
Διαδικτυακές πολιτιστικές
δραστηριότητες

για ενήλικες
ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓOΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 2022

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



Διαδικτυακές πολιτιστικές δραστηριότητες για ενήλικες ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

2022

Έννοιες της έρευνας, συντονισμός και έκθεση ανά Όνομα Επώνυμο (Χώρα)

Πολωνική ερευνητική ομάδα:
Paulina Jędrzejewska, Olga Perzyna, Sylwia Żółkiewska

Ιταλική ερευνητική ομάδα:
Claudia Esposito, Emilia Albonico

Ισπανική ερευνητική ομάδα:
Oksana Shamonova, Miguel Caneda

Ελληνική ερευνητική ομάδα:
Νικόλαος Αποστολίδης, Ηλίας Γιαννόπουλος, Ιωάννης Παραστατίδης

Γραφικός σχεδιασμός: Wacław Marat (Culture Shock Foundation)

Επιμέλεια/διορθώσεις: Emilia Albonico (Escape4Change) και Karolina Pyzik (Culture Shock Foundation)

Mobile Culture
ένα πρόγραμμα Erasmus+ που συντονίζει η Paulina Jędrzejewska Culture Shock Foundation, Πολωνία

Partners:

ClicTic, Ισπανία

Roes Cooperativa, Ελλάδα

Euroform RFS, Ιταλία (μέχρι 04.2022)

Escape4Change SIaVS srl, Ιταλία (από 05.2022)

Συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με πολιτιστικά ιδρύματα: KARTA Κεντρικό Ίδρυμα Βαρσοβίας, Εθνικό
Μουσείο της Βαρσοβίας, ZAMEK Κέντρο Πολιτισμού του Πόζναν, Σκηνή εργασίας στο Πόζναν, Ροταριανός Όμιλος
Μπιάλιστοκ, Εθνικό Μπαλέτο Ισπανίας, Δημοτικό Συμβούλιο του Βίγκο, MARCO Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του
Βίγκο, Βιβλιοθήκη της Κορούνια, Βιβλιοθήκη του Πορίνο, Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής, Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Άγγελου
Σικελιανού, Η συλλογή της Πέγκι Γκουγκενχάιμ, Αιγυπτιακό Μουσείο Ιταλίας, Ουφίτσι Γκαλερί, Όπερα της Σάντα
Μαρία ντελ Φιόρε, MANN Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης

Συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με τους ειδικούς του κλάδου: Anna Desponds, Aleksandra Janus,
Michał Rydzewski, Borja Manero, Miguel Caneda, Juanma LoDo, Νίκος Καββαδάς, Γιάννης Νικολόπουλος,
Βασίλειος Σπανός, Fabio Viola, Chiara Damiani, Giovanna Paladino

Δημοσιεύθηκε με άδεια χρήσης: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Πίνακες και φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρακάτω δηοσίευση: Statue of a man with a hat,
1842, Fraccaroli I., Unsplash Licence / mitifotos; Swimming pool with stainless steel ladder, 2017 - Unsplash
Licence / Etienne Girardet; El Quitasol, 1777, Goya F., Public Domain / Wikipedia; Negress, 1884,
Bilińskiej-Bohdanowicz A., Public Domain / Wikipedia; Bociany, 1900, Chełmoński J., Public Domain / Wikipedia;
Corinth canal inauguration Volanakis, 1893, Volanakis K., Public Domain / Wikipedia; Άλλες εικόνες - Public
Domain CC-0 +.

2

https://cultureshock.pl/en/
https://clictic.es/
https://roes.coop/
https://www.euroformrfs.it/en/home-en/
https://escape4change.com/
https://karta.org.pl/
https://www.mnw.art.pl/
https://www.mnw.art.pl/
https://ckzamek.pl/
https://www.scenarobocza.pl/
https://rotary.org.pl/kluby/rc-bialystok/
https://rotary.org.pl/kluby/rc-bialystok/
http://balletnacional.mcu.es/
https://hoxe.vigo.org/
https://www.marcovigo.com/
https://www.marcovigo.com/
https://www.coruna.gal/bibliotecas/gl
https://bibliotecadoporrino.com/
https://elmp.gr/en/home_en/
https://www.itourstickets.com/mx/itt+athens/attractions/show-and-save/natural-history-museum-of-municipality-of-amarousiou/
https://www.itourstickets.com/mx/itt+athens/attractions/show-and-save/natural-history-museum-of-municipality-of-amarousiou/
https://www.historical-museum.gr/eng/
https://www.amth.gr/en
https://sikelianosmuseum.gr/en/
https://sikelianosmuseum.gr/en/
https://www.guggenheim-venice.it/en/art/
https://museoegizio.it/en/explore/?gclid=CjwKCAiA5sieBhBnEiwAR9oh2hpIHiuZ2GHctxyq8DYyuCKGvkeU0-Y1J_rywtk-Od4KEtsb_yZQlBoCWxIQAvD_BwE
https://www.uffizi.it/en/the-uffizi
https://duomo.firenze.it/it/home
https://duomo.firenze.it/it/home
https://mann-napoli.it/en/home-english/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

2.ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 6

3.ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 9

3.1 ΠΟΛΩΝΙΑ 10

3.1.1 Έρευνα Γραφείου 10

3.1.1.2  Καλές πρακτικές - παρουσίαση 12

3.1.2. Τάσεις, συμβουλές και τεχνικές 20

3.1.2.2. Παράγοντες Επιτυχίας 23

3.1.3 Συμπεράσματα 25

3.2 ΙΣΠΑΝΙΑ 26

3.2.1 Δευτερογενείς γραφείου 26

3.2.1.2 Καλές πρακτικές - παρουσίαση 28

3.2.2 Τάσεις, συμβουλές & τεχνικές 36

3.2.2.2 Συντελεστές επιτυχίας 39

3.2.3 Συμπεράσματα 39

3.3 ΕΛΛΑΔΑ 41

3.1.1 Δευτερογενής Έρευνα 41

3.3.1.2 Καλές πρακτικές - παρουσίαση 42

3.3.2 Τάσεις, συμβουλές & τεχνικές 48

3.3.2.2 Συντελεστές επιτυχίας 50

3.3.3 Συμπεράσματα 50

3.4 ΙΤΑΛΙΑ 52

3.4.1 Δευτερογενής Έρευνα 52

3.4.1.2. Καλές πρακτικές - παρουσίαση 53

3.4.2 Τάσεις, συμβουλές & τεχνικές 60

3.4.2.2 Συντελεστές επιτυχίας 62

3.4.3 Συμπεράσματα 63

4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 65

5.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 71

3



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών οδηγός αναπτύχθηκε για να συγκεντρώσει εμπειρίες, παραδείγματα και βέλτιστες
πρακτικές για την ενσωμάτωση της τέχνης, του πολιτισμού και της καινοτόμου τεχνολογίας
στη διαδικτυακή μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. Ο Οδηγός απεικονίζει το πλαίσιο κάθε
χώρας που περιβάλλει τα παραδείγματα που συλλέχθηκαν. Παρουσιάζει επίσης μια γκάμα
ψηφιακών εργαλείων, μεθοδολογιών, συμβούλων και εκπαιδευτικών πόρων, με βάση
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες που
πραγματοποιήθηκαν στις χώρες-εταίρους (Πολωνία, Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία).

Ο οδηγός αποτελείται από τέσσερις εθνικές εκθέσεις που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους
οργανισμούς. Κάθε εταίρος διεξήγαγε πέντε συνεντεύξεις με πολιτιστικούς
οργανισμούς (μουσεία, γκαλερί τέχνης, συλλογές κ.λπ.) που έχουν ήδη παράσχει μια
καλή πρακτική συγχώνευσης του πολιτισμού με την καινοτόμο τεχνολογία. Επιπλέον,
κάθε εταίρος πήρε συνεντεύξεις από τρεις εμπειρογνώμονες στον τομέα, για ένα
σύνολο είκοσι Καλών Πρακτικών και δώδεκα εμπειρογνωμόνων. Οι εθνικές εκθέσεις
παρέχουν βασικές πληροφορίες για κάθε Καλή Πρακτική: παραγωγή ιδέας, υλοποίηση,
προκλήσεις και πιθανή μεταβιβάσιμη ικανότητα της ιδέας.

Οι πληροφορίες αυτές συμπληρώνονται από γνώμες εμπειρογνωμόνων,
καθιστώντας τον Οδηγό μια ολοκληρωμένη σύνοψη μεθόδων, συμβουλών, κόλπων και
τάσεων. Αυτά τα περιεχόμενα που εφαρμόστηκαν με επιτυχία μπορούν να προσαρμοστούν
σε άλλες πολιτιστικές πραγματικότητες, συμβάλλοντας στην παροχή πιο απλών και πιο
ελκυστικών πολιτιστικών εμπειριών για τους ενήλικες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MOBILE CULTURE)

Ο οδηγός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του πρότζεκτ Mobile Culture, το οποίο
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Το πρότζεκτ απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που εργάζονται σε πολιτιστικά ιδρύματα (GLAM - Γκαλερί,
Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία) και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που παρέχουν μη
τυπική εκπαίδευση σε ενήλικες, ιδίως σε όσους εργάζονται με ηλικιωμένους, ανέργους,
άτομα με αναπηρία, μετανάστες, πρόσφυγες ή άτομα με χαμηλή ειδίκευση σε περιοχές και
κοινότητες που κινδυνεύουν από ψηφιακό αποκλεισμό.

Η σύμπραξη αποτελείται από 4 ΜΚΟ/οργανισμούς:

- Culture Shock Foundation (Πολωνία)
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- ClicTic (Ισπανία)
- Roes Cooperativa (Ελλάδα)
- Escape4Change SIaVS srl (Ιταλία)

Από την πρώτη απαγόρευση κυκλοφορίας του COVID-19 τον Μάρτιο του 2020, κάθε μέλος
της σύμπραξης εργάζεται εντός του τομέα GLAM και των ΜΚΟ για να βοηθήσει στην
ανάπτυξη της διαδικτυακής του προσφοράς και να βρει νέους τρόπους για να προσελκύσει
το κοινό του σε μια εποχή απομόνωσης και περιορισμένης πρόσβασης σε πολιτιστικές
δραστηριότητες. Τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις εργασίες μας δείχνουν ότι οι
εκπαιδευτικοί και οι εμψυχωτές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα διαδικτυακά και ψηφιακά
εργαλεία και την ενσωμάτωσή τους σε πολιτιστικά εργαστήρια και δραστηριότητες με
ενήλικες.

Το πρότζεκτ αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών ιδρυμάτων και ΜΚΟ
παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς τους γνώσεις και εργαλεία για τη χρήση καινοτόμων
τεχνολογιών και την ανάπτυξη των απαραίτητων ψηφιακών ικανοτήτων. Ως αποτέλεσμα της
πανδημικής κρίσης του COVID-19, οι ικανότητες αυτές έχουν γίνει περισσότερο αναγκαίες
στον σημερινό κόσμο και στο πολιτιστικό περιβάλλον, όπου οι καινοτόμες τεχνολογίες
μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εκφραστούν και να ενισχύσουν τη
δημιουργικότητά τους, ανεβάζοντας παράλληλα τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Ο καθένας
μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει ψηφιοποιημένες συλλογές έργων τέχνης, να παράγει
σύντομα βίντεο, να αναμειγνύει εικόνες και έργα τέχνης, να έχει πρόσβαση σε ιστορικά
μνημεία σε επαυξημένη πραγματικότητα, να ηχογραφεί podcasts και πολλά άλλα με τη
χρήση εύκολων και προσιτών ψηφιακών εργαλείων και τη μεθοδολογία μάθησης μέσω της
πράξης.

Ο Οδηγός είναι το πρώτο βήμα για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου του έργου Mobile
Culture: να δώσει στους εκπροσώπους της GLAM και των ΜΚΟ (εμψυχωτές και
εκπαιδευτικούς) πρακτικές γνώσεις σχετικά με το πώς να χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία
και τα ψηφιακά εργαλεία για να παράγουν πιο ελκυστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις online και
offline. Παρουσιάζει επίσης τα πιο πρόσφατα παραδείγματα και γνώσεις σχετικά με τις
διαδικτυακές πολιτιστικές δραστηριότητες από τις εθνικές μας προοπτικές στην Ιταλία, την
Πολωνία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Συγκεντρώνει βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργική
χρήση των νέων μέσων, των τεχνολογιών και των προσβάσιμων ψηφιακών εργαλείων στην
πολιτιστική και καλλιτεχνική εκπαίδευση για ενήλικες σε όλες τις χώρες εταίρους.
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2.ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για να εντοπίσουμε και να χαρτογραφήσουμε τα παραδείγματα καλών πρακτικών για το
συνδυασμό τέχνης, πολιτισμού και καινοτόμων τεχνολογιών στη μη τυπική εκπαίδευση
ενηλίκων, ως πρώτο βήμα, πραγματοποιήσαμε έρευνα γραφείου και συνεντεύξεις σε βάθος
με εκπροσώπους θεσμικών φορέων και ΜΚΟ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Στη
συνέχεια, αναπτύξαμε τέσσερις εθνικές εκθέσεις ως πυρήνα του παρόντος Οδηγού. Τα
αποτελέσματα από όλες τις χώρες-εταίρους συγκρίθηκαν στη συνέχεια για να
προσδιοριστούν συστάσεις για τη χρήση των νέων μέσων και των νέων τεχνολογιών στην
πολιτιστική εκπαίδευση ενηλίκων στον τομέα GLAM. Οι συστάσεις αυτές περιλαμβάνονται
στο κεφάλαιο "Συμπεράσματα" στο τέλος του παρόντος Οδηγού. 

Step 1: Δευτερογενής Έρευνα

Η έρευνα γραφείου είχε ως στόχο να συγκεντρώσει διαφορετικά παραδείγματα
επιτυχημένων πρακτικών διαδικτυακών πολιτιστικών δραστηριοτήτων για ενήλικες.
Συγκεντρώσαμε εκατόν είκοσι παραδείγματα (τριάντα ανά χώρα εταίρο) για να
δημιουργήσουμε ένα αποθετήριο μοναδικών και καινοτόμων παραδειγμάτων, εργαλείων και
ιδεών, να συγκρίνουμε την τρέχουσα κατάσταση και να καθορίσουμε θέματα, θεματικές
ενότητες και τομείς που είναι κοινοί και διαφορετικοί μεταξύ των εταίρων.

Ο ορισμός μας για μια καλή πρακτική βασίζεται στο Γλωσσάριο της Gartner, το οποίο την
ορίζει ως "μια ομάδα εργασιών που βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα (κόστος και κίνδυνος)
ή την αποτελεσματικότητα (επίπεδο υπηρεσιών) του επιχειρηματικού κλάδου ή της
διαδικασίας στην οποία συμβάλλει. Πρέπει να είναι εφαρμόσιμη, αναπαραγώγιμη,
μεταβιβάσιμη και προσαρμόσιμη σε διάφορους κλάδους".

Ξεκινώντας από αυτή την υπόθεση, επικεντρωθήκαμε σε παραδείγματα διαδικτυακών
πολιτιστικών δραστηριοτήτων για ενήλικες (σύγχρονων και ασύγχρονων) που έχουν
χαμηλό κόστος, ελάχιστο ρίσκο και υψηλή αποτελεσματικότητα, και επομένως είναι εύκολα
μεταβιβάσιμα και σε τοπικά, μικρότερα ιδρύματα. Επιπλέον, οι δραστηριότητες αυτές έπρεπε
να είναι αποτελεσματικές για την επιλεγμένη ομάδα-στόχο και το ίδρυμα, να έχουν μεγάλη
ανταπόκριση από το κοινό και να είναι ελκυστικές. Επιπλέον, αναζητήσαμε καινοτόμες και
εμπνευσμένες περιπτώσεις που θα μπορούσαν εύκολα να μεταφερθούν και να
προσαρμοστούν σε όλα τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα.
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Η έρευνα γραφείου διεξήχθη διαδικτυακά σε εθνικές ομάδες. Κάθε ομάδα έψαξε για καλές
πρακτικές στην εθνική της γλώσσα, μέσω μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο, στους
ιστότοπους πολιτιστικών ιδρυμάτων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πήραμε επίσης
κάποια έμπνευση από αναφορές για πολιτιστικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας
και από στόμα σε στόμα. Ως σημείο αναφοράς, συγκεντρώσαμε επιπλέον πάνω από 30
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από αγγλόφωνες χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία
και ΗΠΑ.

Η έρευνά μας είχε διερευνητικό χαρακτήρα, ώστε να εγγυηθούμε μια ποικιλία
παραδειγμάτων και να επιλέξουμε διαφορετικούς τύπους καλών πρακτικών για το επόμενο
βήμα. Εξετάσαμε τα ακόλουθα κριτήρια:

● διαφορετικά παραδείγματα και επίπεδα χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας (π.χ.
διαφορετικά μέσα και ψηφιακά εργαλεία),

● μορφή των διαδικτυακών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, σύγχρονη και ασύγχρονη
(π.χ. διαδικτυακό μάθημα, περιήγηση VR, εργαστήριο, έκθεση, ψηφιακή αφήγηση,
κινούμενα σχέδια, προφίλ στο Instagram, παιχνίδι, Jam, hackathon ή άλλη μοναδική
και άγνωστη μορφή),

● διαφορετικές ομάδες-στόχοι και προσέγγιση του κοινού (π.χ. ενήλικες, ηλικιωμένοι,
άνεργοι, άτομα με αναπηρία, μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με χαμηλή ειδίκευση, σε
περιοχές και κοινότητες που κινδυνεύουν από ψηφιακό αποκλεισμό),

● θέματα των διαδικτυακών δραστηριοτήτων (π.χ. τέχνη, πολιτισμός, τοπική ιστορία,
σχεδιασμός, αρχιτεκτονική, τοιχογραφίες, λογοτεχνία, μουσική, διεπιστημονικά),

● θεσμικό πλαίσιο και οργανισμοί (π.χ. τοπικός ή εθνικός οργανισμός, με μεγάλο ή
μικρό προϋπολογισμό, δωρεάν δραστηριότητα για την ομάδα-στόχο, δραστηριότητα
βάσης),

● θεσμική νοοτροπία (καινοτόμος τρόπος με τον οποίο τα ιδρύματα προσεγγίζουν τη
δημιουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, π.χ. σχεδιαστική σκέψη,
συνεργασία με εταιρείες λογισμικού κ.λπ.)

Βήμα 2: IDIs

Οι συνεντεύξεις σε βάθος (in-depth interviews, IDI) είχαν διαμορφωθεί σε ημιδομημένη
μορφή, παρέχοντας ένα περίγραμμα ερωτήσεων για τα θέματα που έπρεπε να εξεταστούν
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ενώ παράλληλα έδιναν επιπλέον χρόνο στον ερωτώμενο
να εκφράσει περαιτέρω έννοιες και πληροφορίες. Οι συνεντεύξεις μας σχεδιάστηκαν για να
επαληθεύσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών που ήδη είχαμε στην κατοχή μας και να
αποκτήσουμε νέες γνώσεις σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τις δραστηριότητες που
εφαρμόστηκαν, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης των δυνατών και αδύνατων σημείων
των βέλτιστων πρακτικών.
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Αναλυτικότερα, οι ερωτήσεις μας επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση του σχεδιασμού, της
παραγωγής και της προώθησης διαδικτυακών πολιτιστικών δραστηριοτήτων για ενήλικες,
της χρήσης νέων μέσων και τεχνολογιών στα ιδρύματα, των προκλήσεων και των
παραγόντων επιτυχίας, καθώς και της γενικής γνώσης των Βέλτιστων Πρακτικών που
εντοπίσαμε ως πιο ελκυστικές.

Αναπτύξαμε δύο διαφορετικά σενάρια IDI:

● ένα σύνολο συνεντεύξεων που απευθύνεται σε πολιτιστικά καλλιτεχνικά ιδρύματα
που έχουμε αναγνωρίσει ως υποστηρικτές καλών πρακτικών,

● ένα άλλο σύνολο συνεντεύξεων απευθυνόταν σε εμπειρογνώμονες, όπως έμπειρους
εκπαιδευτικούς, ακτιβιστές και εμψυχωτές, οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούν τεχνολογίες
σε διαδικτυακές και μη διαδικτυακές πολιτιστικές δραστηριότητες και στη μη τυπική
εκπαίδευση.

Οι εμπειρογνώμονες συμμετείχαν για να αποκτήσουμε πληροφορίες σχετικά με το
υπόβαθρο των γνώσεών τους σχετικά με την υλοποίηση δραστηριοτήτων, την οπτική τους
για το θέμα της έρευνάς μας και τα οικονομικά, τεχνολογικά, οργανωτικά και προωθητικά
ζητήματα που σχετίζονται με τη δημιουργία τέτοιων δραστηριοτήτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική απόσταση από τα ιδρύματα και τους περιορισμούς του
Covid-19, όλες οι συνεντεύξεις με τους θεσμικούς εκπροσώπους και τους εμπειρογνώμονες
διεξήχθησαν διαδικτυακά και καταγράφηκαν μόνο για τους σκοπούς του πρότζεκτ.
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3.ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται παραπάνω, παρουσιάζουμε τις εκθέσεις
των τεσσάρων εταίρων του έργου για να απεικονίσουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν.
Κάθε εταίρος εντόπισε πέντε καλές πρακτικές διαδικτυακών πολιτιστικών δραστηριοτήτων
στις χώρες του (παίρνοντας συνέντευξη από το πρόσωπο αναφοράς κάθε καλής πρακτικής
από τα ιδρύματα που εργάστηκαν ενεργά για την εφαρμογή τους), καθώς και τρεις
εμπειρογνώμονες για τη χρήση της τεχνολογίας στο πολιτιστικό περιβάλλον. Σε κάθε μία
από τις εθνικές εκθέσεις που παρασχέθηκαν, επικεντρωθήκαμε στη συλλογή των
πληροφοριών που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις σχετικά με:

● πρωτοτυπία της ιδέας και δυνατότητα έμπνευσης,

● πλαίσιο,

● ομάδες-στόχοι,

● μέθοδοι και στρατηγικές χρηματοδότησης,

● εμπόδια και προκλήσεις,

● παράγοντες επιτυχίας,

● συμβουλές για τη δυνατότητα μεταφοράς,

● ενδιαφέρουσες τάσεις, εργαλεία και προσεγγίσεις στον ερευνητικό μας τομέα.

