακά περιεχόμενα του 

παρελθόντος και του παρόντος να είναι προσβάσιμα στις μελλοντικές γενιές; Μπορεί η πύλη 

να χρησιμοποιηθεί για μελέτη, έρευνα, διδασκαλία, δραστηριότητες επίδειξης, τέχνη, 

ψυχαγωγία; Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες και οι γκαλερί αποτελούν ουσιαστικό συστατικό της 

σύγχρονης εκπαιδευτικής και επιστημονικής ερευνητικής διαδικασίας και είναι ένας από τους 

ακρογωνιαίους λίθους της ανάπτυξης της κοινωνίας της πληροφορίας; Είναι τα παιχνίδια 

χρήσιμα για την εμπέδωση της γνώσης; 

Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα της ομάδας, οι συγκεκριμένοι πόροι που δημοσιεύονται στον 

ιστότοπο μπορούν να αναθεωρηθούν μαζί. 

 

 

ΠΗΓΗ 2 

Όνομα και σύνδεσμος. The Night Cafe: A VR Tribute to Van Gogh, 

https://www.oculus.com/experiences/rift/1424068284285734/ 

Εισαγωγή. Η Ψηφιακή Αναπαράσταση του Νυχτερινού Καφέ του Βαν Γκογκ. Το Night Cafe 

είναι ένα καθηλωτικό περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας που σας επιτρέπει να 

https://www.oculus.com/experiences/rift/1424068284285734/
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εξερευνήσετε τον κόσμο του Vincent van Gogh από πρώτο χέρι. Ο χρήστης μπορεί να 

απολαύσει τα εμβληματικά του ηλιοτρόπια σε 3 διαστάσεις ή να περπατήσει γύρω από την 

καρέκλα που ζωγράφισε στην κρεβατοκάμαρά του για να το δει από άλλη γωνία. 

 

Δραστηριότητα 1. Εξερευνήστε την τρισδιάστατη αναπαράσταση του πίνακα του Βαν Γκογκ. 

Υλικά που χρειάζονται. Γυαλιά VR 

Σκοπός. Νέοι τρόποι εμπειρίας της τέχνης διερευνώνται από τους συμμετέχοντες. Η εμπειρία 

επιτρέπει στους χρήστες να μπουν σε έναν από τους πίνακές του - The Night Café - και να τον 

εξερευνήσουν με τρισδιάστατο τρόπο. Το εικονικό παιχνίδι δημιουργεί μια αίσθηση 

παρουσίας σε ένα μέρος που είναι πραγματικά δυνατό μόνο με το VR. 

Διαδικασία. Ο συντονιστής παρουσιάζει στους συμμετέχοντες τα γυαλιά VR, τα χειριστήρια 

και τη μηχανική. Ο συντονιστής εξηγεί πώς είναι η ρύθμιση για τη διαμόρφωση του 

συστήματος. Αυτός είναι ο ασφαλής χώρος στο δωμάτιό σας στον οποίο θα παίξετε μια 

εικονική πραγματικότητα. Ο κηδεμόνας έχει σκοπό να σας προστατεύει έτσι ώστε να μην 

χτυπάτε τον τοίχο ή τα έπιπλα όταν παίζετε VR. 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 2. Συζήτηση με όλη την ομάδα 

Υλικά που χρειάζονται. Τίποτα 

Σκοπός. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν διαφορές μεταξύ διαφορετικών μορφών ψηφιακής 

αναπαράστασης. Εντοπίζουν τους περιορισμούς τόσο του φυσικού όσο και του ερμηνευτικού 

κόσμου και αναγνωρίζουν τη σημασία της σύγχρονης τεχνολογίας υπό το πρίσμα του 

σημερινού κόσμου των εικαστικών τεχνών. 

Διαδικασία. Ο συντονιστής κάνει ερωτήσεις για να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της τρισδιάστατης αναπαράστασης των πινάκων. Συμμετέχοντες 

προσδιορίζουν περιορισμούς - τόσο φυσικούς όσο και ερμηνευτικούς. 

Αντιπροσωπεύεται καλά το έργο του Βαν Γκογκ; 
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Μπορούν κάποιες ερμηνείες της ιστορίας να είναι απαράδεκτες: όχι πραγματικές, ανακριβείς, 

παραπλανητικές, πολύ απλοποιημένες, προσβλητικές; Τι γίνεται με άλλες πιθανές 

διαδραστικές εμπειρίες; 

 

 

ΠΗΓΗ 3 

Όνομα και σύνδεσμος. Η Εθνική Πινακοθήκη, UK; https://www.nationalgallery.org.uk/ 

Υποσελίδα 1: Πτέρυγα Sainsbury) ξενάγηση με VR: 

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/sainsbury-wing-vr-tour 

Υποσελίδα 2: 

Ξενάγηση "Sensing the Unseen". 

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/sensing-the-unseen-at-home 

Εισαγωγή.  

Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου είναι ένα από τα πιο ενάρετα παραδείγματα στον κόσμο 

όταν πρόκειται για καθηλωτικές πολιτιστικές εμπειρίες. Προσφέρει πολλές δωρεάν εικονικές 

περιηγήσεις που μπορείτε να απολαύσετε απευθείας από το σπίτι. Από περιήγηση στο Google 

έως περιηγήσεις αφιερωμένες στην Αναγέννηση ή σε συγκεκριμένες καλλιτεχνικές επιλογές. 

(Συλλογή έργων ζωγραφικής της Πρώιμης Αναγέννησης από το 1200 έως το 1500). 

 

 

Δραστηριότητα 1. Εικονική περιήγηση στη συλλογή της εθνικής γκαλερί 

Υλικά που χρειάζονται. Η/Υ ή φορητές συσκευές. Προαιρετικά: γυαλιά VR 

Σκοπός. Οι συμμετέχοντες εξερευνούν αριστουργήματα της Αναγέννησης από τη Βόρεια 

Ιταλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένων έργων των Titian, Veronese και 

Holbein, μαθαίνουν για την τέχνη και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά με έναν νέο και 

διασκεδαστικό τρόπο και μπορούν να κινηθούν με τον δικό τους ρυθμό. 

Η πτέρυγα Sainsbury, η οποία περιλαμβάνει καλλιτέχνες όπως ο Raphael και ο Crivelli, καθώς 

και μερικοί από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της συλλογής της Εθνικής Πινακοθήκης, όπως 

το δίπτυχο Wilton, η Venus and Mars του Botticelli και η Virgin of the Rocks του Leonardo da 

Vinci. 

https://www.nationalgallery.org.uk/
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/sainsbury-wing-vr-tour
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/sensing-the-unseen-at-home
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Διαδικασία. Οι συντονιστές εξηγούν πώς να περιηγηθείτε σε μια ξενάγηση 360° μοιρών στον 

υπολογιστή ή το κινητό σας. Η γκαλερί μπορεί να γίνει προαιρετικά με VR. Οι χρήστες 

μπορούν να κάνουν κλικ στους κόκκινους κύκλους για να αποκαλύψουν περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τους πίνακες. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τη σημασία των 

εικονικών περιηγήσεων, τα υπέρ και τα κατά. 

 

Δραστηριότητα 2. Διαδραστική εμπειρία στο αριστούργημα του Gossaert «The Adoration of 

the Kings» 

Υλικά που χρειάζονται. Η/Υ ή φορητές συσκευές. Προαιρετικά: γυαλιά VR 

Σκοπός: Μια εφαρμογή ενθαρρύνει την καλή παρατήρηση έργων τέχνης. Οι χρήστες μπορούν 

να παρατηρήσουν τον πίνακα από κοντά για να αποκαλύψουν τις περίπλοκες λεπτομέρειές 

του και να απορήσουν με την καλλιτεχνία και την δεξιοτεχνία του Gossaert. 

Η δυνατότητα μάθησης χωρίς άμεση επιρροή ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εκτιμήσουν 

την ανεξάρτητη μελέτη.  

Διαδικασία. Οι συντονιστές εξηγούν πώς να εξερευνήσετε και να μεγεθύνετε έξι σκηνές από 

το «The Adoration of the Kings» του Gossaert για να δείτε τις περίπλοκες λεπτομέρειες του 

πίνακα και να βυθιστείτε σε έναν κόσμο διαδραστικού ήχου. Οι χρήστες μπορούν να 

ακούσουν καθώς έξι μικρά ποιήματα με τη φωνή του Μπαλταζάρ, ενός από τους Τρεις 

Βασιλιάδες, ζωντανεύουν τα διαχρονικά θέματα του πίνακα της ρήξης, της μεταμόρφωσης 

και της ανανέωσης. 

Στην εμπειρία, οι χρήστες εξερευνούν έξι σκηνές από τον πίνακα που ζωντανεύουν με 

διαδραστικό ήχο. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια σκηνή για να εξερευνήσει, να μετακινήσει, 

να μεγεθύνει και να ανακαλύψει ήχους. 

 

 

 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

γνώση δεξιότητες στάσεις 

Βασικές γνώσεις της 
εικαστικής σφαίρας 

Εικαστική τέχνη, πολιτισμός 
και πολιτιστική 

Προθυμία να μάθουν για τις 
εικαστικές τέχνες 
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ευαισθητοποίηση στην 
εκπαίδευση 

Πραγματική γνώση των 
τρόπων ψηφιοποίησης της 
εικαστικής τέχνης στις μέρες 
μας 

Αναγνώριση διαφορών μεταξύ 
διαφορετικών μορφών 
ψηφιακής αναπαράστασης. 
Κατανόηση εννοιών όπως 
ψηφιακή σύλληψη, 
Προσομοίωση ανακατασκευής 

Ανοιχτότητα στη συνεργασία 
με ψηφιακές τεχνολογίες με 
στοχαστική και κριτική 
νοοτροπία 

Πραγματική γνώση μερικών 
από τα πιο διάσημα 
παραδείγματα εικαστικών 
τεχνών, καλλιτέχνες, μέσα, 
κίνηση, μέρη και ιστορικά 
γεγονότα 

Κατανοήστε πού και πώς να 
βρείτε τα απαιτούμενα έργα 
τέχνης στον Ιστό. Δεξιότητες 
παρατήρησης 

Προθυμία για εξερεύνηση και 
παρατήρηση 

Πρακτική γνώση του τρόπου 
εύρεσης πόρων που 
σχετίζονται με τις εικαστικές 
τέχνες 

Προσδιορίστε ευκαιρίες για 
προσωπική, κοινωνική ή 
εμπορική αξία μέσω της 
ψηφιοποίησης της εικαστικής 
τέχνης 

Προθυμία για μια ηθική και 
υπεύθυνη προσέγγιση της 
πνευματικής και πολιτιστικής 
ιδιοκτησίας 

Πρακτική γνώση των 
πλεονεκτημάτων που 
προσφέρουν οι 
ψηφιοποιημένες εικαστικές 
τέχνες στο ευρύ κοινό. 

Αναγνωρίστε τη σημασία της 
πληροφορικής υπό το πρίσμα 
του σύγχρονου κόσμου της 
τέχνης. Προσδιορίστε τους 
περιορισμούς τόσο του 
φυσικού όσο και του 
ερμηνευτικού κόσμου 

Συνειδητοποίηση της ανάγκης 
για ψηφιακές ικανότητες στον 
σημερινό σύγχρονο κόσμο 
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3. 3. Κινηματογράφος                                                                                                                                                

Για προσωπικό πολιτιστικών ιδρυμάτων με δεξιότητες στην πληροφορική, το LOD και τα 

ψηφιακά μέσα. 

 

3. 3. 1. Παρουσίαση πολιτιστικών φορέων 

Ο κινηματογράφος και η βιομηχανία παραγωγής ταινιών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 

σύγχρονων ψυχαγωγικών και πολιτιστικών θεσμών και έχουν δημιουργήσει σχεδόν 

απεριόριστες ευκαιρίες για τους καλλιτέχνες να σπάσουν τα όρια του ανθρώπινου μυαλού, να 

κατοικήσουν στη φαντασία και να διαμορφώσουν τη λαϊκή κουλτούρα και την κοινωνία. Ως εκ 

τούτου, ο κινηματογράφος ορίζεται όχι μόνο ως «η τέχνη ή τεχνική δημιουργίας 

κινηματογραφικών ταινιών» αλλά και ως «κάτι περισσότερο από μια τεχνολογία – όχι απλώς 

ένα νέο τεχνολογικό σύστημα προβαλλόμενων ταινιών, αλλά ένα που, εξαρχής, περιλάμβανε 

προβολή σε μια οθόνη σε ένα θεατρικό σκηνικό κάποιου είδους με κοινό που πληρώνει» 

(Musser, C., 2017, p.34). 

Τα πολιτιστικά ιδρύματα που σχετίζονται με τον κινηματογράφο είναι ως επί το πλείστον 

ιδιωτικά ιδρύματα, όπως το Google Cultural Institute και το Internet Archive, αλλά υπάρχουν και 

πρωτοβουλίες της ΕΕ όπως το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που ενδυναμώνει τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς στον ψηφιακό του μετασχηματισμό. 

Επιπλέον, ένα άλλο σημαντικό πολιτιστικό ίδρυμα στην Ευρώπη που σχετίζεται με την 

κινηματογραφική κληρονομιά είναι το Εθνικό Μουσείο Κινηματογράφου (Museo Nazionale del 

Cinema) στο Τορίνο της Ιταλίας, το οποίο είναι ιδιωτικό ίδρυμα που διαχειρίζεται το Ίδρυμα 

Maria Adriana Prolo και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα ιδρύματα στην τον κόσμο για την 

πλούσια κληρονομιά του και την ποικιλομορφία των επιστημονικών και εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον κινηματογράφο. 

Στην Κύπρο, υπάρχουν λίγες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τον κινηματογράφο που είναι 

ιδιωτικές και υποστηρίζονται από την κυβέρνηση. Μία από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες είναι 

το Cyprus Film Days International Festival (CFD IFF), το επίσημο διαγωνιστικό φεστιβάλ της 

Κύπρου είναι αφιερωμένο στην τέχνη των ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους. Το φεστιβάλ 

διοργανώνεται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Θέατρο Ριάλτο και 

πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Λευκωσία και τη Λεμεσό από το 2001. Είναι σημαντικό να 
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αναφέρουμε ότι δεδομένου ότι η πρωτοβουλία είναι Με την υποστήριξη του κράτους, η είσοδος 

είναι ελεύθερη για μαθητές και παιδιά, καθώς και για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Μια κομβική στιγμή στην ανάπτυξη της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής ήταν η μετάβαση 

στον ψηφιακό κινηματογράφο, η εισαγωγή των ψηφιακών οπτικών εφέ, της ψηφιακής 3D και 

της ψηφιακής θέασης και έκθεσης και η μετάβαση από τα γυρίσματα σε φιλμ 35 χιλιοστών στην 

ψηφιακή, εκτός από την αντίθεση πολλών μεγάλων κινηματογραφιστών από τους τελευταίους 

(Belton, 2012). 

Η ψηφιακή εποχή και η ανάπτυξη του Διαδικτύου είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της 

παραγωγής πολλών ειδών ψηφιακού περιεχομένου και πρακτικών, όπως ιστολόγια, ιστότοποι, 

εφαρμογές, βελτιωμένες εκδόσεις, χάρτες, μουσική, βίντεο, υλικό εκπομπής κ.λπ. ιδρύματα 

πολιτιστικής κληρονομιάς όπως γκαλερί, αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία έχουν επενδύσει 

σημαντικά ποσά στην ψηφιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων καθώς και τεχνολογίες 

που στοχεύουν στην επέκταση της δημόσιας πρόσβασης, όπως ψηφιακές πλατφόρμες 

πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Ercole, Gennari, 

Dibeltulo και Van de Vijver, 2016). Ως εκ τούτου, αναμένεται πλέον από το προσωπικό των 

πολιτιστικών ιδρυμάτων να είναι ενημερωμένο με τις δεξιότητες πληροφορικής, LOD και 

ψηφιακών μέσων και να τις εφαρμόζει σε αυτό το πλαίσιο. 

Σε αυτήν την ενότητα, θα διερευνήσουμε τη σύνδεση με το LOD, τη σύνδεση με τις εργασιακές 

διαδικασίες σε πολιτιστικούς φορείς και ποιες είναι οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα του 

LOD στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και στον κινηματογράφο. Πιο συγκεκριμένα, θα 

διερευνήσουμε το παράδειγμα μετατροπής του Cinema Context, ενός διαδικτυακού συνόλου 

ολλανδικής κουλτούρας ταινιών σε RDF (van Wissen et al, 2021). 

Στην εργασία, οι συγγραφείς περιγράφουν την εμπειρία τους από τη μετατροπή μιας σχεσιακής 

βάσης δεδομένων με δεδομένα Πολιτιστικής Κληρονομιάς (CH) σε Συνδεδεμένα Ανοικτά 

Δεδομένα (LOD) και επίσης μοιράζονται τις διαφορετικές δυνατότητες που προκύπτουν από 

αυτή τη διαδικασία. Η διαδικασία περιγράφεται με διεξοδικό τρόπο στο έγγραφο, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφορίες όπως τα «βήματα καθαρισμού και μοντελοποίησης 

δεδομένων, μέχρι τη δημοσίευση και την αξιολόγηση του αποτελέσματος» 

 (van Wissen et al, 2021, p.1). 

Εν συντομία, αυτό που προτείνουν οι συγγραφείς είναι ότι μέσω αυτής της διαδικασίας και 

μέσω του LOD και επιτρέποντας πιο ευέλικτους συνδέσμους με άλλες πληροφορίες (όπως 

κτίρια, πρόσωπα και αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς), ένα σύνολο δεδομένων μπορεί να 

αναβαθμιστεί και να ανοίξουν προοπτικές για διεύρυνση και ανανέωση ιστορικών και 
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πολιτιστική έρευνα. Επίσης, αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο λεξιλόγιο, schema.org, μπορεί να 

εφαρμοστεί εύκολα σε δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς (van Wissen et al, 2021, σ.4). 

Συμπερασματικά, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του LOD είναι ότι μπορεί να 

επεκτείνει τις δυνατότητες διαφόρων τομέων, καθώς δικαιολογείται από την πληθώρα 

συνδεδεμένων δεδομένων, τα οποία επιτρέπουν νέα σενάρια χρήσης, δημιουργικές εφαρμογές 

και εξελιγμένα mashup και αυτό μπορεί να έχει τεράστια αντίκτυπο στο περιεχόμενο που 

δημιουργείται και αποθηκεύεται από πολιτιστικά ιδρύματα. 

 

3. 3. 2. Ο ρόλος της νεολαίας 

Ο κινηματογράφος συνεισφέρει ισχυρά στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και την 

πολιτική. Όπως αναφέρθηκε σε μια συνέντευξη του 2011 από τον Tom Sherak, τον τότε Πρόεδρο 

της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών: 

«Ο κινηματογράφος είναι μια αντανάκλαση της κοινωνίας, τόσο του παρόντος όσο και του 

παρελθόντος. Ο κινηματογράφος και οι καινοτομίες του μερικές φορές πρέπει να συμβαδίσουν 

με την κοινωνία, αλλά μερικές φορές καθοδηγεί και την κοινωνία. Οι ταινίες είναι ιστορίες, οι 

ταινίες είναι άνθρωποι που βγαίνουν με ιδέες για κάτι που θέλουν να πουν, κάτι που θέλουν να 

πουν σε κάποιον... Κάποιες ταινίες παίρνουν πλευρά - μπορείς να συμφωνήσεις ή να 

διαφωνήσεις με το περιεχόμενο. Ορισμένες ταινίες παίρνουν θέση και δημιουργούν μια 

συνομιλία, και αυτή η συνομιλία μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε περιοχή, είτε είναι πολιτικό, 

κοινωνικό, είτε ακόμη και σε συγκεκριμένους κλάδους όπως η μόδα. Οι ταινίες μπορούν να 

δημιουργήσουν διαμάχες και να πουν δύσκολες ιστορίες» (Shah Mbe, 2011). 

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο, στην 

έκθεση «The Exploitation of Film Heritage Works in the Digital Era» το νεανικό κοινό είναι 

πραγματικά δύσκολο να προσεγγιστεί (2016, σελ.48). Για το λόγο αυτό, ο κινηματογράφος και 

οι πολιτιστικοί φορείς πρέπει να βρουν νέους τρόπους για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους. 

Για παράδειγμα, το διεθνές φεστιβάλ Cyprus Film Days διοργανώνει εκτός από τις προβολές, μια 

σειρά από κινηματογραφικά εργαστήρια για παιδιά και νέους, υπό την καθοδήγηση 

επαγγελματιών του κινηματογράφου και έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμελημένο ειδικά 

για παιδιά και νέους. Οι Ημέρες Κινηματογράφου Κύπρου για Παιδιά και Νέους επιμελούνται 

ειδικά μικρά παιδιά ηλικίας από 9 έως 14 ετών και στόχος τους είναι να ενισχύσει την αντίληψη, 

την αισθητική και την πνευματική ωριμότητα των μικρών θεατών. Εισάγοντας το νεανικό κοινό 

στον ποιοτικό παγκόσμιο κινηματογράφο, το φεστιβάλ τους δίνει την ευκαιρία να απολαύσουν 

ταινίες, καθώς και να συμμετάσχουν σε εργαστήρια υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων 



 

114 
Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

επαγγελματιών του κινηματογράφου. Μια πρωτοβουλία που στοχεύει να εμπνεύσει και να 

αναπτύξει τη φαντασία των παιδιών και να εμπλουτίσει τον συναισθηματικό τους κόσμο. Τα 

εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 9-13 ετών και εφήβους 14-19 ετών και 

περιλαμβάνουν θέματα όπως η νέα τεχνολογία της καθηλωτικής πραγματικότητας και η 

κινηματογράφηση 360°, ο αυτοσχεδιασμός και η υποκριτική, η δημιουργία ταινιών με συσκευές 

χειρός και κινούμενα σχέδια, μεταξύ άλλων (Πρόγραμμα για παιδιά και νέους 2022 - Διεθνές 

Φεστιβάλ Cyprus Film Days, 2022). 

 

3. 3. 3. Μελλοντικές δυνατότητες 

Από το 1895, ο κινηματογράφος και ο τομέας της παραγωγής ταινιών έχουν εξελιχθεί βαθιά και 

οι ψηφιακές καινοτομίες ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που οδήγησε σε αυτές τις αλλαγές. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας προτιμούν να βλέπουν ταινίες στην τηλεόραση "είτε 

επίγειες, δορυφορικές ή συνδρομητικές υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία" (A very short 

history of cinema, 2020). Η πλειονότητα των mainstream παραγωγών γυρίζεται τώρα σε 

ψηφιακές μορφές, με διαδικασίες μετά την παραγωγή, όπως το μοντάζ και τα ειδικά εφέ να 

πραγματοποιούνται σε υπολογιστές. 

Έχουμε δει ότι οι πλατφόρμες Video on Demand (VOD), όπως το Netflix, το HBO Max και το Hulu, 

έχουν καταλάβει τις δυτικές κοινωνίες. Καθώς το Διαδίκτυο και οι τεχνολογίες αναπτύχθηκαν 

περαιτέρω στη δεκαετία του 1990, οι καταναλωτές άρχισαν να στρέφονται προς τους μη 

παραδοσιακούς τρόπους περιεχομένου, που κορυφώθηκαν με την άφιξη του VOD. Η μόνη 

απαίτηση είναι ο χρήστης να έχει σύνδεση στο διαδίκτυο και να μπορεί να μεταδίδει 

περιεχόμενο είτε μέσω τηλεόρασης, υπολογιστή, tablet ή ακόμα και Smartphone. 

Ενώ οι συνδρομητικές υπηρεσίες βίντεο κατ' απαίτηση αποτελούν μια νομική δομή της 

κατανάλωσης ταινιών, ο Ιστός είναι γεμάτος από ταινίες χωρίς άδεια στο διαδίκτυο (πιο γνωστές 

ως πειρατικές ταινίες), που μπορεί να κοστίσουν τεράστια οικονομική ζημία στα μέσα και τους 

παραγωγούς ταινιών και ως εκ τούτου είναι ο βασικός στόχος για τον πολιτισμό ιδρύματα που 

σχετίζονται με τον κινηματογράφο είναι να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του ρόλου του 

θεατή στην κινηματογραφική βιομηχανία. 

Τέλος, για να διασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα 

αντικατοπτρίζουν τις γρήγορες τεχνολογικές αλλαγές και μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές 

αλλαγές και περαιτέρω βελτιώσεις, πρέπει να αναπτύσσονται συνεχώς επαγγελματικά. Αυτός 

είναι ένας άλλος στόχος των πολιτιστικών ιδρυμάτων και πρέπει να παρέχουν ευκαιρίες για την 

ανάπτυξη της ικανότητας των ομάδων τους. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες ευκαιρίες στις μέρες 
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μας, για παράδειγμα, τα Μαθήματα Ψηφιακού Πολιτισμού (Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+), που 

προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο του 

Δουβλίνου μέσω του περιβάλλοντος UniCampus - DigiCulture αφιερωμένο σε ενήλικες μαθητές 

με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες. Προσφέρουν μια ποικιλία μαθημάτων MOOC σε ψηφιακές 

δεξιότητες για τις δημιουργικές βιομηχανίες. Μερικά από τα μαθήματα περιλαμβάνουν βασικά 

στοιχεία όπως «Το Διαδίκτυο, ο Παγκόσμιος Ιστός και η εισαγωγή στον ψηφιακό κόσμο» και 

«Ψηφιακό περιεχόμενο και εκδόσεις», αλλά και πιο προηγμένο περιεχόμενο όπως «Προστασία 

δεδομένων και ανοιχτές άδειες» και «Ψηφιακό κοινό και Digital Analytics”. 

 

Για προσωπικό πολιτιστικών ιδρυμάτων χωρίς δεξιότητες στην πληροφορική, το LOD και τα 

ψηφιακά μέσα. 

 

3. 3. 4. Τρέχουσες προκλήσεις 

Ο κινηματογράφος είναι αναμφισβήτητα μια σημαντική πολιτιστική, εκπαιδευτική, ψυχαγωγική 

και πολιτική δύναμη. Ως αποτέλεσμα, οι ταινίες και τα πολιτιστικά κινηματογραφικά ιδρύματα 

δεν αλληλεπιδρούν μόνο με τα τρέχοντα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά γεγονότα και 

κοινωνικές αλλαγές, αλλά μπορούν επίσης να εκπαιδεύσουν, να επηρεάσουν και να 

κατευθύνουν τους ανθρώπους και μπορούν να αποτελέσουν μια τεράστια δύναμη τόσο ως 

εκπαιδευτικά και κίνητρα, αλλά και εργαλείο προπαγάνδας. (Keçeci και Agocuk, 2017). Αυτό 

είναι ένα από τα κύρια εμπόδια και στόχους για τα κινηματογραφικά ιδρύματα, καθώς πρέπει 

να διασφαλίσουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν σωστά τις τρέχουσες κοινωνικές αλλαγές και 

να θέσουν τα θεμέλια για εκπαίδευση, αναζήτηση και διατομεακό διάλογο. 

Μια άλλη σημαντική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα πολιτιστικά ιδρύματα του 

κινηματογράφου είναι πώς να προσελκύσουν νεανικό κοινό που είναι συνήθως ευαίσθητο στον 

προϋπολογισμό και είναι πιο δύσκολο να προσεγγιστεί (European Audio-visual Observatory, 

2016, σ. 54). Έτσι, οι πολιτιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέγγιση όσο το 

δυνατόν περισσότερων ομάδων-στόχων, ιδιαίτερα σε νεότερο κοινό, χρησιμοποιώντας 

διαφορετικά κανάλια και μεθόδους. 

Τέλος, μια άλλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα πολιτιστικά ιδρύματα είναι να 

ενδυναμώσουν τις ομάδες και τα μέλη του προσωπικού τους να κατανοήσουν τη σημασία της 

πληροφορικής και της ψηφιοποίησης, καθώς μπορεί να τους βοηθήσει να προχωρήσουν στον 

τομέα τους και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους στην εργασία. 
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3. 3. 5. Πιθανές λύσεις 

Υπάρχουν πολλές αλλαγές που είναι δυνατές χωρίς πρόσθετους πόρους, αλλά φυσικά οι 

πολιτιστικοί οργανισμοί πρέπει να έχουν το όραμα και τη βούληση να τις υλοποιήσουν. Για 

παράδειγμα, όταν σχεδιάζουν στρατηγικές ανάπτυξης κοινού, είναι κρίσιμο να αναπτύξουν ένα 

προσαρμοσμένο και δημιουργικό σχέδιο προγραμματισμού ταινιών, ειδικά όταν πρόκειται για 

την προσέλκυση νέων ή δυσπρόσιτων θεατών. Ένας οργανισμός πρέπει πάντα να είναι 

προσεκτικός στις ανάγκες του διαφορετικού κοινού και να είναι ανοιχτός σε σχόλια και αλλαγές. 

Επιπλέον, οι πολιτιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να επικεντρωθούν και να επενδύσουν σε 

ψηφιακές στρατηγικές για τη βελτίωση της εμπειρίας των διαφόρων κοινών-στόχων. 

Το έργο Digital Cultural Designer μπορεί να γίνει μια αποθήκη ιδεών και βέλτιστων πρακτικών 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολιτιστικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο από 

διάφορους πολιτιστικούς τομείς. Το αρχείο της ιστοσελίδας του έργου μπορεί να χρησιμεύσει 

ως αφετηρία για την εκμάθηση βασικών εννοιών και των πιο βασικών διαδικασιών για την 

ανάπτυξη μιας ψηφιακής εμπειρίας. Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος των ομάδων πολιτιστικών 

ιδρυμάτων είναι να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες-στόχους, υπάρχει 

ανάγκη για άτομα που ηγούνται αυτών των αλλαγών και καθοδηγούν ώστε να συμβαδίζουν με 

την ψηφιακή εποχή. 

 

3. 3. 6.Συμμετοχή διαφορετικών ομάδων 

Όπως προαναφέρθηκε, ένας πολιτιστικός οργανισμός θα πρέπει να είναι προσεκτικός στις 

ανάγκες διαφόρων ομάδων της κοινωνίας προκειμένου να εξελίσσεται και να εφαρμόζει θετικές 

αλλαγές. Οι οργανώσεις πρέπει να στοχεύουν στην εκπαίδευση των ανθρώπων από νεαρή 

ηλικία σχετικά με τη σημασία του κινηματογράφου και της δημιουργίας ταινιών. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων για την ενθάρρυνση του ενδιαφέροντος και την 

προώθηση της γνώσης για τον κινηματογράφο και την κινηματογραφική κληρονομιά. Ένα καλό 

παράδειγμα είναι το διεθνές φεστιβάλ Cyprus Film Days που διοργανώνει ετησίως μια σειρά 

κινηματογραφικών εργαστηρίων για παιδιά και νέους, υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών του 

κινηματογράφου και έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που επιμελείται ειδικά για παιδιά και 

νέους (Πρόγραμμα για παιδιά και νέους 2022 - Cyprus Film Days Διεθνές Φεστιβάλ, 2022). 

Επιπλέον, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι διαδικτυακές πλατφόρμες μπορούν επίσης να 

είναι χρήσιμα εργαλεία για τη στόχευση και τη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων με πολύ 

προσιτό και αποτελεσματικό τρόπο. Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των 
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κοινωνικών δικτύων, οι πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν να προωθήσουν τη δημιουργία 

κοινωνικών κοινοτήτων με επίκεντρο τον κινηματογράφο και την πολιτιστική κληρονομιά και 

αυτό μπορεί να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για θετικές αλλαγές και δέσμευση διαφορετικών 

ακροατηρίων, ιδιαίτερα νεότερου κοινού. 

Μια ομάδα της κοινωνίας που συνήθως αποκλείεται από τον πολιτισμό και τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες είναι τα άτομα με αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα 

πρόσβασης σε πολιτιστικούς χώρους όπως θέατρα, κινηματογράφους και μουσεία, καθώς και 

να απολαμβάνουν πολιτιστικό υλικό, βιβλία, ταινίες και μουσική σε προσβάσιμη μορφή, 

σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία 

(2011). Η Σύμβαση δίνει επίσης έμφαση στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να συμμετέχουν 

στην πολιτιστική ζωή ως ερασιτέχνες και επαγγελματίες καλλιτέχνες. Ωστόσο, τα άτομα με 

αναπηρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στην πολιτιστική ζωή και οι 

πολιτιστικοί οργανισμοί πρέπει να κάνουν πολλές βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, 2019). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά δράσεων που προάγουν τη συμμετοχή και την 

προσβασιμότητα στον πολιτισμό και μπορούν να υποστηρίξουν τους πολιτιστικούς 

οργανισμούς ώστε να είναι πιο προσιτοί, όπως: 

● την προσβασιμότητα του περιεχομένου και της διεπαφής της Europeana. 

● ο ευρωπαϊκός νόμος για την προσβασιμότητα, μια οδηγία της ΕΕ που εγκρίθηκε το 2019 

και θεσπίζει κανόνες για ηλεκτρονικές συσκευές, ιστότοπους και υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων που είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρίες και 

λειτουργικούς περιορισμούς. 

● την κάρτα αναπηρίας της ΕΕ που εξασφαλίζει ίση πρόσβαση σε διασυνοριακά επιδόματα 

για τα άτομα με αναπηρία, κυρίως στους τομείς του πολιτισμού, της αναψυχής, του 

αθλητισμού και των μεταφορών. Η κάρτα εφαρμόζεται πιλοτικά σε οκτώ κράτη μέλη, 

μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, και αναμένεται να αναγνωριστεί σε όλα τα κράτη μέλη 

έως το 2023. 
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3. 3. 7. Κληρονομική πτυχή 

Η πολιτιστική κληρονομιά αναφέρεται στα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία κληρονομιάς 

μιας ομάδας ή μιας κοινωνίας που έχουν περάσει από τις γενιές. «Η πολιτιστική κληρονομιά 

περιλαμβάνει αντικείμενα, μνημεία, [...] μουσεία που έχουν ποικίλες αξίες, 

συμπεριλαμβανομένης της συμβολικής, ιστορικής, καλλιτεχνικής, αισθητικής, εθνολογικής ή 

ανθρωπολογικής, επιστημονικής και κοινωνικής σημασίας. Περιλαμβάνει υλική κληρονομιά 

(κινητή, ακίνητη και υποβρύχια), άυλη πολιτιστική κληρονομιά (ICH) ενσωματωμένη σε 

αντικείμενα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τοποθεσίες ή μνημεία (Ινστιτούτο 

Στατιστικής της UNESCO, Πλαίσιο Πολιτιστικής Στατιστικής της UNESCO 2009). 

Η σύνδεση Κινηματογράφου και πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μάλλον ιδιαίτερη. Αν και ο 

κινηματογράφος και οι ταινίες δεν αναγνωρίζονται συμβατικά ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά, 

υπάρχουν μελετητές που υποστηρίζουν ότι μια πιο ολιστική προσέγγιση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς θα περιλάμβανε την παρακάτω έννοια της κινηματογραφικής κληρονομιάς: 

«απτές μορφές (όπως η ιστορία των κτιρίων του κινηματογράφου και των χωρική διάσταση του 

κινηματογράφου), άυλες μορφές (όπως προφορικές ιστορίες που σχετίζονται με την 

κινηματογραφική εμπειρία) και ψηφιακές μορφές (όπως βάσεις δεδομένων προγραμματισμού 

και οπτικοακουστικό αρχειακό υλικό)» (Ercole, Gennari, Dibeltulo and Van de Vijver, 2016). 

Όπως αναφέρεται σε μια δημοσίευση του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου, 

The Exploitation of Film Heritage Works in the Digital Era (2016), είναι πολύ δύσκολο να οριστούν 

τα έργα κινηματογραφικής και κινηματογραφικής κληρονομιάς, καθώς «η κατηγορία 

περιλαμβάνει τα «κλασικά» καθώς και «καλτ» ταινίες, μερικές φορές σχετικά πρόσφατες όσον 

αφορά την κυκλοφορία». Επίσης, συνήθως, το κοινό-στόχος αποτελείται από ένα πιο ώριμο 

κοινό και είναι δύσκολο να προσελκύσει νεότερο κοινό (European Audiovisual Observatory, 

2016, σελ.46). Αυτή είναι μια από τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα έργα του 

κινηματογράφου και της κινηματογραφικής κληρονομιάς μαζί με το γεγονός ότι αναφέρονται 

σε εξειδικευμένες ομάδες-στόχους και αγορές. Επιπλέον, ο κατακερματισμός της γλώσσας και 

του πολιτισμού μπορεί να εμποδίσει τη διασυνοριακή κυκλοφορία και συνήθως απαιτούν 

ισχυρές προσπάθειες προώθησης (European Audiovisual Observatory, 2016, σ. 50).  

Η Γαλλία είναι η χώρα στην Ευρώπη όπου η κινηματογραφική κληρονομιά υποστηρίζεται και 

προωθείται καλύτερα, μέσω προγραμμάτων παιδείας στα μέσα που διοργανώνονται από το 

Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Κινούμενη Εικόνα, μια υπηρεσία του Γαλλικού Υπουργείου 

Πολιτισμού (Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο, 2016, σελ. 54). Μια άλλη 

πρωτοβουλία που αξίζει να αναφερθεί είναι η πρωτοβουλία Unlocking Film Heritage and 
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Digitization fund, ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης ταινιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

με τη συμμετοχή του BFI National Archive καθώς και εθνικών και περιφερειακών οργανισμών 

οπτικοακουστικών αρχείων (Unlocking Film Heritage Digitization Fund FAQ, n.d. ). Ωστόσο, αξίζει 

να αναφερθεί ότι περιορισμένος αριθμός τίτλων κινηματογραφικής κληρονομιάς διατίθεται στο 

εμπόριο, επειδή οι κάτοχοι δικαιωμάτων δεν βλέπουν την ψηφιοποίηση ως μια λογική 

επένδυση όσον αφορά τα μελλοντικά κέρδη (European Audiovisual Observatory, 2016, σελ. 56). 

Σχετική πρωτοβουλία στην Κύπρο, είναι η Εθνική Απογραφή Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

της Κύπρου από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή για την UNESCO (Cyprus National Commission 

for UNESCO, n.d.) που δεν περιλαμβάνει ακόμη εθνικές ταινίες ως έργα άυλης κληρονομιάς. 

Συμπερασματικά, ο τομέας της κινηματογραφικής πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτεί 

επειγόντως μια πολυεπίπεδη, ολοκληρωμένη στρατηγική που μπορεί να φέρει κοντά τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς και τους 

συμμετέχοντες στη βιομηχανία για να υποστηρίξουν την αναγνώριση και την προστασία των 

έργων κινηματογραφικής κληρονομιάς και να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ οικονομικών 

προτεραιοτήτων και πολιτιστικών στόχων. 
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3. 3. 8. Ψηφιακές πηγές και Δραστηριότητες 

ΠΗΓΗ 1 

Όνομα και σύνδεσμος. AUDIOVISUALCY: Ένα διαδικτυακό φόρουμ για βιντεογραφικές 

μελέτες, https://bit.ly/3NwVPIf 

Εισαγωγή. Το AUDIOVISUALCY είναι ένα διαδικτυακό φόρουμ στο Vimeo που δημιουργήθηκε 

από την Catherine Grant, (καθηγήτρια Ψηφιακών Μέσων και Μελετών Οθόνης στο Birkbeck, 

Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, έως τον Αύγουστο του 2020) που περιλαμβάνει μη εμπορικά 

δοκίμια βίντεο ή έργα οπτικοακουστικών μελετών οθόνης που έχουν αναλυτικό, κριτικό, 

στοχαστικό ή επιστημονικό σκοπό. Τα βίντεο δοκίμια επικεντρώνονται στις αισθητικές, 

σημειωτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές πτυχές του κινηματογράφου, προσφέροντας 

αναλύσεις διαφόρων ειδών ταινιών, τεχνικές κινηματογράφου, επαναλαμβανόμενα θέματα 

(π.χ. μνήμη, φύλο, καρέ) κ.λπ. Αυτή η ομάδα Vimeo προσφέρει μια επιμελημένη επιλογή 

μικρού μήκους έργα βίντεο από μια μίνι κοινότητα δημιουργών βιντεοδοκιμίων, μελετητών, 

ειδικών κινηματογράφου κ.λπ. από όλο τον κόσμο. Τα επιλεγμένα βίντεο ελέγχονται 

προσεκτικά από 73 καθορισμένους συντονιστές ομάδων.  

Συμβουλές για τον τρόπο χρήσης. Τα δοκίμια βίντεο είναι ελεύθερα προσβάσιμα στον 

χρήστη (δεν απαιτείται εγγραφή στο Vimeo) ο οποίος έχει επίσης τη δυνατότητα να 

συμμετέχει σε διαδικτυακές συζητήσεις με τους συντονιστές της ομάδας, τα μέλη της ομάδας 

ή άλλους χρήστες. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση στους πόρους φιλτράροντας 

τα βίντεο με βάση την ημερομηνία μεταφόρτωσης date, αλφαβητική σειρά alphabetical, 

αριθμό των θεατρικών έργων, αριθμό των likes και της διάρκειας. Το φόρουμ έχει επίσης μια 

λειτουργία αναζήτησης που επιτρέπει στον χρήστη να φιλτράρει τα αποτελέσματα με βάση 

το θέμα της αναζήτησής του. Το AUDIOVISUALCY προσφέρει επίσης συνδέσμους στο 

[IN]TRANSITION, το πρώτο ακαδημαϊκό, βραβευμένο περιοδικό βιντεοσκοπικών ταινιών και 

κινούμενων εικόνων με κριτές, ενώ οι πόροι του είναι επίσης προσβάσιμοι μέσω Facebook 

και Twitter. 

 

Δραστηριότητα 1. Προβολή Δοκιμίου βίντεο & Ομαδική συζήτηση 

Υλικά που χρειάζονται. Φορητός υπολογιστής, καλώδιο HDMI, ηχεία και προβολέας/οθόνη, 

πρόσβαση στο διαδίκτυο 

https://bit.ly/3NwVPIf
https://bit.ly/3NwVPIf
https://bit.ly/3NwVPIf
https://vimeo.com/groups/audiovisualcy/sort:date/format:detail
https://vimeo.com/groups/audiovisualcy/sort:alphabetical/format:detail
http://mediacommons.futureofthebook.org/intransition/
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Σκοπός. Αξιολογήστε τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της διαδικτυακής μάθησης για 

τον κινηματογράφο, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα ένα επιλεγμένο βίντεο δοκίμιο από το 

AUDIOVISUALCY. 

Διαδικασία. Η δραστηριότητα ξεκινά με την προβολή ενός μικρού βίντεο δοκιμίου από το 

AUDIOVISUALCY (π.χ. close by. Georges Franju and the moving frame), όπου ακολουθείται 

από μια συνεδρία Q&A με συντονιστή. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διαδικτυακής μάθησης, παίρνοντας το 

προβαλλόμενο βίντεο δοκίμιο ως σημείο αναφοράς για την έναρξη της συζήτησης. Ο 

συντονιστής ενθαρρύνεται να κατευθύνει τη συζήτηση προς τις δυνατότητες και τους 

περιορισμούς του μέσου, εστιάζοντας στις έννοιες της συμμετοχής και της αλληλεπίδρασης 

στην ψηφιακή μάθηση και αν οι ψηφιακές πηγές μάθησης θα μπορούσαν να αναπαράγουν 

τη διαδραστικότητα της φυσικής μάθησης (π.χ. διευκολύνοντας μια διαδικτυακή συζήτηση 

όπου οι δημιουργοί βίντεο και οι θεατές μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις 

έννοιες ή/και τις απόψεις που εκφράζονται ως μέρος των μελετών βίντεο). Αν ναι, πώς θα 

έμοιαζε; Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν ένα σχέδιο δράσης για 

τη διοργάνωση μιας τέτοιας διαδικτυακής διαδραστικής συζήτησης. 

 

 

ΠΗΓΗ 2 

Όνομα και σύνδεσμος. INTO FILM, https://www.intofilm.org/ 

Εισαγωγή. Το Into Film στοχεύει στην παροχή πλούσιου διαδικτυακού περιεχομένου για την 

εκπαιδευτική, πολιτιστική και προσωπική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων (5 – 19 ετών) μέσω 

της χρήσης ταινιών. Η πλατφόρμα προσφέρει μια διαδικτυακή πλατφόρμα ροής ταινιών, 

εξωσχολικές λέσχες ταινιών, πόρους μάθησης, διαδικτυακές ευκαιρίες κατάρτισης, ένα 

ετήσιο φεστιβάλ κινηματογράφου, βραβεία κινηματογράφου, προκλήσεις, διαγωνισμούς 

κ.λπ. Περισσότερα από τα μισά σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ενσωματώσει 

επιτυχώς στους πόρους του Κινηματογράφου, διδασκαλία στην τάξη, επιτυγχάνοντας ένα 

ευρύ φάσμα αποτελεσματικών μαθησιακών αποτελεσμάτων στη χρήση του φιλμ.  

Συμβουλές για τον τρόπο χρήσης. Το πρόγραμμα Into Film έχει σχεδιαστεί ειδικά για να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες των σχολείων και της νεολαίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, 

αλλά είναι επίσης δωρεάν διαθέσιμο σε χρήστες σε όλο τον κόσμο. Η πρόσβαση στους πόρους 

https://vimeo.com/groups/audiovisualcy/videos/696276455
https://www.intofilm.org/
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Into Film απαιτεί εγγραφή χρήστη και επιτρέπει τη διαχείριση των προτιμήσεων χρήστη και 

των ρυθμίσεων λογαριασμού. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης συνδέσμους για προτάσεις 

και κριτικές ταινιών, ειδήσεις και άρθρα ταινιών, διαδικτυακούς πόρους ασφάλειας, 

απαιτήσεις και άδειες προβολής ταινιών κ.λπ. 