9



3.1 ΠΟΛΩΝΙΑ

Στην Πολωνία, η πανδημία του Covid-19 επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε
μικρότερα κέντρα χωρίς διαδικτυακή πρόσβαση και σε εξέχοντα πολιτιστικά ιδρύματα των
οποίων οι offline προσφορές συμπληρώνονταν μερικές φορές από διαδικτυακές
δραστηριότητες. Τα διαδικτυακά σεμινάρια ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή, καθώς ήταν σχετικά
εύκολο να οργανωθούν.
Η πανδημία ανάγκασε τα ιδρύματα να ανακαλύψουν νέα ακροατήρια που δεν έχουν "φυσική
παρουσία" και τα οποία μπορούν να προσεγγιστούν μόνο διαδικτυακά.

3.1.1 Έρευνα Γραφείου

Στο πλαίσιο της έρευνας γραφείου, προσπαθήσαμε να βρούμε παραδείγματα διαφορετικών
δραστηριοτήτων από μεγάλα και μικρά κέντρα. Τα αναζητήσαμε πληκτρολογώντας
λέξεις-κλειδιά στη μηχανή αναζήτησης της Google και περιηγούμενοι σε άρθρα, φόρουμ και
ομάδες που συγκεντρώνουν εμψυχωτές του πολιτισμού στο Facebook. Χρησιμοποιήσαμε
επίσης εκθέσεις και δημοσιεύσεις του Centrum Cyfrowe (Ψηφιακό Κέντρο) και του Εθνικού
Κέντρου Πολιτισμού από το 2020 και το 2021.
Εξετάσαμε τα αποτελέσματα προγραμμάτων επιχορήγησης, όπως το Culture on the Web,
National Centers for Culture. Ζητήσαμε από διευθυντές και πολιτιστικούς εμψυχωτές που
γνωρίζαμε και από ανθρώπους που σχετίζονται με τη βιομηχανία νέων τεχνολογιών να μας
δώσουν τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα. Αντλήσαμε επίσης έμπνευση από πολιτιστικές
εκδηλώσεις και συνέδρια στα οποία συμμετείχαμε.

Επιλέξαμε 30 παραδείγματα διαδικτυακών πολιτιστικών δραστηριοτήτων για ενήλικες για
προκαταρκτική ανάλυση, που διοργανώθηκαν από πολωνικά μουσεία, ΜΚΟ, κοινοτικά
κέντρα και πρωτοβουλίες βάσης.

Πριν συμπεριληφθεί ένα παράδειγμα δραστηριότητας στον κατάλογο, η ομάδα μας το
ανέλυσε με βάση τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στο διαδίκτυο: περιγραφές στους
ιστότοπους των διοργανωτών, λογαριασμούς των συμμετεχόντων και ηχογραφήσεις της
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εκδήλωσης. Εάν μια δραστηριότητα ήταν ασύγχρονη, άνθρωποι από την ομάδα μας
συμμετείχαν σε αυτήν, για παράδειγμα, στα εργαστήρια Art in the Dark του Κέντρου
Πολιτισμού ZAMEK, τα οποία εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή.

Ο κατάλογός μας περιλάμβανε προσπάθειες για τη διάδοση της τέχνης και του πολιτισμού
μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 2D (δισδιάστατες), 3D (τρισδιάστατες) και VR
(εικονική πραγματικότητα) διαδικτυακές εκθέσεις, εργαστήρια, διαδικτυακά σεμινάρια,
podcasts, ηχογραφήσεις, ακουστικά βιβλία, σεμινάρια, ταινίες, παραστάσεις, φεστιβάλ,
διαδραστικές διαδικτυακές εφαρμογές, αποτελεσματική προώθηση στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και έναν hackathon ιστορίας κινηματογράφου.

Σε δεκαοκτώ περιπτώσεις, οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν για ανάλυση ήταν
πολυσύνθετες, αποτελούμενες από δραστηριότητες σε διαφορετικές πλατφόρμες (π.χ.
δικτυακός τόπος + YouTube), χρησιμοποιώντας τουλάχιστον ορισμένες τεχνολογίες και
πολυμέσα (π.χ. ήχος + βίντεο + έκθεση VR).

Οι διοργανωτές των δραστηριοτήτων που επιλέξαμε είναι: πολιτιστικά κέντρα (11), μουσεία
(8), ΜΚΟ (6), ενώσεις (2), πρωτοβουλίες βάσης (2) και μία δημόσια βιβλιοθήκη. Κάποιοι από
αυτούς δραστηριοποιούνται σε μεγάλα αστικά κέντρα (Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków,
Poznań, Warsaw Wrocław) και κάποιοι σε μικρότερα (Pruszków, Rumia, Sulejówek).

Τα παραδείγματα δραστηριοτήτων που συλλέξαμε αφορούσαν κυρίως τις εικαστικές τέχνες
και τον τοπικό πολιτισμό, καθώς και την ιστορία. Έξι δραστηριότητες απευθύνονταν σε
ενήλικες με προβλήματα όρασης, άτομα που πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό,
μειονότητες και ηλικιωμένους.

Στο επόμενο βήμα, μέσω μιας συζήτησης μεταξύ εμπειρογνωμόνων, επιλέξαμε 10 πιο
ενδιαφέροντα παραδείγματα για εμπεριστατωμένη ανάλυση. Στη συνέχεια τα παρουσιάσαμε
στους εταίρους μας από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία. Μετά τη συζήτηση, με
αναφορά στα κριτήρια που καθορίστηκαν στην αρχή και την ψηφοφορία, δημιουργήθηκε
ένας κατάλογος με τις πέντε πιο ενδιαφέρουσες δράσεις και ένας εφεδρικός κατάλογος με
δύο δράσεις. Ενθαρρύναμε όλα τα ιδρύματα από τον κύριο κατάλογο να συμμετάσχουν σε εις
βάθος συνεντεύξεις.
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3.1.1.2  Καλές πρακτικές - παρουσίαση

Film History Hackathon FilmHack online, Ίδρυμα KARTA Center, Βαρσοβία

Ημερομηνία: Άνοιξη 2020
Περιγραφή: Το πρώτο διαδικτυακό hackathon αφιερωμένο στη δημιουργία ιστορικών
διαδραστικών ταινιών για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς - οι
συμμετέχοντες εργάστηκαν πάνω σε μια ιστορία βασισμένη σε μια πολωνοεβραϊκή
ιστορία της προπολεμικής πόλης Mordy,
Στοχευμένο Κοινό: Ενήλικες - σχεδιαστές, ιστορικοί, κινηματογραφιστές διαφόρων
ηλικιών,
Στόχος: Η τόνωση της δημιουργικότητας, διεύρυνση της ομάδας των αποδεκτών,
πειραματισμός με νέες τεχνολογίες,
Εργαλεία: Zoom, Google Docs και Figma,
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: πρωτοτυπία, διεπιστημονική
προσέγγιση και, ενδιαφέρουσα μέθοδος εμπλοκής του κοινού.

Instagram και TikTok του Εθνικού Μουσείου της Βαρσοβίας

Ημερομηνία: Το Instagram ήταν ενεργό από το 2015, το TikTok δημιουργήθηκε τον
Μάιο του 2020.
Περιγραφή: Δραστηριότητες προώθησης με τη χρήση των δημόσιων και ψηφιακών
συλλογών του Εθνικού Μουσείου της Βαρσοβίας, καθώς και των συλλογών του Εθνικού
Μουσείου της Βαρσοβίας που δεν είναι ανοιχτές για τους επισκέπτες. Η επικοινωνία σε
αυτά τα κανάλια έχει χαλαρή, με χιουμοριστική μορφή όπου εμφανίζονται memes,
gifs, κολάζ, φωτομοντάζ, κινούμενα γραφικά, σύντομα εκπαιδευτικά βίντεο- πολλοί
διαγωνισμοί και κουίζ διοργανώθηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown, για την
εμπλοκή του κοινού.
Στοχευμένο Κοινό: Το περιεχόμενο στο Instagram απευθύνεται σε ηλικίες 24-35 ετών,
στο TikTok σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες,
Στόχος: Προσέγγιση νεότερων ακροατηρίων με γνώσεις σχετικά με την ιστορία της
τέχνης και τις συλλογές του μουσείου και προώθηση της διαδικτυακής και
εκπαιδευτικής προσφοράς του μουσείου,
Εργαλεία: Adobe suite, Final Cut Pro, iMovie, QUIZME! for making quizzes, Knight Lab,
Spark AR,
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: Σύμφωνα με τις παγκόσμιες τάσεις των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (δημοτικότητα της πλατφόρμας TikTok), στοχεύοντας σε
νεανικό κοινό και όντας ελκυστική, καινοτόμος και διασκεδαστική.
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Τέχνη στο σκοτάδι, Κέντρο Πολιτισμού ZAMEK στο Πόζναν

Ημερομηνία: Έναρξη το φθινόπωρο του 2020, ασύγχρονη δραστηριότητα,
εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο.
Περιγραφή: Σειρά εργαστηρίων αισθητηριακών ικανοτήτων από απόσταση που
διεξάγονται από το Κέντρο Πολιτισμού ZAMEK στο Πόζναν- ενθαρρύνει την πρόσληψη
της τέχνης με βάση τις αισθήσεις της ακοής, της αφής και της όσφρησης. Τα
εργαστήρια έχουν ηλεκτρονική φόρμα, είναι ασύγχρονα, αποτελούνται από 14
επεισόδια (10 ακουστικά και 4 βίντεο).
Στοχευμένο Κοινό: Τυφλοί και άτομα με προβλήματα όρασης και όλοι οι άλλοι
ενήλικες που ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν την τέχνη με άλλες αισθήσεις εκτός της
όρασης.
Στόχος: Αντισυμβατική διαδικτυακή παρουσίαση των έργων τέχνης που εκτίθενται στο
ΚΕΚ.
Εργαλεία: Website, βίντεο, ήχος, κείμενο, εκπαιδευτικό υλικό (pdf, docx),
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: Χωρίς αποκλεισμούς, με έμφαση στη
γνώση με όλες τις αισθήσεις, υψηλή ποιότητα.

Τα παιδιά του Κρόνου, Σκηνή Εργασίας, Πόζναν

Ημερομηνία: Πρεμιέρα στο διαδίκτυο στις 22 Μαΐου 2020- το έργο διεξήχθη κατά τη
διάρκεια της πανδημίας Covid-19,
Περιγραφή: Έργο τέχνης-ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει το θέμα της κρίσης ψυχικής
υγείας στους νέους.
Στοχευμένο Κοινό: Νέοι που πλήττονται όλο και περισσότερο από κρίσεις ψυχικής
υγείας και οι συγγενείς τους που δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν μια τέτοια
κατάσταση.
Στόχος: Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόβλημα.
Εργαλεία: Μια διαδικτυακή εφαρμογή υπερκειμένου που δημιουργήθηκε ειδικά για το
έργο αυτό.
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: Ο κατάλληλος συνδυασμός εργαλείων
και θέματος. Μια ελκυστική μορφή που ξεχωρίζει από άλλες διαδικτυακές πολιτιστικές
δραστηριότητες.

13



Dancing Worlds, Ροταριανός Όμιλος Białystok

Ημερομηνία: Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2020, εγκαίνια της έκθεσης στις
22 Μαΐου 2020- το έργο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.
Περιγραφή: Έκθεση εικονικής πραγματικότητας, με έργα τέχνης δύο νέων εικαστικών
καλλιτεχνών.
Στοχευμένο Κοινό: Καλλιτέχνες, μέλη του Rotary, χρήστες περιβάλλοντος VR,
Στόχος: δημιουργία έκθεσης VR- μια εμπειρία που μοιάζει περισσότερο με πραγματική
έκθεση παρά με ιστότοπο.
Εργαλεία: Alt Space VR, Unity 3D (τρισδιάστατη μοντελοποίηση).
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: Μια μοναδική έκθεση τέχνης στον κόσμο
της εικονικής πραγματικότητας.

14



Σύνοψη:

Τέσσερις δραστηριότητες από τον κατάλογό μας δημιουργήθηκαν στην αρχή της πανδημίας
και η σύνθεσή τους υπαγορεύτηκε κυρίως από την επιθυμία να παρουσιαστούν οι συλλογές
με έναν ασυνήθιστο τρόπο, στο διαδίκτυο, να διευρυνθεί το κοινό και να ξεκινήσει διάλογος
μαζί του (Art in the Dark, FilmHack, Dancing Worlds). Το hackathon είχε σχεδιαστεί με μια
offline φόρμουλα, αλλά η πανδημία επέβαλε την αλλαγή της σε εικονική. Το Instagram του
Εθνικού Μουσείου της Βαρσοβίας λειτουργούσε ήδη, αλλά η στρατηγική επικοινωνίας
αναπτύχθηκε και ενδυναμώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας (συμπεριλαμβανομένης της
ενσωμάτωσης ενός ειδικού προφίλ Tik Tok).

Εικόνα 1: Dancing Worlds, Ροταριανός Όμιλος Białystok

Οι ιδέες για τις δραστηριότητες γεννήθηκαν χάρη στη δέσμευση των εμπνευστών και
συνδημιουργών και των ίδιων των ιδρυμάτων - την αποφασιστικότητά τους να υλοποιήσουν
πειραματικά και καινοτόμα έργα και να βρουν νέες μορφές προσέγγισης του κοινού-στόχου.
Απαραίτητη ήταν επίσης η προηγούμενη εμπειρία στη δημιουργία παρόμοιων εκδηλώσεων
εκτός σύνδεσης (Art in the Dark) και η συμμετοχή τους (FilmHack). Σε δύο περιπτώσεις, οι
δραστηριότητες οδηγήθηκαν από την επιθυμία να παρουσιαστεί το ίδρυμα ως σύγχρονο,
ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις τόσο στον κόσμο του πολιτισμού όσο και στις νέες
τεχνολογίες (FilmHack, Dancing Worlds).

Στα τέσσερα σχέδια που επιλέχθηκαν για εμπεριστατωμένη έρευνα, η ανάπτυξη ιδεών
(δημιουργία ιδεών) και η υλοποίησή τους περιελάμβαναν την πρόσκληση εξωτερικών
εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών για συνεργασία (Art in the Dark, FilmHack, Dancing
Worlds, Working Stage). Στο εσωτερικό των ιδρυμάτων, υπήρχε έλλειψη ικανοτήτων,
γνώσεων και εμπειρίας στην υλοποίηση τέτοιων έργων. Τα ιδρύματα θυμόντουσαν τη
συνεργασία μάλλον καλά ή πολύ καλά επειδή οι επιλεγμένες εταιρείες και τα άτομα ήταν
γνωστά σε αυτά από προηγούμενη συνεργασία.
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Στην περίπτωση του Εθνικού Μουσείου της Βαρσοβίας, τα προφίλ κοινωνικής δικτύωσης
διαχειρίζονται από δύο υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης του μουσείου.

Η ομάδα-στόχος ήταν σαφώς καθορισμένη και γνωστή στους εμπνευστές και
συνδημιουργούς όλων των δραστηριοτήτων.

Στην περίπτωση του FilmHack, η δραστηριότητα απευθυνόταν σαφώς σε ένα νέο κοινό -
άτομα από τη δημιουργική βιομηχανία, λιγότερο γνωστά στο ίδιο το ίδρυμα, αλλά και στους
εξωτερικούς συνεργάτες και εταίρους του έργου, οι οποίοι συνεισέφεραν τις επαφές και τις
γνώσεις τους.

Στην περίπτωση του Dancing Worlds, το κοινό-στόχος ήταν καλλιτέχνες, μέλη του Rotary,
μέλη του Girls in Tech και χρήστες VR.

Με το περιεχόμενό του στο Instagram, το Εθνικό Μουσείο απευθύνεται κυρίως σε κοινό
ηλικίας 24-35 ετών, ενώ το Tik Tok του απευθύνεται σε νέους ενήλικες ηλικίας 18-24 ετών.

Η Σκηνή εργασίας στόχευσε σε νέους ενήλικες με το έργο της Saturn's Children.

Εικόνα 2: Τα παιδιά του Κρόνου, Σκηνή εργασίας, Πόζναν

Το έργο "Τέχνη στο σκοτάδι" προετοιμάστηκε με γνώμονα τους τυφλούς και τους ανθρώπους
με προβλήματα όρασης, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ελκυστικό και για τους
βλέποντες που θέλουν να βιώσουν την τέχνη με αισθήσεις (καθολικός σχεδιασμός).
Όσον αφορά τις δραστηριότητες χρηματοδότησης, τα κεφάλαια για τα έργα προήλθαν από
διάφορες πηγές. Οι πηγές αυτές ήταν οι εξής:
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● Πρόγραμμα επιχορήγησης Culture on the Web από το Εθνικό Κέντρο Πολιτισμού - 80%
χρηματοδότηση για το Art in the Dark και Saturn's Children,

● κονδύλια της πόλης του Πόζναν - πρόσθετη χρηματοδότηση για το Saturn's Children,
● πρόγραμμα Digital Memory του γερμανικού Ιδρύματος EVZ, το οποίο υποστηρίζει την

καινοτομία, τον πειραματισμό και την εισαγωγή ακόμη και ριζικών αλλαγών κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης - 100% χρηματοδότηση για το FilmHack,

● ίδια κεφάλαια των ιδρυμάτων - Instagram και TikTok του Εθνικού Μουσείου της
Βαρσοβίας.

Ένα έργο - η έκθεση Dancing Worlds VR - δημιουργήθηκε μόνο με τη δύναμη του πάθους των
δημιουργών του, χωρίς οικονομικά μέσα.

Εικόνα 3: Hackathon FilmHack online για την ιστορία
του κινηματογράφου, που διοργανώθηκε από το
Ίδρυμα KARTA Center, Βαρσοβία

Μιλώντας για προκλήσεις, η πανδημία Covid-19 παρουσίασε ευκαιρίες και παγίδες για τα
έργα που εξετάστηκαν.

Ως κύριες προκλήσεις, οι ερωτηθέντες μας ανέφεραν την ανάγκη να συνεργαστούν με
προγραμματιστές και να μεταβούν στη "γλώσσα της πληροφορικής" (Art in the Dark) ή να
βρουν μια νέα φόρμουλα για την υλοποίηση του έργου - μεταφέροντάς το στον διαδικτυακό
κόσμο (FilmHack, Art in the Dark).
Στην περίπτωση του TikTok και του Instagram του Εθνικού Μουσείου της Βαρσοβίας,
χρειάστηκε να πειστεί το προσωπικό του μουσείου να παρέμβει στη μορφή των έργων
τέχνης - να τα αναμίξει και να τα επαναχρησιμοποιήσει.
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Η έκθεση Dancing Worlds αντιμετώπισε υλικοτεχνικές (η δημιουργία ενός avatar σε έναν
κόσμο VR είναι χρονοβόρα) και τεχνολογικές προκλήσεις (μετάδοση, συνδυασμός της
τεχνολογίας με τον ήχο, πλατφόρμα VR).

Σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς, ενώ ενθαρρύνει άλλους να δημιουργήσουν
αισθησιακά εργαστήρια, ο Bartek Lis (Art in the Dark) συμβουλεύει να μην μεταφέρουν την
ιδέα 1:1, αλλά να ξεκινήσουν με μικρότερη κλίμακα δραστηριότητας, π.χ. μεμονωμένα
εργαστήρια, και όχι ολόκληρο τον κύκλο ταυτόχρονα.

Μόλις δημιουργηθεί, το περιβάλλον της γκαλερί VR μπορεί να αναπαραχθεί για άλλες
εκθέσεις (Dancing Worlds). Έχει επίσης εκπαιδευτικό δυναμικό - η τέχνη αποτελεί ερέθισμα
για να μάθει κανείς πώς να χρησιμοποιεί την τεχνολογία.

Η ιδέα του hackathon είναι μεταβιβάσιμη και τα υλικά που δημιουργήθηκαν κατά τη
διάρκειά του μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλες δραστηριότητες. Ωστόσο, θα
πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η φόρμουλα προϋποθέτει πειραματισμό, τη δυνατότητα να
γίνουν λάθη και να αλλάξει η ιδέα του προγράμματος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Τα αισθησιακά εργαστήρια (Art in the Dark) είναι ασύγχρονα, πράγμα που σημαίνει ότι ο
καθένας μπορεί να συμμετέχει όποτε τον βολεύει.
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Εικόνα 4: Instagram του Εθνικού Μουσείου της Βαρσοβίας

Το Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας συνιστά τη χρήση του Instagram και του TikTok ως
δραστηριότητες χαμηλού κόστους. Ο τρόπος με τον οποίο το Εθνικό Μουσείο της
Βαρσοβίας διαχειρίζεται τα κοινωνικά του προφίλ είναι αναπαραγώγιμος - ορισμένα
ιδρύματα χρησιμοποιούν ήδη τις πρωτότυπες ιδέες του μουσείου για την προώθησή του.