 

 

Δραστηριότητα 1. Συζήτηση σε όλη την ομάδα 

Υλικά που χρειάζονται. Φορητοί υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Σκοπός. Αξιολογήστε την ψηφιοποίηση των πόρων μάθησης για τον κινηματογράφο  

Διαδικασία. Ο συντονιστής θέτει ερωτήσεις για να ελέγξει την προσβασιμότητα και τη 

φιλικότητα προς τον χρήστη του υλικού που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο Into Film 

(λαμβάνοντας υπόψη τόσο την οπτική γωνία των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών). Στη 

συνέχεια, ο συντονιστής ζητά από την ομάδα να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα ανάπτυξης μιας 

παρόμοιας διαδικτυακής πηγής μάθησης σε τοπικό επίπεδο, για παιδιά στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να κάνει καταιγισμό ιδεών σχετικά με τα βήματα που θα 

απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της. 

 

 

ΠΗΓΗ 3 

Όνομα και σύνδεσμος. CineMontage, https://cinemontage.org/ 

Εισαγωγή. Το CineMontage είναι το επίσημο περιοδικό Motion Picture Editors Guild, το οποίο 

κυκλοφορεί για περίπου 40 χρόνια. Ο αυτόνομος ιστότοπος, ξεκίνησε το 2016, με 

αποκλειστικά διαδικτυακά άρθρα καθώς και τριμηνιαία άρθρα του περιοδικού που 

δημοσιεύονται σε έντυπη μορφή. Ο ιστότοπος δημοσιεύει αποκλειστικές συνεντεύξεις, 

ιστορίες και άρθρα σχετικά με τα μέλη του και τους επαγγελματίες του κλάδου μετά την 

παραγωγή, που κυμαίνονται από μοντάζ ταινιών, σχεδιασμό ήχου, ιστορία ταινιών, 

τεχνολογία κ.λπ.   

Συμβουλές για τον τρόπο χρήσης. Ο ιστότοπος προσφέρει ένα αρχείο προηγούμενων τευχών, 

νέα του κλάδου, σημείωση του συντάκτη και φιλτράρισμα πόρων μέσω ετικετών. Ο ιστότοπος 

είναι ελεύθερα προσβάσιμος σε όλους τους χρήστες και οι πόροι του είναι επίσης διαθέσιμοι 

στο Facebook, το Instagram και το Twitter. Ο ιστότοπος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα άρθρων 

https://cinemontage.org/
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που σχετίζονται με ζητήματα που αφορούν την παραγωγή κινηματογράφου και ταινιών, 

ειδήσεις για την εργασία κ.λπ. 

 

 

Δραστηριότητα 1. Καταιγισμός ιδεών και χαρτογράφηση τοπικών πόρων και ικανοτήτων 

Υλικά που χρειάζονται. Χαρτί/πόστ-ιτ και μαρκαδόροι 

Σκοπός. Αξιολογήστε τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της ψηφιοποίησης του 

υλικού/εκροών τοπικών σωματείων και ιδρυμάτων κινηματογραφιστών, κινηματογραφικών 

περιοδικών, περιοδικών, κ.λπ. 

Διαδικασία. Ο συντονιστής θέτει ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία και τους πόρους 

που χρησιμοποιούνται από την τοπική κινηματογραφική βιομηχανία των συμμετεχόντων, τα 

μέσα ενημέρωσης και τον τύπο (δηλαδή στον τομέα του κινηματογράφου) και τη 

διαθεσιμότητα διαδικτυακών πόρων. Στη συνέχεια, ζητείται από τους συμμετέχοντες να 

κάνουν καταιγισμό ιδεών και να εντοπίσουν τους κύριους κινδύνους και προκλήσεις για τη 

διάθεση αυτού του υλικού δωρεάν στο διαδίκτυο. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να 

εξετάσουν τις οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες των σχετικών τοπικών ιδρυμάτων και τις 

δεξιότητες του προσωπικού στον τομέα της πληροφορικής. Αυτή η άσκηση στοχεύει στον 

εντοπισμό των βασικών εμποδίων και στόχων σε τοπικό και ενωσιακό επίπεδο. Στη συνέχεια 

τίθεται σε εφαρμογή ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να έχει θετικό αντίκτυπο 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει: στόχους, αξιολόγηση 

της τρέχουσας κατάστασης, χαρτογράφηση ενδιαφερομένων, σχέδιο δράσης, αξιολόγηση 

κινδύνου και σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

γνώση δεξιότητες στάσεις 

Βασικές γνώσεις για τον 
κόσμο του κινηματογράφου 

Αναγνωρίστε τη σημασία των 
ψηφιακών δεξιοτήτων υπό το 
πρίσμα του σημερινού 
κόσμου του κινηματογράφου 

Συνειδητοποίηση της ανάγκης 
για ψηφιακές ικανότητες στον 
σημερινό σύγχρονο κόσμο 

Βασικές γνώσεις για το πώς ο 
κινηματογράφος συμβάλλει 

Προσδιορίστε ευκαιρίες για 
προσωπική, κοινωνική ή 
εμπορική αξία μέσω της 

Προθυμία για ενασχόληση με 
τις ψηφιακές τεχνολογίες 
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στην ατομική και κοινοτική 
ανάπτυξη 

ψηφιοποίησης 
κινηματογραφικών πόρων 

Πρακτικές γνώσεις για το πώς 
να βρείτε χρήσιμους πόρους 
που σχετίζονται με τον 
κινηματογράφο 

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 
νοοτροπίας ανάπτυξης 

Ανοιχτότητα στη συνεργασία 
με ψηφιακές τεχνολογίες με 
στοχαστική και κριτική 
νοοτροπία 

Πραγματική γνώση των 
τρόπων ψηφιοποίησης του 
κινηματογράφου και της 
κινηματογραφικής παραγωγής 
στις μέρες μας 

Αναγνωρίστε τη σημασία των 
ψηφιακών δεξιοτήτων υπό το 
πρίσμα του σημερινού 
κόσμου του κινηματογράφου 

Προθυμία προσέγγισης 
ψηφιακών τεχνολογιών για 
μάθηση 

Πρακτική γνώση για το πώς να 
υποστηρίξετε τον 
κινηματογράφο και να 
συμβάλετε στη βιωσιμότητά 
του στον σημερινό σύγχρονο 
κόσμο 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας 
και ομαδικής εργασίας 

Προθυμία για συνεργασία με 
άλλους και με ψηφιακές 
τεχνολογίες 

Πρακτική γνώση του τρόπου 
ανάλυσης των αισθητικών, 
σημειωτικών, πολιτιστικών και 
κοινωνικών συνεπειών που 
βρίσκονται στις ταινίες και 
διδάσκουν και μαθαίνουν για 
τον κινηματογράφο 

Κριτική σκέψη, μεταφορά 
γνώσης και επικοινωνία 

Προθυμία προσέγγισης των 
ψηφιακών τεχνολογιών για 
μάθηση με στοχαστικό τρόπο 

Πραγματική γνώση των 
τρόπων με τους οποίους 
ψηφιοποιούνται οι μελέτες 
ταινιών και η ανάλυση ταινιών 
στις μέρες μας 

Μαθαίνοντας πώς να 
δημιουργείτε αλλαγή 

Προθυμία να συνεργαστείτε 
με άλλους στο Διαδίκτυο με 
ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο 

Πρακτική γνώση του τρόπου 
ανταλλαγής απόψεων και 
γνωμών με άλλους για ταινίες 

Μαθαίνοντας πώς να 
συνεργάζεστε με άλλους και 
επίλυση προβλημάτων ως 
προς το πώς να ξεπεραστεί το 
εμπόδιο της έλλειψης 
σωματικής επαφής στη 
διαδικτυακή μάθηση 

Προθυμία προσέγγισης των 
ψηφιακών τεχνολογιών με 
ηθικό, ασφαλή και υπεύθυνο 
τρόπο 

Βασικές γνώσεις για το πώς να 
δημιουργήσουν τις δικές τους 
ταινίες 
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Πρακτική γνώση του τρόπου 
διδασκαλίας και μάθησης για 
τον κινηματογράφο 

  

 

 

3. 4. Θέατρο                                                                                                                                        

Για προσωπικό πολιτιστικών ιδρυμάτων με δεξιότητες στην πληροφορική, το LOD και τα 

ψηφιακά μέσα. 

 

3. 4. 1. Παρουσίαση πολιτιστικών φορέων 

Ο υποτομέας των Παραστατικών Τεχνών (θέατρο) σημείωσε την ισχυρότερη αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης την τελευταία δεκαετία. Μετά την Έκθεση «Ανάλυση 

αγοράς των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων στην Ευρώπη - Ένας τομέας για 

επενδύσεις», ο υποτομέας έχει αυξηθεί με 8,6% CAGR μεταξύ 2013 και 2017, ο ισχυρότερος 

μεταξύ όλων των τομέων του δημιουργικού και του πολιτισμού φθάνοντας τα 44,7 

δισεκατομμύρια ευρώ το 2017 και αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο συνεισφορά 0,6% στην 

προστιθέμενη αξία κάθε κράτους μέλους (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, 2020).  

Με CAGR 9,4%, η απασχόληση στις Παραστατικές Τέχνες έχει αυξηθεί περισσότερο από 

οποιονδήποτε άλλο υποτομέα, φτάνοντας τους 1,81 εκατομμύρια εργαζόμενους το 2017 με 

συνολικά 814.530 εταιρείες (κατά μέσο όρο το 3,2% των εταιρειών σε κάθε κράτος μέλος). Ο 

αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στον υποτομέα των Παραστατικών Τεχνών της 

ΕΕ έφτασε τους 1.814.367 το 2017, 549.512 περισσότεροι από το 2013. Απασχολώντας το 40% 

των εργαζομένων του υποτομέα «Δημιουργικές, τέχνες και ψυχαγωγικές δραστηριότητες» είναι 

η κύρια οικονομική δραστηριότητα όσον αφορά την απασχόληση. Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει 

δραστηριότητες καλλιτεχνών του θεάματος (π.χ. ηθοποιοί), δραστηριότητες υποστήριξης 

τεχνών του θεάματος (π.χ. δραστηριότητες σκηνοθετών, παραγωγών, σκηνογράφους κ.λπ.) και 

τη λειτουργία καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων (αίθουσες θεάτρου). «Άλλες επαγγελματικές, 

επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες n.e.c.» είναι η κύρια οικονομική δραστηριότητα του 

υποτομέα των Παραστατικών Τεχνών της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 61% της προστιθέμενης 

αξίας του. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από πράκτορες 
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και πρακτορεία για λογαριασμό ατόμων που αφορούν την απόκτηση δεσμεύσεων σε θεατρικές 

παραγωγές. Οι «δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας» αντιπροσωπεύουν το 39% της 

προστιθέμενης αξίας του κλάδου. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, δραστηριότητες 

θεατρικών πρακτορείων κάστινγκ. 

Οι εξελίξεις στις ψηφιακές τεχνολογίες ανοίγουν τις πόρτες για νέους τρόπους παραγωγής και 

διανομής περιεχομένου καθιστώντας το δημιουργικό περιεχόμενο διαθέσιμο σε μεγαλύτερο 

κοινό, καθώς και δημιουργώντας πιο καθηλωτικές εμπειρίες που μπορεί να προσελκύσουν μη 

παραδοσιακό κοινό (π.χ.: εμπειρία κατ' απαίτηση για θέατρο), όπως καθώς και δημιουργία πιο 

καθηλωτικών εμπειριών που μπορεί να προσελκύσουν μη παραδοσιακό κοινό (π.χ.: καθηλωτικό 

εικονικό θέατρο). Ως αποτέλεσμα, η ψηφιακή κατανάλωση περιεχομένου παραστατικών τεχνών 

δημιουργεί νέες ευκαιρίες εσόδων. Ο τομέας των τεχνών του θεάματος μπορεί να εμπνεύσει 

ατομική και κοινωνική αλλαγή προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

Ο κλάδος των Παραστατικών Τεχνών είναι πιο σημαντικός για την οικονομία του Ηνωμένου 

Βασιλείου, όπου ανέρχεται στο 1,3% της εθνικής προστιθέμενης αξίας. Άλλες χώρες όπου το 

μερίδιο των Παραστατικών Τεχνών στην εθνική προστιθέμενη αξία είναι υψηλότερο από τον 

μέσο όρο της ΕΕ είναι: Βουλγαρία (1,1%), Ιρλανδία (0,9%), Τσεχία (1%), Σλοβακία (0,8%), Ιταλία 

(0,7%) , Σουηδία (0,6%), που αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο το 1,2% του εργατικού δυναμικού 

σε κάθε κράτος μέλος. Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στις παραστατικές τέχνες εκτός 

εθνικής απασχόλησης βρίσκονται στην Ιρλανδία (3,7%), στην Ολλανδία (2,7%) και στην 

Ουγγαρία (1,9%). Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες Performing Arts αντιπροσωπεύουν το 3,2% του 

συνολικού αριθμού εταιρειών σε κάθε κράτος μέλος. Τα υψηλότερα μερίδια εταιρειών 

Performing Arts από το σύνολο των εταιρειών βρίσκονται στην Ολλανδία (9,4%), στην Ουγγαρία 

(5%) και στην Εσθονία (4,5%). 

Το θέατρο και οι παραστατικές τέχνες είναι εξαιρετικής σημασίας για την Ευρώπη με την 

ποικιλομορφία των μορφών τους που υπερβαίνουν τα γλωσσικά εμπόδια. Και τα δύο έχουν 

διπλή σημασία ως μορφή τέχνης και ως δημόσιος χώρος πολιτιστικού-πολιτικού διαλόγου από 

την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Θεάτρου διαδραματίζει κεντρικό 

ρόλο σε αυτή την προοπτική θέλει να δημιουργήσει μια συνολική δομή για την προσέγγισή της 

απέναντι στις ευρωπαϊκές τέχνες του θεάτρου και ειδικότερα στον τομέα του θεάτρου. Ο 

μεσοπρόθεσμος στόχος είναι να μεταφραστεί αυτό σε στρατηγικό τρόπο στήριξης του τομέα. 

Μακροπρόθεσμα, η πρωτοβουλία για το θέατρο πρόκειται να διαμορφώσει μια συνεκτική 

προσέγγιση στον τομέα. Αυτό σημαίνει την κάλυψη των κενών μεταξύ της ήδη υπάρχουσας 

υποστήριξης στο πλαίσιο της Δημιουργικής Ευρώπης και των πιλοτικών έργων, όπως η 
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πλατφόρμα που ξεκίνησε πρόσφατα για τη διανομή έργων παραστατικών τεχνών και του 

ατομικού προγράμματος κινητικότητας i-Portunus.  

Η μελέτη «Η κατάσταση των θεάτρων στα κράτη μέλη της ΕΕ» είναι η πρώτη πανευρωπαϊκή 

μελέτη που ξεκίνησε για τη συλλογή δεδομένων για τον ευρωπαϊκό θεατρικό τομέα, 

υλοποιώντας το πρώτο «Ευρωπαϊκό Φόρουμ Θεάτρου 2020: Οι Ευρωπαϊκές Παραστατικές 

Τέχνες στο επίκεντρο» τον Νοέμβριο 2020. Τα αποτελέσματα της μελέτης δεν έχουν ακόμη 

δρομολογηθεί, στοχεύουν να παράσχουν στοιχεία για συστάσεις πολιτικής και παρακολούθηση 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η κρίση του κορονοϊού επηρέασε περισσότερο αυτόν τον τομέα, λόγω της φύσης του τόπου 

διεξαγωγής και των επισκεπτών. Η διακοπή των δραστηριοτήτων και η ακύρωση (ή η αναβολή) 

εκδηλώσεων, παραστάσεων και φεστιβάλ προκάλεσαν μια αλυσίδα αρνητικών επιπτώσεων, οι 

οποίες ήταν δύσκολο να αντισταθμιστούν ακόμη και όταν οι χώροι μπορούσαν να ανοίξουν ξανά 

και οι εκδηλώσεις μπορούσαν να οργανωθούν (με περιορισμένη χωρητικότητα) σύμφωνα με 

τους «Πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς στην Ευρώπη μετά την κρίση του COVID-19 και 

τις συστάσεις πολιτικής» (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2021). Πίσω από κάθε θεατρική παράσταση, 

φεστιβάλ, εκδήλωση, υπάρχει επίσης ένα μεγάλο οικοσύστημα που κατοικείται από πολλούς 

ηθοποιούς που διεξάγουν υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως τεχνικοί, σκηνοθέτες, 

σχεδιαστές κοστουμιών και μακιγιάζ, σχεδιαστές φωτός και εταιρείες που υποστηρίζουν τη 

διοργάνωση παραστάσεων και εκδηλώσεων . Επομένως, το μέγεθος της ζημίας υπερβαίνει κατά 

πολύ την καθαρή απουσία εσόδων από τα ταμεία. Εμπορικές συμφωνίες που σχετίζονται με 

catering, έσοδα από διαφημιστές ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρεώσεις που αναμένονται από 

τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες σε εργαστήρια και master classes. Μια ακόμη πιο 

περίπλοκη συνθήκη ήταν αυτή των αυτοαπασχολούμενων καλλιτεχνών. Η λιγότερο απρόσκοπτη 

προσέγγιση των τόπων συναυλιών τους έκανε να αποχωρήσουν από τις συμφωνίες χωρίς να 

αντισταθμίσουν τις ζημίες και να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις (αναβολές ή 

επαναπρογραμματισμός). Σε ορισμένες χώρες, δεν μπορούσαν καν να βασιστούν στη δημόσια 

υποστήριξη, καθώς δεν ήταν επιλέξιμοι να τη λάβουν. Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να ληφθεί 

υπόψη ότι οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες καλλιτέχνες είναι εργαζόμενοι 

χαρτοφυλακίου. Έτσι, οι απαγορεύσεις στις μετακινήσεις και τα μέτρα κοινωνικής 

αποστασιοποίησης τους εμπόδισαν να δικτυωθούν και να συναντήσουν πιθανούς εργοδότες.  

Η άμεση απώλεια εισοδήματος από την ακύρωση φεστιβάλ και εκδηλώσεων είχε επίσης έμμεση 

αρνητική παρενέργεια στις τοπικές οικονομίες. Επιπλέον, η ακύρωση όλων των φεστιβάλ 

μουσικής, χορού, θεάτρου και τσίρκου είχε επίσης αρνητικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες 
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σε κοινωνικό επίπεδο, των οποίων η αίσθηση συνοχής ενισχύεται κατά τη διάρκεια αυτών των 

εκδηλώσεων. Οι παραστατικές τέχνες έχουν επίσης δείξει τεράστια δημιουργικότητα και 

καινοτομία, προσαρμόζοντας τη μορφή των παραστάσεων και των φεστιβάλ. Κατά τη διάρκεια 

της περιόδου του Μεγάλου Κλεισίματος, οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν για τη 

μετάβαση σε νέες μορφές, όπως το ψηφιακό θέατρο (Πανεπιστήμιο του Έξετερ, 2020) και, όταν 

άρχισαν να αρθούν τα αυστηρά μέτρα περιορισμού σε πολλές χώρες, φεστιβάλ και εκδηλώσεις 

που είχαν διοργανωθεί στο παρελθόν σε κλειστούς χώρους άλλαξαν σε υπαίθριες μορφές ή 

επαναπροσαρμόστηκαν πλήρως, όπως συνέβη για το Φεστιβάλ Γάνδης (Φεστιβάλ Gent, 2020). 

Έχουν επίσης δημιουργηθεί διατομεακές εταιρικές σχέσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

Μια διατομεακή συνεργασία μεταξύ των τοπικών φεστιβάλ και του τουριστικού τομέα ξεκίνησε 

στο Εδιμβούργο για να απευθυνθούν στους πιστούς συμμετέχοντες των φεστιβάλ να 

ταξιδέψουν στην πόλη την εποχή μετά την COVID-19 (Edinburgh Tourism Action Group, 2022). Η 

πανδημική κρίση πρόσθεσε τον επείγοντα χαρακτήρα αυτών των αναγκών σχετικά με ζητήματα 

όπως η βιωσιμότητα, το ψηφιακό και εικονικό πλαίσιο καθώς και η γλωσσική πολυμορφία. 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στη «Μελέτη του Πανεπιστημίου του Bocconi σχετικά με τον 

αντίκτυπο του Covid-19 στις τέχνες του θεάματος», από 41 κορυφαία ιδρύματα παραστατικών 

τεχνών σε 6 χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ), στοχεύουν 

να δείξουν πώς τα ιδρύματα θα μπορούσαν να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους μετά την 

πανδημία. Οι 5 κορυφαίες ικανότητες που απαιτούνται για το μέλλον του κλάδου των 

Παραστατικών Τεχνών είναι η αφοσίωση του κοινού, οι ψηφιακές ικανότητες, το μάρκετινγκ και 

η επικοινωνία, οι νέες διοικητικές προσεγγίσεις και η συγκέντρωση κεφαλαίων (απαιτούνται 

περισσότερο στις ΗΠΑ). Αυτό μπορεί να συνδεθεί με το ότι τα αμερικανικά ιδρύματα εξαρτώνται 

λιγότερο από τα δημόσια κεφάλαια και επομένως έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να βρουν άλλες 

ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης. Καθώς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα λαμβάνουν 

μεγαλύτερο μερίδιο δημόσιας χρηματοδότησης, θα μπορούσαν να βασιστούν σε ένα πιο 

ασφαλές «δίχτυ ασφαλείας» κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οι διαφορές στην επίδραση της 

κρίσης στους αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς αποδεικνύουν τη σημασία της κρατικής 

υποστήριξης για την επιβίωση του κλάδου. Η άφιξη της δημόσιας στήριξης θα μπορούσε μόνο 

εν μέρει να αντισταθμίσει τη σοβαρή απώλεια εισοδήματος και να βοηθήσει τους χώρους και 

τους οργανισμούς να καλύψουν (τουλάχιστον) το υπόλοιπο πάγιο κόστος. 

Ταυτόχρονα, η έρευνα δείχνει ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση τονώνει την καινοτομία στα 

ιδρύματα, η οποία θα μπορούσε να είναι καθοριστική για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους. 

Ενώ τα στελέχη πιστεύουν ότι η δέσμευση του κοινού, το μάρκετινγκ και οι ψηφιακές ικανότητες 
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είναι σημαντικά για το μέλλον του κλάδου, ήταν έκπληξη να δούμε τις επιχειρηματικές 

συνεργασίες ως τις τελευταίες στη λίστα των προτεραιοτήτων, παρά τη δυνατότητα για 

πρόσθετες ροές εσόδων και την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος . Τέλος, τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας δείχνουν ότι μάλλον είναι καιρός ο τομέας των τεχνών του 

θεάματος να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης στρατηγικών και 

επιχειρηματικών μοντέλων, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η οικονομική επιβίωση όσο και η 

καινοτομία. Υπό το πρίσμα του ταχέως μεταβαλλόμενου και αβέβαιου περιβάλλοντος, η 

ικανότητα προσαρμογής είναι απαραίτητη τώρα και θα γίνει ακόμη πιο σχετική στο μέλλον (SDA 

Bocconi, 2020). 