19



3.1.2. Τάσεις, συμβουλές και τεχνικές

Οι ερωτηθέντες μας ενθάρρυναν επίσης να μη δοξάζουμε τις τέχνες σε δραστηριότητες
πολιτιστικής μάθησης για ενήλικες, αλλά να τις αντιμετωπίζουμε ως μέσο προς ένα σκοπό,
ως αφορμή για συζήτηση και ως τρόπο ενσωμάτωσης της κοινότητας.

Επιπλέον, συνέστησαν να λαμβάνονται υπόψη οι τρέχουσες παγκόσμιες τάσεις ή γεγονότα
και να αναφέρονται στην προώθηση (Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας).
Όσον αφορά την προώθηση σε νέα μέσα, όπως το TikTok, οι ερωτηθέντες μας σημειώνουν
ότι πρέπει πρώτα να τα γνωρίσετε καλά και να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας τους και
τη γλώσσα τους για να δημιουργήσετε ένα πειστικό μήνυμα ως δημιουργός περιεχομένου
(Εθνικό Μουσείο στη Βαρσοβία). Απαραίτητη είναι επίσης η ελαφρότητα του μηνύματος και
η αίσθηση του χιούμορ. Πριν από τη διοργάνωση του hackathon σας, καλό είναι να
συμμετάσχετε σε μια παρόμοια δραστηριότητα για να δείτε περί τίνος πρόκειται.

Προσκαλέσαμε τρεις εμπειρογνώμονες να ασχοληθούν με το τοπίο των διαδικτυακών
πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Πολωνία, εξετάζοντας τον τομέα από διαφορετικές
οπτικές γωνίες. Πρόκειται για τους εξής εμπειρογνώμονες:

● Anna Desponds - επιμελήτρια, δημιουργική παραγωγός, δημιουργός εκδηλώσεων και
έργων στη διασταύρωση της τέχνης, του πολιτισμού και των νέων τεχνολογιών,
εργάζεται σήμερα στο δημιουργικό πρακτορείο THE CATALYSTS στο Βερολίνο,

● Aleksandra Janus - συνδιευθύντρια του Centrum Cyfrowe (Ψηφιακό Κέντρο), μιας μη
κυβερνητικής οργάνωσης που υποστηρίζει το άνοιγμα των πολιτιστικών ιδρυμάτων και
φροντίζει για την κοινωνική διάσταση του ψηφιακού μετασχηματισμού,

● Michał Rydzewski - τμηματάρχης στη Διεύθυνση Προγραμμάτων Επιχορήγησης του
Εθνικού Κέντρου Πολιτισμού, το οποίο είναι ένας κρατικός θεσμός που στοχεύει στην
ανάπτυξη και τον επαγγελματισμό του πολιτιστικού τομέα.
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Εικόνα 5: Τέχνη στο σκοτάδι, Κέντρο Πολιτισμού ZAMEK
στο Πόζναν

Ομοίως με τον Bartek Lis (Art in the Dark), η Anna Desponds ενθαρρύνει τον συνδυασμό της
τεχνολογίας και του πολυαισθητηριακού, αισθητηριακού και πραγματικού κόσμου στις
διαδικτυακές πολιτιστικές δραστηριότητες (εισάγοντας το "ανθρώπινο στοιχείο", τον
λεγόμενο ανθρώπινο παράγοντα). Επισημαίνει επίσης την ανάγκη για onboarding, δηλαδή
την ουσιαστική και οργανωτική προετοιμασία των συμμετεχόντων για τη συμμετοχή σε
διαδικτυακές δραστηριότητες, η οποία διευκολύνει την υλοποίησή τους και ενισχύει τη
συμμετοχή των συμμετεχόντων.

Η Aleksandra Janus βλέπει εξαιρετικές δυνατότητες στις μεταφορές, την αφήγηση ιστοριών
και την εμπλοκή στην οικοδόμηση RPG. Εφιστά επίσης την προσοχή στην οικολογία των
θεσμικών πρακτικών, όχι μόνο στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Το θέμα είναι ότι τα
ιδρύματα θα πρέπει να δημιουργούν έργα με τη χρήση νέων τεχνολογιών που είναι εύκολο
και φθηνό να συντηρηθούν για το ίδρυμα και ταιριάζουν με τη στρατηγική του, αντί να είναι
δραστηριότητες σχεδιασμένες μόνο για μια επιχορήγηση/ένα έργο.
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Επιπλέον, υπογραμμίζει την έλλειψη της συνήθειας ανταλλαγής επιτυχιών και προκλήσεων,
εμποδίων και αποτυχιών κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών
δραστηριοτήτων, γεγονός που αναμφίβολα θα αύξανε την ποιότητα των έργων στον
πολιτιστικό τομέα.

Ο Michał Rydzewski εφιστά την προσοχή στον ρόλο των μικρών πολιτιστικών ιδρυμάτων
στην υποστήριξη και την εμψύχωση των τοπικών κοινοτήτων, όπου ο διαδικτυακός χώρος
χρησιμοποιείται περισσότερο για την αρχειοθέτηση περιεχομένου παρά για την επικοινωνία
και την ενσωμάτωση του τοπικού κοινού.
Ταυτόχρονα, παρατηρεί ότι το Διαδίκτυο κατακλύζεται από υλικό και εργαστήρια χαμηλής
ποιότητας, που μεταφέρονται 1:1 από το offline στο online.

Τόσο η Aleksandra Janus όσο και η Anna Desponds τον απηχούν. Στις δηλώσεις τους, υπήρχε
επίσης το θέμα της αποκατάστασης της σχέσης του κοινού με τη διαδικτυακή τέχνη (π.χ.,
όπως στην πρόκληση #Beetwenartandquarantine του Μουσείου Getty) και η ανάγκη να
αναζητηθούν διάφορες νέες μορφές συνύπαρξης, και συν-συμμετοχής στον διαδικτυακό
κόσμο.
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Και οι δύο εμπειρογνώμονες ενθαρρύνουν επίσης το χακάρισμα των υφιστάμενων
πλατφορμών, π.χ. τη χρήση του Instagram ή του TikTok για τη δημιουργία παιχνιδιών ή
θεατρικών παραστάσεων. Δεν υπάρχει ανάγκη να πολλαπλασιαστούν νέες, περίπλοκες,
ακριβές ψηφιακές πλατφόρμες για την παραγωγή και τη συντήρηση ψηφιακού
περιεχομένου.

Βασικές συμβουλές και κόλπα:

1. Απλούστευση των πιο προηγμένων σχεδίων:

2. Υβριδισμός δραστηριοτήτων, συνδυασμός online και offline,
3. Θέτοντας το κοινό στο επίκεντρο του έργου,
4. Οι μεγάλες δυνατότητες του Instagram και του Facebook ως πλατφόρμες στις οποίες

είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ελκυστικές αφηγήσεις και δραστηριότητες με τη χρήση
αρχειακού υλικού και να αντιμετωπιστούν ως προβολή (προσέγγιση 2 σε 1),

5. Επιλογή μιας τέτοιας φόρμας για τη δημιουργία αυθεντικής εμπλοκής του κοινού
(ανατροφοδότηση πολλαπλών κατευθύνσεων).

3.1.2.2. Παράγοντες Επιτυχίας

Με βάση τις συνεντεύξεις με θεσμικούς εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες, μπορούμε να
εντοπίσουμε τους ακόλουθους παράγοντες επιτυχίας για τις επιγραμμικές πολιτιστικές
δραστηριότητες:
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● το άνοιγμα των ατόμων και των ιδρυμάτων στον πειραματισμό,
● το πάθος και τη δέσμευση των ατόμων που υλοποιούν το έργο,
● συμμετοχή σε παρόμοιο έργο πριν από την ανάληψη δικών του δράσεων,
● γνώση της ομάδας-στόχου,

● μια προσέγγιση που προϋποθέτει ότι τα ακροατήρια είναι συνδημιουργοί στο στάδιο της
σύλληψης, της υλοποίησης και της προώθησης της δράσης, το κλειδί είναι να
χρησιμοποιούνται τα νέα εργαλεία με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπερφορτώνουν τους
αποδέκτες, να μην τους κουράζουν και να μην τους αφαιρούν την επιθυμία να
συμμετάσχουν στο έργο,

● την κατανόηση των διαφορών μεταξύ διαδικτυακών και μη διαδικτυακών
δραστηριοτήτων και την επιδέξια χρήση τους, π.χ. διαφορετικά μοντέλα δια
δραστικότητας,

● διεπιστημονικότητα και καινοτομία του έργου, προσέλκυση και διεύρυνση του κοινού
του ιδρύματος,

● ικανή επιλογή των συνεργατών και εταίρων του έργου και στενή συνεργασία μαζί τους
για την επίτευξη συνέργειας,

● συνεργασία μεταξύ διαφόρων τμημάτων του ιδρύματος για την υλοποίηση μιας
συγκεκριμένης δραστηριότητας, που επηρεάζει την ποιότητα, την πρωτοτυπία και την
επιτυχία της.
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3.1.3 Συμπεράσματα

Η πανδημία έθεσε σε κίνηση ουσιαστικές διαδικασίες: επιτάχυνε τον ψηφιακό
μετασχηματισμό και την υβριδοποίηση της πολιτιστικής πρόσληψης, ενίσχυσε τη
δημιουργικότητα του μηνύματος και ανέπτυξε την ψηφιακή προσβασιμότητα. Ταυτόχρονα,
η μεταφορά γνώσεων μεταξύ ιδρυμάτων, ατόμων, οργανισμών που θα μπορούσαν να τους
βοηθήσουν να χρησιμοποιήσουν ορθολογικά την ψηφιακή γνώση, που εξακολουθεί να είναι
αδύναμη.

Οι καινοτόμες και σύνθετες διαδικτυακές δραστηριότητες μπορεί να αποτελέσουν πρόκληση
για τα ιδρύματα που χρειάζονται ειδικούς και εταιρείες για την υλοποίησή τους: ένα
hackathon ταινιών είναι ένα πολύπλοκο έργο και απαιτεί πολλά χρήματα. Το ίδιο ισχύει και
για σύνθετα, χωρίς αποκλεισμούς έργα όπως τα εργαστήρια αισθητηριακής επεξεργασίας.
Μια έκθεση VR είναι μια αξέχαστη εμπειρία και ίσως το μέλλον των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων. Παρόλα αυτά, το κατώφλι εισόδου και υποδοχής των συμμετεχόντων
(ακριβός εξοπλισμός και η λειτουργία του, ικανότητα χρήσης της πλατφόρμας) είναι υψηλό
και πολλά τεχνικά ζητήματα απαιτούν τη συμμετοχή ειδικών σε κάθε στάδιο της παραγωγής.

Η δυνατότητα δημιουργίας κοινότητας (π.χ. hackathons) και η ψηφιακή προσβασιμότητα
(π.χ. εργαστήρια για άτομα με προβλήματα όρασης) είναι δύο βασικές συνιστώσες της
βιωσιμότητας των πολιτιστικών έργων.

Η σχέση μεταξύ του διαδικτυακού και του μη διαδικτυακού κόσμου είναι επίσης μια
ουσιαστική πτυχή των δραστηριοτήτων.
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3.2 ΙΣΠΑΝΙΑ

Η παροχή διαδικτυακών πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Ισπανία ήταν μια άγνωστη
πρακτική μέχρι πρόσφατα. Αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση της χρήσης
ψηφιακών εργαλείων στους τομείς GLAM, οι πολιτιστικοί τομείς ένιωσαν την επείγουσα
ανάγκη να ενημερωθούν και να αρχίσουν να προσφέρουν πολιτιστικές δραστηριότητες στο
διαδίκτυο μόνο μετά τις συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία Covid-19 και ο επακόλουθος
εγκλωβισμός.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι φορείς που είχαν ήδη προσφορά πολιτιστικών
δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο πριν από την πανδημία ήταν οι μεγαλύτεροι με
μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους- οι μικρότεροι φορείς, με τοπική ή περιφερειακή
απήχηση και μικρότερους προϋπολογισμούς, είναι αυτοί που έπρεπε να καταβάλουν
μεγαλύτερη προσπάθεια και να αναπροσαρμόσουν την προσφορά τους στις ανάγκες που
προκάλεσε το σενάριο της πανδημίας.

Για την πραγματοποίηση της έρευνας αυτής, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση και
συγκέντρωση καλών πρακτικών που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα GLAM και στις οποίες
η πολιτιστική προσφορά ενοποιήθηκε με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Με αυτόν τον τρόπο
συγκεντρώθηκαν τριάντα καλές πρακτικές που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την ισπανική
επικράτεια, πέντε από αυτές τις επιλογές επιλέχθηκαν για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.

Εκτός από την εμπειρία των πέντε καλών πρακτικών, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με
τρεις εμπειρογνώμονες στον κόσμο των ψηφιακών τεχνολογιών και της μη τυπικής
εκπαίδευσης ενηλίκων.

3.2.1 Δευτερογενείς γραφείου

Αφετηρία αυτής της έρευνας ήταν η αναζήτηση και η συγκέντρωση 30 καλών πρακτικών για
τη δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών και των προσβάσιμων ψηφιακών εργαλείων
(εφαρμογές για κινητά, AR, VR, AI κ.λπ.) στον τομέα της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης στην Ισπανία. Η αναζήτηση αυτών των εμπειριών πραγματοποιήθηκε σε όλη
την ισπανική επικράτεια: ιδρύματα και φορείς του Βίγκο και της Γαλικίας (λόγω της
εγγύτητάς τους στην έδρα του ClicTic), καθώς και άλλα ιδρύματα που βρίσκονται σε όλη την
ισπανική επικράτεια: Χώρα των Βάσκων, Μαδρίτη, Καστίλλη και Λεόν, Αστούριες κ.λπ.

Η επιλογή των 30 καλών πρακτικών έγινε λαμβάνοντας υπόψη:

Τον πολιτιστικό τομέα στον οποίο ανήκαν, την ομάδα-στόχο τους, τη μορφή της
διαδικτυακής πολιτιστικής δραστηριότητας, τον βαθμό καινοτομίας και δημιουργικότητας
της πρότασης, τα συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν.
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Έτσι, καταφέραμε να συλλέξουμε εμπειρίες και πρακτικές από μια ποικιλία
πραγματικοτήτων από διαφορετικούς τομείς και με ποικίλες διαστάσεις: έντεκα μουσεία,
δύο ιδρύματα/μη κερδοσκοπικές ενώσεις, δύο ιδιωτικές εταιρείες, δύο δημοτικές διοικήσεις,
δύο πολιτιστικά και καλλιτεχνικά ιδρύματα, μια βιβλιοθήκη, ένα φεστιβάλ, μια έκθεση
τέχνης, ένα μουσικό συγκρότημα και ακόμη και ένα σωφρονιστικό ίδρυμα.

Με βάση τις 30 Βέλτιστες Πρακτικές, πραγματοποιήθηκε διαδικασία επιλογής από
εμπειρογνώμονες και επιλέχθηκαν 10 Βέλτιστες Πρακτικές. Η επιλογή έγινε λαμβάνοντας
υπόψη παράγοντες όπως η καινοτομία, η προσβασιμότητα και η πρωτοτυπία των
προτάσεων.

Η συλλογή των παραδειγμάτων συγκέντρωσε καλές πρακτικές στις οποίες αναπτύχθηκαν
προτάσεις για διαδικτυακές δραστηριότητες, όπως επαυξημένη πραγματικότητα, εικονικές
εκθέσεις, επεξεργασία και παραγωγή βίντεο, κινούμενα σχέδια, παιχνιδοποίηση, εικονικές
περιηγήσεις, βιντεοπαιχνίδια, βίντεο κλιπ 360º κ.λπ.

Το δεύτερο μέρος της έρευνας συνίσταται στην περαιτέρω μείωση του αριθμού των
προτάσεων με την επιλογή συνολικά 5 για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με τους
εμπειρογνώμονες που συνδέονται με την ανάπτυξη και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

Η επιλογή αυτή έγινε λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η καινοτομία της πρότασης, η
δυνατότητα αναπαραγωγής, ο αντίκτυπος και η επιτυχία της ομάδας-στόχου, κ.λπ.

Ως αποτέλεσμα, οι βέλτιστες πρακτικές που επιλέχθηκαν ήταν: το βιντεοπαιχνίδι "Dancing a
treasure" του Εθνικού Μπαλέτου της Ισπανίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Complutense της Μαδρίτης και την Acción Cultural España- το καλλιτεχνικό-πολεοδομικό
έργο "Vigo, Ciudad de Color" του Δημοτικού Συμβουλίου του Βίγκο- το έργο διαδικτυακών
δραστηριοτήτων "MARCO ON" από το "MARCO: Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Βίγκο"- οι
δραστηριότητες των Βιβλιοθηκών της Coruña: "Escape Room" και "Bibliotek Objective"- και
το έργο "Mapa Sonoru", από το LABoral Center for Art and Industrial Creation της
Αστούριας.

Επισημαίνουμε ότι, δεδομένης της αδυναμίας επικοινωνίας με τον υπεύθυνο υλοποίησης του
έργου "Mapa Sonoru", εντοπίσαμε την εμπειρία της "Διαδικτυακής Λέσχης Ανάγνωσης" της
Βιβλιοθήκης O Porriño ως μια ακόμη καλή πρακτική που αξίζει να σημειωθεί.
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3.2.1.2 Καλές πρακτικές - παρουσίαση

Χορεύοντας έναν θησαυρό, Ισπανικό Εθνικό Μπαλέτο

Ημερομηνία: 2017-2019,
Περιγραφή: Δημιουργία ενός βιντεοπαιχνιδιού σχετικά με τον ισπανικό χορό για την
προσέλκυση ενός νέου κοινού,
Στοχευμένο Κοινό: Εστίαση στα παιδιά στην αρχή, στη συνέχεια και στους γονείς τους,
Στόχος: Να υπάρχει ένα ενδιαφέρον εργαλείο για να γίνει γνωστός ο ισπανικός χορός
στους νέους,
Εργαλεία: Ειδικό λογισμικό, με τη βοήθεια επαγγελματιών από το Πανεπιστήμιο
Complutense της Μαδρίτης,
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: Ελκυστική, διαγενεακή, καλή
ατμόσφαιρα εργασίας.

Βίγκο, πόλη του χρώματος, Concello de Vigo

Ημερομηνία: Κάθε χρόνο από το 2015,
Περιγραφή: Η πόλη του Βίγκο γνώρισε μια πλημμύρα νέων κατοίκων στις δεκαετίες του
'60 και του '70, η οποία αντανακλάται στην ταχεία και άτακτη αρχιτεκτονική ανάπτυξη.
Το έργο αυτό είναι ένας τρόπος να συνδυαστεί ο εξωραϊσμός της πόλης με την
προώθηση των τεχνών,
Στοχευμένο Κοινό: Πολίτες του Βίγκο,
Στόχος: Μεταμόρφωση της πόλης μέσω της αστικής τέχνης,
Εργαλεία: Δικτυακός τόπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λογισμικό επεξεργασίας
βίντεο, εφαρμογή του Δημοτικού Συμβουλίου, χαρτογράφηση βίντεο,
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: πλουραλισμός, διαφάνεια, ευρεία
αναγνώριση.

MARCO ON, MARCO. Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Βίγκο

Ημερομηνία: 2020 - σήμερα,
Περιγραφή: Το έργο μετατρέπει μια σειρά από δραστηριότητες πρόσωπο με πρόσωπο
σε ψηφιακή μορφή κατά τη διάρκεια του κλειδώματος,
Στοχευμένο Κοινό: ανάλογα με τη δραστηριότητα: ευρύ κοινό, εγγεγραμμένα άτομα,
παιδιά και οικογένειες,
Στόχος: ανταπόκριση στην ανάγκη που επιβάλλει το Covid-19 να χρησιμοποιηθούν
τεχνολογικά μέσα για να συνεχιστεί η προσφορά δραστηριοτήτων και η δημιουργία
πολιτιστικών προτάσεων,
Εργαλεία: YouTube, Vimeo, Zoom, Facebook, Vigo App, Beacoms, ιστοσελίδα,
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: χρονική χρησιμότητα, καλή
ανατροφοδότηση, προσβασιμότητα.
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Δωμάτιο απόδρασης και αντικειμενική βιβλιοθήκη, Bibliotecats a Coruña

Ημερομηνία: 2020 - σήμερα,
Περιγραφή: Το έργο μετατρέπει μια σειρά από δραστηριότητες πρόσωπο με πρόσωπο
σε ψηφιακή μορφή κατά τη διάρκεια του κλειδώματος,
Στοχευμένο Κοινό: ευρύτερο κοινό, εγγεγραμμένα άτομα, παιδιά και οικογένειες,
Στόχος: ανταπόκριση στην ανάγκη που επιβάλλει ο Covid-19 να χρησιμοποιηθούν
τεχνολογικά μέσα για να συνεχιστεί η προσφορά δραστηριοτήτων και η δημιουργία
πολιτιστικών προτάσεων,
Εργαλεία: YouTube, Vimeo, Zoom, Facebook, Vigo App, Beacoms, ιστοσελίδα,
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: χρονική χρησιμότητα, καλή
ανατροφοδότηση, προσβασιμότητα.

Διαδικτυακή Λέσχη Βιβλίου, Biblioteca do Porriño

Ημερομηνία: 2020 - 2021,
Περιγραφή: Η Βιβλιοθήκη του Porriño διαθέτει εδώ και χρόνια μια μεγάλη λέσχη
ανάγνωσης. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας αποφάσισαν να συνεχίσουν αυτή τη λέσχη
εξ αποστάσεως, μέσω τεχνολογικών εργαλείων: WhatsApp, αρχικά, και Zoom, αργότερα,
Στοχευμένο Κοινό: γυναίκες που συμμετέχουν ήδη στη λέσχη βιβλίου,
Στόχος: Συνέχιση των δραστηριοτήτων της Λέσχης Ανάγνωσης κατά τη διάρκεια του
εγκλεισμού και της επακόλουθης "νέας κανονικότητας" που επέβαλε η κατάσταση του
COVID-19,
Εργαλεία: WhatsApp, Zoom,
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: συνέχεια, τεχνολογική εκπαίδευση.

Τα ιδρύματα που επιλέχθηκαν για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων βρίσκονται κυρίως στην
Αυτόνομη Κοινότητα της Γαλικίας και στη Μαδρίτη. Χάρη στη γεωγραφική εγγύτητα τριών
από τις επιλεγμένες καλές πρακτικές, οι συνεντεύξεις με αυτά τα ιδρύματα μπορούσαν να
διεξαχθούν αυτοπροσώπως. Οι άλλες δύο, λόγω της γεωγραφικής απόστασης,
πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά.

Η πρώτη από τις συνεντεύξεις ήταν με το Εθνικό Μπαλέτο της Ισπανίας, σχετικά με το
βιντεοπαιχνίδι του "Dancing a treasure". Το πρόσωπο από το οποίο πήραμε τη συνέντευξη
ήταν η Belén Moreno, επικεφαλής του Τμήματος Προστασίας και Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων του Εθνικού Μπαλέτου της Ισπανίας. Αυτό το μοναδικό και φιλόδοξο έργο
χρηματοδοτήθηκε μέσω της προστάτιδας Ann Krace και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης και την Acción Cultural España. Παρόλο που
ο κατάλογος των συνεργασιών δεν περιορίζεται σε αυτά τα δύο σπουδαία ιδρύματα, το έργο
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αυτό έχει μια πολύ ιδιαίτερη εξέλιξη κατά την οποία η αιγίδα και οι αυθόρμητες συνεργασίες
προέκυψαν ως φυσική ανταπόκριση στο ενδιαφέρον του έργου.

Το "Dancing a treasure", το βιντεοπαιχνίδι, γεννήθηκε από την πρόθεση να δημιουργηθεί ένα
ενδιαφέρον εργαλείο μέσω του οποίου τα παιδιά και οι νέοι θα μάθουν για το ισπανικό
μπαλέτο και θα αρχίσουν να το εκτιμούν.

Εικόνα 6: Χορεύοντας έναν θησαυρό, από το Ισπανικό
Εθνικό Μπαλέτο

Κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον στην εξέλιξη αυτού του έργου είναι ότι δύο εντελώς
διαφορετικοί κόσμοι ήρθαν σε επαφή: ο χορός και η πληροφορική, και τα αποτελέσματα δε
θα μπορούσαν να είναι καλύτερα. Το βιντεοπαιχνίδι αναπτύχθηκε από τρεις φοιτητές της
Σχολής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Complutense. Τους καθοδήγησε ένας μηχανικός
του ΜΙΤ (Matthew Ways) και τους συντόνισε ο Borja Manero, καθηγητής του Πανεπιστημίου
Complutense. Επιπλέον, απέσπασαν τη συνεργασία της εταιρείας Gamelearn, η οποία τους
έδωσε τη δυνατότητα χρήσης των εργαλείων "Motion Capture". Για την ολοκλήρωση της
ανάπτυξης του περιβάλλοντος και της αφήγησης του βιντεοπαιχνιδιού, είχαν τη συνεργασία
του Πανεπιστημίου Berkeley της Βαλένθια με τη συμμετοχή της Clara Fernández, ως
αφηγήτριας.

Η πρακτική αυτή απαιτεί μια σημαντική επένδυση, αλλά η ιδιαιτερότητα του "Dancing a
Treasure" είναι ότι αναπτύχθηκε με προϋπολογισμό μικρότερο των 60.000 ευρώ. Κατά την
παρατήρηση του αντίκτυπου της χρήσης του στα παιδιά, διαπιστώθηκε ότι το
βιντεοπαιχνίδι αύξησε το ενδιαφέρον και την έλξη των παιδιών για τον ισπανικό χορό.

Το πρόσωπο με το οποίο μιλήσαμε στη δεύτερη συνέντευξή μας ήταν η Carmela Silva Rego,
πρώτη αντιδήμαρχος του δημοτικού συμβουλίου του Βίγκο- σύμβουλος για την ιστορική
κληρονομιά του επαρχιακού συμβουλίου της Ποντεβέντρα και επικεφαλής του
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προγράμματος "Vigo: Πόλη των χρωμάτων". Το έργο αυτό γεννήθηκε με στόχο τον
εξωστρέφεια της πόλης και την προώθηση της τέχνης μέσω αστικών ζωγραφικών έργων που
πραγματοποιούνται στις προσόψεις και τους τοίχους των πάρτι της πόλης. Διαρκεί οκτώ
χρόνια και σήμερα αποτελεί ένα μεγάλο διεθνές σημείο αναφοράς.

Οι ομάδες-στόχοι αυτού του έργου είναι το ευρύ κοινό, οι πολίτες του Βίγκο και οι άνθρωποι
που περπατούν στην πόλη, όπως οι τουρίστες και οι επισκέπτες. Τα τελευταία χρόνια, τα
παιδιά έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με καλλιτεχνικά θέματα,
εκπαιδεύονται σε δημιουργικά εργαστήρια και ενθαρρύνονται να οικειοποιούνται δημόσιους
χώρους.

Εικόνα 7: Βίγκο, πόλη του χρώματος, Concello de Vigo

Το Vigo που πραγματοποιεί δραστηριότητες στην πόλη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η
πρωτοβουλία δεν περιλαμβάνει μόνο χώρους προς βαφή και έργα τέχνης καλλιτεχνών, αλλά
διεξάγονται και συζητήσεις και διεξάγεται μάχη τοιχογραφιών. Η συνεργασία μεταξύ του
Δημοτικού Συμβουλίου, των γειτονιών και πολλών τοπικών πολιτιστικών συλλόγων
υποστηρίζει αυτές τις δραστηριότητες.
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Όσον αφορά τα ψηφιακά τους εργαλεία, το έργο διαθέτει έναν πολύ ελκυστικό ιστότοπο,
ενεργά κοινωνικά δίκτυα και παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου. Επιπλέον, το
Δημοτικό Συμβούλιο δημιούργησε μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν
όλες τις τοιχογραφίες στην πόλη καθώς και πληροφορίες για τους δημιουργούς τους. Η
εφαρμογή παρέχει επίσης στους χρήστες μια διαδρομή προς κάθε μια από τις τοιχογραφίες.

Ως αποτέλεσμα του ξεσπάσματος της πανδημίας, το "Vigo: City of Color" ξεκίνησε μια νέα
πρωτοβουλία: να μοιράζεται καθημερινά δια ζώσης και διαδικτυακές συνεδρίες με
καλλιτέχνες από διάφορες χώρες.

Το κόστος αυτού του έργου είναι πολύ υψηλό, καθώς κάθε δράση που προτείνει είναι μαζική:
αφενός, το έργο αφορά τον καλλωπισμό και την επισκευή των κτιρίων της πόλης- αφετέρου,
το ίδιο το έργο αποτελεί μια πολιτιστική υποδομή που υποστηρίζει πολλούς τομείς. Η
επιτυχία της πρωτοβουλίας είναι απτή λόγω της συμμετοχής του κοινού στην ανάπτυξη
κάθε εκδήλωσης- ενισχύει την κοινότητα και ο αριθμός των τουριστών στην πόλη αυξάνεται
χρόνο με το χρόνο.

Η τρίτη καλή πρακτική που εξετάσαμε ήταν η πρωτοβουλία "MARCO ON" του Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης του Βίγκο (MARCO), για την οποία μας μίλησε η Marta Viana Tomé,
υπεύθυνη επικοινωνίας και διδακτικής του Μουσείου. Το "MARCO ON" είναι μια
πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε πριν από την πανδημία, μέσω της οποίας το Μουσείο θέλησε
να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ανάγκη να προσφέρει διαδικτυακές δραστηριότητες από
το ίδρυμά του. Ωστόσο, η κατάσταση που προέκυψε με την άφιξη της πανδημίας και τον
περιορισμό ανάγκασε το Μουσείο να αυξήσει αυτή την προσφορά δραστηριοτήτων και να
πραγματοποιήσει ορισμένες από αυτές που πραγματοποιούσε αυτοπροσώπως με
τηλεματικό τρόπο. Στο πλαίσιο του "MARCO ON" πραγματοποίησαν εξ αποστάσεως δράσεις
όπως: παραστάσεις, μικρά ντοκιμαντέρ, προστατευμένα εργαστήρια και δραστηριότητες
επαφής μεταξύ των γενεών κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού. Εκείνη την εποχή, ο κύριος
στόχος του "MARCO ON" ήταν να ανταποκριθεί στην ανάγκη που επέβαλε το Covid-19,
προσπαθώντας να μη σταματήσει να προσφέρει πολιτιστικές δραστηριότητες και προτάσεις
και καταφέρνοντας να το κάνει μέσω των νέων τεχνολογιών.
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Κάθε μία από τις δραστηριότητες που πρότεινε το Μουσείο απευθυνόταν σε διαφορετικό
κοινό-στόχο: η παράσταση "18 Μαΐου" και οι "ταινίες μικρού μήκους" απευθύνονταν στο
ευρύ κοινό- δραστηριότητες όπως η "Λέσχη Ανάγνωσης", το "Μάθημα Κινηματογράφου" ή το
"VideoMARCO", που απευθύνονταν στους εγγεγραμμένους σε αυτές- και η "διαδικτυακή
αφήγηση" που απευθυνόταν στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Figure 8: MARCO ON, MARCO. Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
του Βίγκο

Με αυτόν τον τρόπο, τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων τους ήταν φθηνά εργαλεία συνήθους και απλής χρήσης: YouTube, Vimeo,
Zoom, Facebook, κ.λπ.

Το εσωτερικό προσωπικό του MARCO διεκπεραίωσε όλη την εργασία που απαιτούνταν για
αυτές τις δραστηριότητες, ενώ η οικονομική επένδυση προήλθε από τις εισφορές προς το
μουσείο.

Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι το MARCO διαθέτει ένα πολύ σημαντικό τεχνολογικό
εργαλείο που είναι τα Beacons. Οι συσκευές αυτές βρίσκονται στις αίθουσες και μέσω των
κινητών τηλεφώνων μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτές για να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες
σχετικά με το έργο, τον δημιουργό της έκθεσης κ.λπ. Σε περίπτωση νέου εγκλεισμού, οι
άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στις εκθέσεις από τα σπίτια τους μέσω της
ιστοσελίδας του Δημοτικού Συμβουλίου. Η προετοιμασία αυτού του εργαλείου έγινε από το
Δημοτικό Συμβούλιο και πραγματοποιήθηκε με την επένδυση που έγινε στο App της πόλης.

Η τέταρτη συνέντευξη ήταν αυτή που πραγματοποιήθηκε μέσω του Meet with the Libraries
of A Coruña. Στην πραγματικότητα ήταν δύο συνεντεύξεις, αφού μιλάμε για δύο
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πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικές Βιβλιοθήκες της πόλης: το
"Escape Room" της Βιβλιοθήκης Metropolitan Forum και το "Bibliotek Objective" της
Βιβλιοθήκης O Castrillón.

Εικόνα 9: Δωμάτιο απόδρασης και αντικειμενική
βιβλιοθήκη, από τις βιβλιοθήκες της A Coruña

Η δραστηριότητα "Escape Room" επινοήθηκε από τον Iván Serrano και προέκυψε από την
ανάγκη που επέβαλε η πανδημία να προσφερθούν διαδικτυακές δραστηριότητες στους
χρήστες της βιβλιοθήκης. Το Escape Room είναι μια δραστηριότητα που συνίσταται στην
επίλυση γρίφων και ερωτήσεων γύρω από ένα θέμα προκειμένου να βγει κανείς από ένα
εικονικό δωμάτιο.

Η πρωτοβουλία της βιβλιοθήκης υλοποιήθηκε με τη δημιουργία δύο "δωματίων
απόδρασης": ένα για τη γαλικιανή συγγραφέα Xela Arias, στην οποία ήταν αφιερωμένη η
Ημέρα Γαλατικών Γραμμάτων 2020- και ένα άλλο για την 8Μ. Το πρώτο από αυτά
δημιουργήθηκε για παιδιά και το δεύτερο για εφήβους. Καθένα από τα Δωμάτια Απόδρασης
δημιουργήθηκε από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, στο πλαίσιο της καθημερινής του
εργασίας: Ο Iván Serrano ήταν ο δημιουργός του "Escape Room on 8M" και η ασκούμενη
Nerea Arias ήταν η δημιουργός του παιχνιδιού που ήταν αφιερωμένο στην Xela Arias. Με
αυτόν τον τρόπο, πρόκειται για μια οικονομική πρωτοβουλία, η οποία χρειάζεται χρόνο και
αφοσίωση από τους εργαζόμενους για να μπορέσει να υλοποιηθεί.

Από την άλλη πλευρά, το σχέδιο "Bibliotek Objective" της Βιβλιοθήκης O Castrillón
προκύπτει από την ανάγκη να προσφερθούν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες σε νέους
ηλικίας 9-14 ετών, ώστε να συνεχίσουν να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή της
βιβλιοθήκης- εκτός από την προσπάθεια να τους κάνει να δουν ότι το διάβασμα είναι κάτι
διασκεδαστικό και ότι η βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος που τους ανήκει.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μιλήσαμε με τη Rosa Ferreiro και την Alicia González:
βιβλιοθηκονόμο και βοηθό και συντονιστή της βιβλιοθήκης, αντίστοιχα. Οι δραστηριότητες
που προώθησαν ήταν: εργαστήρια φωτογραφίας, ScrapBook και Booktrailer. Με αυτόν τον
τρόπο, τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποίησαν ήταν: φωτογραφίες, επεξεργασία βίντεο,
live up και κοινωνικά δίκτυα. Ο λόγος για την επιλογή αυτών των εργαλείων είναι ότι είναι
προσβάσιμα και ότι οι νέοι τα χρησιμοποιούν συνεχώς. Η επιτυχία της πρωτοβουλίας
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αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι συμμετείχαν περίπου 100 νέοι και αυτό
αντικατοπτρίζεται στον αριθμό των δανείων στην ηλικιακή ομάδα των συμμετεχόντων.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, όπως και στην περίπτωση του "Escape Room", δεν
χρειάστηκε μεγαλύτερη οικονομική προικοδότηση από αυτή που πρέπει ήδη να φροντίσουν
οι βιβλιοθήκες για τους μισθούς των εργαζομένων τους.

Τέλος, η πέμπτη και τελευταία συνέντευξη διεξήχθη με τον Albino Alonso, συντονιστή της
βιβλιοθήκης O Porriño. Αυτή η βιβλιοθήκη έχει μια μεγάλη δια ζώσης "Λέσχη Ανάγνωσης"
εδώ και 8 χρόνια (περίπου 20 συμμετέχοντες), η οποία εξακολουθεί να είναι ενεργή σήμερα
χάρη στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του περιορισμού που καθόρισε η κατάσταση
Covid-19 το 2020, κατάφεραν να τη μετατρέψουν σε τηλεματική μορφή. Δεδομένου ότι τα
μέλη της λέσχης είναι γυναίκες ηλικίας 50-75 ετών, η διαδικασία μετατροπής από μια
πρόσωπο με πρόσωπο "Λέσχη Ανάγνωσης" σε τηλεματική ήταν κάπως περίπλοκη. Ως εκ
τούτου, στην αρχή χρησιμοποίησαν το ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν ή γνώριζαν
οι περισσότερες από αυτές: το WhatsApp. Όταν η Τηλεματική Λέσχη ανέπτυσσε ρυθμούς,
άλλαξαν τη χρήση του WhatsApp για το Zoom.

Εικόνα 10: Βιβλιοθήκη του O Porriño

Αν και η πρωτοβουλία προήλθε από τη βιβλιοθήκη, ο συντονιστής της Λέσχης επέβλεψε την
υποστήριξη και καθοδήγηση των χρηστών σε αυτή την αλλαγή.

Προκειμένου να δώσει προβολή σε αυτή την πρωτοβουλία, η βιβλιοθήκη δημιούργησε ένα
"Blog της Λέσχης Ανάγνωσης", το οποίο χρησίμευε ως εκθετήριο των όσων
πραγματοποιούσε.

Από τη βιβλιοθήκη θεωρούν ότι ο αντίκτυπος της πρωτοβουλίας ήταν θετικός, αφού
κατάφεραν να διατηρήσουν τη "Λέσχη Ανάγνωσης" και πολύ περισσότερο να μην
εξαφανιστεί.
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Η χρηματοδότηση που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας
προήλθε από τον δημοτικό προϋπολογισμό που διαθέτει η βιβλιοθήκη.

3.2.2 Τάσεις, συμβουλές & τεχνικές

Για την ολοκλήρωση της έρευνας, διεξήχθησαν συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες σε θέματα
ψηφιακών τεχνολογιών και μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων για να μάθουμε τις
διαφορετικές οπτικές γωνίες.

● Borja Manero - καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, στη Σχολή
Πληροφορικής. Βρίσκεται στο Τμήμα Μηχανικής Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης.
Ο τομέας εξειδίκευσής του είναι η ένωση των νέων τεχνολογιών με καλλιτεχνικούς
κλάδους, συγκεκριμένα με το θέατρο, τον χορό και την προφορική επικοινωνία (δημόσια
ομιλία),

● Miguel Caneda - Πτυχίο Παιδαγωγικής. Είναι Τεχνικός Εκπαίδευσης, με πεδίο ειδίκευσής
του τη μη ρυθμιζόμενη εκπαίδευση ενηλίκων και άλλων ομάδων,

● Juanma LoDo - Το καλλιτεχνικό όνομα του Juan Manuel López Domnguez. Σπούδασε
βιομηχανικό σχεδιασμό, γραφιστική, πλαστικές τέχνες και πολυμέσα (ημιτελείς σπουδές,
καθώς τις μελετούσε για ευχαρίστηση ενώ εργαζόταν).

Από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με τους εμπειρογνώμονες προκύπτουν δύο
σαφή συμπεράσματα: 1) δεν υπάρχει σχεδόν καμία προσφορά πολιτιστικής κατάρτισης για
ενήλικες στην Ισπανία και 2) τα καινοτόμα πολιτιστικά σχέδια δεν εγκρίνονται και δεν
χρηματοδοτούνται συνήθως από τα ισπανικά ιδρύματα.
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Ο πρώτος ειδικός με τον οποίο μιλήσαμε ήταν ο Borja Manero, καθηγητής στη Σχολή
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης και συνεργάτης στην
ανάπτυξη του βιντεοπαιχνιδιού "Dancing a Treasure" του Εθνικού Μπαλέτου της Ισπανίας. Ο
τομέας εξειδίκευσης του Borja συνδυάζει τις νέες τεχνολογίες με καλλιτεχνικούς κλάδους.
Συγκεκριμένα, το θέατρο, τον χορό και την προφορική επικοινωνία.

Ο Borja πιστεύει ότι οι δραστηριότητες που συνδέουν τον πολιτισμό και τη νέα τεχνολογία
τείνουν να επικεντρώνονται σε ένα πιο νεανικό κοινό, καθώς είναι ακόμα αρκετά "εύπλαστο"
για να απολαύσει έναν καλλιτεχνικό κλάδο στην ηλικία του. Αυτό επιδιώκεται με ρητό στόχο
τη δημιουργία νέων ακροατηρίων στον πολιτιστικό τομέα.

Δεδομένης της τεράστιας εμπειρίας του συνεντευξιαζόμενου στις συνδέσεις του πολιτιστικού
και τεχνολογικού κόσμου, η απάντησή του στην ερώτηση "Ποιες καινοτόμες τεχνολογίες
χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διεξαγωγή αυτού του είδους των δραστηριοτήτων;"
παρουσιάζει ενδιαφέρον. Με αυτόν τον τρόπο, ο Borja διακρίνει δύο τύπους ψηφιακών
εργαλείων: αυτά που χρησιμοποιούνται για καλλιτεχνικούς κλάδους και αυτά που
χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη δημιουργία νέων ακροατηρίων.

1. Ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τους καλλιτεχνικούς κλάδους:

Όσον αφορά τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις παραστάσεις, σκέφτεται
κυρίως τα εξής: εικονική πραγματικότητα, μικτή πραγματικότητα, επαυξημένη
πραγματικότητα, μεγάλα δεδομένα και βιντεοπαιχνίδια.

2. Ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και την προσέγγιση νέων
ακροατηρίων:

Ο Borja παρατηρεί ότι υπάρχουν σχετικά λίγες διαθέσιμες πληροφορίες για το θέμα
αυτό. Περιγράφει μια εμπειρία στη Γερμανία στην οποία δημιουργούνται εκθέσεις
ενηλίκων με τη χρήση εικονικής πραγματικότητας, έτσι ώστε ο θεατής να μπαίνει σε
ένα πεδίο εικονικής πραγματικότητας και να μαθαίνει για μια όπερα ή έναν
συγγραφέα.