 

3. 4. 2. Ο ρόλος της νεολαίας 

Η παρακολούθηση ζωντανών εκδηλώσεων από νέους, μετά την έκθεση του 2009 «Νεολαία στην 

Ευρώπη - Ένα στατιστικό πορτρέτο 2009» εξαρτάται από την ποικιλία και την ποιότητά τους, 

αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως άλλες ευκαιρίες ψυχαγωγίας. Επιπλέον, οι ζωντανές 

παραστάσεις είναι συχνά πιο ακριβές από, για παράδειγμα, τα εισιτήρια κινηματογράφου, 

γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί οι διαφορές στα ποσοστά παρακολούθησης είναι 

λιγότερο έντονες μεταξύ των ηλικιακών ομάδων από ότι για τον κινηματογράφο. Σχεδόν σε όλες 

τις χώρες, περισσότεροι από τους μισούς από τους νέους 16 έως 24 ετών παρακολούθησαν 

τουλάχιστον μία ζωντανή παράσταση το έτος που προηγήθηκε της έρευνας του 2006 (βλ. σχήμα 

1). Αυτό το μερίδιο έφτασε ακόμη και περισσότερο από 70 % στην Εσθονία, τη Λιθουανία, την 

Πορτογαλία, τη Σλοβακία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Οι νέοι στην Αυστρία, την Ισλανδία και 

τη Νορβηγία φαίνεται να είναι πιο διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν ζωντανές παραστάσεις 

από άλλους νέους Ευρωπαίους: αντίστοιχα το 19%, το 21% και το 24% των νέων 16 έως 24 ετών 

σε αυτές τις τρεις χώρες παρακολούθησαν ζωντανές παραστάσεις περισσότερες από έξι φορές 

κατά το έτος που προηγήθηκε της έρευνας. Αντίθετα, η παρακολούθηση ζωντανών εμφανίσεων 

έτεινε να είναι σημαντικά χαμηλότερη σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Στην Ιταλία, τη Μάλτα και 

την Πολωνία, περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού ηλικίας 16-24 ετών δεν 

παρακολούθησε ζωντανή εκπομπή κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας (Eurostat, 

2009).  



 

130 
Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Εικόνα 1 – Άτομα που παρακολούθησαν μια ζωντανή παράσταση τους τελευταίους 12 μήνες, ανά συχνότητα και ηλικιακή 

ομάδα, 2006 (%) 

 

Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, οι νέοι Ευρωπαίοι τείνουν να συμμετέχουν 

περισσότερο σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες από τους μεγαλύτερους στον ελεύθερο χρόνο 

τους. Μεταξύ του πληθυσμού που ρωτήθηκε το 2007, η φωτογραφία και ο κινηματογράφος (31 

%) ήταν οι προτιμώμενες δραστηριότητες των νεαρών Ευρωπαίων ηλικίας 15–24 ετών, 

ακολουθούμενες από τον χορό (29 %), τις δραστηριότητες διακόσμησης (29 %) και το τραγούδι 

(21 %) (βλ. Εικόνα 2 ). 
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Εικόνα 2 – Ποσοστά συμμετοχής σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ανά ηλικιακή ομάδα, EU -27, 2007 (%) 

 

Οι νέοι ηλικίας 15–24 ετών απολάμβαναν επίσης να γράφουν, να τραγουδούν και να παίζουν 

ένα όργανο περισσότερο από τις παλαιότερες γενιές. Η υποκριτική δεν ήταν πολύ δημοφιλής 

δραστηριότητα, καθώς λιγότερο από το 10% των ερωτηθέντων είχαν παίξει στη σκηνή τους 12 

μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας, αλλά συνολικά, το ποσοστό των ατόμων που συμμετείχαν 

σε ένα έργο ήταν υψηλότερο μεταξύ των 15 έως 24- ετών παρά στον πληθυσμό μεγαλύτερης 

ηλικίας. 

Το έργο καλλιτεχνικής συνεργασίας Young Europe III του European Theatre Convention 

επικεντρώθηκε στο θέατρο ως τόπος αναγνώρισης των νέων στην Ευρώπη. Σε διάστημα δύο 

ετών, εννέα Θέατρα Μέλη του ETC συνεργάστηκαν σε ομάδες των τριών για να αναπτύξουν νέα 

θεατρικά κείμενα και παραγωγές με θέματα οργής, δημοκρατίας, ταυτότητας και μέλλοντος. 

Μια δημοσίευση για τη δημιουργική κοινότητα των επαγγελματιών του θεάτρου, που 
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παρουσιάζει παραδείγματα προβληματισμού και βέλτιστων πρακτικών για τη δημιουργία 

θεάτρου με και για νέους, που ξεκίνησε από τη Σύμβαση Ευρωπαϊκού Θεάτρου ETC. 

Πριν από την κρίση, διάφορες πολιτιστικές πρωτοβουλίες στόχευαν ευάλωτες ή 

περιθωριοποιημένες ομάδες όπως πρόσφυγες ή μετανάστες. Άλλα έργα τόνισαν τη σημασία της 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για παιδιά και νέους με δύο στόχους: τη μετάδοση δεξιοτήτων 

(όπως δημιουργικότητα, διαπολιτισμικές και άλλες κοινωνικές ικανότητες) και την πρόσβαση 

στην τέχνη ως αποδέκτη ή ως εργαλείο αυτοέκφρασης και ενδυνάμωσης. Μέσω καινοτόμων 

μορφών και συμμετοχικών μεθοδολογιών, καλλιτέχνες και πολιτιστικοί παράγοντες 

ασχολούνται με άλλους υποτομείς, όπως η υγεία, η κοινωνική περίθαλψη, οι φυλακές και οι 

άπορες κοινότητες. Ειδικά αυτές οι πρωτοβουλίες ήταν υψίστης σημασίας και κατά τη διάρκεια 

της κρίσης του 2020, όταν πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μοναξιά ή καταστάσεις 

βίας. Αυτή η διατομεακή δέσμευση, αν και κρίσιμη για την κοινωνία, πάντα 

υποχρηματοδοτούνταν. Στοχασμοί για την τέχνη και την κοινωνική ένταξη συζητήθηκαν επίσης 

σε βάση έργου κατά τη διάρκεια του 2020, αλλά δεν έγινε ορατή μια ευρύτερη εμβέλεια τέτοιων 

πρωτοβουλιών με κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους ή ολόκληρης της επικράτειας της ΕΕ. Η 

καινοτομία, η έρευνα και οι τέχνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια λογική έργου που δεν 

επιτρέπει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και σπάνια παρέχει επαρκή χρόνο και χώρο σε 

καλλιτέχνες και δημιουργικούς για να αναπτύξουν βιώσιμες πρωτοβουλίες (ETC, 2021). 

Επιπλέον, σε ολόκληρη την ΕΕ, 1,2 εκατομμύρια νέοι (ηλικίας 15 έως 29 ετών) εργάζονταν στον 

τομέα του πολιτισμού το 2020. Αντιπροσώπευαν το 16,4 % της πολιτιστικής απασχόλησης, 

ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από το μέσο μερίδιο όλων των νέων που εργάζονται στην 

ολόκληρης της οικονομίας (16,8 %). Το μερίδιο του νέου εργατικού δυναμικού (15-29 ετών) στην 

πολιτιστική απασχόληση ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Στα 

περισσότερα κράτη μέλη, το ποσοστό των νέων που απασχολούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της 

συνολικής πολιτιστικής απασχόλησης. Το μερίδιο αυτό κυμαινόταν από 10 % στην Ιταλία, έως 

21 % στις Κάτω Χώρες και 24 % στη Μάλτα. Οι νέοι αντιπροσώπευαν υψηλότερο μερίδιο της 

πολιτιστικής απασχόλησης από το μερίδιό τους στη συνολική απασχόληση σε οκτώ από τα 

κράτη μέλη της ΕΕ. Η μεγαλύτερη διαφορά καταγράφηκε στη Βουλγαρία, όπου το μερίδιο των 

νέων στην πολιτιστική απασχόληση ήταν σχεδόν 4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το 

μέσο μερίδιο των νέων στη συνολική απασχόληση. Αντίθετα, οι νέοι ήταν σχετικά 

υποεκπροσωπούμενοι ως προς το μερίδιό τους στην πολιτιστική απασχόληση στη Σουηδία και 

την Ολλανδία (4 π.μ. χαμηλότερα από τη συνολική απασχόληση) και την Κροατία (6 π.μ. 

χαμηλότερα) (Eurostat, 2020). 
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3. 4. 3. Μελλοντικές δυνατότητες 

Τα Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα (LOD) ως νέος τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με 

ψηφιακούς/φυσικούς πόρους επιτρέπει στους συνδεδεμένους υπολογιστές να χρησιμοποιούν 

καλύτερα τις πληροφορίες που σχετίζονται με τους πόρους. Το LOD επιτρέπει τον εμπλουτισμό 

πληροφοριών σχετικά με πόρους, βελτιώνοντας πιθανώς την εμπειρία του χρήστη κατά τη 

χρήση των πόρων ή την εύρεση τους. 

Η πρώτη εμπειρία στη δημοσίευση ως συνδεδεμένων δεδομένων οι πληροφορίες 

αναπαρίστανται στην πύλη ECLAP σχετικά με το περιεχόμενο πολυμέσων για τις παραστατικές 

τέχνες. Το σύστημα παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο, τους όρους 

της ταξινόμησης που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση του περιεχομένου και επίσης δομικές 

πληροφορίες όπως συνδέσεις με ομάδες που διαχειρίζονται το περιεχόμενο, χρήση σε λίστες 

αναπαραγωγής και συλλογές. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με σχολιασμούς σε 

οπτικοακουστικό περιεχόμενο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες (π.χ. το 

γράφημα «φίλων»). Οι εμπλουτισμοί που έγιναν σε γεωγραφικές πληροφορίες που υπάρχουν 

στα μεταδεδομένα περιεχομένου (π.χ. πόλη/χώρα της παράστασης) επέτρεψαν τη σύνδεση 

περιεχομένου με τη βάση δεδομένων GeoNames που είναι διαθέσιμη ως δεδομένα που σας 

αρέσουν (Bellini, Nesi, 2011). 

Το ECLAP είναι ταυτόχρονα Δίκτυο Βέλτιστων Πρακτικών και πάροχος Περιεχομένου και 

Υπηρεσιών Χρηστών. Ως Δίκτυο Βέλτιστων Πρακτικών, το ECLAP αποτελείται από ομάδες 

εργασίας που αναλύουν την κατάσταση της τέχνης και εντοπίζουν τις βέλτιστες πρακτικές και 

κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση τεχνικών και στρατηγικών προβλημάτων του 

κλάδου των τεχνών του θεάματος. Για το σκοπό αυτό, έχουν συσταθεί τρεις κύριες ομάδες 

εργασίας ECLAP (με αντίστοιχα ιστολόγια και φόρουμ) που καλύπτουν τους τομείς: ψηφιακές 

βιβλιοθήκες και μοντέλα για περιεχόμενο τεχνών του θεάματος, διαχείριση και εργαλεία 

πνευματικής ιδιοκτησίας και εργαλεία που βασίζονται σε ψηφιακό περιεχόμενο για διδασκαλία 

και εκμάθηση παραστατικών τεχνών στη νέα εποχή. Για τη διευκόλυνση της δικτύωσης και των 

συζητήσεων, το ECLAP είναι επίσης ένα αποθετήριο τεχνικών εγγράφων, επίδειξης, βέλτιστων 

πρακτικών και προτύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη κατανόηση των 

προβλημάτων του κλάδου και την εύρεση αντίστοιχων κατευθυντήριων γραμμών, λύσεων 

τελευταίας τεχνολογίας καθώς και μελλοντικών δραστηριοτήτων και προτάσεων έργων. 
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Η Υπηρεσία Περιεχομένου και Χρήστη ECLAP εκμεταλλεύεται τη χρήση προηγμένων 

τεχνολογιών και λύσεων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σημασιολογικών υπολογιστών για τον 

εμπλουτισμό περιεχομένου, τη συγκέντρωση και τη διανομή πλούσιου πολυγλωσσικού 

περιεχομένου παραστατικής τέχνης σε υπολογιστές και κινητά. Επί του παρόντος, το ECLAP 

διανέμει περισσότερα από 110.000 διακριτά αντικείμενα (βίντεο, ήχος, εικόνες, κείμενα, 3D), 

από 31 παρόχους περιεχομένου, σε έως και 13 μεγάλες γλώσσες μεταδεδομένων, σε μια 

κοινότητα περίπου 2000 εγγεγραμμένων χρηστών, παγκοσμίως διανεμημένων. Αυτά τα 

δεδομένα είναι διαθέσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από σημασιολογικούς ανιχνευτές 

για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με τις τέχνες του θεάματος και άλλα συνδεδεμένα 

συστήματα δεδομένων μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν τους όρους οντολογίας ή 

ταξινόμησης μας ή να συνδέσουν με το περιεχόμενό μας. Επιπλέον, οι σχέσεις μεταξύ των 

πληροφοριών που υπάρχουν στην πύλη μπορούν να οπτικοποιηθούν χρησιμοποιώντας το 

κοινωνικό γράφημα ECLAP που επιτρέπει την πλοήγηση σε αυτές τις σχέσεις επιτρέποντας την 

εύρεση νέου περιεχομένου ή κάποιας απροσδόκητης σχέσης. Ωστόσο, η εργασία είναι ακόμη 

σε εξέλιξη για τη σύνδεση του συνόλου δεδομένων με άλλες πηγές πληροφοριών όπως η 

DBpedia, αλλά και για τον εντοπισμό ονομάτων ατόμων που υπάρχουν στις περιγραφές για τη 

δημιουργία ενός αρχείου αυθεντίας ατόμων στις τέχνες του θεάματος. 

 

Για προσωπικό πολιτιστικών ιδρυμάτων χωρίς δεξιότητες στην πληροφορική, το LOD και τα 

ψηφιακά μέσα. 

 

3. 4. 4. Τρέχουσες προκλήσεις 

Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες της πύλης ECLAP έχουν εκφράσει δυσκολία στον προσανατολισμό 

τους, στην εύρεση του πόρου. Εκτός εάν ο χρήστης είναι ειδικός, άρα μελετητής, και αναζητά 

έναν συγκεκριμένο ηθοποιό ή σκηνοθέτη, για παράδειγμα, δυσκολεύεται να βρει τον πόρο 

επειδή βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μνημειώδη ιεραρχική πολυεπίπεδη βάση δεδομένων 

εργαλείων και μεταδεδομένων που απαιτούν κάποια εξειδίκευση. Από την άλλη η 

«αρχαιότητα» κάποιων γραφικών επιλογών και η βραδύτητα στην πλοήγηση υποφέρουν από 

την αδυναμία ενημέρωσης και βελτίωσης της πύλης μόλις ολοκληρωθεί το έργο. Υπάρχει 

πρόβλημα πολυπλοκότητας στην αναπαράσταση δεδομένων, τα οποία συχνά δεν δημιουργούν 

κατανόηση, παρά τη μεγάλη ποικιλία και τον πλούτο των περιεχομένων. 
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INCOMMON. Το INCOMMON στοχεύει στη μελέτη, τη συλλογή και τη δημιουργία 

συμφραζομένων εκείνων των συναντήσεων μεταξύ του θεάτρου, της μουσικής, των εικαστικών 

τεχνών, του κινηματογράφου και της βιντεοτέχνης που έχουν λάβει τη μορφή σόου, ιδίως 

εκείνων που δημιουργούνται ως συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνών. να εφαρμόσουν την έννοια 

της «θέλησης προς το κοινό» στον τομέα της τέχνης αντικουλτούρας· τονίζουν τη σημασία των 

καλλιτεχνικών κοινοτήτων στην τοπική και διεθνή σκηνή· δημιουργούν ένα ψηφιακό αρχείο με 

τις παραστάσεις των Ιταλών καλλιτεχνών της περιόδου. Το INCOMMON παράγει μια παγκόσμια 

προσέγγιση, προσανατολισμένη στη συλλογή, ψηφιοποίηση, αποκατάσταση και διάδοση 

άμεσης τεκμηρίωσης και σχετικού υλικού της ιταλικής καλλιτεχνικής παραγωγής του μεγάλου 

δημιουργικού, πολιτικού, υπαρξιακού κύματος της αντικουλτούρας, διατηρώντας και 

καθιστώντας προσβάσιμη μια κληρονομιά κατά τα άλλα ανθεκτική στη διατήρηση (Gavrilovich, 

2020).  

 

3. 4. 5.Πιθανές λύσεις 

Η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του προσωπικού θα μπορούσε να επικεντρωθεί στην 

ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, η γνώση των βασικών στοιχείων της 

πληροφορικής δεν θα γινόταν πλεονέκτημα αλλά μάλλον κοινό χαρακτηριστικό. 

Με την έναρξη της πανδημίας COVID, αναζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα λύσεων για να γίνει η τέχνη 

προσιτή στους καταναλωτές και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους καλλιτέχνες να 

επιβιώσουν. Η ανακάλυψη νέων μορφών τέχνης θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για όλα 

τα ιδρύματα να φοβούνται την έλλειψη διάφορων πόρων για την εφαρμογή σύγχρονων 

μεθόδων και την εφαρμογή σύγχρονων ιδεών. 

Το έργο Digital Cultural Designer μπορεί επίσης να αποτελέσει κίνητρο για να επιστήσουμε την 

προσοχή σε πηγές που είναι ήδη ελεύθερα διαθέσιμες. Η ανακάλυψη καλών πρακτικών στο 

διαδίκτυο που αποδεικνύουν την ικανότητα του θεάτρου να προσαρμοστεί στη σύγχρονη 

τεχνολογία μπορεί επίσης να είναι εμπνευσμένη. 

 

3. 4. 6. Συμμετοχή διαφορετικών ομάδων 

Ομολογουμένως, ορισμένα ιδρύματα δεν έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το θέατρο από 

κοντά τα άτομα με αναπηρία, κάτι που ισχύει ιδιαίτερα όταν προβάλλονται τακτικές θεατρικές 



 

136 
Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

παραστάσεις. Όπως είναι λογικό, η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας θα παρείχε μια πολύ 

πιο βελτιωμένη εμπειρία για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση. 

Ακόμη περισσότερο, μια μεγαλύτερη μετακίνηση του θεάτρου στον ψηφιακό χώρο θα διεύρυνε 

τον κύκλο τόσο των παρατηρητών όσο και των ενεργών συμμετεχόντων. 

 

3. 4. 7. Κληρονομική πτυχή 

Η παγκόσμια κρίση είχε ισχυρό αντίκτυπο στον υποτομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις αυτοί οι χώροι βασίζονται σε επισκέπτες, λόγω του κλεισίματος των 

μουσείων και των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυστηρών απαγορεύσεων στην 

εσωτερική μετακίνηση και τον τουρισμό, που είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για πολλά 

μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη Δυτική Ευρώπη το 94,6% των μουσείων έπρεπε να 

κλείσουν τις πόρτες τους κατά τη διάρκεια του lockdown, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη το 98,7% 

αναγκάστηκε να κλείσει.100 Χρησιμοποιώντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα περίπου 1.000 

μουσείων στην ΕΕ-27, το 44% ανέφερε ότι έχασε έως 1.000 ευρώ την εβδομάδα, το 31% έχασε 

έως και 5.000 ευρώ την εβδομάδα, το 18% έχασε έως και 30.000 ευρώ την εβδομάδα και το 8% 

έχασε πάνω από 50.000 ευρώ την εβδομάδα. Τα μεγάλα μουσεία έχασαν μεταξύ 100.000 και 

600.000 ευρώ την εβδομάδα. Τα μουσεία σε τουριστικές περιοχές παρουσίασαν εξαιρετική 

απώλεια εισοδήματος της τάξης του 75-80%. Σε αυτήν την τελευταία κατηγορία, τα μουσεία στις 

πρωτεύουσες ήταν από τα πιο επηρεασμένα από την απώλεια εισοδήματος, με μέση απώλεια 

περίπου 40.000 ευρώ, σε σύγκριση με απώλεια 20.000 ευρώ στις αστικές περιοχές και 5.000 

ευρώ στις αγροτικές περιοχές. Μερικά από τα πιο επηρεασμένα μουσεία φοβούνται ότι τελικά 

θα πρέπει να κλείσουν οριστικά. Η απώλεια εσόδων δεν αφορούσε μόνο τις βασικές 

δραστηριότητες των μουσείων, αλλά και τις βοηθητικές υπηρεσίες, οι οποίες σε πολλές 

περιπτώσεις αποτελούν δραστηριότητες εξωτερικού. Οι εταιρείες που κατέχουν και 

διαχειρίζονται καφετέριες και βιβλιοπωλεία μουσείων καθώς και υπηρεσίες μεταφοράς για 

εκθέσεις παρουσίασαν σημαντική απώλεια εσόδων λόγω του κλεισίματος των χώρων και της 

αναβολής/ακύρωσης των εκθέσεων. Ο αντίκτυπος στο προσωπικό του μουσείου δεν ήταν τόσο 

σοβαρός. Περίπου το 70% από τα 1.000 μουσεία που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι 

έπρεπε να προσαρμόσουν τις εργασίες και να μετακινήσουν όλο το προσωπικό στη δουλειά από 

το σπίτι, αλλά ότι δεν χρειάστηκε να απολύσουν προσωπικό. Σε σύγκριση με άλλους υποτομείς, 

το προσωπικό του μουσείου μπορούσε να εργάζεται από το σπίτι. Η ίδια τάση καταγράφεται 

και στα ιδρύματα θρησκευτικής κληρονομιάς. Αντίθετα, οι συμβάσεις με ελεύθερους 
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επαγγελματίες και μη τυποποιημένους εργαζομένους απολύθηκαν ή διακόπηκαν προσωρινά, 

καθιστώντας την κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών πολύ πιο εύθραυστη από αυτή των 

εργαζομένων. Σε πολλές περιπτώσεις, η συμβουλευτική εργασία για τα μουσεία είναι η πρώτη 

πηγή εσόδων τους. Σε γενικές γραμμές, η κατάσταση των μη τυποποιημένων εργαζομένων 

φαίνεται να είναι παντού ανησυχητική, αφού πάνω από το 50% των ελεύθερων επαγγελματιών 

είδε τους μισθούς τους να αναστέλλονται. Η Europa Nostra αναφέρει ότι πολλοί επαγγελματίες 

συντήρησης και αποκατάστασης χρειάστηκε να κάνουν διακοπές χωρίς αποδοχές καθώς τα έργα 

σε μουσεία και μνημεία είχαν ανασταλεί και οι προϋπολογισμοί είχαν μειωθεί σημαντικά. 