Για τη δημιουργία νέων ακροατηρίων αξιοποιούνται τα εξής εργαλεία:
βιντεοπαιχνίδια, επαυξημένη πραγματικότητα, μικτή πραγματικότητα και σύλληψη
κίνησης.
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Η δεύτερη συνέντευξη με τον Miguel Caneda είχε διαφορετική προσέγγιση από την πρώτη,
καθώς είναι ειδικός στη μη τυπική εκπαίδευση. Η συμβολή που παρείχε όσον αφορά την
αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών και τον τρόπο ανταπόκρισης σε αυτές είναι
ενδιαφέρουσα. Όσον αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων, ο Miguel σημειώνει ότι είναι ένας
τομέας που εύκολα και ορθολογικά αποδίδεται στη μη τυπική εκπαίδευση, επειδή η
κανονική εκπαίδευση συχνά φτάνει μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά δεν συνεχίζει
πέρα από αυτήν. Κατά συνέπεια, σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να συμπεριλάβουμε
γυναίκες, άνδρες, ηλικιωμένους, νέους που βρίσκονται "εκτός συστήματος", μετανάστες,
πρόσφυγες και όσους κινδυνεύουν από αποκλεισμό ή περιθωριοποίηση, οι οποίοι θα
αποτελούσαν την ομάδα προτεραιότητας για αυτού του είδους το πρόγραμμα κατάρτισης.

Ο εμπειρογνώμονας προσδιόρισε δύο μορφές ανταπόκρισης στις εκπαιδευτικές ανάγκες που
γνωρίζει: μια αντιδραστική μορφή, η οποία ανταποκρίνεται σε μια ανάγκη όταν η ζήτηση
είναι πολύ σαφής (αυτή η μορφή χρησιμοποιείται συχνότερα από τη διοίκηση)- και μια
προληπτική μορφή, κατά την οποία οι φορείς προσδιορίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός
κοινού-στόχου μέσω έρευνας που ενσωματώνεται στο μοντέλο εργασίας τους,
αναπτύσσοντας περιεχόμενο και εκπαιδευτικές διαδρομές για να ανταποκριθούν στις
ανάγκες αυτές.

Ο τρίτος εμπειρογνώμονας από τον οποίο πήραμε συνέντευξη παρείχε μια διαφορετική
οπτική γωνία, από τη σκοπιά ενός τεχνικού ειδικού που εργάζεται επίσης ως καλλιτέχνης και
ως δημιουργός. Από αυτή την άποψη, οι προοπτικές του σχετικά με τις προσφορές
δραστηριοτήτων ήταν πραγματικά συναρπαστικές. Πιστεύει ότι οι δραστηριότητες πρέπει
να έχουν μια στάση που να είναι προσιτή, αλλά πάνω απ' όλα διασκεδαστική και δυναμική-
οι δραστηριότητες πρέπει να δίνονται με τρόπους που σπάνε τη δομή και την τυπικότητα
και που επιδιώκουν τον αντίκτυπο της έκπληξης. Κατά συνέπεια, θεωρεί τον ανθρώπινο
εγκέφαλο ως το πιο ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη και την υλοποίηση πρωτοβουλιών
όπως αυτές που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι, σε αντίθεση με τη δημοφιλή άποψη ότι ένα από τα
μεγαλύτερα εμπόδια στην εργασία με ψηφιακά εργαλεία είναι η έλλειψη γνώσεων, για τη
Juanma LoDo το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ψυχολογικό: μόλις ανοίξει το μυαλό, μόλις
υπάρξει πρόσβαση στη γνώση, όλα τα υπόλοιπα συμβαίνουν από μόνα τους.
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Υπό το πρίσμα των ισπανικών περιπτώσεων, φαίνεται λογικό να συμπεράνουμε ότι,
δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου πολιτιστική κατάρτιση για ενήλικες ή
προσπάθειες για την προσέλκυση του ενήλικου κοινού στην πολιτιστική κατανάλωση, είναι
σημαντικό και απαραίτητο να δημιουργηθεί και να προσφερθεί ειδική κατάρτιση για
ενήλικες στην πολιτιστική προώθηση. Ωστόσο, υπάρχει σαφής ανάγκη να επενδύσουμε στην
πρωτοτυπία και τον πειραματισμό, προκειμένου να επεκτείνουμε τους τομείς ενδιαφέροντος
και έτσι να τονώσουμε την πολιτιστική δημιουργία και απόλαυση.

3.2.2.2 Συντελεστές επιτυχίας

Οι καλές πρακτικές που επιλέξαμε για να αναλύσουμε την ισπανική περίπτωση όσον αφορά
τον συνδυασμό πολιτισμού και νέων τεχνολογιών αποκαλύπτουν δύο πραγματικότητες:
αφενός, τα ιδρύματα που διαθέτουν σημαντική οικονομική στήριξη και μπορούν να
υλοποιήσουν μεγάλα έργα επειδή έχουν την ιδέα και τα μέσα για να τα υλοποιήσουν ή επειδή
διαθέτουν προσωπικό που είναι ειδικοί στην εξεύρεση χρηματοδότησης.

Από την άλλη πλευρά, εκείνοι που δεν έχουν σχεδόν καθόλου προϋπολογισμό και
καταφέρνουν να υλοποιούν πιο ταπεινά έργα, αλλά ενδιαφέροντα και σχετικά με τις
κοινότητές τους, μέσω της προσωπικής συμμετοχής, της εργασίας και της αφοσίωσης.

Φυσικά, τα μεγάλα ιδρύματα διαθέτουν επίσης εμπλεκόμενο, αφοσιωμένο και σκληρά
εργαζόμενο προσωπικό, αλλά μας φαίνεται σημαντικό να αναδείξουμε τον επαγγελματισμό
των μικρών ιδρυμάτων που, από ταπεινούς στόχους και μέσα από συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες, υφαίνουν ένα δίκτυο σύνδεσης και πολιτιστικής εκτίμησης στις κοινότητές
τους.

3.2.3 Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή την ερευνητική διαδικασία καταδεικνύουν δύο
ζητήματα: είναι προφανής η ανάγκη συνδυασμού της πολιτιστικής προβολής μέσω των νέων
τεχνολογιών και, επιπλέον, η σπάνια εξειδικευμένη κατάρτιση που διαθέτουν οι εργαζόμενοι
στον πολιτιστικό τομέα όσον αφορά τα ψηφιακά εργαλεία που είναι χρήσιμα για τον κλάδο.

Δεν είναι απαραίτητο οι εργαζόμενοι στον τομέα GLAM να είναι ειδικοί στην ψηφιακή
τεχνολογία. Στην πραγματικότητα, η έλλειψη κατάρτισης στην οποία αναφερόμαστε είναι μια
ποιότητα γενιάς, δεδομένου ότι η ηλικία των περισσότερων εργαζομένων είναι άνω των 45
ετών και, ως εκ τούτου, δεν είχαν και δεν έχουν ισχυρή επαφή με τις τεχνολογίες, αν δεν
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είναι για το ενδιαφέρον τους. Ωστόσο, εδώ παρατηρείται μια σαφής εκπαιδευτική ανάγκη
που μπορεί εύκολα να απαντηθεί.

Ένα άλλο συμπέρασμα στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε και το οποίο διαφάνηκε σε όλες
σχεδόν τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, είναι ότι η τηλεματική ή ψηφιακή
προσφορά, όπως την ξέρουμε σήμερα, δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει την πρόσωπο με
πρόσωπο σχέση στον πολιτιστικό τομέα. Η επί τόπου καλλιτεχνική εμπειρία δεν μπορεί
ακόμη να ξεπεραστεί από οποιαδήποτε εικονική εμπειρία. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να
τονιστεί ότι, αν και είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί αυτή η σύνδεση μεταξύ του
πολιτισμού και των νέων τεχνολογιών, είναι σημαντικό να είστε δημιουργικοί και καινοτόμοι
και ότι αυτό που σκοπεύετε να κάνετε δεν είναι να προσπαθήσετε να αναπαράγετε σε
ψηφιακή μορφή αυτό που μπορούμε ήδη να απολαύσουμε από κοντά.
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3.3 ΕΛΛΑΔΑ

Η χρήση διαδικτυακών εκπαιδευτικών ψηφιακών εργαλείων δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη
στην Ελλάδα πριν από το Covid-19. Παρ' όλα αυτά, πολλά μουσεία αισθάνθηκαν την ανάγκη
να διαδώσουν το έργο τους στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οπότε εκείνα
που είχαν ήδη κάνει τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή ενίσχυσαν περαιτέρω τα μέσα τους.

Κάναμε την έρευνά μας στην Ελλάδα επικοινωνώντας με μουσεία από όλη τη χώρα που
έχουν να μοιραστούν κάποιες καλές ψηφιακές πρακτικές. Πήραμε συνέντευξη από έναν
εκπρόσωπο από κάθε οργανισμό, αφού επιλέξαμε τις πέντε κορυφαίες πρακτικές κατά τη
γνώμη μας. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με τις συνεντεύξεις από τρεις επαγγελματίες του
πολιτιστικού τομέα που έχουν χρησιμοποιήσει ανάλογες διαδικασίες για επαγγελματικούς ή
ερευνητικούς σκοπούς.

3.1.1 Δευτερογενής Έρευνα

Η έρευνά μας για τις καλύτερες πρακτικές ξεκίνησε με αναζήτηση στο διαδίκτυο και
περιηγήσεις σε ιστοσελίδες μουσείων όπου γνωρίζαμε ότι συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία
χρησιμοποιούνταν ήδη. Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα
museumfinder.gr, μια βάση δεδομένων με όλα σχεδόν τα μουσεία στην Ελλάδα, η οποία
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εργασία μας. Απλοποιήσαμε τη δουλειά μας χρησιμοποιώντας
κριτήρια για την αναζήτηση μουσείων ανά περιοχή, και αφού εξετάσαμε διεξοδικά κάθε
περίπτωση, καταλήξαμε στις 30 καλύτερες πρακτικές για τη χώρα μας.

Μας προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι πολλά από τα ιδρύματα που ανακαλύψαμε είχαν
ελλιπή διαδικτυακή παρουσία. Ορισμένα δεν είχαν ιστότοπο, ενώ άλλα έχουν μια
παρωχημένη σελίδα με flash player.

Στις πιο εκσυγχρονισμένες περιπτώσεις, πολλά Μουσεία δεν είχαν ενηµερώσει πρόσφατα
την κατηγορία με τα νέα, και µόνο σε 30 από αυτά µπορέσαµε να εντοπίσουµε ένα µέσο που
να ταιριάζει µε τα χαρακτηριστικά της έρευνάς µας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί
επάξια να συγκριθεί µε τις βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού.

Οι πρακτικές που εντοπίσαμε στην έρευνά μας σχεδιάστηκαν από δεκαεννέα μουσεία, δύο
Δήμους, πέντε ιδρύματα, ένα εθνικό θέατρο και μία εθνική βιβλιοθήκη, καθώς και από δύο
ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Οι κατηγορίες των μουσείων περιείχαν μεγάλη ποικιλομορφία ως
προς τη θεματολογία, ενώ η χρήση ψηφιακών εργαλείων εντοπίστηκε κυρίως στις εφαρμογές
εικονικής ξενάγησης και επαυξημένης πραγματικότητας. Η ψηφιακή αφήγηση, το βίντεο ή τα
διαδραστικά παιχνίδια ήταν επίσης παρόντα.

Στο τελικό στάδιο της μελέτης μας, επιλέξαμε τις δέκα κορυφαίες βέλτιστες πρακτικές με
βάση τη μοναδικότητά τους, το πόσο σύγχρονες θεωρούνται και την επιρροή που ασκούν
στο ίδιο το ίδρυμα και την κοινωνία.
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Έτσι, οι τελικές πέντε Καλύτερες Πρακτικές που ερευνήσαμε περαιτέρω είναι:

1. Η εικονική περιήγηση του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής.
2. Η εικονική περιήγηση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου.
3. Η σειρά Podcast του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.
4. Η ψηφιακή Λέσχη Ανάγνωσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
5. Η εικονική περιήγηση του Μουσείου Άγγελου Σικελιανού.

3.3.1.2 Καλές πρακτικές - παρουσίαση

Εικονική Περιήγηση, Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής

Ημερομηνία: 2018 - Σήμερα,
Περιγραφή: Η 3D εικονική περιήγηση επιτρέπει στο χρήστη να περιηγηθεί στους
χώρους του μουσείου, να αλληλεπιδράσει με τα εκθέματα και να μάθει πληροφορίες για
αυτά,
Στοχευμένο Κοινό: επισκέπτες που, είτε για λόγους υγείας είτε λόγω γεωγραφικών
εμποδίων, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο μουσείο,
Στόχος: να καταστήσει το μουσείο προσβάσιμο σε όλους όσοι δεν μπορούν να το
επισκεφθούν φυσικά,
Εργαλεία: η πλατφόρμα matterport.com και ειδικός εξοπλισμός καταγραφής 3D,
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: προσβασιμότητα, διαδραστικότητα,
επιμορφωτικό.

Εικονική Περιήγηση, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου

Ημερομηνία: 2019 - Σήμερα,
Περιγραφή: εφαρμογή εικονικής περιήγησης όπου ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί
στους χώρους του μουσείου και να παρατηρήσει τρισδιάστατα ένα μεγάλο μέρος των
εκθεμάτων του   Μουσείου,
Στοχευμένο Κοινό: εκπαιδευτικό προσωπικό, ερευνητές, άτομα που εργάζονται στον
επιστημονικό τομέα και άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το
μουσείο με φυσική παρουσία,
Στόχος: ο εκσυγχρονισμός της ηλεκτρονικής υποδομής προκάλεσε μια σειρά από
αναβαθμίσεις στον υφιστάμενο δικτυακό τόπο και την εικονική περιήγηση του
μουσείου, καθώς και τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών ψηφιακών εργαλείων,
Εργαλεία: ειδικός εξοπλισμός τρισδιάστατης καταγραφής και επαγγελματική κατάρτιση
του προσωπικού,
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: προσβασιμότητα, διαδραστικότητα,
επιμορφωτικό.
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Σειρά Podcast, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Ημερομηνία: 28/04/2021 - Σήμερα,
Περιγραφή: σειρά podcast με διάφορα θέματα μέσα από τα οποία εμπλουτίζεται η
μουσειακή εμπειρία, με επεισόδια για σκέψη, μάθηση, έρευνα και στιγμές δημιουργικής
χαλάρωσης,
Στοχευμένο Κοινό: ελληνικό κοινό από όλη τη χώρα. Αφορά επίσης γεωγραφικά
απομακρυσμένους επισκέπτες ή ανθρώπους που έχουν επισκεφθεί το Ι.Μ.Κ.,
Στόχος: οι δραστηριότητες του μουσείου οφείλουν να είναι ολοκληρωμένες,
Εργαλεία: η διαδικασία απαιτούσε ένα μικρόφωνο ραδιοφωνικού τύπου, το
αμφιθέατρο του μουσείου ως θάλαμο ηχογράφησης, λογισμικό επεξεργασίας ήχου και
μια συνδρομή σε μια πλατφόρμα φιλοξενίας αρχείων ήχου,
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: προσβασιμότητα, διαδραστικότητα,
επιμορφωτικό, οικουμενικό.

Ψηφιακή Λέσχη Ανάγνωσης, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία: Μάρτιος 2020 - Σήμερα;
Περιγραφή: Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρχίσουν να δημιουργούν διαδικτυακές
δραστηριότητες με δική τους πρωτοβουλία. Μερικές από αυτές ήταν διαγωνισμοί
φωτογραφίας παλαιών και νέων αντικειμένων, η δημιουργία καλλιγραφίας,
διαδικτυακές παρουσιάσεις βιβλίων και αναγνώσεις βιβλίων,
Στοχευμένο Κοινό: αυτή η πρακτική απευθύνεται τόσο στο σημερινό κοινό του
μουσείου όσο και σε νεοεισερχόμενους. Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε ενήλικες και
παιδιά;
Στόχος: να κρατήσει τους ενήλικες δημιουργικά απασχολημένους κατά τη διάρκεια μιας
πανδημίας, καθώς και να διατηρήσει την επαφή του μουσείου με το κοινό του,
Εργαλεία: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το PowerPoint
και ορισμένα εργαλεία επεξεργασίας βίντεο και εικόνων ανοικτού κώδικα,
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: αλληλεπίδραση, εκπαίδευση,
δημοσιότητα.

Εικονική Περιήγηση, Μουσείο Άγγελου Σικελιανού

Ημερομηνία: Ιούλιος 2019 - Σήμερα;
Περιγραφή: η 3D εικονική περιήγηση επιτρέπει στον χρήστη να περιηγηθεί
στους χώρους του μουσείου,
Στοχευμένο Κοινό: αυτή η πρακτική απευθύνεται σε όποιον θέλει να επισκεφθεί το
μουσείο στο μέλλον ή θέλει να μάθει περισσότερα για το μουσείο,
Στόχος: για την προώθηση του μουσείου και του έργου του ποιητή Άγγελου Σικελιανού,
Εργαλεία used: επαγγελματικός εξοπλισμός φωτογραφικών μηχανών, Lightroom,
PhotoShop και pd GUI,
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Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: προσβασιμότητα, αλληλεπίδραση,
εκπαίδευση, αναγνωρισιμότητα.

Εικόνα 11: Εικονική περιήγηση του Ελληνικού Μουσείου
Πληροφορικής

Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής εφάρμοσε το 2018 την εφαρμογή εικονικής περιήγησης
360 στον ιστότοπό του. Ήταν μια εποχή που τέτοιες εφαρμογές ήταν δημοφιλείς στον
τουριστικό κλάδο και, ως τεχνολογικό μουσείο, επεδίωκε να συμβαδίζει με τις ψηφιακές
τάσεις. Εξάλλου, βασική αξία του μουσείου είναι να είναι προσβάσιμο σε όλους, οπότε η
εφαρμογή αυτή θα κάλυπτε και τις κοινωνικές ομάδες που δεν θα μπορούσαν να
προσεγγιστούν με φυσική παρουσία. Ως αποτέλεσμα αυτής της ανάγκης, προέκυψε η
χορηγία μιας έμπειρης εταιρείας στον τομέα, η οποία υλοποίησε την όλη διαδικασία μέσα σε
ένα μήνα. Η κίνηση αυτή ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς ο ιστότοπος είχε υψηλή
επισκεψιμότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και η εφαρμογή εικονικής περιήγησης
λειτούργησε ως εκπαιδευτικό υλικό. Το ίδιο το μουσείο συστήνει ότι και άλλα μουσεία θα
πρέπει να είναι εξωστρεφή με κάθε τεχνολογικό μέσο. Μας εντυπωσίασε η παρουσία του
μουσείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το πόσο ενεργό και διαδραστικό είναι με το
κοινό του.

Στην περίπτωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Αμαρουσίου, η χρήση εικονικής
περιήγησης εισήχθη το 2008 σε μορφή βίντεο. Έτσι, το 2019, αποφάσισαν να
εκσυγχρονίσουν όλα τα ψηφιακά τους εργαλεία και να δημιουργήσουν έναν νέο
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ενημερωμένο ιστότοπο. Η διαδικασία δημιουργίας ανατέθηκε σε εξειδικευμένη εταιρεία και
χρειάστηκε να εκπαιδεύσουν το προσωπικό του μουσείου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
κινηματογράφησης, υπήρξαν δυσκολίες όσον αφορά τη φύση των εκθεμάτων, καθώς
πρόκειται για ταριχευμένα ζώα που διατηρούνται σε ειδικές συνθήκες.

Εικόνα 12: Εικονική περιήγηση  του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας του Δήμου Αμαρουσίου

Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα ήταν πολύ προσεγμένο και κατάφερε να αυξήσει την
επισκεψιμότητα του μουσείου τόσο φυσικά, με επισκέψεις από τις πιο απομακρυσμένες
περιοχές της χώρας, όσο και ψηφιακά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η δράση
χρηματοδοτήθηκε από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αμαρουσίου και θεωρείται έργο
χαμηλού κόστους. Το προσωπικό του μουσείου πιστεύει ότι η εφαρμογή τέτοιων πρακτικών
μόνο οφέλη μπορεί να έχει για τα μουσεία, καθώς γίνονται πιο προσιτά και ενδιαφέροντα για
το ευρύ κοινό.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου καραντίνας, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, στο πλαίσιο των
ψηφιακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, παρήγαγε μία σειρά Podcast για να κρατήσει
επαφή με το κοινό του. Η ιδέα προήλθε από τον πρόεδρο του ιδρύματος, ο οποίος είναι
οπαδός τέτοιων εκπομπών, καθώς και από την ανάγκη του προσωπικού να προβάλλει τις
δραστηριότητές του. Επειδή η ιδέα και ο στόχος του μουσείου είναι να είναι συμπεριληπτικο
όσον αφορά το κοινό του, η περίοδος της πανδημίας αύξησε την ψηφιακή του παρουσία σε
πρωτοφανές επίπεδο. Η σειρά podcast είναι μια εσωτερική παραγωγή και υλοποιήθηκε
χωρίς δυσκολίες, καθώς το προσωπικό του μουσείου ήταν καλά εξοπλισμένο και
τεχνολογικά καταρτισμένο.

Η κύρια πρόκληση που αντιμετώπισε ήταν η διαχείριση του χρόνου, καθώς πολλές άλλες
ψηφιακές δραστηριότητες γίνονταν ταυτόχρονα ανάλογα με τις περιστάσεις. Η μέθοδος αυτή
είναι βιώσιμη και χαμηλού κόστους και άλλα ιδρύματα θα μπορούσαν εύκολα να την
υιοθετήσουν.
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Εικόνα 13: Η σειρά Podcast του Ιστορικoύ Μουσείου
Κρήτης

Εικόνα 14: Η Ψηφιακή Λέσχη Ανάγνωσης του
Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης άρχισε να διοργανώνει διαδικτυακές εκδηλώσεις μετά
την έναρξη της πανδημίας του Covid-19. Η πρακτική αυτή απευθυνόταν στους υφιστάμενους
επισκέπτες του μουσείου αλλά και σε νέο κοινό. Οι εκδηλώσεις απευθύνονταν σε ενήλικες και
παιδιά. Οι οπαδοί του μουσείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμμετείχαν ενεργά στην
ανάπτυξη των εκδηλώσεων. Ο κύριος στόχος ήταν να απασχοληθούν δημιουργικά ενήλικες
και παιδιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και να διατηρήσει το μουσείο την επαφή
του με το κοινό του. Αυτή η διαδικτυακή πρακτική είχε πανελλήνια εμβέλεια.

Όταν ξεκίνησε η πανδημία, προέκυψε ένα αίτημα προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως τα
πολιτιστικά ιδρύματα, να δημιουργήσουν κάποιες ψηφιακές δράσεις προκειμένου να
διατηρήσουν την επαφή με το κοινό. Κάθε υπάλληλος μπορούσε να αρχίσει να δημιουργεί
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διαδικτυακές δραστηριότητες με δική του πρωτοβουλία. Μερικές από αυτές ήταν
διαγωνισμοί φωτογραφίας παλαιών και νέων αντικειμένων, η δημιουργία καλλιγραφίας,
καθώς και διαδικτυακές παρουσιάσεις και αναγνώσεις βιβλίων. Χρησιμοποιήθηκαν βασικά
εργαλεία όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το PowerPoint, βίντεο ανοικτού κώδικα και
εργαλεία επεξεργασίας εικόνας. Οι υπάλληλοι του μουσείου μάθαιναν μόνοι τους πώς να τα
χρησιμοποιούν κατά τη δημιουργία των δραστηριοτήτων. Το μουσείο όχι μόνο κατάφερε να
διατηρήσει την επαφή με το υπάρχον κοινό του αλλά και να επεκταθεί σε ένα νέο κοινό. Το
μουσείο έλαβε εκατοντάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους συμμετέχοντες
στις εκδηλώσεις του.

Οι εκδηλώσεις προσέλκυσαν μεγαλύτερο πλήθος από το προβλεπόμενο. Θα μπορούσαν να
προσελκύσουν ένα ευρύτερο φάσμα συμμετεχόντων από τους " συνηθισμένους" επισκέπτες
του μουσείου. Μετά την πανδημία, οι διαδικτυακές δραστηριότητες συνεχίζονται ακόμη.
Εκτός από τις ανθρωποώρες, το έργο δεν είχε κανένα πρόσθετο κόστος. Αυτή η προσέγγιση
είναι βιώσιμη επειδή περιλαμβάνει μόνο διαδικτυακές δράσεις. Δεν έχει καμία οικονομική
δαπάνη και μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί από άλλα μουσεία.

Εικόνα 15: The virtual tour of the Angelos Sikelianos
Museum

Ο ιστότοπος του Μουσείου Άγγελου Σικελιανού διαθέτει μια εικονική περιήγηση 360 μοιρών.
Αυτή η βέλτιστη πρακτική απευθύνεται σε οποιονδήποτε σχεδιάζει να επισκεφθεί το μουσείο
στο μέλλον ή θέλει να μάθει περισσότερα γι' αυτό. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής είναι
ολόκληρη η χώρα. Αυτή η εικονική περιήγηση στο μουσείο δημιουργήθηκε από έναν λάτρη
του τοπικού μουσείου με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας του και την αποτελεσματικότερη
προώθησή του. Η προσέγγιση αυτή βασίστηκε εξ ολοκλήρου στις αφιλοκερδείς προσπάθειες
του εν λόγω ατόμου που επιθυμούσε να προωθήσει την τοπική ιστορία της κοινότητάς του.
Οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν μια εικονική περιήγηση στο μουσείο σε 360 μοίρες.
Λόγω του περιορισμένου υλικού που ήταν προσβάσιμο προς το παρόν, η μελλοντική έκδοση
θα περιλαμβάνει πλήρη επεξήγηση όλων των αντικειμένων του μουσείου στην εικονική
περιήγηση. Επειδή παρασχέθηκε δωρεάν, το εγχείρημα αυτό ήταν οικονομικά βιώσιμο.
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3.3.2 Τάσεις, συμβουλές & τεχνικές
Για να ολοκληρώσουμε την έρευνά μας και να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση στην
Ελλάδα όσον αφορά τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων στον πολιτιστικό τομέα, καλέσαμε
τρεις εμπειρογνώμονες από διαφορετικούς τομείς να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους.

● Νίκος Καββαδάς - web designer. Ο Νίκος Καββαδάς έχει δημιουργήσει τον πιο
ολοκληρωμένο κατάλογο ελληνικών μουσείων, το museumfinder.gr, και παρέχει τις
υπηρεσίες του σε εθελοντική βάση σε πολιτιστικούς φορείς που θέλουν να αναπτύξουν
την παρουσία τους στο διαδίκτυο. Επιλέξαμε τον κ. Καββαδά λόγω της μεγάλης του
εμπειρίας στον τομέα του πολιτισμού και των ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και για τον
δυναμικό του χαρακτήρα και το πάθος του για την προώθηση του πολιτισμού της
Ελλάδας, τόσο σε τρίτες χώρες όσο και σε εθνικό επίπεδο.

● Γιάννης Νικολόπουλος - είναι συνιδρυτής και διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων
στην Clio Muse Tours. Επιλέχθηκε λόγω της εμπειρίας του, καθώς και της συνολικής
τεχνογνωσίας της εταιρείας του στις ψηφιακές ξεναγήσεις και την ανάλυση δεδομένων
σχετικά με τις τάσεις και τις συνήθειες των επισκεπτών σε μουσεία και πολιτιστικούς
χώρους.

● Βασίλειος Σπανός - Διδάκτωρ Αρχαιολογικού Τουρισμού με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον
εναλλακτικό τουρισμό. Πιο συγκεκριμένα, ειδικεύεται στη μυθολογία. Έχει προσφέρει τις
υπηρεσίες του ως εθελοντής ξεναγός στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Έχει
συμμετάσχει στη συγγραφή μελετών σχετικά με την ψηφιακή απεικόνιση μνημείων
πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση UAV. Έχει μεγάλη εμπειρία και συνεργασία με
διάφορους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και συνεχή ενασχόληση με
την προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της χρήσης εναλλακτικών
μέσων.

Μετά τη συζήτησή μας με τον κ. Νίκο Καββαδά, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν υπάρχει
κεντρικός φορέας στην Ελλάδα που να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των
μουσείων, ιδίως εκείνων του ιδιωτικού τομέα. Ο κ. Καββαδάς αντιμετώπισε αρκετές
προκλήσεις στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μια κοινή πλατφόρμα που θα
ενσωματώνει όλα τα μουσεία στην Ελλάδα. Αυτές οφείλονταν στην έλλειψη χρηματοδότησης
καθώς και στην απροθυμία πολλών πολιτιστικών οργανισμών να προωθήσουν την
επισκεψιμότητα και τη σύνδεση τους με το κοινό. Παρ' όλα αυτά, τα στατιστικά στοιχεία
επισκεψιμότητας του museumfinder.gr δείχνουν ότι το κοινό ενδιαφέρεται μάλλον για μια
τέτοια πλατφόρμα και ότι οι δυνατότητες αυτής της πρωτοβουλίας είναι πολύ μεγάλες.
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Από τη συνέντευξή μας με την Clio Muse Tours διαπιστώσαμε ότι μια εταιρεία που
δραστηριοποιείται στον τομέα των ψηφιακών περιηγήσεων μπορεί να είναι πολύ
επιτυχημένη εάν βασίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στα δεδομένα που προκύπτουν
από τη διεξαγωγή ερευνών. Η Clio Tours χρησιμοποίησε τόσο ιδιωτικούς όσο και δημόσιους
(ευρωπαϊκούς) πόρους για να διερευνήσει τις τάσεις και τις ανάγκες των ανθρώπων που
επισκέπτονται μουσεία ή πολιτιστικούς χώρους. Είδαμε ότι δεν έχουν όλοι οι επισκέπτες τις
ίδιες ανάγκες κατά την επίσκεψη σε χώρους πολιτιστικής σημασίας και ότι οι φορείς
εκμετάλλευσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε μεμονωμένου
επισκέπτη και να στοχεύουν στην παροχή προσαρμοσμένων εμπειριών ξενάγησης όσο το
δυνατόν περισσότερο. Μια άλλη σημαντική διαπίστωση είναι ότι η δημιουργία ψηφιακών
ξεναγήσεων δεν αποτρέπει τους δυνητικούς τουρίστες από το να επισκέπτονται μουσεία,
αλλά τους ενθαρρύνει να το κάνουν.

Κλείνοντας, ο κ. Σπανός μας έδειξε την αναγκαιότητα του εκσυγχρονισμού και του ψηφιακού
μετασχηματισμού των πολιτιστικών ιδρυμάτων, καθώς ζούμε, όπως είπε, στην εποχή της
εικόνας. Η χρήση τεχνολογιών τρισδιάστατης και επαυξημένης πραγματικότητας θα
συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του χώρου, με αποτελέσματα τόσο στον
πολιτιστικό τομέα όσο και στην τοπική κοινωνία. Η χρήση τέτοιων εργαλείων εξασφαλίζει τη
βιωσιμότητα της πληροφορίας και την εύκολη πρόσβαση σε αυτήν, καθώς μπορεί να
πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Πρότεινε το
Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας ως παράδειγμα Καλής Πρακτικής για την ιδιαίτερη διάκρισή
του το 2016 σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό και το Clio Muse Tours ως μοναδική εφαρμογή για το
είδος της.
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3.3.2.2 Συντελεστές επιτυχίας

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις είναι ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη
χρήσης τεχνολογικών εργαλείων από τα πολιτιστικά ιδρύματα.

Αυτό οφείλεται στην έλλειψη ανάλογης προσπάθειας κατάρτισης στη χρήση των ψηφιακών
τεχνολογιών για όσους εργάζονται στον τομέα, καθώς και στην έννοια της δημιουργίας
επαφής μεταξύ μουσείων και κοινού, η οποία δεν είναι ακόμη διαδεδομένη, ιδίως στις
νεότερες ηλικιακές ομάδες. Παράλληλα, η σημερινή κοινωνικοοικονομική θέση της χώρας
μας έχει οδηγήσει σε μια μετατόπιση των αξιών και σε μια επικέντρωση στον ατομικισμό και
τον υλισμό.

Καταβάλλονται κυρίως μεμονωμένες προσπάθειες από άτομα που θέλουν να δώσουν
έμφαση στα πολιτιστικά ιδρύματα και την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Αυτοί είναι
γνωστοί ως "κρίσιμες μάζες".

Παρ' όλα αυτά, η επιλογή των καλών πρακτικών επιβεβαίωσε αυτό που υποψιαζόμασταν,
καθώς οι ειδικοί τις ανέδειξαν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων μας,
αποδεικνύοντας ότι οι προσεγγίσεις αυτές είναι ήδη δημοφιλείς στην χώρα και χρησιμεύουν
ως πρότυπα για άλλους.

3.3.3 Συμπεράσματα

Μέσω της έρευνάς μας, παρατηρήσαμε ότι η πανδημία Covid-19 έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων στον πολιτιστικό τομέα. Πολλά μουσεία και πολιτιστικά
ιδρύματα, προκειμένου να διατηρήσουν επαφή με το κοινό τους κατά τη διάρκεια των
lockdowns, χρησιμοποίησαν ψηφιακά εργαλεία όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε
πολλές περιπτώσεις για πρώτη φορά. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν ιδιαίτερα
σύγχρονα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κατάφεραν να επιτύχουν τον σκοπό τους. Για πρώτη
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φορά, οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τη δουλειά τους στον ψηφιακό κόσμο,
και για πολλούς, αυτό ήταν μια ιδιαίτερα διδακτική εμπειρία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι
η ψηφιακή αλληλεπίδραση με το πολιτιστικό κοινό δεν εξαρτάται απαραίτητα από το πόσο
σύγχρονα είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, αλλά από την προθυμία των μουσείων
να χρησιμοποιήσουν σωστά και αποτελεσματικά τα όποια εργαλεία έχουν στη διάθεσή τους.

Ταυτόχρονα, κατάφεραν να προσεγγίσουν νέα ακροατήρια και να ανακτήσουν/διατηρήσουν
επαφή με το υπάρχον κοινό τους υιοθετώντας ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτό αποδείχθηκε από
την αύξηση τόσο των ψηφιακών όσο και των φυσικών επισκέψεων, όταν οι συνθήκες το
επέτρεπαν. Επιπλέον, τα εργαλεία που δημιούργησαν χρησιμοποιήθηκαν συχνά ως πηγές
διδασκαλίας και έρευνας.

Συνοψίζοντας, τα μουσεία που είχαν ήδη ξεκινήσει την ψηφιακή μετάβαση βρέθηκαν
καλύτερα εξοπλισμένα για να αντιμετωπίσουν την πανδημία, και για πολλά από αυτά
αποτέλεσε τον καταλύτη για την υλοποίηση ιδεών που προηγουμένως δεν αποτελούσαν
προτεραιότητα. Αναγνωρίζουμε ότι τα περισσότερα ιδρύματα επικεντρώθηκαν στην
ανάδειξη και ψηφιοποίηση του αρχειακού τους περιεχομένου, μια σχετικά " ήπια"
προσέγγιση με μικρό κίνδυνο, ενώ μια μικρή μερίδα επιδίωξε πιο εφευρετικές λύσεις.

Σίγουρα, ο πολιτιστικός τομέας επηρεάστηκε περισσότερο από τους περιορισμούς, επειδή
ήταν από τους τελευταίους που άνοιξαν εκ νέου για το κοινό, και αυτό επηρέασε θετικά τα
περισσότερα ιδρύματα να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν στα νέα δεδομένα.

Η μεγάλη πρόκληση τώρα είναι να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους προς αυτή την
κατεύθυνση, αλλά και να εξελιχθούν περαιτέρω.
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3.4 ΙΤΑΛΙΑ

Η χρήση διαδικτυακών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στην Ιταλία, ήταν δυνατή πριν από
την πανδημία, αλλά όχι τόσο διαδεδομένη όσο έγινε χάρη στην πίεση του αναγκαστικού
εγκλεισμού. Πολλά ιδρύματα προσέφεραν ήδη κάποιες διαδικτυακές δραστηριότητες, όπως,
κυρίως, οι εικονικές περιηγήσεις, ή δημιούργησαν τοπικές δραστηριότητες με τεχνολογικά
εργαλεία που εμπλούτιζαν την εμπειρία της δραστηριότητας. Αλλά με την πανδημία
περισσότερα ιδρύματα αναβάθμισαν την ηλεκτρονική τους παρουσία, αναπτύσσοντας νέες
ηλεκτρονικές στρατηγικές, οπότε και δεν άρχισαν να δημιουργούν δραστηριότητες από το
μηδέν.

Στην Ιταλία, η έρευνα διεξήχθη σε επαφή με τα ιδρύματα που παρουσίασαν τα καλύτερα και
πιο καινοτόμα παραδείγματα της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στον πολιτιστικό τομέα,
μέσω διαφορετικών εργαλείων και καναλιών. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με συνεντεύξεις με
ειδικούς στην εφαρμογή της τεχνολογίας στον τομέα που σχετίζεται με τον πολιτισμό.

3.4.1 Δευτερογενής Έρευνα
Το πρώτο βήμα ήταν η διεξαγωγή δευτερογενούς έρευνας για τον ιταλικό χώρο, η οποία
περιλάμβανε την παρακολούθηση τόσο τοπικών όσο και μεγάλων ιταλικών ιδρυμάτων και τη
συλλογή τριάντα παραδειγμάτων καινοτόμου χρήσης της τεχνολογίας στον πολιτιστικό
τομέα. Μετά από αυτή την πρώτη συλλογή, προχωρήσαμε στην επιλογή μόνο δέκα
περιπτώσεων- η επιλογή βασίστηκε στην πρωτοτυπία που παρείχαν οι πρωτοβουλίες τους,
καθώς και στην καινοτόμο χρήση της τεχνολογίας στον τομέα της τέχνης. Η επιλογή αυτής
της ομάδας καλών πρακτικών έγινε επίσης λόγω της αποτελεσματικότητάς της με το
δημογραφικό κοινό-στόχο, της ανταπόκρισης που έλαβε, της ανατροφοδότησης που
συλλέχθηκε και δημοσιοποιήθηκε, καθώς και της δημοτικότητάς της.

Δεν χρησιμοποιήσαμε κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο για να συντάξουμε την έρευνα μας,
αλλά κάναμε έρευνα στο Google, ξεκινώντας από λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τον
στόχο του έργου, και κάποια παραδείγματα από τις δικές μας γνώσεις για τις
δραστηριότητες διαφόρων πολιτιστικών ιδρυμάτων.

Οι δράσεις που συλλέχθηκαν από την έρευνα μας αποτελούταν από: είκοσι δύο μουσεία, ένα
υπουργείο και μια οργάνωση από τη Ρώμη, το Μιλάνο, τη Φλωρεντία, τη Νάπολη, τη
Μπολόνια, τη Βενετία, το Τορίνο, το Τρεβίζο, το Μπέργκαμο, το Μεράνο, καθώς και από το
Βατικανό.

Με το τελευταίο βήμα της έρευνας, εντοπίσαμε τις πέντε τελευταίες περιπτώσεις που θα
αποτελούσαν το αντικείμενο της συλλογής καλών πρακτικών για την περίπτωση της Ιταλίας.
Προχωρήσαμε στην επιλογή αυτών των περιπτώσεων με βάση την πρωτοτυπία της
πρότασής τους, την καινοτομία και τον γεωγραφικό αντίκτυπο που είχαν (στην Ιταλία και
στο εξωτερικό).
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Ως εκ τούτου, η έρευνα μας οδήγησε να επιλέξουμε: την "Πολυγλωσσική Εικονική Περιήγηση"
που προσφέρεται από το Αιγυπτιακό Μουσείο του Τορίνο, το έργο "The Peggy Guggenheim
Comes to You" από τη Συλλογή Peggy Guggenheim στη Βενετία, τον "Πολυαισθητηριακό
βιντεοσκοπημένο οδηγό στην ιταλική νοηματική γλώσσα" που πρότεινε το Μουσείο Έργων
του Καθεδρικού Ναού της Φλωρεντίας, το έργο "@uffizigalleries" στο TikTok από τη Πινακοθήκη
Uffizi, και το βιντεοπαιχνίδι "Father and Son" από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης.

3.4.1.2. Καλές πρακτικές - παρουσίαση

The Peggy Guggenheim Collection Comes to You, Συλλογή Peggy Guggenheim

Ημερομηνία: Απρίλιος 2020 – Σήμερα (για κάποιες δραστηριότητες);
Περιγραφή: η Συλλογή οργάνωσε, κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, ένα εβδομαδιαίο
πρόγραμμα στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης για να συνεχίσει να μοιράζεται το δικό
της περιεχόμενο και τις γνώσεις του προσωπικού της με το κοινό,
Στοχευμένο Κοινό: το ευρύ κοινό: στην αρχή απευθυνόταν ειδικά στους Ιταλούς,
καθώς ήταν οι πρώτοι που μπήκαν σε συνθήκες εγκλεισμού στην Ευρώπη,
Στόχος: να συνεχίσει να κοινοποιεί το περιεχόμενο και την ιστορία της συλλογής όσο το
μουσείο ήταν κλειστό,
Εργαλεία: smartphone,
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: σύνδεση, προσαρμοστικότητα,
κοινωνικά δίκτυα.

Πολυγλωσσική Εικονική Περιήγηση, Αιγυπτιακό Μουσείο του Τορίνο

Ημερομηνία: Μάρτιος 2021 – Σήμερα;
Περιγραφή: η Εικονική Περιήγηση είναι μια καθηλωτική εμπειρία όπου είναι δυνατόν
να επισκεφθείτε τις δύο σημαντικότερες αίθουσες της συλλογής και να περιηγηθείτε σε
διάφορα κομμάτια, όπως βίντεο και επιμέρους εκθέματα, από οποιαδήποτε συσκευή,
Στοχευμένο Κοινό: σε όλους όσοι δεν μπόρεσαν να επισκεφθούν το μουσείο λόγω
γεωγραφικών περιορισμών, καθώς και στους πολίτες του Τορίνο κατά τη διάρκεια του
αποκλεισμού,
Στόχος: να δώσει την ευκαιρία να δουν μερικά από τα αριστουργήματα του μουσείου
ακόμη και σε άτομα που δεν βρίσκονται στο Τορίνο,
Εργαλεία: επαγγελματικές κάμερες, ειδικά λογισμικά 3D,
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: ρεαλιστικό, καθηλωτικό, πολυγλωσσικό.