Τα περισσότερα μουσεία (80%) και ιδρύματα θρησκευτικής κληρονομιάς (83%) αύξησαν την 

παρουσία τους στο διαδίκτυο (διαδικτυακή επικοινωνία, εικονικές περιηγήσεις, διαδικτυακές 

εκθέσεις). Οι διαδικτυακές υπηρεσίες που αυξήθηκαν περισσότερο ήταν εκείνες που 

απαιτούσαν λιγότερους πρόσθετους οικονομικούς πόρους ή/και εμπειρία και δεξιότητες 

(hashtags σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή δραστηριότητες γύρω από μια ήδη υπάρχουσα 

διαδικτυακή συλλογή), ενώ οι υπηρεσίες που απαιτούσαν χρόνο, πόρους και δεξιότητες 

(podcast, ζωντανό περιεχόμενο, online μάθηση) αυξήθηκε λιγότερο. Τα δεδομένα δείχνουν ότι 

σε όλη την Ευρώπη περίπου το 56% των μουσείων διαθέτουν αφοσιωμένο προσωπικό για 

ψηφιακές εργασίες, αν και όχι σε βάση πλήρους απασχόλησης. Αυτά τα δεδομένα 

υπογραμμίζουν όχι μόνο την υψηλή χρήση μη τυποποιημένων εργαζομένων, αλλά και το 

γεγονός ότι αυτό το προσωπικό αναλαμβάνει σε ορισμένες περιπτώσεις νέα αναδυόμενα 

καθήκοντα, όπως αυτά που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση. Τα περισσότερα μουσεία που 

αύξησαν την παρουσία τους στο Διαδίκτυο κατέγραψαν επίσης αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών 

στο Διαδίκτυο, με πρόσβαση κυρίως σε εκπαιδευτικό υλικό. Ωστόσο, κανένα στοιχείο δεν 

δείχνει ίση αύξηση των εσόδων, κυρίως επειδή το μεγαλύτερο μέρος του διαδικτυακού 

περιεχομένου ήταν δωρεάν προσβάσιμο. 

 

Προτείνεται ένα υβριδικό σύστημα συστάσεων (RS) στην περιοχή πολιτιστικής κληρονομιάς, το 

οποίο λαμβάνει υπόψη τις δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εκτελούνται 

από τον χρήστη-στόχο και τους φίλους του και εκμεταλλεύεται τις πηγές συνδεδεμένων 

ανοιχτών δεδομένων (LOD). Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο RS: 

(1) εξάγει πληροφορίες από το Facebook αναλύοντας περιεχόμενο που δημιουργείται από τους 

χρήστες και τους φίλους τους. 

(2) εκτελεί εργασίες αποσαφήνισης μέσω εργαλείων LOD. 

(3) χαρακτηρίζει τον ενεργό χρήστη ως κοινωνικό γράφημα. 
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(4) της παρέχει εξατομικευμένες προτάσεις καλλιτεχνικών και πολιτιστικών πόρων στον 

περιβάλλοντα χώρο της τρέχουσας τοποθεσίας του χρήστη.  

 

Το τελευταίο σημείο εκτελείται με την ενσωμάτωση αλγορίθμων συνεργατικού φιλτραρίσματος 

με σημασιολογικές τεχνολογίες προκειμένου να αξιοποιηθούν πηγές LOD όπως η Dbpedia και η 

Europeana. Με βάση τα προτεινόμενα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, το προτεινόμενο 

σύστημα μπορεί επίσης να προτείνει στον ενεργό χρήστη διαδρομές μεταξύ αυτών, που 

ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις και τις ανάγκες του και είναι ευαίσθητα στα φυσικά και 

κοινωνικά του πλαίσια. Πειραματικά αποτελέσματα σε πραγματικούς χρήστες έδειξαν την 

αποτελεσματικότητα των διαφορετικών ενοτήτων που συστήθηκαν (Samsonetti, [et al.], 2019).  

 

3. 4. 8. Ψηφιακές πηγές και Δραστηριότητες                                                                                                    . 

ΠΗΓΗ 1 

Όνομα και σύνδεσμος. www.teatrodellorsa.com/create-with-open-data/  

Εισαγωγή. Μια παράσταση του Θεάτρου της Όρσα στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας που μιλάει 

για την πόλη, τις εξελίξεις και το μέλλον της, χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά αρχεία του δήμου 

https://opendata.comune.re.it/ και μεταφράζοντάς τα σε θεατρική παράσταση. 

Ανταποκρίθηκε στο δημόσιο κάλεσμα δράσης του Δήμου «Δημιουργία με ανοιχτά δεδομένα» 

που σχεδιάστηκε για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τα ανοιχτά δεδομένα, μια σειρά 

αριθμών που, αν διαβαστεί σε σχέση με εμάς και με άλλους, βοηθά την κοινότητα να 

φανταστεί και οικοδομήσουμε το μέλλον..  

Συμβουλές για τον τρόπο χρήσης. Μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση σε πόρους 

που περιλαμβάνουν τη βελτίωση της γραφής της απόδοσής σας, τη δημιουργία του σωστού 

περιβάλλοντος μάθησης και άλλες πληροφορίες σχετικές με την επαγγελματική γραφή και 

τους χομπίστες. Όχι μόνο παρέχει θεωρητική γνώση του κόσμου της παράστασης, αλλά 

παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για συγκεκριμένες πολιτιστικές εμπειρίες του 

θεάτρου με βάση τα δεδομένα.   

Η παράσταση συνδυάζει την ψυχρότητα των αριθμών με τη ζεστασιά της λογοτεχνίας και της 

ποίησης και το θέατρο παρέχει τα κλειδιά για την είσοδο γιατί παραμένει ένα αρχαίο μέρος 

όπου οι άνδρες συναντιούνται και διαβάζονται με την πολυπλοκότητά τους.  

http://www.teatrodellorsa.com/create-with-open-data/
https://opendata.comune.re.it/
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Τα δεδομένα του δήμου έχουν αναλυθεί και μεταφραστεί σε μουσική και βίντεο συν δύο 

αφηγηματικές φωνές με ένα νεύμα στον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, την τέχνη: έτσι οι 

πολίτες του Reggio Emilia έγιναν 171.655 «καρδιές που χτυπούν», οι 166 κυκλικοί κόμβοι της 

πόλης πολλές «ευκαιρίες για εξομάλυνση των γωνιών της κυκλοφορίας», 4 δημόσιες βρύσες 

πόσιμου νερού «οκτώ εκατομμύρια μπουκάλια πλαστικού που δεν γεννήθηκε ποτέ», εκτάριο 

αστικών κήπων στην πόλη, με επτακόσιες χιλιάδες δάνεια βιβλίων το χρόνο, που η ανάγνωση 

αυξάνεται στα παιδιά, σε επτά ή οκτώ ετών, το 29% των παιδιών που θα γεννηθούν θα είναι 

ξένης καταγωγής και είναι περίεργο να σημειωθεί η ποικιλία των ονομάτων, με τη Σοφία και 

τη Τζούλια να προηγούνται σταθερά, αλλά και το όνομα Aisha να αυξάνεται. 

 

Δραστηριότητα 1. Συζήτηση σε όλη την ομάδα 

Υλικά που χρειάζονται. Τίποτα    

Σκοπός. Αξιολογήστε την ψηφιοποίηση της πόλης στην οποία βρίσκεστε.   

Διαδικασία. Ο διαμεσολαβητής κάνει ερωτήσεις για να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της απόδοσης και των δεδομένων του δήμου όπου βασίζεστε.   

 

Δραστηριότητα 2. Μετατροπή του καταιγισμού ιδεών σε σχέδιο δράσης  

Υλικά που χρειάζονται. Πίνακας, μαρκαδόροι   

Σκοπός. Αξιολογήστε τις δυνατότητες ψηφιοποίησης των δεδομένων του δήμου σε θεατρική 

παράσταση.   

Διαδικασία. Ο συντονιστής θέτει ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία και τους πόρους 

που χρησιμοποιούνται από τα ιδρύματα που εκπροσωπούνται από τους συμμετέχοντες. Όλα 

αυτά συγκρίνονται με τις ψηφιακές δυνατότητες του έργου που παρουσιάζεται. Υπάρχει μια 

συνεδρία καταιγισμού ιδεών στην οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να προσδιορίσουν τις 

κύριες προκλήσεις στην εύρεση δεδομένων, την επεξεργασία τους και τη μετάφρασή τους σε 

παράσταση. Ο καταιγισμός ιδεών προσδιορίζει βασικά εμπόδια και στόχους που σχετίζονται 

με ολόκληρη την ομάδα των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, τίθεται σε εφαρμογή ένα σχέδιο 

δράσης με τη βοήθεια του συντονιστή για να επιφέρει θετικές αλλαγές βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει: αντικείμενο, στόχο, ενδιαφερόμενα μέρη, 

αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και συγκεκριμένες ενέργειες.  
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ΠΗΓΗ 2 

Όνομα και σύνδεσμος. Δημιουργία ενός συνδεδεμένου οικοσυστήματος ανοιχτών 

δεδομένων για την παραστατική τέχνη http://linkeddigitalfuture.ca/research/#ontology-

repository    

Εισαγωγή. Το Ινστιτούτο BFH για τον Μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα συνόδευσε την 

Πρωτοβουλία Linked Digital Future της Canadian Arts Presenting Association, η οποία 

εργάζεται για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των συνδεδεμένων ανοιχτών δεδομένων στον 

τομέα των τεχνών του θεάματος. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην κύρια αλυσίδα αξίας 

των τεχνών του θεάματος, που αποτελείται από καλλιτέχνες, εταιρείες παραγωγής, 

οργανισμούς παρουσίασης, πλατφόρμες έκδοσης εισιτηρίων και χειριστές καλλιτεχνικών 

εγκαταστάσεων. Διευκολύνει τη λήψη μιας επισκόπησης ολόκληρου του δικτύου αξίας των 

τεχνών του θεάματος και την καλύτερη κατανόηση των διάφορων απόψεων των 

ενδιαφερομένων σχετικά με αυτό που μπορεί να ονομαστεί Διεθνής Γνωσιακή Βάση για τις 

Συνδεδεμένες Τέχνες που δεν αφορά μόνο τη χρήση μιας νέας τεχνολογίας , αλλά ακόμη 

περισσότερο για τη δημιουργία ενός κοινού οράματος και την ανάπτυξη ενός πνεύματος 

συνεργασίας μεταξύ εταίρων που μέχρι τώρα σχεδόν δεν γνώριζαν ο ένας τον άλλον, το οποίο 

σε ορισμένα μέρη έχει μάλλον τοπική ή περιφερειακή εστίαση, αλλά σε άλλα μέρη είναι 

σαφώς διεθνές σε εύρος.    

Συμβουλές για τον τρόπο χρήσης. Αυτή η βέλτιστη πρακτική παρέχει μια επισκόπηση των 

διαφόρων ενδιαφερομένων και των σεναρίων χρήσης τους σε σχέση με μια κοινή βάση 

δεδομένων, με στόχο τη δημιουργία μιας Διεθνούς Γνωσιακής Βάσης για τις Τέχνες του 

Θεάματος με βάση την τεχνολογία συνδεδεμένων δεδομένων, βασιζόμενη τόσο στα Wikidata 

όσο και στην κλασική προσέγγιση συνδεδεμένων δεδομένων. Μια πλατφόρμα που 

αποτελείται από πολλά στρώματα (βλέπε εικόνα 1):  

 

 

 

http://linkeddigitalfuture.ca/research/#ontology-repository
http://linkeddigitalfuture.ca/research/#ontology-repository
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Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική του συνδεδεμένου ανοιχτού οικοσυστήματος δεδομένων για τις παραστατικές τέχνες 

  

● ένα επίπεδο δεδομένων, αποτελούμενο από αποκεντρωμένες πηγές δεδομένων και 

πολλούς κόμβους δεδομένων που συγκεντρώνουν και διασυνδέουν δεδομένα που 

σχετίζονται με τις τέχνες του θεάματος. 

● ένα σημασιολογικό επίπεδο, που αποτελείται από ένα κοινό μοντέλο δεδομένων, μια 

λεγόμενη «οντολογία». 
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● ένα επίπεδο εφαρμογής, που αποτελείται από διάφορες υπηρεσίες cloud για εξαγωγή 

δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και οπτικοποίηση δεδομένων, και 

● ένα επίπεδο παρουσίασης – οι πραγματικές πλατφόρμες και εφαρμογές λογισμικού με 

τις οποίες αλληλεπιδρούν οι τελικοί χρήστες. 

 

 

Εικόνα 2: Δίκτυο αξιών 

 

Προκειμένου να γίνει καλύτερη κατανόηση των βασικών ενδιαφερόμενων μερών μιας τέτοιας 

κατανεμημένης βάσης δεδομένων, ξεκίνησε από μια επισκόπηση του δικτύου αξίας των τεχνών 

του θεάματος και περιέγραψε συστηματικά τα σενάρια χρήσης από την οπτική γωνία των 

διαφόρων ενδιαφερομένων ενόψει ενός συνδεδεμένου ανοιχτού οικοσυστήματος δεδομένων 

για τις παραστατικές τέχνες. Όπως απεικονίζεται στο σχήμα 2, αυτό το δίκτυο αξίας 

περιλαμβάνει όχι μόνο την κύρια αλυσίδα αξίας των τεχνών του θεάματος, που αποτελείται από 

δημιουργούς και καλλιτέχνες, εταιρείες παραγωγής, οργανισμούς παρουσίασης, πλατφόρμες 

έκδοσης εισιτηρίων και χειριστές καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων, αλλά περιλαμβάνει και άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς που παίζουν ρόλο στο ευρύτερο οικοσύστημα των τεχνών του 

θεάματος, όπως μέσα ενημέρωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα επαγγελματικής 
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κατάρτισης, ερευνητές ή ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς με συλλογές που σχετίζονται με 

τις τέχνες του θεάματος.  

  

Για να αξιολογηθούν οι ανάγκες τους σε δεδομένα, τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη 

συγκεντρώθηκαν σε επτά κατηγορίες, για τις οποίες καθορίστηκε, με βάση τα σενάρια χρήσης 

που είχαν προηγουμένως προσδιοριστεί, τι είδους δεδομένα θα απαιτούσαν αυτές οι 

διαφορετικές ομάδες για τις δραστηριότητές τους. Σε έναν πίνακα επισκόπησης επισημάνθηκαν 

τα δεδομένα που είναι κοινά για όλα αυτά (εικόνα 3). Όπως αποδεικνύεται, υπάρχει αρκετά 

μεγάλος πυρήνας δεδομένων που σχετίζονται με διάφορους τύπους ενδιαφερόμενων μερών. 

Αυτό δείχνει ότι θα άξιζε τον κόπο να συνεργαστούν στενότερα προκειμένου να αξιοποιήσουν 

τις πολλές συνέργειες στον τομέα της διαχείρισης δεδομένων.  

  

Εικόνα 3: Απόσπασμα του πίνακα επισκόπησης των απαιτούμενων δεδομένων 
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Δραστηριότητα 1. Συζήτηση σε όλη την ομάδα   

Υλικά που χρειάζονται. Τίποτα    

Σκοπός. Αξιολογήστε το δίκτυο δεδομένων του τομέα απόδοσης.   

Διαδικασία. Ο συντονιστής κάνει ερωτήσεις για να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της απόδοσης και του διαθέσιμου δεδομένων στον τομέα απόδοσης στον 

οποίο εδρεύετε.  

 

Δραστηριότητα 2. Μετατροπή του καταιγισμού ιδεών σε σχέδιο δράσης  

Υλικά που χρειάζονται. Πίνακας, μαρκαδόροι   

Σκοπός. Αξιολογήστε τις δυνατότητες δημιουργίας ενός δικτύου.   

Διαδικασία. Ο συντονιστής θέτει ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία και τους πόρους 

που χρησιμοποιούνται από τα ιδρύματα που εκπροσωπούνται από τους συμμετέχοντες. Όλα 

αυτά συγκρίνονται με τις ψηφιακές δυνατότητες του έργου που παρουσιάζεται. Υπάρχει μια 

συνεδρία καταιγισμού ιδεών στην οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να προσδιορίσουν τις 

κύριες προκλήσεις στην εύρεση δεδομένων, την επεξεργασία τους και τη μετάφρασή τους σε 

παράσταση. Κατά τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος δεδομένων, είναι σημαντικό να 

λαμβάνονται υπόψη τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και πώς θα ωφεληθούν και θα 

συνεισφέρουν σε ένα κοινό οικοσύστημα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να χαρτογραφήσουν 

την αξία της παραστατικής τέχνης, η οποία είναι σημαντική για τον εντοπισμό του κοινού 

πυρήνα δεδομένων του συνδεδεμένου οικοσυστήματος ανοιχτών δεδομένων για την τέχνη 

του θεάματος. Το σημείο εκκίνησης θα μπορούσε να είναι τα συστήματα ταξινόμησης του 

κλάδου (Ηνωμένα Έθνη 2008, Eurostat 2008, Statistics Canada 2017), για παράδειγμα, τα 

οποία προσδιόρισαν είκοσι βασικές ομάδες ενδιαφερομένων. Για καθεμία από αυτές τις 

ομάδες θα μπορούσαν να εντοπιστούν πιθανά σενάρια χρήσης και συνεισφοράς, μαζί με 

ενδείξεις ως προς το είδος των δεδομένων που απαιτούν και που ενδέχεται να συνεισφέρουν. 

Ο καταιγισμός ιδεών προσδιορίζει βασικά εμπόδια και στόχους που σχετίζονται με ολόκληρη 

την ομάδα των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, τίθεται σε εφαρμογή ένα σχέδιο δράσης με τη 

βοήθεια του συντονιστή για να επιφέρει θετικές αλλαγές βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει: αντικείμενο, στόχο, ενδιαφερόμενα μέρη, 

αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και συγκεκριμένες ενέργειες.   
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 Μαθησιακά αποτελέσματα 

γνώση δεξιότητες στάσεις 

Βασικές γνώσεις του θεάτρου Προσδιορίστε πώς η ανάπτυξη 
του θεάτρου στις μέρες μας 
επηρεάζεται από την 
τεχνολογική ανάπτυξη 

Επίγνωση της ανάγκης για 
ψηφιακές ικανότητες στον 
σύγχρονο σύγχρονο κόσμο 

Βασικές γνώσεις για το πώς η 
δραματουργία συμβάλλει 
στην ανάπτυξη του ατόμου 
και της κοινωνίας  

Προσδιορίστε ευκαιρίες για 
προσωπική, κοινωνική ή 
εμπορική αξία μέσω 
δεδομένων 

Προθυμία για ενασχόληση με 
τις ψηφιακές τεχνολογίες  

Θεωρητική γνώση για το πόσο 
η ψηφιακή κουλτούρα 
συνεισφέρει στο σύγχρονο 
θέατρο 

Αναπτύξτε δεξιότητες κριτικής 
και επίλυσης προβλημάτων 

Προθυμία προσέγγισης των 
ψηφιακών τεχνολογιών με 
ηθικό, ασφαλή και υπεύθυνο 
τρόπο 

Πρακτικές γνώσεις για το πώς 
να βρείτε χρήσιμους πόρους 
που σχετίζονται με το θέατρο 

Συζητήστε την εξέλιξη του 
θεάτρου όλα αυτά τα χρόνια 

Προθυμία να θέσετε στόχους 
για να παρακινήσετε τον 
εαυτό σας και να αναπτύξετε 
δεξιότητες ανθεκτικότητας και 
αυτοπεποίθησης  

  

Πραγματική γνώση των 
τρόπων ψηφιοποίησης του 
θεάτρου στις μέρες μας 

 Διαφάνεια στην εφαρμογή 
μιας στάσης επίλυσης 
προβλημάτων που 
υποστηρίζει τη μαθησιακή 
διαδικασία 

 

3. 5. Χορός                                                                                                                                         

Για προσωπικό πολιτιστικών ιδρυμάτων με δεξιότητες στην πληροφορική, το LOD και τα ψηφιακά μέσα. 
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3. 5. 1. Παρουσίαση πολιτιστικών φορέων 

Τα περισσότερα ιδρύματα και οργανισμοί που πραγματοποιούν μαθήματα χορού 

υποστηρίζονται πλήρως ή τουλάχιστον εν μέρει από το κράτος, επομένως οι υπηρεσίες τους 

είναι δωρεάν ή χαμηλού κόστους. Η Λιθουανική Ακαδημία Μουσικής και Θεάτρου έχει ένα 

πρόγραμμα σπουδών χορού που χρηματοδοτείται από το κράτος που επιτρέπει την 

προετοιμασία εξαιρετικά υψηλού επιπέδου καλλιτεχνών σύγχρονου και κλασικού χορού. Όπως 

και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, αυτή η Ακαδημία δημοσιεύει τα 

περισσότερα από τα έγγραφα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της, καθώς και ενημερώνει 

τακτικά τη βιβλιοθήκη πολυμέσων με παραστάσεις από μέλη της κοινότητας σε διάφορους 

διαγωνισμούς και καλλιτεχνικές δραστηριότητες (LMTA, 2022). Λίγο νεότεροι άνθρωποι, 

δηλαδή παιδιά σχολικής ηλικίας, μπορούν να σπουδάσουν επαγγελματικά χορό στο Mikalojus 

Konstantinas Čiurlionis School of Arts στο Βίλνιους (Satish, 2019). Όπως πολλά άλλα σχολεία στη 

Λιθουανία, ιδιαίτερα γνωστά σε εθνικό επίπεδο, το M. K. Čiurlionis School of Arts παρέχει πολλά 

δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες του σχολείου στο διαδίκτυο. Αξιοσημείωτο είναι το 

phonoteka – η πρώτη βάση δεδομένων υπολογιστή στη χώρα που διδάσκει θεωρία και ιστορία 

της μουσικής, η οποία περιέχει εγγραφές βίντεο και ήχου για την ανεξάρτητη εργασία ανώτερων 

μαθητών και καθηγητών ή ενδιαφερόμενων ατόμων (CMM, 2022). Η εικονική πλατφόρμα, που 

κυκλοφόρησε το 2019, περιέχει ψηφιακό υλικό για μαθήματα μουσικής ιστορίας, 

ενορχήστρωσης και ανάλυσης μουσικής και πολυφωνίας, σας επιτρέπει να απεικονίζετε 

μαθήματα και να τα κάνετε πιο ελκυστικά για τον σύγχρονο χρήστη. Τώρα αυτές οι πληροφορίες 

παρέχονται μόνο στα λιθουανικά. Ωστόσο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της τέχνης, το περιεχόμενο 

αυτής της βιβλιοθήκης ήχου είναι εύκολα κατανοητό ευρέως. Τόσο η Ακαδημία όσο και η Σχολή 

Καλών Τεχνών γίνονται δεκτοί μέσω μιας διαδικασίας επιλογής πολλαπλών επιπέδων. 

Το Λιθουανικό Κέντρο Πληροφόρησης Χορού είναι πολύ σημαντικό στη Λιθουανία, αφού 

ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 1995 με δική του πρωτοβουλία. Το κέντρο φροντίζει για τη 

συλλογή και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το χορό. παράγει νέα έργα Λιθουανών 

χορογράφων. φροντίζει για την εκπαίδευση (Dapšytė, 2022). Η ολοκληρωμένη παρουσίαση 

πληροφοριών στη δημόσια σφαίρα είναι απόδειξη ότι το Κέντρο επικεντρώνεται στο άνοιγμα 

στο κοινό και στην πλήρη ανάπτυξη. Αν και η ψηφιοποίηση δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί πλήρως· 

μπορούμε να μιλήσουμε για σημαντικά βήματα που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Για 

παράδειγμα, η συμμετοχή στο πρόγραμμα Digital Leap. 

Το Digital Leap είναι μια από τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, η οποία προσφέρει εκπαιδευτικά 

προγράμματα και δωρεάν πόρους εκμάθησης – Cookbooks (ψηφιακά εγχειρίδια) (Digital Leap, 
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2022). Η χρήση ψηφιακών πλατφορμών βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της πρωτοβουλίας. Το 

προετοιμασμένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δοκιμαστεί από διάφορες οπτικές 

γωνίες - ως δάσκαλος, μέντορας ή συντονιστής.  

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ελαφρώς περισσότερες πρακτικές στη χρήση ψηφιακών 

εργαλείων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, υπάρχει το πρόγραμμα U.Dance, το οποίο 

συγκεντρώνει δημιουργούς χορού και δασκάλους όλων των ειδών (U. Dance, 2022). Το ετήσιο 

φεστιβάλ σε διάφορες πόλεις το 2020 και το 2021 έχει μεταφερθεί σε διαδικτυακή μορφή, 

αυξάνοντας περαιτέρω την εμβέλεια και τη διάδοση των πληροφοριών στους 

ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, τα διαδικτυακά μαθήματα πραγματοποιούνται τακτικά καθ' όλη 

τη διάρκεια του έτους (Ibidem).  

Τέλος, η UNESCO φιλοξενεί το Διεθνές Συμβούλιο Χορού (CID), έναν οργανισμό-ομπρέλα που 

συγκεντρώνει όλους τους χορούς σε όλο τον κόσμο. Αυτή η ΜΚΟ συγκεντρώνει επαγγελματίες 

του χορού και ερασιτέχνες από περισσότερες από 170 χώρες σε όλο τον κόσμο (Ibidem). 

Δεδομένου του καθολικού χαρακτήρα της γλώσσας της τέχνης, η διεθνής και διοργανική 

συνεργασία θα μπορούσε να ενισχυθεί. 

 

3. 5. 2. Ο ρόλος της νεολαίας 

Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από ερευνητές, ο χορός ως άθλημα έχει γίνει ιδιαίτερα 

δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες (Uspurienė, [et al.], 2016). 

Θεωρείται ότι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ξεκίνημα στην ανάπτυξη των φυσικών χαρακτηριστικών 

του σώματος είναι στα παιδιά ηλικίας 9-11 ετών (Torrents, [et al.], 2011). Είναι σαφές ότι για να 

επιτευχθούν υψηλά αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε την προπόνηση σε όσο το 

δυνατόν σε μικρότερη ηλικία, γι' αυτό πολλές από τις προαναφερθείσες οργανώσεις και 

πρωτοβουλίες δίνουν έμφαση στην μεγάλη προσπάθεια για τη διάδοση του χορού στους νέους. 

Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα U. Dance ανακοινώνει ότι έχει ήδη φτάσει σε περισσότερους από 

200.000 νέους (U. Dance, 2022). Εκτός από αυτό το πρόγραμμα, αξίζει να αναφερθεί η Digital 

Series, η οποία συγκεντρώνει χορογράφους και δασκάλους που εργάζονται με ηλικιακές ομάδες 

13-21 (Seattle Theater Group, 2020), καθώς και το κίνημα Dance With Digital Online, 

παρουσιάζοντας τον χορό ως τρόπο για την καλλιέργεια της σωματικής και ψυχικής υγείας 

(Union Dance, 2022). Η εκπαίδευση και η κατάρτιση από νεαρή ηλικία είναι ιδιαίτερα σημαντική 

για τα προαναφερθέντα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ο 

επαγγελματίας εκπαιδεύεται τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Επομένως, είναι σημαντικό 
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να ξεκινήσετε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Επιπλέον, όπως σημειώνουν οι επαγγελματίες 

χορευτές, η ενηλικίωση είναι συχνά το όριο όταν πρόκειται για τη λήψη βασικών αποφάσεων 

σχετικά με την αναγνώριση (οδηγός χορευτών μπαλέτου, 2022). 

Παραδείγματα που ανταποκρίνονται στις παγκόσμιες τάσεις υπάρχουν επίσης στη Λιθουανία. 

Μια ποικιλία από πλατφόρμες και ψηφιακά εργαλεία όπως το Kahoot! χρησιμοποιούνται για 

την προσέλκυση νέων, καθιστώντας τους ιδανικούς για εργασία ακόμη και με μικρά παιδιά. 

Τέλος, τα σχολεία έχουν την ευθύνη να αναζητήσουν διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία. Με 

τη βοήθεια υλικού βίντεο παρουσιάζονται διάφοροι χοροί, οι τεχνικές απόδοσης και οι τάσεις 

τους στον χώρο της τέχνης, αναπτύσσοντας έτσι ποικίλες προσωπικότητες (Švietimo portalas, 

2021). 

 

3. 5. 3. Μελλοντικές δυνατότητες 

Τα παραδείγματα που εξετάστηκαν δείχνουν ότι η υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων, LOD και 

πρακτικών ψηφιακών μέσων βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία, επομένως υπάρχει περιθώριο 

εκμετάλλευσης. Μία από τις δυνατότητες για την αύξηση της προσβασιμότητας των ψηφιακών 

πολιτιστικών εμπειριών είναι η διεθνής συνεργασία και η ανταλλαγή καλών πρακτικών. Η 

πλατφόρμα Digital Leap, για παράδειγμα, περιλαμβάνει χορευτές από 28 χώρες στη συνολική 

διαδικασία μάθησης (Digital Leap, 2022). Η ανταλλαγή τόσο θεωρητικής γνώσης όσο και 

πρακτικής μπορεί και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πρόοδο. Αυτή η συνεργασία είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για τις μικρές χώρες, όπως η Λιθουανία, που δεν έχουν μόνο οικονομικούς 

πόρους αλλά και ανθρώπινους πόρους.  

Η διαθεσιμότητα ψηφιακών εργαλείων είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την αλλαγή 

της τρέχουσας κατάστασης. Οι βάσεις δεδομένων, τα αρχεία και το μεθοδολογικό υλικό που 

διατίθενται στο διαδίκτυο μπορούν να είναι μια πραγματική σωτηρία για τους ανθρώπους που 

ζουν σε οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου. Ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι το 

έργο Mapping Touring, το οποίο υποστηρίζεται από το The Ohio State University και το BETHA 

Grant (2017). Αυτό το έργο «χρησιμοποιεί αρχειακή έρευνα και οπτικοποίηση δεδομένων για 

να εξετάσει περιοδείες από εταιρείες μπαλέτου και σύγχρονου χορού το πρώτο μισό του 20ου 

αιώνα» (Ibidem). Φυσικά χρειάζονται οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση τέτοιων 

πρωτοβουλιών. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας συνδυασμός εθνικών προϋπολογισμών και 

χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης, που 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2021 έως το 2027, είναι πολλά 
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υποσχόμενο και καλύπτει τους τομείς των υπερυπολογιστών, της τεχνητής νοημοσύνης, της 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και της διασφάλισης της 

ευρείας χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στην οικονομία και την κοινωνία (Πρόγραμμα 

Ψηφιακής Ευρώπης, 2021). Όπως είναι λογικό, η τέχνη είναι αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής 

ζωής. 

Οι χορευτές, οι χορογράφοι και το κοινό τους θεωρούνται συχνά ως καινοτόμοι και 

περιπετειώδεις, επομένως μπορεί να ειπωθεί ότι έχει ήδη γίνει ένα σταθερό βήμα σε αυτόν τον 

πολιτιστικό τομέα για τη δημιουργία αξέχαστων ψηφιακών πολιτιστικών εμπειριών. Σήμερα, η 

δημιουργική διαδικασία του χορού μπορεί να θεωρηθεί ως ένα προϊόν που δημιουργείται από 

τη φαντασία και την τεχνολογία (Preciado-Azanza, Akinleye, 2020). Είναι σημαντικό για τους 

προγραμματιστές να κατανοήσουν ότι η σύγχρονη τεχνολογία είναι χρήσιμη τόσο για την 

επικοινωνία όσο και για την τελική έκδοση μιας εργασίας.  

Η ψηφιοποίηση δεν πρέπει να νοείται ως δραστηριότητα ενός υπαλλήλου ή ενός συγκεκριμένου 

τμήματος. Είναι σημαντικό όλο το προσωπικό να κατανοήσει τη σημασία αυτού και επομένως 

να εργαστεί για να κάνει τη διαδικασία πιο ομαλή και απρόσκοπτη. Οι σύγχρονες τεχνολογίες 

είναι ποικίλες και η εκμάθηση κάθε τεχνολογίας ή καναλιού απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις, 

αλλά ορισμένες πλατφόρμες είναι εντελώς εύκολες στη διαχείριση ακόμη και χωρίς ειδικές 

γνώσεις ή δεξιότητες, επομένως αυτή είναι η διευκόλυνση που προσφέρει η τεχνολογία και 

αξίζει να αξιοποιήσετε. 

 

 

Για προσωπικό πολιτιστικών ιδρυμάτων χωρίς δεξιότητες στην πληροφορική, το LOD και τα 

ψηφιακά μέσα. 

 

3. 5. 4. Τρέχουσες προκλήσεις 

Πολλά μικρά στούντιο χορού, ειδικά σε μικρές πόλεις, έχουν μικρή ορατότητα στα ψηφιακά 

μέσα. Λόγω της έλλειψης οικονομικών και της στάσης της κοινότητας, οι δραστηριότητές τους 

είναι γνωστές κυρίως σε τοπικό επίπεδο και μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις με τη συμμετοχή 

τους σε διάφορες πρωτοβουλίες στη Λιθουανία ή παγκοσμίως. Οι οργανισμοί που δεν 

διαθέτουν δεξιότητες πληροφορικής μπορεί να είναι τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί, αλλά ένα 

από τα κύρια εμπόδια είναι η έλλειψη επαγγελματιών που όχι μόνο είναι σε θέση να 

επικοινωνούν τεχνικές χορού αλλά και να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες διαχείρισης για 
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να βρουν χορηγούς και διάφορα κανάλια διανομής. Υπάρχουν πολλά στούντιο χορού στη 

Λιθουανία, τις δραστηριότητες των οποίων μπορείτε να μάθετε λίγο στο Διαδίκτυο, αλλά 

μπορείτε να δείτε μόνο την τέχνη που δημιουργούν και το μεθοδολογικό υλικό που 

χρησιμοποιείται ζωντανά. Έτσι, αν και η έκρηξη της ψηφιοποίησης στη βιομηχανία του χορού 

γίνεται όλο και περισσότερο γενικά (Harmony Bench, 2020), εξακολουθεί να είναι δύσκολο να 

εφαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο.  

Υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες χορευτών - ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Οι δραστηριότητες 

και των δύο αυτών ομάδων περιστρέφονται γύρω από το χορό, όλες γύρω από τη βιομηχανία 

του χορού και συμβάλλοντας στη διάδοση του χορού ως τέχνης. Ωστόσο, οι στάσεις και οι 

διασυνδέσεις των εκπροσώπων αυτών των ομάδων με αυτή την τέχνη διαφέρουν ποιοτικά. Για 

τους επαγγελματίες, η βιομηχανία του χορού είναι η κύρια δραστηριότητά τους, η οποία 

αναμένεται να κερδίσουν, να επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα σταδιοδρομίας, να 

ταυτιστούν με την ιστορία της τέχνης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η δημοσιότητα γίνεται αποδεκτή 

ως αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς - οι επαγγελματίες χορευτές μοιράζονται ενεργά τις 

εντυπώσεις από τα παρασκήνια και τις παραστάσεις σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης. 

Υπάρχουν πολλά δωρεάν κανάλια πολλών χρηστών για κοινή χρήση ειδήσεων, όπως το 

Instagram ή το Facebook. 

Η κατάσταση είναι διαφορετική με τους ερασιτέχνες χορευτές που αφιερώνουν μόνο ένα μικρό 

μέρος του χρόνου τους σε αυτόν τον πολιτιστικό τομέα. Αν και δημιουργούν παραστάσεις για 

το κοινό, συχνά επικεντρώνονται μόνο στο ζωντανό κοινό. Επιπλέον, καθώς δεν είναι η κύρια 

δραστηριότητά τους, δεν αποτελεί ουσιαστική πηγή βιοπορισμού. Έτσι, η κύρια εστίαση είναι 

στην ίδια τη δημιουργική διαδικασία, την απόλαυση της και απλώς παρέχοντας στον εαυτό σας 

ουσιαστικό ελεύθερο χρόνο. Αυτό ισχύει για τους ανώτερους χορευτές, για τους οποίους τα 

μαθήματα χορού αποτελούν κατά κύριο λόγο εγγύηση καλής σωματικής και ψυχικής υγείας 

(Alves Santos, [et al.], 2020). Φυσικά, στην περίπτωση των ερασιτεχνών χορευτών, η 

ψηφιοποίηση ή η αποκάλυψη δεδομένων απόδοσης είναι δευτερεύον πράγμα. 

 

3. 5. 5. Πιθανές λύσεις 

Μία από τις πιο εύκολες λύσεις για εφαρμογή χωρίς να απαιτούνται πρόσθετοι πόροι είναι το 

βίντεο σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες μελέτης χορού. Από τη μία πλευρά, καθιστά δυνατή 

την αύξηση της διαθεσιμότητας του χορού στην κοινωνία (Harmony Bench, 2020), καθώς και 

την αύξηση της ευαισθητοποίησης ενός συγκεκριμένου ιδρύματος και της διαθεσιμότητας 
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υπηρεσιών. Όσοι θέλουν να κατακτήσουν την τεχνική του χορού τουλάχιστον λίγο πιο 

επαγγελματικά πρέπει να εκπαιδεύουν συνεχώς το σώμα εκτελώντας διάφορες σωματικές 

ασκήσεις και βελτιώνοντας τις κινήσεις. Οι σύγχρονες τεχνολογίες σάς επιτρέπουν να 

μεταδίδετε χορευτικές παραστάσεις υψηλής ποιότητας και να μοιράζεστε διάφορα 

μεθοδολογικά υλικά χωρίς επιπλέον κόστος. Δεν απαιτεί καν πρόσθετες δεξιότητες από το 

προσωπικό - μόνο μια έξυπνη συσκευή και πρόσβαση σε έναν λογαριασμό κοινωνικής 

δικτύωσης. Τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα είναι βασικά δωρεάν και το κοινό που μπορούν 

να προσεγγίσουν είναι τεράστιο. Σημαντικά και πρόσθετα οφέλη των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης είναι η ανάπτυξη της δικτύωσης και η προσέγγιση διαφορετικών κοινών. Για τους 

ανθρώπους που εργάζονται στη βιομηχανία του χορού, αυτό μπορεί να είναι μια ισχυρή ώθηση 

προς τα εμπρός. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατό να βρεθούν συνεργάτες που θα βοηθήσουν 

όχι μόνο κατά τη δημιουργική διαδικασία, αλλά και μετά την αναζήτηση ευκαιριών για τη 

διοργάνωση παραστάσεων, την αύξηση της ευαισθητοποίησης και τη διευκόλυνση της 

προσέγγισης κοινού-στόχου.. 

Η παραγωγή ιδεών μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πρόοδο. Ο ψηφιακός σχεδιαστής 

πολιτισμού μπορεί να γίνει μια συλλογή ιδεών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

πολιτιστικά ιδρύματα σε διαφορετικές χώρες και να φέρουν σε επαφή εκπροσώπους 

διαφορετικών πολιτιστικών περιοχών. Το αρχείο του ιστότοπου που δημιουργήθηκε κατά τη 

διάρκεια του έργου μπορεί να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για την εκμάθηση βασικών εννοιών 

και των απλούστερων πρακτικών δημιουργίας μιας ψηφιακής εμπειρίας. 

Δεδομένης της ψηφιοποίησης του χρόνου και της ικανότητας παρακολούθησης της 

καινοτομίας, μπορεί να προσδιοριστεί μια ξεχωριστή θέση για το άτομο που είναι άμεσα 

υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών στο κοινό. Εάν τα οικονομικά μέσα δεν επιτρέπουν την 

πρόσληψη ατόμου, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εθελοντές ή περίοδοι πρακτικής 

άσκησης. Τέλος, οι ίδιοι οι χορευτές θα πρέπει να ενδιαφέρονται να δημοσιοποιήσουν τα 

επιτεύγματα και τις παραστάσεις τους. Η ευαισθητοποίηση αυξάνει τις ευκαιρίες για 

παράσταση σε διάφορα μέρη του κόσμου, δημιουργεί έναν κύκλο θαυμαστών και ανοίγει νέες 

ευκαιρίες. 

 

3. 5. 6. Συμμετοχή διαφορετικών ομάδων 

Όπως συμβαίνει με πολλές άλλες τέχνες και επαγγέλματα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους 

χορευτές να αρχίσουν να αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες στην πρώιμη παιδική ηλικία. 
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Ο χορός βελτιώνει τη σωματική ευεξία και συμβάλλει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας, 

επομένως θα πρέπει να δοθεί αρκετή προσοχή στη γνωριμία του χορού στο νηπιαγωγείο ή στο 

σχολείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλούς πολιτισμούς, ο χορός αποτελεί σημαντικό μέρος 

του παραδοσιακού πολιτισμού. Επομένως, ο χορός μπορεί να παρουσιάσει τόσο την ιστορία της 

χώρας όσο και να καταδείξει την αλλαγή της τέχνης στο πέρασμα των αιώνων, μεταβαίνοντας 

από τις πρώτες κινήσεις σε μια συγκεκριμένη περιοχή στις σύγχρονες, γνωστές τεχνικές σε όλο 

τον κόσμο. 

Ο εθελοντισμός, ο οποίος γίνεται πολύ δημοφιλής σε όλο τον κόσμο, είναι επίσης μια καλή λύση 

για ιδρύματα που δεν διαθέτουν ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Τα οφέλη του 

εθελοντισμού είναι αμοιβαία και ολοκληρωμένα και η ίδια η έννοια του εθελοντισμού 

εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς δραστηριότητας, δημοσιότητας και ψηφιοποίησης. Ο 

εθελοντισμός πρέπει να θεωρείται ως ευκαιρία για όλες τις ηλικιακές ομάδες να βελτιώσουν τις 

δεξιότητες και τις ικανότητές τους και να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές διαδικασίες. 

Οι μελέτες δείχνουν ότι έως και το 70% των πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης αποτυγχάνουν λόγω 

της απόρριψης των εργαζομένων (Bucy, [et al.], 2016). Είναι επομένως σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι όλο το προσωπικό εκτιμά και αναγνωρίζει το νόημα των αλλαγών που 

εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ψηφιοποίηση δεν αποτελεί 

επιπλέον πονοκέφαλο - μακροπρόθεσμα. Είναι μια πολύ χρήσιμη επιλογή που διευκολύνει 

πολλές καθημερινές διαδικασίες. 

Η χορογραφία και η τέχνη του χορού είναι επίσης προσαρμοσμένες για άτομα με αναπηρία. Ένα 

από τα καλύτερα παραδείγματα αυτού είναι το Infinity Dance Theatre. Το θέατρο στη Νέα Υόρκη 

είναι ανοιχτό σε άτομα με ποικίλες σωματικές αναπηρίες (Martin, 2014). Η επιτυχής 

ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία αποδεικνύεται από το media center στον επίσημο 

ιστότοπο του θεάτρου, ο οποίος περιλαμβάνει φωτογραφίες και βίντεο (Lunn, 2022). Αν και 

αυτό δεν είναι ακόμη συνηθισμένο, αξίζει να δίνετε προσοχή σε διαφορετικά ακροατήρια όταν 

σκέφτεστε να δημιουργήσετε ψηφιακές πολιτιστικές εμπειρίες και όταν απαιτείται ακόμα και 

«σκέφτεστε έξω από το κουτί». 

  

 

3. 5. 7. Κληρονομική πτυχή 

Ο κύριος θεματοφύλακας τόσο της υλικής όσο και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η 

UNESCO. Ένα μέρος του είναι ο Κατάλογος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Μητρώο 

Καλών Πρακτικών Διασφάλισης. Από το 2004, οι εορτασμοί τραγουδιού και χορού της Βαλτικής 
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βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα - μια γιορτή που ένωσε όλες τις Βαλτικές χώρες για σχεδόν έναν 

αιώνα, παρουσιάζοντας λαϊκούς χορούς, τραγούδια και άλλες παραδόσεις με νέο τρόπο, αλλά 

όχι μακριά από τις ρίζες. Η σημασία του εορτασμού για τον πολιτισμό των χωρών αποδεικνύεται 

και από τους τοπικούς νόμους. Για παράδειγμα, ο Νόμος για τα Φεστιβάλ Τραγουδιού 

συντάχθηκε το 2007, τονίζοντας τη σημασία αυτού του μοναδικού φαινομένου για τη 

ζωτικότητα του πολιτισμού της χώρας, την ενίσχυση του περιφερειακού πολιτισμού και την 

ενοποίηση του έθνους (Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2008). Σύμφωνα με αυτόν τον 

νόμο, οι εορτασμοί πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικά και συνεχώς για να αναζητούνται 

ευκαιρίες για επέκταση (Ibidem).  

Σε μεγαλύτερο βαθμό, την προστασία αυτής της παράδοσης φροντίζει η Επιτροπή Προστασίας 

και Ανάπτυξης της Παράδοσης του Φεστιβάλ Τραγουδιού και Χορού της Βαλτικής, της οποίας οι 

λειτουργίες περιλαμβάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοργάνωση συναντήσεων 

εμπειρογνωμόνων και τη διοργάνωση άλλων εκδηλώσεων (UNESCO, 2008). 

Τα φεστιβάλ τραγουδιού μαγνητοσκοπούνται και ηχογραφούνται, έτσι υπάρχει η ευκαιρία να 

θυμηθούμε περασμένες παραστάσεις σε σύγκριση με τις παραστάσεις του επόμενου έτους. 

Επιπλέον, είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό μεθοδολογικό υλικό που επιτρέπει τη γνωριμία με 

τους παραδοσιακούς χορούς, τη διασφάλιση της συνέχειας και της δημοτικότητάς τους. 

Οι δημοτικοί χοροί θεωρούνται μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Ωστόσο, δεν 

υπάρχουν σημαντικές πρωτοβουλίες για τη διατήρησή τους με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 

και δεν σχεδιάζονται δημόσια σχέδια για το εγγύς μέλλον. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 

γίνεται πολλή δουλειά για την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας και των εγγράφων άυλης 

κληρονομιάς. Αυτό αποδεικνύεται επίσης από διάφορες μελέτες που ανατέθηκαν από το 

Υπουργείο Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, όπως η «Μελέτη για την Προστασία 

και τις Υπηρεσίες Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τις Λειτουργίες των Ιδρυμάτων που 

συμμετέχουν στην Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» το 2019 για τη βελτίωση της 

νομικής και του θεσμικού πλαισίου» (Jaržemskis, [et al.], 2019). 

Είναι πιθανό ότι μια χώρα δεν θα λάβει πρωτοβουλίες χωρίς πρόσθετη εξωτερική υποστήριξη ή 

κίνητρα, αλλά μεμονωμένες πρωτοβουλίες για την ηχογράφηση χορών και τη διανομή τους σε 

ένα ευρύ κοινό επιτρέπουν στην παράδοση να επιβιώσει όχι μόνο ως ανάμνηση αλλά και ως 

πρακτική - μεταδίδοντας τη γνώση των κινήσεων. χορευτικά βήματα και άλλα παρόμοια. 