@uffizigalleries, Πινακοθήκη Uffizi της Φλωρεντίας

Ημερομηνία: 2020 – Σήμερα;
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Περιγραφή: ο λογαριασμός @uffizigalleries στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok
δημιουργεί διαδικτυακό περιεχόμενο ελκυστικό για τους νέους, χρησιμοποιώντας
σωστά τη γλώσσα αυτού του μέσου,
Στοχευμένο Κοινό: Χρήστες του TikTok (συγκεκριμένα, άτομα κάτω των 25 ετών),
Στόχος: να δείξει στους νέους ότι είναι δυνατόν να διασκεδάσουν με την τέχνη,
Εργαλεία: smartphone, InShot;
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: χιούμορ, νεανικό, ελκυστικό.

Πολυαισθητηριακός βιντεοσκοπημένος οδηγός στην Ιταλική νοηματική γλώσσα,
Μουσείο Έργων του Καθεδρικού Ναού της Φλωρεντίας

Ημερομηνία: 2017 – Σήμερα;
Περιγραφή: μία διαδρομή προσβάσιμη σε κωφούς για το μουσείο μέσω ενός
βιντεοσκοπημένου οδηγού που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της LIS (Ιταλικής
Νοηματικής Γλώσσας), εικόνων, διαδραστικών κινούμενων σχεδίων και υπότιτλων που
δημιουργήθηκαν από εξειδικευμένους αφηγητές,
Στοχευμένο Κοινό: κωφά άτομα;
Στόχος: να δημιουργηθεί μια διαδρομή ολόκληρου του μνημειακού συγκροτήματος του
καθεδρικού ναού και του μουσείου προσβάσιμη σε κωφούς,
Εργαλεία: λογισμικό βίντεο/ήχου,
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: προσβασιμότητα, συνεργατικότητα.

Father and Son, Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης

Ημερομηνία: 2017 – Σήμερα;
Περιγραφή: ένα βιντεοπαιχνίδι που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο, όπου ο κύριος
χαρακτήρας είναι ένα παιδί που περνάει από διάφορες ιστορικές εποχές στη Νάπολη-
οι επιλογές που κάνει καθορίζουν επίσης την εξέλιξη της ιστορίας στο παιχνίδι,
Στοχευμένο Κοινό: νέοι σε διεθνές επίπεδο,
Στόχος: να προωθήσει το μουσείο και να παρουσιάσει το περιεχόμενό του , για να
δείξει ότι η αρχαιολογία μπορεί να είναι διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα και για τους
νέους,
Εργαλεία: επαγγελματικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από μια ομάδα
εξειδικευμένων προγραμματιστών,
Λόγοι επιλογής αυτής της δραστηριότητας: διαδραστικό, διεθνές, τοπικό.

Τα ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στους στόχους της
έρευνάς μας είναι διασκορπισμένα σε όλη την Ιταλία. Ως εκ τούτου, λόγω της γεωγραφικής
απόστασης, καθώς και λόγω της επιδημίας του Covid-19 και των υποχρεωτικών συνθηκών
εγκλεισμού, όλες οι συνεντεύξεις μας πραγματοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου, με διάφορους
τρόπους (π.χ. Zoom, Skype).
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Εικόνα 16: The Peggy Guggenheim Collection Comes to
You, Συλλογή Peggy Guggenheim, Βενετία

Η πρώτη μας συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με έναν εκπρόσωπο του γραφείου Τύπου της
Συλλογής Peggy Guggenheim, ο οποίος επιβλέπει επίσης τα προφίλ του ιδρύματος στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Το έργο " The Peggy Guggenheim Collection Comes to You"
αναπτύχθηκε με αφορμή το πρώτο ξέσπασμα πανδημίας το 2020, για να μοιραστεί το
περιεχόμενο της συλλογής και τις γνώσεις της για την τέχνη ακόμη και σε μια περίοδο που
το ίδρυμα δεν μπορούσε να επισκεφθεί κανείς φυσικά. Ως εκ τούτου, ο στόχος του έργου
ήταν το ευρύ κοινό, ιδίως τα παιδιά και οι οικογένειες που είχαν περισσότερο ελεύθερο
χρόνο να διαθέσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι η εστίαση μετατοπίστηκε στο
ιταλικό κοινό, δεδομένου ότι η Ιταλία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που επλήγη από την
πανδημία.

Η Συλλογή οργάνωσε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαδικτυακών δραστηριοτήτων στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, εξάγοντας στα δικά της κανάλια το περιεχόμενο του μουσείου και
ορισμένες από τις τυπικές δραστηριότητες μιας κανονικής ημέρας στο μουσείο, όπως οι "Art
Talks", σύντομες ομιλίες από τους ασκούμενους που έγιναν σύντομα διαδικτυακά βίντεο, έως
την "Kids Day", την κυριακάτικη δραστηριότητα για τα παιδιά που έγινε διαδικτυακό
εγχειρίδιο. Αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια εύκολων
τεχνολογικών εργαλείων (οι ασκούμενοι χρησιμοποίησαν το δικό τους smartphone για να
καταγράψουν τον εαυτό τους, ενώ και οι ίδιοι ήταν σε περιορισμό στα σπίτια τους), καθώς
και κάποια πιο ειδικά εργαλεία για την επαγγελματική καταγραφή των βίντεο των ειδικών
του μουσείου.
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Πρόκειται για μια Καλή Πρακτική που δεν χρειάζεται σημαντική οικονομική επένδυση για να
αναπαραχθεί ή συγκεκριμένα εργαλεία ή δεξιότητες και μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε
διαφορετικά πολιτιστικά πλαίσια με διαφορετικό περιεχόμενο. Αν και, καθώς βασίζεται στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να έχει επιτυχία θα ήταν ευκολότερο να έχει ήδη μια
σταθερή διαδικτυακή παρουσία, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι θα είχε ήδη ένα κοινό στο οποίο
θα μπορούσε να επιδράσει.

Η συνέντευξή μας με το Αιγυπτιακό Μουσείο του Τορίνο μας οδήγησε να μιλήσουμε με τον
υπεύθυνο του έργου που επέβλεψε τη δημιουργία της Εικονικής Περιήγησης του μουσείου.
Και αυτή η Καλή Πρακτική γεννήθηκε λόγω της έξαρσης της πανδημίας το 2020,
προκειμένου, αρχικά, να δοθεί η δυνατότητα επίσκεψης ορισμένων από τα αριστουργήματα
της συλλογής ακόμη και σε άτομα που δεν μπορούσαν να βρεθούν στο Τορίνο λόγω
περιορισμών μετακίνησης. Με την σταδιακή αύξηση των περιορισμών, ο στόχος επεκτάθηκε
και σε άτομα της πόλης του Τορίνο, τα οποία δεν μπορούσαν πλέον να επισκεφθούν το
μουσείο. Το έργο αυτό εξακολουθεί να είναι σε λειτουργία και να τρέχει.

Εικόνα 17: Πολυγλωσσική Εικονική Περιήγηση, Αιγυπτιακό
Μουσείο του Τορίνο

Χάρη στην Εικονική Περιήγηση το κοινό μπορεί να εξερευνήσει τις αίθουσες και τις
προθήκες που φιλοξενούνται και να περιηγηθεί σε όλα τα διαφορετικά στοιχεία πολυμέσων
από οποιαδήποτε συσκευή. Το μουσείο έχει επίσης ανεβάσει παλιό περιεχόμενο που
παρήχθη για άλλα έργα, το οποίο θα μπορούσε να δώσει ένα ευρύτερο πλαίσιο και
πληροφορίες σχετικά με το υλικό της Εικονικής Περιήγησης.

Το έργο αυτό έκανε εκτεταμένη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων: η εικονική περιήγηση
δημιουργήθηκε χάρη στην παρουσία φωτογράφων στο μουσείο, καθώς και στις ικανότητες
και την επάρκειά τους στη χρήση τρισδιάστατου λογισμικού, σε συνεργασία με τους
επιμελητές του μουσείου. Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή και η βιωσιμότητά του εξαρτώνται
σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία σε άλλα ιδρύματα ανθρώπων που είναι σε θέση ή
πρόθυμοι να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα εργαλεία.

56



Η συνέντευξη με τον πρώην υπεύθυνο για την προσβασιμότητα του Μουσείου Έργων του
Καθεδρικού Ναού της Φλωρεντίας επικεντρώθηκε κυρίως στο θέμα της προσβασιμότητας και
της χρήσης της τεχνολογίας για την υποστήριξή της. Αυτή η καλή πρακτική, η οποία
ξεκίνησε ήδη από το 2017, έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός μονοπατιού προσβάσιμου από
κωφά άτομα για το μνημειακό συγκρότημα του Καθεδρικού Ναού.

Εικόνα 18: Πολυαισθητηριακός βιντεοσκοπημένος οδηγός στην Ιταλική νοηματική γλώσσα, Μουσείο Έργων του
Καθεδρικού Ναού της Φλωρεντίας

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με μια ένωση που επικεντρώνεται κυρίως
στις αισθητηριακές αναπηρίες, προκειμένου να αναπτυχθεί υλικό για κωφούς, το οποίο θα
ήταν πράγματι κατάλληλο για χρήση από κωφούς, οι οποίοι εξέτασαν το περιεχόμενο που
δημιούργησε το προσωπικό του μουσείου.
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Δεδομένου του χαμηλού προϋπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή αυτής
της καλής πρακτικής και του γεγονότος ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται μπορεί να
είναι διαφορετική και λιγότερο δαπανηρή, η πρωτοβουλία μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί. Η
συνεργασία με την ομάδα στόχου και τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της
προσβασιμότητας είναι απαραίτητη προκειμένου να δημιουργηθεί ένα προϊόν που θα είναι
χρήσιμο και θα χρησιμοποιείται από την ομάδα στόχου.

Εικόνα 19: Λογαριασμός Tik Tok @uffizigalleries,
Πινακοθήκη Uffizi της Φλωρεντίας,

Η Πινακοθήκη Uffizi έχουν εφαρμόσει, από την έναρξη της πανδημίας Covid-19 το 2020, μια
ισχυρή εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέντευξή μας, εστιάσαμε στον
λογαριασμό "@uffizigalleries" και στις συγκεκριμένες πτυχές της στρατηγικής στην
πλατφόρμα TikTok. Το είδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσδιορίζει ήδη το
κοινό-στόχο αυτής της βέλτιστης πρακτικής, το οποίο αποτελείται από νέους κάτω των
είκοσι πέντε ετών. Το Μουσείο θέλει να τους αποδείξει ότι η τέχνη δεν είναι απλώς ένα
μάθημα που μαθαίνεται στο σχολείο, αλλά μπορεί να είναι και ευχάριστο. Το περιεχόμενο
δεν προορίζεται να είναι εκπαιδευτικό, αλλά έχει στόχο να προσελκύσει τους νέους,
επομένως η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένη στο μέσο που
χρησιμοποιείται και στην ομάδα-στόχο.
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Η δημιουργία του περιεχομένου έγινε από μια εσωτερική ομάδα του μουσείου, η οποία
ασχολήθηκε με τις επικοινωνιακές τεχνικές για να εξασφαλίσει την επιτυχία της δράσης.

Δεδομένου του ελάχιστου προϋπολογισμού και των σχετικά διαδεδομένων δεξιοτήτων που
απαιτούνται για το έργο αυτό, είναι πολύ πιθανό ότι θα μπορούσε να επαναληφθεί και σε
άλλα ιδρύματα.

Ακόμα και οι καλές πρακτικές του Αρχαιολογικού Μουσείου της Νάπολης αποδεικνύουν ότι η
τέχνη μπορεί να είναι διασκεδαστική και ότι τα μουσεία μπορούν να είναι ευχάριστοι τόποι
επίσκεψης. Μιλήσαμε με έναν από τους εκπροσώπους του γραφείου διδακτικής και έρευνας
για το βιντεοπαιχνίδι τους "Father and Son", όπου ο παίκτης μπορεί να μάθει τόσο το
περιεχόμενο του μουσείου όσο και την πόλη της Νεάπολης αναλαμβάνοντας το ρόλο του
γιου ενός υπαλλήλου του μουσείου. Από την αρχή, ο στόχος ήταν να προσεγγίσουν τους
νέους στη διεθνή κοινότητα, και το βιντεοπαιχνίδι αυτό ήταν πάντα διαθέσιμο στην αγγλική
εκδοχή.

Το μουσείο συνεργάστηκε με μια διεθνή ομάδα καλλιτεχνών και επαγγελματιών που
δούλεψαν μαζί με τους ειδικούς του μουσείου. Μαζί δημιούργησαν μια ιστορία,
χρησιμοποιώντας τις τεχνολογικές δεξιότητες των ειδικών και τη γνώση του περιεχομένου
του μουσείου και της πόλης της Νάπολης.

Εικόνα 20: Father and Son, Αρχαιολογικό Μουσείο της
Νάπολης
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Πρόκειται για ένα έργο που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία για να αναπαραχθεί- είναι
απαραίτητη η συνεργασία με έναν προγραμματιστή τόσο για την κατασκευή του
βιντεοπαιχνιδιού όσο και για τη διατήρησή του ενημερωμένο, ώστε να αποφευχθεί η
παλαίωση των μέσων.

3.4.2 Τάσεις, συμβουλές & τεχνικές

Προσκαλέσαμε τρεις ειδικούς με διαφορετικό υπόβαθρο να συζητήσουν μαζί μας για τη
χρήση της τεχνολογίας στην τέχνη και την ανάπτυξη διαδικτυακών πολιτιστικών
δραστηριοτήτων. Οι διαφορετικές θέσεις εργασίας τους σε διαφορετικούς οργανισμούς μας
επέτρεψαν να αποκτήσουμε νέες απόψεις σχετικά με τα ευρήματα της έρευνάς μας.

● Fabio Viola - ιδρυτής της Associazione TuoMuseo, που ανέπτυξε το βιντεοπαιχνίδι
"Father and Son". Αποφασίσαμε να μιλήσουμε μαζί του μετά τη συζήτησή μας με το
Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης, για να αποκτήσουμε μια εικόνα για το πώς
λειτουργεί η αποτελεσματική δημιουργία ενός βιντεοπαιχνιδιού για ένα πολιτιστικό
ίδρυμα. Ο ίδιος ασχολείται συγκεκριμένα με τον σχεδιασμό και την εξιστόρηση τέτοιων
εγχειρημάτων.

● Chiara Damiani - συντονίστρια του Amir Project, ενός προγράμματος που χρησιμοποιεί
την τέχνη ως εργαλείο για την ένταξη των μεταναστών. Η προσέγγισή σχετίζεται με την
ένταξη και τη χρήση της τέχνης και της τεχνολογίας για τη διεύρυνση της και την αλλαγή
του ρόλου των μουσείων.

● Giovanna Paladino - ειδικός στην οικονομία και διευθύντρια του Μουσείου
Αποταμιεύσεων στο Τορίνο. Την επιλεξαμε για την διορατικότητά της σχετικά με το έργο
ενός μη παραδοσιακού μουσείου για το περιεχόμενό του, αλλά άκρως τεχνολογικού και
που απευθύνεται σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού.

Οι τρεις διαδικτυακές συνεντεύξεις ανέδειξαν το εύρος των διαδικτυακών πολιτιστικών
δραστηριοτήτων για τους ενήλικες. Οι προσωπικές τους εμπειρίες καταδεικνύουν πόσο
ποικίλη είναι η προσφορά, που κυμαίνεται από βιντεοπαιχνίδια και προχωρά μέσω
εμπειριών πολιτιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και μεθόδων δημιουργικής μάθησης.

Σε συνέχεια της συζήτησής μας με το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης, πήραμε
συνέντευξη από τον ιδρυτή της TuoMuseo, της οργάνωσης με την οποία συνδημιουργούν το
βιντεοπαιχνίδι "Father and Son". Με την οργάνωση TuoMuseo, ο Fabio Viola συνεργάστηκε
και με άλλα ιδρύματα, υλοποιώντας βιντεοπαιχνίδια για άλλα πολιτιστικά ιδρύματα.
Συγκεκριμένα, εργάστηκε στον σχεδιασμό του βιντεοπαιχνιδιού και στην αφήγηση των
έργων. Το διεθνές κοινό περιλαμβάνεται συνήθως ως στόχος τέτοιων έργων, γι' αυτό και όλα
τα βιντεοπαιχνίδια που δημιούργησε ή στα οποία εργάστηκε είναι διαθέσιμα στα αγγλικά. Το
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πρωταρχικό κοινό, ούτως ή άλλως, είναι πάντα το τοπικό, το οποίο μπορεί να επισκεφθεί
φυσικά το μουσείο.

Όλα αυτά τα εγχειρήματα είναι μοναδικά και προήλθαν από τα μουσεία που μοιράζονται τα
ίδια θέματα, τους ίδιους στόχους και το ίδιο κοινό-στόχο. Ο Fabio και η ομάδα του
συνεργάστηκαν με τα εμπλεκόμενα μουσεία για να υλοποιήσουν από κοινού τα σχέδιά τους.
Για την ανάπτυξη αυτών των ιδεών, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί από κοινού μια ομάδα
αποτελούμενη τόσο από εμπειρογνώμονες που μπορούν να αναθεωρήσουν το περιεχόμενο,
όσο και από προγραμματιστές, σχεδιαστές και ειδικούς στα κινούμενα σχέδια για τη
δημιουργία του. Είναι επίσης απαραίτητο να οργανωθούν όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία
μέσω της δραστηριότητας διαχείρισης έργου.

Στα έργα του χρησιμοποιήθηκαν εξελιγμένα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία απαιτούσαν τη
συμμετοχή εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Οι πρωτότυπες ιδέες πίσω από αυτά τα έργα είναι ο παράγοντας που τα καθόρισε ως σημείο
αναφοράς για άλλα έργα, τα οποία εμπνεύστηκαν από αυτά τα βιντεοπαιχνίδια.

Καθώς οι συνεντεύξεις μας με τα ιδρύματα επικεντρώθηκαν στην τεχνολογία που
χρησιμοποιείται για την ένταξη, μιλήσαμε με τη συντονίστρια του Amir Project, το οποίο
προτείνει δραστηριότητες πολιτιστικής διαμεσολάβησης σε μουσεία, συντονίζοντας μια
ομάδα ξεναγών που αποτελείται από αλλοδαπούς πολίτες. Ορισμένοι από αυτούς τους
ξεναγούς εργάστηκαν για τη δημιουργία μιας σειράς βίντεο για να μιλήσουν για μερικά από
τα καλύτερα έργα τέχνης των συλλογών.

Ενώ στην αρχή αυτές οι δραστηριότητες προορίζονταν για ένα κοινό αλλοδαπών που ζουν
στην Ιταλία, με τον καιρό αυτό μετατοπίστηκε σε ενήλικες Ιταλούς από τη Φλωρεντία και όλη
την Ιταλία.

Το έργο αυτό παραπέμπει σε ένα παρόμοιο έργο που δημιουργήθηκε στη Γερμανία για την
εκπαίδευση Σύριων προσφύγων σε ξεναγούς μουσείων και είναι μια ιδέα που εξαπλώνεται σε
πολλά ιδρύματα, τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ευρώπη. Για την αναπαραγωγή του, ήταν
θεμελιώδους σημασίας η συνεργασία με μουσειοπαιδαγωγούς, οι οποίοι δημιούργησαν ένα
διδακτικό μάθημα για την πρώτη ομάδα μελλοντικών ξεναγών. Η τεχνολογία που
χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για τη δημιουργία ορισμένων από τα αποτελέσματα αυτού
του έργου, όπως η συλλογή βίντεο, δεν είναι ιδιαίτερα εξιδανικευμένη και δεν χρειάζεται
ειδικές δεξιότητες για να χρησιμοποιηθεί και έτσι να αναπαραχθεί η δραστηριότητα, αλλά τα
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αποτελέσματα που παράγονται εξακολουθούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο κοινό. Αυτό
που είναι ουσιαστικό είναι το έργο στην αρχή των μουσειοπαιδαγωγών, οι οποίοι
εφάρμοσαν ένα πλαίσιο μαθημάτων για να εξηγήσουν την τέχνη και την ιστορία με
διαπολιτισμική έννοια και να δημιουργήσουν ένα νέο όραμα για την πολιτιστική κληρονομιά.

Λαμβάνοντας υπόψη τον τελικό στόχο του έργου, μιλήσαμε με τον δημιουργό του Μουσείου
Αποταμιεύσεων στο Τορίνο. Αυτό το μουσείο, το οποίο δεν είναι το πιο συνηθισμένο μουσείο
για κλασικά πολιτιστικά θέματα, είναι ιδιαίτερα τεχνολογικό και εστιάζει στο ευρύ κοινό,
παρά το γεγονός ότι αφορά ένα γενικά άγνωστο θέμα. Το περιεχόμενό του έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε να απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό όσον αφορά την ηλικία, το εκπαιδευτικό
υπόβαθρο και την γλώσσα που μιλάει.

Για την επανάληψη αυτού του είδους της ιδέας είναι σημαντικό να υπάρχει όχι μόνο μια
ομάδα επαγγελματιών με δεξιότητες στα τεχνολογικά εργαλεία, αλλά και μια ομάδα
ανθρώπων ικανών να δημιουργεί και στη συνέχεια να συντονίζει το περιεχόμενο με τον
κατάλληλο τρόπο, να το προσαρμόζει σε διαφορετικές ηλικίες και να επιλέγει το κατάλληλο
περιεχόμενο για κάθε επισκέπτη. Οι δαπάνες του έργου, στην προκειμένη περίπτωση,
καθιστούν πιο δύσκολη την αναπαραγωγή του, επειδή αποτελείται από ακριβό τεχνικό
εξοπλισμό που πρέπει να αγοραστεί από την αρχή.