 

3. 5. 8. Ψηφιακές πηγές και Δραστηριότητες                                                                                                                  . 
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ΠΗΓΗ 1 

Όνομα και σύνδεσμος. The Dance Data Project, https://www.dancedataproject.com/  

Εισαγωγή. Το Dance Data Project είναι μια παγκόσμια πηγή για τη μελέτη και ανάλυση 

μεγάλων εθνικών και διεθνών εταιρειών χορού, χώρων και χορογραφικών βραβείων. 

Επιπλέον, το DDP ερευνά διαγωνισμούς μπαλέτου, φεστιβάλ και προγράμματα υποτροφιών 

παγκοσμίως. Παρέχουν μια πηγή για όσους αναζητούν πληροφορίες για γυναίκες 

χορογράφους, σκηνογράφους, ενδυματολόγους και φωτισμούς, καθώς και συνθέτες 

κλασικής χορευτικής μουσικής. Επιπλέον, καλύπτουν επίσης πρόσφατες ειδήσεις και 

παρέχουν ένα αρχείο άρθρων που σχετίζονται με ζητήματα γύρω από τον κλασικό χορό, 

συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας των αμοιβών και της ισότητας, των πολιτικών 

προσλήψεων και παρενόχλησης. 

Συμβουλές για τον τρόπο χρήσης. Μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση σε πόρους 

που περιλαμβάνουν τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας στο χορό, τη δημιουργία του σωστού 

περιβάλλοντος μάθησης και άλλες πληροφορίες σχετικές με επαγγελματίες χορευτές και 

χομπίστες. Όχι μόνο παρέχει θεωρητική γνώση του κόσμου του χορού, αλλά παρέχει επίσης 

λεπτομερείς πληροφορίες για συγκεκριμένες πολιτιστικές εμπειρίες του χορού. 

 

 

Δραστηριότητα 1. Συζήτηση σε όλη την ομάδα 

Υλικά που χρειάζονται. Τίποτα  

Σκοπός. Αξιολογήστε την ψηφιοποίηση του υλικού χορευτικής τέχνης με βάση ένα 

παράδειγμα. 

Διαδικασία. Ο συντονιστής κάνει ερωτήσεις για να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα του ιστότοπου Dance Data Project. Εξετάζει το βαθμό στον οποίο η μέθοδος 

παρουσίασης του υλικού που έχει επιλεγεί στον ιστότοπο είναι ελκυστική για τους χρήστες - 

τόσο επαγγελματίες όσο και επιμελητές και λάτρεις του πολιτιστικού τομέα. Ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα της ομάδας, οι συγκεκριμένοι πόροι που δημοσιεύονται στον ιστότοπο 

μπορούν να αναθεωρηθούν μαζί. 

 

Δραστηριότητα 2. Μετατροπή του καταιγισμού ιδεών σε σχέδιο δράσης 

Υλικά που χρειάζονται. Πίνακας, μαρκαδόροι 

https://www.dancedataproject.com/
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Σκοπός. Αξιολογήστε τις δυνατότητες ψηφιοποίησης του υλικού των πολιτιστικών φορέων σε 

τοπικό επίπεδο. 

Διαδικασία. Ο συντονιστής θέτει ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία και τους πόρους 

που χρησιμοποιούνται από τα ιδρύματα που εκπροσωπούνται από τους συμμετέχοντες. Όλα 

αυτά συγκρίνονται με τις ψηφιακές δυνατότητες του έργου που παρουσιάζεται. Υπάρχει μια 

συνεδρία καταιγισμού ιδεών στην οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να προσδιορίσουν τις 

κύριες προκλήσεις στην ψηφιοποίηση ή τη διάθεση πιο προσιτού υλικού, την οικονομική και 

τεχνική ικανότητα των δημόσιων και ιδιωτικών πολιτιστικών ιδρυμάτων και τις δεξιότητες του 

προσωπικού στον τομέα της πληροφορικής. Ο καταιγισμός ιδεών προσδιορίζει βασικά 

εμπόδια και στόχους που σχετίζονται με ολόκληρη την ομάδα των συμμετεχόντων. Στη 

συνέχεια, τίθεται σε εφαρμογή ένα σχέδιο δράσης με τη βοήθεια του συντονιστή για να 

επιφέρει θετικές αλλαγές βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Το σχέδιο δράσης 

περιλαμβάνει: αντικείμενο, στόχο, ενδιαφερόμενα μέρη, αξιολόγηση της τρέχουσας 

κατάστασης και συγκεκριμένες ενέργειες. 

 

ΠΗΓΗ 2 

Όνομα και σύνδεσμος. Μάθε να χορεύεις, https://www.learntodance.com/  

Εισαγωγή. Το Learntodance.com είναι μια βάση δεδομένων με διαφορετικά μαθήματα 

χορού. Ο ιστότοπος είναι γεμάτος από δωρεάν εκπαιδευτικά βίντεο για αρχάριους. Η ποικιλία 

των χορών και οι εύκολες πληροφορίες σας επιτρέπουν να αποκτήσετε τις απαραίτητες 

δεξιότητες και γνώσεις. Αυτός ο ιστότοπος προσφέρει την εκμάθηση αυτών των χορών - χορό 

της κοιλιάς, μπαλέτο, ιρλανδικό βήμα χορού και πολλά άλλα - εντελώς δωρεάν και ανοίγει 

ευκαιρίες για να εμβαθύνετε τις δεξιότητές σας σε υψηλότερο επίπεδο. 

Συμβουλές για τον τρόπο χρήσης. Ο ιστότοπος παρουσιάζει βασικές πληροφορίες για κάθε 

στυλ χορού και περιλαμβάνει σύντομα βίντεο. Τα εκπαιδευτικά βίντεο διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το στυλ, τις απαιτούμενες δεξιότητες, το κοινό και άλλα. Υπάρχουν επίσης 

εύχρηστες συμβουλές για το πώς να μαθαίνετε χορευτικές κινήσεις πιο γρήγορα και εύκολα. 

 

Δραστηριότητα 1. Προσδιορισμός των στοιχείων που απαιτούνται για την επιτυχημένη 

ψηφιοποίηση του χορού 

Υλικά που χρειάζονται. Πίνακας, μαρκαδόροι 

https://www.learntodance.com/
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Σκοπός. Κατανόηση της διαδικασίας ψηφιοποίησης του χορού 

Διαδικασία. Δίνεται χρόνος στους συμμετέχοντες να εξετάσουν διάφορα επιλεγμένα 

σεμινάρια στο Learntodance.com και να αξιολογήσουν μόνοι τους τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματά τους. Στη συνέχεια, ο συντονιστής καλεί μια ομαδική συζήτηση για να 

αξιολογήσει ποια στοιχεία σχετίζονται με μια επιτυχημένη οπτικοποίηση του χορού. Δίνεται 

προσοχή σε πτυχές όπως: τεχνικές δυνατότητες, ιδέα, μακροζωία, συνάφεια με το κοινό. 

 

Δραστηριότητα 2. Οπτική παρουσίαση εκπαιδευτικών βίντεο 

Υλικά που χρειάζονται. Προγράμματα επεξεργασίας βίντεο, υπολογιστή ή tablet 

Σκοπός. Αναπτύξτε τη δημιουργικότητα παρουσιάζοντας ψηφιακό υλικό 

Διαδικασία. Δίνεται χρόνος στους συμμετέχοντες να επανεξετάσουν και να 

αυτοαξιολογήσουν την οπτική πλευρά του ιστότοπου. Οι συμμετέχοντες δημιουργούν 

προσχέδια των οπτικοποιήσεών τους χρησιμοποιώντας διαθέσιμα προγράμματα 

επεξεργασίας βίντεο και τα παρουσιάζουν σε άλλους. Κάθε πρόταση συζητείται και παρέχεται 

ανατροφοδότηση, μαζί με την απόφαση ποιες επιλογές θα ανταποκρίνονταν καλύτερα στις 

ανάγκες του σύγχρονου χρήστη. 

 

 

ΠΗΓΗ 3 

Όνομα και σύνδεσμος. SPAC Learning Library, https://www.spaclearninglibrary.org/  

Εισαγωγή. The SPAC Learning Library - Ένας ιστότοπος που δημιουργήθηκε από το Saratoga 

Performing Arts Center που φιλοξενεί διαδικτυακά μαθήματα χορού και μουσικής και 

εκπαιδευτικά βίντεο για παιδιά. Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο τόσο στον ιστότοπο όσο και 

στο κανάλι YouTube. Οι προγραμματιστές στοχεύουν να τραβήξουν την προσοχή των παιδιών 

όχι μόνο μέσω εκπαιδευτικού περιεχομένου αλλά και μέσω οπτικής παρουσίασης. 

Συμβουλές για τον τρόπο χρήσης. Ο ιστότοπος προσφέρει προγράμματα κατάλληλα για 

παιδιά κάτω των έξι ετών. Υπάρχουν πολλά έξυπνα και δημιουργικά εκπαιδευτικά βίντεο, 

εκτυπώσιμα φυλλάδια και φύλλα εργασίας. Οι πληροφορίες στον ιστότοπο είναι συνοπτικές 

και οπτικές. 

 

https://www.spaclearninglibrary.org/


 

157 
Το έργο Digital Cultural Designer 2020-2-UK01-KA205-079461, έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Δραστηριότητα 1. Δημιουργία σχεδίου διάδοσης 

Υλικά που χρειάζονται. Η/Υ ή τάμπλετς, πίνακας, μαρκαδόροι 

Σκοπός. Δημιουργήστε ένα σχέδιο διάδοσης για το περιεχόμενο του ιστότοπου 

Διαδικασία. Ο συντονιστής χωρίζει τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση σε μικρότερες 

ομάδες των 3-4 ατόμων. Μετά την αξιολόγηση του περιεχομένου της Βιβλιοθήκης Μάθησης 

SPAC, κάθε ομάδα παρέχει ένα προσχέδιο σχεδίου διάδοσης που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για να προσελκύσει το κοινό-στόχο των έργων - παιδιά προσχολικής ηλικίας 

και τους γονείς τους. Βασική προϋπόθεση είναι το σχέδιο διάδοσης να περιλαμβάνει 

ψηφιακές τεχνολογίες. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

γνώση δεξιότητες στάσεις 

Βασικές γνώσεις για το πώς ο 
χορός συμβάλλει στην 
ανάπτυξη του ατόμου και της 
κοινωνίας 

Αναγνωρίστε τη σημασία της 
πληροφορικής υπό το φως του 
σημερινού κόσμου του χορού 

Επίγνωση της ανάγκης για 
ψηφιακές ικανότητες στον 
σημερινό σύγχρονο κόσμο 

Πρακτικές γνώσεις για το πώς 
να βρείτε χρήσιμους πόρους 
που σχετίζονται με το χορό 

Προσδιορίστε ευκαιρίες για 
προσωπική, κοινωνική ή 
εμπορική αξία μέσω της 
ψηφιοποίησης του χορού 

Προθυμία για ενασχόληση με 
τις ψηφιακές τεχνολογίες 

Η πραγματική γνώση των 
τρόπων με τους οποίους ο 
χορός και η εκμάθηση χορού 
ψηφιοποιούνται στις μέρες 
μας 

 Προθυμία προσέγγισης των 
ψηφιακών τεχνολογιών με 
ηθικό, ασφαλή και υπεύθυνο 
τρόπο 

Βασικές γνώσεις της 
χορευτικής σφαίρας 

 Ανοιχτότητα στη συνεργασία 
με ψηφιακές τεχνολογίες με 
στοχαστική και κριτική 
νοοτροπία 

Πρακτική γνώση του τρόπου 
διδασκαλίας και εκμάθησης 
χορού 

 Προθυμία για μια ηθική και 
υπεύθυνη προσέγγιση της 
πνευματικής και πολιτιστικής 
ιδιοκτησίας 

  Επίγνωση της σημασίας της 
εφαρμογής προηγούμενων 
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μαθησιακών δεξιοτήτων στη 
μελλοντική μάθηση 

 

 

 

3. 6. Τέχνες με βάση το χρόνο και τέχνες μικτών μέσων                                                                                

Για προσωπικό πολιτιστικών ιδρυμάτων με δεξιότητες στην πληροφορική, το LOD και τα 

ψηφιακά μέσα. 

 

3. 6. 1. Παρουσίαση πολιτιστικών φορέων 

Σε αντίθεση με άλλες τέχνες, οι τέχνες που βασίζονται στο χρόνο και οι τέχνες μικτών μέσων 

είναι πιο αισθητές μέσω ιδιωτικών πρωτοβουλιών και όχι μέσω δημόσιων ιδρυμάτων. Οι τέχνες 

που βασίζονται στο χρόνο και οι τέχνες μικτών μέσων γίνονται μέρος της αυτοέκφρασης 

διαφόρων δημιουργών, αναζητώντας νέες μορφές και ευκαιρίες για να μεταφέρουν τις 

επιθυμητές ιδέες. 

Ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα είναι το Μουσείο Solomon R. Guggenheim 

Foundation, που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, τη Βενετία, το Μπιλμπάο και το Άμπου Ντάμπι. Ήδη 

από το 1999, κυκλοφόρησε το Variable Media Initiative, προσθέτοντας μια νέα ειδικότητα 

διατήρησης μέσων που βασίζεται στο χρόνο για να τονίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες των έργων 

τέχνης μέσων στη συλλογή. Διάφορες πρακτικές και μέθοδοι εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία συλλογών σχετικών με τον σύγχρονο άνθρωπο και 

επομένως για τη λήψη ουσιαστικών τεχνολογικών αποφάσεων. 

Η Smithsonian Time-based Media & Digital Art Working Group, μια πανιδρυματική πρωτοβουλία 

για τη βελτίωση μακροπρόθεσμων στρατηγικών για τη διατήρηση έργων τέχνης, λειτουργεί με 

παρόμοια αρχή. 

Η τέχνη των μέσων που βασίζεται στον χρόνο θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνολογίας 

που επιτρέπει σε αυτή τη μορφή τέχνης να επιβιώσει και να παρουσιάσει έργα διαφορετικά από 
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αυτά που προσφέρονται από παραδοσιακούς καλλιτέχνες. Η National Gallery of Art στην 

Ουάσιγκτον προσφέρει μια ψηφιακή πολιτιστική εμπειρία με έργα των Bruce Conner, Rineke 

Dijkstra, Nam June Paik, Bill Viola, Jane και Louise Wilson (Εθνική Πινακοθήκη Τέχνης, 2022). Τα 

τελευταία χρόνια, έχουν τεθεί τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας νέας ομάδας υπεύθυνης για 

την ανάπτυξη εγκαταστάσεων και τη συζήτηση των αναγκών τους με όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς - προγραμματιστές, οπαδούς και τεχνικούς. 

Η τέχνη που βασίζεται στον χρόνο λαμβάνει επίσης την προσοχή από τους διοργανωτές του 

φεστιβάλ. Αξίζει να αναφερθεί το φεστιβάλ VIDEONALE που παρουσιάζει πειραματικά έργα 

τέχνης και δημιουργούς από όλο τον κόσμο. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει έργα που 

δημιουργήθηκαν όχι νωρίτερα από το 2020, δηλαδή εντελώς νέα και με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο που αντικατοπτρίζουν το πνεύμα της εποχής. Παρόμοιες πρωτοβουλίες υπάρχουν στο 

Islands Time-Based Art (ITBA), το οποίο παρουσιάζει μια ποικιλία πρακτικών από τον κόσμο 

αυτών των τεχνών (Honeycombs, 2022). 

Ένας από τους πιο γνωστούς οργανισμούς στον τομέα των πολυμέσων είναι το European 

Multimedia Associations Convention (EMMAC), το οποίο ανταποκρίνεται στις τελευταίες τάσεις 

στην επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και την εικονική πραγματικότητα (VR) (Wikipedia, 2022). 

Η τέχνη μεικτών μέσων, εν τω μεταξύ, είναι αρκετά ποικιλόμορφη, καθιστώντας συχνά δύσκολο 

για τα ιδρύματα να μοιραστούν τις ευθύνες τους προκειμένου να καλλιεργήσουν αυτόν τον 

κλάδο της τέχνης, συχνά ένα είδος τέχνης που υποστηρίζεται από μεμονωμένους ενθουσιώδεις. 

 

3. 6. 2. Ο ρόλος της νεολαίας 

Στις τέχνες που βασίζονται στον χρόνο, οι νέοι δημιουργοί έχουν να παίξουν έναν ιδιαίτερο 

ρόλο, συχνά με την επιθυμία να επαναστατήσουν ενάντια στην καθιερωμένη τάξη και τις αρχές 

της δημιουργίας. Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι παλαιότεροι προγραμματιστές είναι επίσης 

ευπρόσδεκτοι και υποστηρίζονται. Διεθνείς οργανισμοί όπως το προαναφερθέν Ίδρυμα 

Guggenheim είναι αρκετά ανοιχτοί στην καινοτομία και την ανατροφοδότηση. Ως συνήθως, οι 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί ενδιαφέρονται πάντα να προσελκύουν το ευρύτερο δυνατό κοινό και 

να λαμβάνουν θετικές κριτικές. 

Το Mixed Media Arts βασίζεται στην αισθητική και χρησιμοποιεί στοιχεία και όργανα σύγχρονων 

και αναδυόμενων τεχνολογιών για τη δημιουργία έργων που μεταφέρουν συναισθήματα και 

ιδέες. Η πράξη της καινοτομίας έχει επεκταθεί τόσο πολύ στην καθημερινή μας ζωή. 

Προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε τη γλώσσα και τα συστήματα συμβόλων της τρέχουσας 
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κουλτούρας μας, είναι σημαντικό να δούμε έργα που παράγονται από ένα ευρύ φάσμα πηγών—

από μεμονωμένα οράματα μέχρι την εμπορεύσιμη βιομηχανία μέσων. Οι δημιουργικότητες 

στην Τέχνη και στη ζωή εξαρτώνται τόσο πολύ η μία από την άλλη και αλληλοσυνδέονται. Η 

μελέτη των στοιχείων εικόνας και ήχου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή 

διαμόρφωση των ιδεών σε επικοινωνία. 

Όπως στο νηπιαγωγείο έως την τετάρτη δημοτικού, οι μαθητές συσχετίζουν το νόημα πολλών 

κειμένων στις τέχνες των μέσων με τις δικές τους εμπειρίες από την πραγματική ζωή ή τις 

προσωπικές τους επιθυμίες για ψυχαγωγία και ενημέρωση και αρχίζουν να εξετάζουν τις 

σχέσεις μεταξύ των νοημάτων του κειμένου και τις ανάγκες ή τις εμπειρίες των άλλων. Οι 

μαθητές αρχίζουν να εξερευνούν τις τέχνες των μέσων ως μαθησιακές πηγές και μαθαίνουν πώς 

να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τους τύπους τέχνης των μέσων. Μαθαίνουν να 

επιλέγουν ανάμεσα στις τέχνες των μέσων σύμφωνα με την καταλληλότητα των πληροφοριών 

και την αποτελεσματικότητα της τεχνικής και αρχίζουν να εφαρμόζουν το φάσμα των βασικών 

δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εμπειρία, την κριτική, την παραγωγή και την παρουσίαση 

όλων των ειδών τεχνών των μέσων. Βασίζονται στη φαντασία, τις εμπειρίες ή τις εξερευνήσεις 

ιδεών και συναισθημάτων τους κατά την ανάπτυξη των δικών τους τεχνών μέσων και μαθαίνουν 

πώς να επικοινωνούν και να εκφράζονται δημιουργώντας, συλλαμβάνοντας, χειραγωγώντας, 

παράγοντας και παρουσιάζοντας πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις τέχνες των μέσων.   

Για να έρθουμε κοντά στη νεολαία, πρέπει να προσεγγίσουμε με βασική μεθοδολογία στην 

πρακτική γνώση αυτής της μεθόδου τέχνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία 

και την εκμάθηση διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης. 

Η τέχνη μεικτών μέσων φαίνεται λίγο πιο καθολική, αν και πραγματικά ανταποκρίνεται στην 

ανάγκη των νέων να δοκιμάσουν νέες μορφές, μεθόδους και να επιτύχουν απίστευτα 

αποτελέσματα. Αυτή η τέχνη είναι τόσο ποικιλόμορφη που μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να 

την αποδώσουμε σε μια ή την άλλη ομάδα-στόχο. Οι ομοϊδεάτες έχουν την ευκαιρία να 

αναλογιστούν τη δουλειά του άλλου και να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα μαζί. Ειδικά 

τώρα που όλα τα δημιουργικά εργαλεία είναι εύκολα προσβάσιμα και οικονομικά. 

 

3. 6. 3. Μελλοντικές δυνατότητες 

Ένα από τα κύρια ερεθίσματα για την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών είναι η επιθυμία να 

επεκτείνει τις δραστηριότητές της και να την καταστήσει όσο το δυνατόν πιο ελκυστική στο 

σύγχρονο κοινό. Ιδιωτικές πρωτοβουλίες και ιδρύματα σίγουρα το επιδιώκουν. Στην περίπτωση 
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των τεχνών που βασίζονται στο χρόνο, μια στενότερη σύνδεση μεταξύ δημιουργίας και 

τεχνολογίας φαίνεται αναπόφευκτη, και ακόμη περισσότερο, είναι πιθανό ότι όλο και 

περισσότερα έργα θα μετακινηθούν στον εικονικό χώρο στο εγγύς μέλλον, που θα γίνει ένα από 

τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου. Το ίδιο ισχύει και για τη δημοτικότητα του LOD 

(συνδεδεμένα ανοιχτά δεδομένα) στις τέχνες - η σύνδεση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα 

σε διαφορετικά αποθετήρια επιτρέπει στον χρήστη να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά 

με την αναζήτησή του πολύ πιο γρήγορα (Oomen & Baltussen, 2012). Αυτό θα μπορούσε να 

επιτρέψει την προβολή του έργου σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής. 

Οι τέχνες μεικτών μέσων έρχονται επίσης αναπόφευκτα αντιμέτωπες με την παγκόσμια 

διαδικασία ψηφιοποίησης. Τα ψηφιακά μέσα μπορούν από μόνα τους να είναι μια μορφή 

τέχνης που μπορεί να συσχετιστεί με παραδοσιακά καλλιτεχνικά εργαλεία, μεθόδους και 

μορφές. Όπως γνωρίζετε, η μικτή τεχνική είναι δύσκολο να χωρέσει σε έναν ενιαίο ορισμό, 

γεγονός που συχνά καθιστά δύσκολη την εύρεση των σωστών πληροφοριών σε ένα μέρος τόσο 

για τους λάτρεις αυτής της τέχνης όσο και για όσους θέλουν να το κάνουν δωρεάν ή 

επαγγελματίες. Ως αποτέλεσμα αυτής της διασποράς, η εισαγωγή του LOD θα επέτρεπε τη 

δημιουργία ενός συστήματος που θα διευκόλυνε πολύ τη διαδικασία αναζήτησης και τη 

δημιουργία πολιτιστικών εμπειριών. 

 

 

Για προσωπικό πολιτιστικών ιδρυμάτων χωρίς δεξιότητες στην πληροφορική, το LOD και τα 

ψηφιακά μέσα. 

 

3. 6. 4. Τρέχουσες προκλήσεις 

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλα τα ιδρύματα που εργάζονται με 

τέχνες που βασίζονται στο χρόνο και μικτές τέχνες είναι η χρηματοδότηση. Αν και η 

πληροφορική είναι ήδη πραγματικότητα και μεγάλο ποσοστό κοινωνιών έχει τουλάχιστον τις 

ελάχιστες δεξιότητες για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τη χρήση ψηφιακών μέσων, αυτός 

εξακολουθεί να είναι ένας τομέας που απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Στις τέχνες, 

όπου η τεχνολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, είναι απαραίτητο όχι μόνο να καινοτομούμε 

μια φορά, αλλά και να συμβαδίζουμε με τις τάσεις, ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες 

των καταναλωτών όσο και στις τελευταίες ευκαιρίες. 
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Ένα άλλο σημαντικό εμπόδιο είναι η δημοτικότητα αυτών των τεχνών. Προφανώς, όσο 

περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με μια συγκεκριμένη τέχνη, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

απαραίτητη ποικιλία ικανοτήτων και συμπεριφορών. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τέχνες 

όπως ο χορός, η τέχνη ή η μουσική, η τέχνη με βάση το χρόνο και η μικτή τεχνική παραμένουν 

λιγότερο γνωστές, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο για τον καταναλωτή να ασχοληθεί με αυτές 

τις δραστηριότητες ή να βρει σχετικές πολιτιστικές εμπειρίες. Αν και τα ιδρύματα που 

εκπροσωπούν αυτές τις τέχνες συνήθως φαίνονται ανοιχτά στην αλλαγή και έτοιμοι να 

επεκτείνουν την εμβέλειά τους, εξακολουθούν να μην έχουν ορατότητα στη δημόσια σφαίρα. 

Σε περιοχές με μικρότερο πληθυσμό ή λιγότερο ανεπτυγμένη υποδομή πληροφορικής, μπορεί 

να είναι δύσκολο να ασχοληθείτε με ορισμένες από αυτές τις τέχνες. Είναι επομένως σημαντικό 

να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση για να αντιμετωπίσουμε 

καθημερινές, φαινομενικά απλές και εύκολες προκλήσεις. 

Η χαμηλή απορρόφηση του LOD οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι είναι αρκετά δύσκολο να βρει 

κανείς ουσιαστικές πληροφορίες για τις τέχνες που βασίζονται στο χρόνο και τις μικτές τέχνες, 

πόσο μάλλον για πιθανές ψηφιακές πολιτιστικές εμπειρίες, χρησιμοποιώντας ευρέως 

διαθέσιμα διαδικτυακά εργαλεία αναζήτησης. Όσον αφορά τη σύνδεση δεδομένων, οι όροι που 

χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των τεχνών θα πρέπει επίσης να εναρμονιστούν - αν και 

τα αγγλικά έχουν μια καθιερωμένη παράδοση στη χρήση τους, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο 

για άλλες, λιγότερο δημοφιλείς, γλώσσες. 

 

3. 6. 5. Πιθανές λύσεις 

Η ψηφιοποίηση πρέπει να γίνει προτεραιότητα. Αυτό θα επέτρεπε τη χρήση των διαθέσιμων 

πόρων και την επίτευξη των τεθέντων στόχων. Κάθε ίδρυμα θα πρέπει να αναπτύξει μια 

στρατηγική που να καθορίζει τα άμεσα και εκτεταμένα σχέδιά του για την καθημερινή 

εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών. 

Ένας ψηφιακός σχεδιαστής πολιτισμού μπορεί να γίνει το σκαλοπάτι για την ανακάλυψη 

ψηφιακών εμπειριών και την εφαρμογή τουλάχιστον μερικών από τις υπάρχουσες ιδέες στις 

δικές του δραστηριότητες. Όπως αποκαλύπτει αυτό το έργο, τα βήματα του πλαισίου δεν 

απαιτούν πρόσθετους πόρους αλλά το ίδιο το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή. Οι δημιουργοί και 

οι διαχειριστές που ασχολούνται με τη σύγχρονη τέχνη είναι αναμφίβολα συνεχώς στον τομέα 

της καινοτομίας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να κατευθύνουν το ενδιαφέρον προς 

τη σωστή κατεύθυνση. 
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3. 6. 6. Συμμετοχή διαφορετικών ομάδων 

Η τέχνη σήμερα φαντάζεται ως ικανή για συμπερίληψη. Θα μπορούσε να ονομαστεί και 

κοινωνική αποστολή που πραγματοποιείται από καλλιτέχνες σε διάφορους τομείς. 

Η μικτή τεχνική, η οποία συνδυάζει πολλές διαφορετικές τεχνικές, θα μπορούσε να είναι ένα 

ιδιαίτερα ελκυστικό πεδίο τέχνης για άτομα με διαφορετικές κλίσεις, ικανότητες και ιδιότητες. 

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άτομα στα ιδρύματα που μπορούν να οδηγήσουν την 

κοινότητα σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Το ίδιο ισχύει και για τις τέχνες που βασίζονται στο 

χρόνο. 

Η προσαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών και των αρχών LOD θα επέτρεπε την πλήρη ένταξη 

των ατόμων με αναπηρία. Θα είχε νόημα και για τις ίδιες τις τέχνες, καθώς η τέχνη που βασίζεται 

στον χρόνο θα ανταποκρινόταν όχι μόνο στην τεχνολογική καινοτομία αλλά και στα πιο 

ευαίσθητα κοινωνικά, πολιτιστικά ή και πολιτικά ζητήματα. Με άλλα λόγια, η τέχνη θα γινόταν 

γέφυρα μεταξύ διαφορετικών ομάδων της κοινωνίας. 

 

3. 6. 7. Κληρονομική πτυχή  

Στις τέχνες που βασίζονται στο χρόνο και στις μικτές τέχνες μπορούν να αναφερθούν αρκετά 

εξαιρετικά, πιο γνωστά, έργα τέχνης. 

Τα έργα τέχνης πολυμέσων που βασίζονται στον χρόνο έχουν ένα στοιχείο διάρκειας, όπως ήχος, 

απόδοση, φως ή κίνηση, που αποκαλύπτεται στον θεατή με την πάροδο του χρόνου μέσω μιας 

διαφάνειας, μιας ταινίας, ενός βίντεο, ενός λογισμικού ή του Διαδικτύου. Επειδή αυτά τα έργα 

τέχνης είναι τεχνικά και τεχνολογικά παρωχημένα, συχνά αφήνεται στον Συντηρητικό να 

καθορίσει, να αναγνωρίσει και να σεβαστεί την εννοιολογική φύση αυτών των έργων. Η τέχνη 

που βασίζεται στην τεχνολογία θεωρείται πιο ευαίσθητη στη ζημιά, την απώλεια, την 

παρερμηνεία και την λανθασμένη εγκατάσταση από ένα παραδοσιακό έργο τέχνης λόγω της 

εξαιρετικά συγκεκριμένης και ευαίσθητης σχέσης του με τον χρόνο, τον χώρο και την έννοια. 

Το Mellon Time-Based Media Art Preservation Curriculum στο NYU, το πρώτο του είδους του στις 

ΗΠΑ, ακολουθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση για την επίτευξη αυτών των στόχων και 

ενσωματώνεται στο εννοιολογικό πλαίσιο για τη διατήρηση της σύγχρονης τέχνης που είναι ήδη 

ένα δυνατό σημείο του προγράμματος. Προσφέροντας ένα μάθημα επισκόπησης σχετικά με τις 

τεχνολογίες μέσων που βασίζονται στο χρόνο και τη συντήρησή τους, καθώς και εκπαίδευση 

προηγμένης τεχνολογίας στο δεύτερο και τρίτο έτος σπουδών, το πρόγραμμα βασίζεται σε μια 

συμμαχία ειδικών πληροφορικής, μηχανικής και συντήρησης ταινιών και βίντεο. Οι μαθητές 
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μπορούν επίσης να επιλέξουν από πρόσθετα μαθήματα που προσφέρονται μέσω άλλων 

μεταπτυχιακών τμημάτων του NYU, όπως το Πρόγραμμα Αρχειοθέτησης και Διατήρησης 

Κινηματογράφου, το Πρόγραμμα Διαδραστικών Τηλεπικοινωνιών και Μουσειακών Σπουδών. 

Τα πρώτα παραδείγματα μέσων που βασίζονται στον χρόνο χρονολογούνται από τη δεκαετία 

του 1960, ειδικά η τέχνη του Μπρους Νάουμαν, ο οποίος κατέγραψε γεγονότα που έπρεπε να 

αναπαραχθούν στη γκαλερί. Ο «Διάδρομος της Παράστασης» του, που δημιουργήθηκε το 1968, 

ήταν ο δίσκος μιας παράστασης στην οποία οι άνθρωποι κατέβαιναν μέσα από ένα σκοτεινό 

στενό τούνελ. Από την πρώιμη έρευνα του Nauman, οι καλλιτέχνες έχουν πειραματιστεί επίσης 

με την ελαστικότητα του μέσου για την επέκταση του χρόνου και του χώρου. Το 1993 ο Douglas 

Gordon επιβράδυνε το Psycho του Alfred Hitchcock σε είκοσι τέσσερις ώρες. Τα έργα τέχνης που 

από καιρό θεωρούνταν πολύτιμα μπορούν να θεωρηθούν κληρονομιά. 

Στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τα ιστορικά αντικείμενα μικτής τεχνικής είναι 

απομεινάρια ενός μοναδικού παρελθόντος. Πρόκειται για αντικείμενα που αποτελούνται από 

διάφορες ουσίες, οι οποίες μπορεί να είναι οργανικές ή ανόργανες. Για παράδειγμα, καλύμματα 

κεφαλής από ύφασμα, δέρμα, μέταλλο και φτερά. ένα εθνογραφικό αντικείμενο με ξύλο, 

φυτικές ίνες, δέρμα, κοχύλια και κόκαλο ή κέρινη Madonna με υφασμάτινα ρούχα κάτω από 

γυάλινο θόλο διακοσμημένο με μεταξωτά λουλούδια. Η κατάσταση διατήρησής τους είναι 

συχνά εύθραυστη λόγω της φύσης των υλικών που χρησιμοποιούνται και του προχωρημένου 

σταδίου αποσύνθεσης. Προκειμένου να προστατευθούν ιστορικοί ιστότοποι μικτών μέσων για 

τις μελλοντικές γενιές, ο ρυθμός υποβάθμισής τους θα πρέπει να επιβραδυνθεί. Εκτός από τις 

διαδικασίες διατήρησης και αποκατάστασης, αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας καλά 

μελετημένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ωστόσο, όλα τα υλικά έχουν τις δικές τους βέλτιστες 

συνθήκες, οι οποίες επηρεάζονται από τις ειδικές ιδιότητες του υλικού, την κατάσταση 

διατήρησης του αντικειμένου και την αλληλεπίδραση μεταξύ υλικού και υλικού. Αυτό καθιστά 

δύσκολη τη διατύπωση συστάσεων για ιστορικά αντικείμενα μικτών μέσων και συχνά πρέπει να 

συμβιβαστεί κανείς (Anaf, Debulgaep, 2019). 

Αναπτύχθηκε μια προσέγγιση βάσει κινδύνου για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για 

τον καθορισμό καλά μελετημένων συνθηκών για τη διατήρηση ιστορικών αντικειμένων μικτών 

μέσων. Την τελευταία δεκαετία, οι προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνου ήταν στην πρώτη γραμμή 

της προληπτικής διατήρησης γενικά. Γνωστές μέθοδοι όπως η μέθοδος ABC (Michalski, Pedersoli 

Jr., 2016), το Cultural Values Risk Analysis Model (Waller, 2003) ή το QuiskScan (Brokerhof, 

Bülow, 2016) χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση του 

βασικών ρίσκων. Η μέθοδος που προτείνουμε βασίζεται σε υπάρχουσες μεθόδους και ορολογία 
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κινδύνου. Βοηθά τους οικολόγους να εκτιμήσουν τη σχετική σημασία των διαφορετικών υλικών 

που συνθέτουν ένα αντικείμενο μικτών μέσων. Λαμβάνει υπόψη την ποσότητα της ουσίας, την 

αξία της στο πλαίσιο του αντικειμένου, της χρήσης και την αναμενόμενη απώλεια αξίας όταν 

αντιμετωπίζεται ένας συγκεκριμένος κίνδυνος. Το αποτέλεσμα παρέχει στους συντηρητές της 

πολιτιστικής κληρονομιάς μια αντικειμενική βάση για συμβιβασμούς στις συνθήκες διατήρησης 

ιστορικών αντικειμένων μικτών μέσων. Επιπλέον, σας επιτρέπει να συγκρίνετε διαφορετικά 

σενάρια για να επιλέξετε το καταλληλότερο (Anaf, Debulgaep, 2019). 

 

3. 6. 8. Ψηφιακές πηγές και δραστηριότητες                                                                                        

 

ΠΗΓΗ 1 

Όνομα και σύνδεσμος. Smithsonian: Time-based Media and Digital Art, 

https://www.si.edu/tbma/time-based-media-digital-art-si  

Εισαγωγή. Αυτός ο ιστότοπος αντιπροσωπεύει τις δραστηριότητες και τους πόρους της 

Ομάδας Εργασίας Media & Digital Art της Smithsonian που βασίζεται στον χρόνο. Η βάση 

δεδομένων είναι γεμάτη πληροφορίες για όσους θέλουν να γίνουν επαγγελματίες ειδικοί στα 

μέσα ενημέρωσης και ψηφιακών μέσων, καθώς και για όσους ενδιαφέρονται για αυτήν την 

τέχνη και θέλουν να εξοικειωθούν με τα πιο δημοφιλή έργα τέχνης. 

Συμβουλές για τον τρόπο χρήσης. Η εύκολη-στην-κατανόηση δομή του ιστότοπου 

περιλαμβάνει βασικές θεωρητικές πληροφορίες και μια ποικιλία από ψηφιακές πηγές - ροές 

εργασίας και εργαλεία. Συνεντεύξεις με επαγγελματίες προγραμματιστές· εξοπλισμό και 

τεκμηρίωση που διαθέτει η ομάδα εργασίας και τέλος εξωτερικές πηγές. Όλες οι θεωρητικές 

και πρακτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες δωρεάν σε κάθε χρήστη. 

 

Δραστηριότητα 1. Δημιουργία βίντεο παρουσίασης 

Υλικά που χρειάζονται. Προγράμματα επεξεργασίας βίντεο, υπολογιστή ή τάμπλετ 

Σκοπός. Αναπτύξτε τη δημιουργικότητα παρουσιάζοντας ψηφιακό υλικό 

Διαδικασία Δίνεται χρόνος στους συμμετέχοντες να αναθεωρήσουν και να αξιολογήσουν την 

οπτική πλευρά του ιστότοπου. Οι συμμετέχοντες δημιουργούν προσχέδια των 

https://www.si.edu/tbma/time-based-media-digital-art-si
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οπτικοποιήσεών τους χρησιμοποιώντας διαθέσιμα προγράμματα επεξεργασίας βίντεο και τα 

παρουσιάζουν σε άλλους. Κάθε πρόταση συζητείται και παρέχεται ανατροφοδότηση, μαζί με 

την απόφαση ποιες επιλογές θα ανταποκρίνονταν καλύτερα στις ανάγκες του σύγχρονου 

χρήστη. 

 

Δραστηριότητα 2. Δημιουργία γραφικών για την ιστοσελίδα 

Υλικά που χρειάζονται. Καμβάς, Η/Υ ή tablet 

Σκοπός. Δημιουργήστε μια οπτική παρουσίαση της ιστοσελίδας 

Διαδικασία. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν ξεχωριστά αφίσες χρησιμοποιώντας το 

πρόγραμμα Canva για να μεταφέρουν το περιεχόμενο της σελίδας. Οι συμμετέχοντες είναι 

ελεύθεροι να επιλέξουν ποιους πόρους στη σελίδα θα τονίσουν περισσότερο και ποια 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της τέχνης μέσων που βασίζεται στο χρόνο να μεταφέρουν. 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν τις 

προετοιμασμένες αφίσες τους και τους δίνονται σχόλια. 

 

 

ΠΗΓΗ 2 

Όνομα και σύνδεσμος. Time-Based Media Art Conservation, 

https://ifa.nyu.edu/conservation/time-based-media.htm  

Εισαγωγή. Αυτός είναι ένας εισαγωγικός ιστότοπος για το πρόγραμμα σπουδών του 

Ινστιτούτου Καλών Τεχνών για την εκπαίδευση επαγγελματιών διατήρησης τέχνης μέσων 

ενημέρωσης βάσει χρόνου. Παρέχει όλες τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες 

που απαιτούνται για τη σωστή διατήρηση της τέχνης των μέσων που βασίζεται στο χρόνο, 

καθώς και την ιστορία αυτής της ίδιας της τέχνης. 

Συμβουλές για τον τρόπο χρήσης. Εκτός από τις θεωρητικές πληροφορίες στον ιστότοπο, θα 

πρέπει να δοθεί προσοχή στην Εικονική Περιήγηση του Κέντρου Διατήρησης. Είναι επίσης ένα 

καλό παράδειγμα LOD - είναι δυνατό να ανακαλυφθούν συστηματικές πληροφορίες σχετικά 

με άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες διατήρησης τέχνης μέσων που βασίζονται στο 

χρόνο, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 

https://ifa.nyu.edu/conservation/time-based-media.htm
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Δραστηριότητα 1. Συζήτηση σε όλη την ομάδα 

Υλικά που χρειάζονται. Προβολέας, Η/Υ 

Σκοπός. Συζητήστε τις πρακτικές διατήρησης της τέχνης 

Διαδικασία. Όλη η ομάδα παρακολουθεί μια εικονική περιήγηση στο Κέντρο Διατήρησης του 

Ινστιτούτου Καλών Τεχνών. Στη συνέχεια συζητείται μαζί ποιες πρακτικές διατήρησης και 

συντήρησης τέχνης κυριαρχούν στη χώρα. Η ομάδα συζητά τι θα μπορούσε να εφαρμοστεί 

στα καλλιτεχνικά ιδρύματα της χώρας, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στον 

ιστότοπο. Τέλος, αξιολογείται ο ρόλος της σύγχρονης τεχνολογίας στη διασφάλιση της 

μακροζωίας της τέχνης. 

 

ΠΗΓΗ 3 

Όνομα και σύνδεσμος. MSU Texas, Open Access Resources: Mixed Media, 

https://libguides.msutexas.edu/c.php?g=1057974&p=7700794  

Εισαγωγή. Αυτές είναι οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες της Βιβλιοθήκης του Τέξας για 

όλα τα ελεύθερα διαθέσιμα δεδομένα τέχνης μικτών μέσων. Παρέχονται σύνδεσμοι τόσο με 

κείμενο όσο και με οπτικό υλικό. 

Συμβουλές για τον τρόπο χρήσης. Κάθε σύνδεσμος περιγράφεται εν συντομία, καθιστώντας 

εύκολη την πλοήγηση στις πληροφορίες που είναι άμεσα διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Τα 

συνδεδεμένα δεδομένα δίνουν μια συνολική εντύπωση του τι μπορεί να αναμένεται να 

ανακαλυφθεί. 

 

Δραστηριότητα 1. Δημιουργία σχεδίου μαθήματος 

Υλικά που χρειάζονται. Η/Υ ή τάμπλετς. 

Σκοπός. Να μπορεί να χρησιμοποιεί ανοιχτές πηγές στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Διαδικασία. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες των 2-3 ατόμων. Σε καθένα 

ανατίθεται ένα σχέδιο μαθήματος 40 λεπτών για την τέχνη μεικτών μέσων. Η βασική 

προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ανοιχτοί πόροι που αναφέρονται στον 

αναθεωρημένο ιστότοπο. Τα προετοιμασμένα σχέδια παρουσιάζονται και συζητούνται μαζί. 

 

https://libguides.msutexas.edu/c.php?g=1057974&p=7700794
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

γνώση δεξιότητες στάσεις 

Βασικές γνώσεις των 
σημερινών τεχνών που 
βασίζονται στο χρόνο ή/και 
τεχνών μικτών μέσων 
 

Αναγνωρίστε τη σημασία της 
πληροφορικής υπό το πρίσμα 
της σύγχρονης τέχνης που 
βασίζεται στον χρόνο και του 
κόσμου τέχνης μεικτών μέσων 

Συνειδητοποίηση της ανάγκης 
για ψηφιακές ικανότητες στον 
σημερινό σύγχρονο κόσμο 

Βασικές γνώσεις για το πώς να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη του 
ατόμου και της κοινωνίας 

Προσδιορίστε ευκαιρίες για 
προσωπική, κοινωνική ή 
εμπορική αξία μέσω του 
μέσου τέχνης ψηφιοποίησης 

Προθυμία για ενασχόληση με 
τις ψηφιακές τεχνολογίες 

Πρακτική γνώση για το πώς 
αυτή η τέχνη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη 
διδασκαλία και τη μάθηση σε 
διάφορα επίπεδα 

Διαφάνεια στην εφαρμογή 
μιας στάσης επίλυσης 
προβλημάτων που 
υποστηρίζει τη μαθησιακή 
διαδικασία 

Προθυμία προσέγγισης των 
ψηφιακών τεχνολογιών με 
ηθικό, ασφαλή και υπεύθυνο 
τρόπο 

Πρακτική γνώση του τρόπου 
με τον οποίο οι τέχνες που 
βασίζονται στο χρόνο και/ή οι 
τέχνες μεικτών μέσων 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
της κοινωνίας 

Προθυμία να θέσετε στόχους 
για να παρακινήσετε τον 
εαυτό σας και να αναπτύξετε 
δεξιότητες ανθεκτικότητας και 
αυτοπεποίθησης 

Ανοιχτότητα στη συνεργασία 
με ψηφιακές τεχνολογίες με 
στοχαστική και κριτική 
νοοτροπία 

Πραγματική γνώση συσκευών, 
λογισμικού και δικτύων που 
συμβάλλουν στη δημιουργία 
και διατήρηση τεχνών που 
βασίζονται στο χρόνο ή/και 
τεχνών μικτών μέσων 

 Συνειδητοποίηση της 
σημασίας της εφαρμογής 
προηγούμενων μαθησιακών 
δεξιοτήτων στη μελλοντική 
μάθηση 
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Σύνοψη 
 

Το πρόγραμμα σπουδών σε εθνικό επίπεδο που αναπτύχθηκε από τους οργανισμούς που 

υλοποιούν το έργο Digital Cultural Designer προορίζεται για πολιτιστικά ιδρύματα που 

ειδικεύονται σε διάφορες τέχνες - μουσική, εικαστικές τέχνες, κινηματογράφο, θέατρο, τέχνες 

με βάση το χρόνο και μικτές τέχνες. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών παρέχει πληροφορίες για την 

ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων με βάση συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις, ενοποιητικές ενότητες, 

ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους και άλλες προσφορές. Το έργο στοχεύει να αναπτύξει την 

κατανόηση της ανάγκης για ψηφιακές πολιτιστικές εμπειρίες, τεχνικές δυνατότητες και LOD ως 

έναν από τους βασικούς παράγοντες για τη βελτίωση της εμπειρίας των πολιτιστικών χρηστών. 
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