3.4.2.2 Συντελεστές επιτυχίας

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της
δευτερογενούς έρευνας, κατά την οποία επιλέξαμε τις βέλτιστες πρακτικές με βάση τον
αντίκτυπο που είχαν στο κοινό και την καινοτομία που προσέφεραν τόσο οι έννοιες του
έργου όσο και η χρήση της τεχνολογίας. Η εστίαση στη γενική χρήση της τεχνολογίας στην
τέχνη, χωρίς περιορισμούς σχετικά με τα εργαλεία ή το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής,
επιφέρει έναν περιορισμό στα αποτελέσματα. Η συλλογή των βέλτιστων πρακτικών
αποτελείται από πολύ διαφορετικά παραδείγματα και μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί ένα
συγκεκριμένο αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές προσεγγίσεις της χρήσης
της τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, το εύρος των δεδομένων που συλλέχθηκαν φανερώνει τις
πολυάριθμες εφαρμογές της τεχνολογίας στον πολιτιστικό τομέα.

Η έρευνα σχετικά με το ιταλικό σκηνικό των πολιτιστικών δραστηριοτήτων έχει
επικεντρωθεί σε εθνικά ιδρύματα, ιδίως σε μουσεία, δημιουργώντας έναν περιορισμό στην
ίδια την έρευνα, καθώς δεν δίνει μια προοπτική για το τι γίνεται σε άλλους τύπους
ιδρυμάτων (π.χ. πολιτιστικές ενώσεις).
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3.4.3 Συμπεράσματα

Οι συνεντεύξεις αυτές ανέδειξαν συχνά την πιθανότητα αναπαραγωγής πολλών από αυτές
τις καλές πρακτικές. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επαναληψιμότητα παρουσιάζεται από τα
τεχνολογικά εργαλεία που χρειάζονται ειδικές δεξιότητες για να χρησιμοποιηθούν και ως εκ
τούτου, απαιτούν είτε την παρουσία κάποιου στο ίδρυμα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει
ή είναι πρόθυμος να τα μάθει, είτε πάλι να βασιστεί σε εξωτερικούς φορείς ή ειδικούς. Αν και
συχνά τα ιδρύματα με τα οποία πήραμε συνέντευξη θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν το
έργο με τον δικό τους προϋπολογισμό, οι ειδικοί μας μίλησαν για την ύπαρξη πολλών
επιλογών χρηματοδότησης (επιχορηγήσεις της ΕΕ και εθνικές επιχορηγήσεις, τράπεζες και
άλλα ιδιωτικά ιδρύματα), οπότε το οικονομικό εμπόδιο μπορεί να ξεπεραστεί, τουλάχιστον
εν μέρει.

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επαναληψιμότητα αυτών των καλών πρακτικών είναι η
τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή τους και οι δεξιότητες που απαιτούνται
για τη χρήση της. Ενώ ορισμένα από αυτά τα παραδείγματα χρησιμοποίησαν βασικά
τεχνολογικά εργαλεία και επικεντρώθηκαν περισσότερο στο περιεχόμενο και την
πρωτοτυπία του παρά στην ποιότητα του χρησιμοποιηθέντος εργαλείου, άλλα για τη
δημιουργία τους χρειάστηκαν ορισμένες γνώσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποια
βοήθεια από εξωτερικό ειδικό ή φορέα. Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι ειδικοί
που συζητήσαμε σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας σε έργα που συνδέονται με την τέχνη,
τόνισαν όλοι τη σημασία της συνεργασίας με το ίδρυμα για το περιεχόμενο, προκειμένου να
δημιουργηθεί ένα αποτέλεσμα που θα είναι χρήσιμο, θα αρέσει και θα εκτιμάται από το
κοινό.

Η χρήση της τεχνολογίας στην τέχνη έχει συχνά αντίκτυπο στην προσβασιμότητα, με
διάφορες μορφές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ήδη εδώ και χρόνια για να
προσφέρει την ευκαιρία σε άτομα με ειδικές ανάγκες να απολαύσουν την τέχνη. Ειδικά με την
πανδημία η τεχνολογία αποτέλεσε ένα εργαλείο για να ξεπεραστούν τα εμπόδια του χώρου
και να δοθεί η ευκαιρία τα έργα τέχνης να γίνουν προσβάσιμα και για άτομα που δεν είναι
φυσικά παρόντες.

Πολλά από αυτά τα έργα εξακολουθούν να εκτελούνται, μερικές φορές με διαφορετική
μορφή, ή τα παραχθέντα αποτελέσματα εξακολουθούν να είναι αποθηκευμένα και διαθέσιμα
στο διαδίκτυο. Τα ιδρύματα, ιδίως εκείνα των οποίων οι καλές πρακτικές γεννήθηκαν λόγω
της πανδημίας, φαίνεται να έχουν αξιοποιήσει την εμπειρία που αποκτήθηκε και έχουν
ενσωματώσει τα αποτελέσματα, ή μέρος αυτών, στις συνήθεις μουσειακές τους
δραστηριότητες.

Όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς, όλοι οι ειδικοί υπογράμμισαν διάφορες πτυχές που
πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συγκεκριμένα, όλοι μίλησαν για τη σημασία της ομάδας που
βρίσκεται πίσω από το τελικό αποτέλεσμα, για τη σημασία της δημιουργίας μιας ομάδας που
διαθέτει το απαιτούμενο επίπεδο των κατάλληλων δεξιοτήτων για τη δημιουργία του
αποτελέσματος. Τονίστηκε επίσης η παρουσία καλής διαχείρισης του έργου και ενός ατόμου
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(ή περισσότερων) με θεωρητικές γνώσεις για το πολιτιστικό θέμα του αποτελέσματος. Η
εργασία της ομάδας που βρίσκεται πίσω από το αποτέλεσμα υπογραμμίστηκε ως πιο
σημαντική από το τεχνολογικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί.

Η επαναληψιμότητα επηρεάζεται επίσης από το κόστος- είναι αδιαμφισβήτητο ότι η χρήση
προηγμένης τεχνολογίας απαιτεί μια επένδυση που δεν μπορεί να αντέξει κάθε οργανισμός
από μόνος του.

Εν κατακλείδι, μπορεί να ειπωθεί ότι στην Ιταλία η χρήση της τεχνολογίας στον τομέα της
τέχνης έχει ορισμένους αξιόλογους εκπροσώπους, οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ως προς
το είδος της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, τον σκοπό και τον στόχο των έργων τους. Τα
επιτυχή αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και η συνέχιση της χρήσης αυτών των
τεχνολογικών εργαλείων (ή η προσαρμογή τους και σε άλλα έργα) δείχνουν την ευελιξία της
χρήσης τους στον πολιτιστικό τομέα, με διάφορες προσαρμογές των τύπων των εργαλείων
και των μεθόδων χρήσης.
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4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μελέτη μας, η οποία διεξήχθη στις τέσσερις χώρες εταίρους, συγκέντρωσε μια σειρά από
εμπειρίες και περιπτώσεις καλών πρακτικών σχετικά με την ενσωμάτωση της τέχνης, του
πολιτισμού και της σύγχρονης τεχνολογίας στη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. Εδώ,
αντιπαραθέτουμε και συγκρίνουμε τα δεδομένα και από τις τέσσερις έρευνες, τονίζοντας
τόσο τη μοναδικότητα όσο και τις ομοιότητές τους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο
δημιουργούνται, διεξάγονται και προωθούνται οι πολιτιστικές διαδικτυακές δραστηριότητες
για ενήλικες. Συγκεντρώνονται επίσης τα πιο κρίσιμα κριτήρια επιτυχίας, καθώς και η
δυνατότητα μεταφοράς και βιωσιμότητας όλων των καλών πρακτικών που εξετάσαμε.

Στόχοι των καλών πρακτικών

Οι καινοτόμες τεχνολογικές δραστηριότητες ξεκίνησαν συχνά με παρόμοιους τελικούς
στόχους, αν όχι με τους ίδιους ακριβώς στόχους. Μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη αυτών
των καλών πρακτικών είχε η ανάγκη να παραμείνει κανείς σε επαφή με το κοινό κατά τη
διάρκεια της επιδημίας της πανδημίας Covid-19. Τα νέα κανάλια που χρησιμοποιήθηκαν για
το σκοπό αυτό, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για
την προώθηση των ίδιων των ιδρυμάτων και της προσφοράς τους στο διαδίκτυο. Η
πανδημία είδε την ανάπτυξη μιας τάσης που υπήρχε ήδη από πριν, της χρήσης νέων
τεχνολογικών εργαλείων για την ανάπτυξη του μεγέθους του δικού της κοινού. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του τοπικού πολιτισμού
σε απομακρυσμένους δυνητικούς επισκέπτες και την προσέλκυση τους να επισκεφθούν το
ίδρυμα και την πόλη, όπως συμβαίνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης. Αυτό είναι
ένα κρίσιμο σημείο επαφής, διότι επιτρέπει στα ιδρύματα να συνδέσουν το περιεχόμενό τους
με την τοπική κοινωνία, να δημιουργήσουν αλληλεπίδραση και να εμπλακούν μαζί της,

προτού φτάσουν σε πιο απομακρυσμένους γεωγραφικά ενδιαφερόμενους πολίτες.

Ομάδα - Στόχος

Τα ιδρύματα συχνά ξεκινούσαν τη διαδικασία καθορισμού των δραστηριοτήτων με την
επιλογή της ομάδας-στόχου. Παρόλο που η μελέτη μας επικεντρώθηκε σε διαδικτυακές
πολιτιστικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενήλικες, υπάρχουν ακόμη περιθώρια για
δραστηριότητες μεταξύ των ηλικιακών ομάδων και ειδικότερα, για τη χρήση της τεχνολογίας
και της τέχνης για την προσέλκυση νεότερων ακροατηρίων στις εικαστικές τέχνες, όπως στις
περιπτώσεις της Πινακοθήκης Ουφίτσι, του Εθνικού Μουσείου της Βαρσοβίας και των
Βιβλιοθηκών της Λα Κορούνια. Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας στην υπέρβαση της αναπηρίας
έχει τονιστεί έντονα, όχι μόνο όταν η δραστηριότητα έχει καθιερωθεί με αυτόν τον στόχο
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(Μουσείο Έργων του Καθεδρικού Ναού της Φλωρεντίας, Art in the Dark, Working Scene), αλλά και
ως αποτέλεσμα άλλων προσπαθειών (Αιγυπτιακό Μουσείο στο Τορίνο). Το στοχευμένο κοινό
της πανδημίας περιλάμβανε άτομα που αντιμετώπιζαν γεωγραφικά εμπόδια, κάτι που στην
προκειμένη περίπτωση δεν αφορούσε μόνο όσους βρίσκονταν γεωγραφικά μακριά από τα εν
λόγω ιδρύματα (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Εθνικό Μουσείο Βαρσοβίας ή Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης), αλλά και τους κατοίκους της περιοχής που δεν μπορούσαν να εισέλθουν στα
κτίρια λόγω των περιορισμών της πανδημίας. Κατά συνέπεια, το κοινό που ήδη διαθέτει το
ίδρυμα αποτέλεσε την αρχική στοχευμένη ομάδα για τις δραστηριότητες που

δημιουργήθηκαν.

Συντελεστές επιτυχίας

Παρόμοιους συντελεστές επιτυχίας εντοπίστηκαν στις συνεντεύξεις, ξεκινώντας από τη
σημασία του προσδιορισμού ενός ακριβούς κοινού-στόχου και της ενσωμάτωσης των
χρηστών στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, προκειμένου να παραχθεί ένα τελικό προϊόν
που να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμο για τους αποδέκτες των δραστηριοτήτων. Πριν από
την πραγματική δημιουργία της δραστηριότητας, έπρεπε να γίνει έρευνα για τον εντοπισμό
των ομάδων-στόχων, καθώς και των αναγκών και του πεδίου εφαρμογής, προκειμένου να
οριστούν σωστά. Η υβριδική τους πτυχή, η οποία περιλαμβάνει την παρουσία τους τόσο σε
διαδικτυακό όσο και σε μη δικτυακό επίπεδο, την ενσωμάτωση πραγματικών επισκέψεων
στο ίδρυμα σε διαδικτυακές δραστηριότητες ή τη διαθεσιμότητα τόσο σύγχρονων όσο και
ασύγχρονων τρόπων ενασχόλησης, έχει συχνά χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της
επιτυχίας τους. Ένα επιτυχημένο έργο απαιτεί ομαδική προσπάθεια μεταξύ της νοοτροπίας
του ιδρύματος, το οποίο πρέπει να είναι ανοιχτό στη φιλοξενία νέων και πρωτότυπων
δραστηριοτήτων, και της παρουσίας παθιασμένων ατόμων που εργάζονται για το τελικό
αποτέλεσμα. Τα ιδρύματα είναι επίσης υπεύθυνα για την πρόσληψη των κατάλληλων ειδικών
για την παραγωγή του περιεχομένου τους. Όπως αποδείχθηκε από το Αρχαιολογικό Μουσείο
της Νάπολης και το Εθνικό Ισπανικό Μπαλέτο, των οποίων η αποτελεσματική αφήγηση
ιστοριών μπορεί να γοητεύσει το κοινό ακόμη και από απόσταση, καθώς και από το
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, όπου κάθε υπάλληλος μπορεί να αρχίσει να αναπτύσσει
διαδικτυακές δραστηριότητες με δική του πρωτοβουλία, οι δραστηριότητες έχουν
αποδειχθεί πιο αποτελεσματικές όταν συνδέονται με την τοπική κοινωνία. Η χρήση των πιο
δημοφιλών κοινωνικών δικτύων και των σύγχρονων τάσεων για την επίτευξη μιας σύνδεσης
και τη γρήγορη συμμετοχή του κοινού βασίζεται στην πραγματικότητα, σε μια γλώσσα που
ήδη καταλαβαίνει. Πάρτε ως παράδειγμα τη χρήση του TikTok από τις Πινακοθήκη Uffizi και

το Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίας.

Στρατηγικές προώθησης

Οι περισσότερες από τις καλές πρακτικές που περιλαμβάνονται εδώ έχουν επηρεαστεί από
τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με βάση το στοχευμένο κοινό στο οποίο θέλει
να απευθυνθεί το κάθε ίδρυμα, τα ιδρύματα έχουν αναπτύξει ειδικά διαδικτυακές

66



στρατηγικές για το Instagram, το Facebook, το LinkedIn και το TikTok, παράγοντας
μοναδικό υλικό και χρησιμοποιώντας ιδιαίτερη ορολογία για κάθε πλατφόρμα. Με τη
βοήθεια καλλιτεχνών της περιοχής, η κουλτούρα που προωθείται από τη νέα χρήση της
τεχνολογίας αξιοποιήθηκε ως τακτική προώθησης της περιοχής (" Vigo: City of colours").

Ψηφιακά εργαλεία

Σύμφωνα με τις ποικίλες δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιήθηκαν, οι οργανισμοί
χρησιμοποίησαν διάφορα ψηφιακά εργαλεία εκτός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κατά καιρούς χρησιμοποίησαν πιο εξελιγμένες τεχνολογικές δεξιότητες και εξοπλισμό. Αυτό
αφορά την αξιοποίηση τρισδιάστατων καμερών και εργαλείων, τη χρήση εργαλείων
εικονικής πραγματικότητας (Αιγυπτιακό Μουσείο του Τορίνο, Rotary Club Białystok, Ελληνικό
Μουσείο Πληροφορικής), καθώς και την παραγωγή βιντεοπαιχνιδιών και εφαρμογών για
κινητά τηλέφωνα (Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης, Εθνικό Μπαλέτο της Ισπανίας), τα οποία
απαιτούσαν και τα δύο γνώσεις στη χρήση λογισμικού επεξεργασίας βίντεο και γραφικών
("KARTA Center").

Σε άλλες περιπτώσεις, η τεχνολογία ήταν πιο απλή και φιλική προς τον χρήστη, ιδίως στην
περίπτωση της ευρείας χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram και
TikTok, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως), αλλά και για την καταγραφή podcast (Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης), ή για τη δημιουργία βασικών γραφικών στοιχείων και κουίζ, όπως το
Genially που χρησιμοποιήθηκε από τις Βιβλιοθήκες της La Coruña για τη δημιουργία ενός
δωματίου απόδρασης.

Χρηματοδότηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ορισμένες από τις πρωτοβουλίες χρηματοδότησης για τις
προαναφερθείσες καλές πρακτικές έχει προκύψει ένα μοτίβο. Στην πλειονότητα των
περιπτώσεων, η χρηματοδότηση προέρχεται από εσωτερικές πηγές των ιδρυμάτων. Όταν
αυτό δεν ήταν εφικτό, τα θεσμικά όργανα ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη
χρηματοδότηση από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής, περιφερειακής και
ευρωπαϊκής στήριξης. Σπάνια, ο ιδιωτικός τομέας υποστήριξε τα ιδρύματα (π.χ. το Ελληνικό
Μουσείο Πληροφορικής ίδρυσε την εικονική περιήγησή του μέσω χορηγίας από ιδιωτική
εταιρεία). Η εθελοντική προσπάθεια υπήρξε τεράστιο όφελος, ιδιαίτερα σε ορισμένες
περιπτώσεις (όπως το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, Dancing Worlds).

Προκλήσεις

Τα ιδρύματα αντιμετώπισαν ποικίλες προκλήσεις στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. Τα
πιο συχνά και διαδεδομένα προβλήματα σχετίζονται με τη χρηματοδότηση,
συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης του ποσού που απαιτείται για τη συνέχιση των
δραστηριοτήτων και την αποτροπή της παλαίωσης των τεχνολογικών μέσων, καθώς και της
πειθούς του χρηματοδοτικού φορέα για την ποιότητα και τη μελλοντική επιτυχία του έργου.
Ενίοτε ήταν εφικτή η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού με τη δημιουργία συνδρομής
για τη συνέχιση της χρήσης του προϊόντος πέραν της δοκιμαστικής περιόδου. Σε ορισμένες
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περιπτώσεις, η έλλειψη κεφαλαίων συνοδεύτηκε επίσης από έλλειψη κατάλληλων
τεχνολογικών εργαλείων και τεχνογνωσίας με ψηφιακά εργαλεία, γεγονός που επέβαλε
επενδύσεις και στους δύο αυτούς τομείς, καθώς και στα βασικά εργαλεία και την κατάρτιση
του προσωπικού. Η πανδημία έχει αποδειχθεί δύσκολη από επενδυτική άποψη- ενώ αύξησε
τις ευκαιρίες για διαδικτυακές πολιτιστικές δραστηριότητες, οι επιπτώσεις της στην
οικονομία περιόρισαν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση του πολιτισμού με πολλούς
τρόπους. Επιπλέον, η έλλειψη επενδύσεων συνοδεύτηκε ενίοτε από έλλειψη ενδιαφέροντος
εκ μέρους των ίδιων των ιδρυμάτων, καθώς και από προκλήσεις που προκλήθηκαν από τη
γραφειοκρατία, ιδίως για τους δημόσιους οργανισμούς. Ήταν επίσης δύσκολο να
αποφασιστεί ποια μέλη του προσωπικού θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, η έλλειψη πόρων ανάγκασε τα μέλη του προσωπικού να εργαστούν υπερβολικά
σκληρά και να κάνουν θυσίες προκειμένου να ολοκληρώσουν τα καθήκοντά τους,
επιβαρύνοντας την υγεία τους. Σε άλλες περιπτώσεις, η διοίκηση του ιδρύματος έπρεπε να
πείσει τα μέλη του προσωπικού να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές προκειμένου να
αναπτύξουν νέα έργα, όπως να λάβουν την εκπαίδευση που χρειάζονται για να
συμμετάσχουν σε νέες δραστηριότητες. Η ίδια η διαδικασία μάθησης ήταν ενίοτε δύσκολη,
και το ανθρώπινο δυναμικό δεν ήταν πάντα έτοιμο να λάβει την απαραίτητη κατάρτιση για
να θέσει σε εφαρμογή τις νέες δραστηριότητες.

Βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα υπήρξε επίσης πρόβλημα, αρχικά με τον προϋπολογισμό, ιδίως για τις
δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν με περιορισμένη και μη ανανεώσιμη εξωτερική
έκτακτη χρηματοδότηση. Αποτελεί επίσης πρόβλημα για την εσωτερική χρηματοδότηση,
καθώς είναι δύσκολο να προβλεφθεί το ακριβές κόστος της διατήρησης της υπάρχουσας
τεχνολογίας ή των μελλοντικών τεχνολογικών βελτιώσεων. Επιπλέον, διάφορες πρακτικές
δυσκολίες που θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο αφορούν τη γραφειοκρατία των
δημόσιων φορέων.

Δυνατότητα μεταφοράς

Στην έρευνά μας εντοπίσαμε κοινά στοιχεία για τη δυνατότητα μεταφοράς των
συγκεντρωμένων καλών πρακτικών. Το θέμα του οικονομικού κόστους είναι σημαντικό,
ιδίως όταν συζητείται η μεταφορά σε μικρότερα και τοπικά ιδρύματα. Η χρήση τεχνολογίας
που είναι απλή στην εκμάθηση και η έλλειψη ή ο μικρός αριθμός επαγγελματικών
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας είναι δύο
παραδείγματα προσεγγίσεων που αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μεταφερσιμότητας.
Τα ιδρύματα που επιθυμούν να ενεργοποιηθούν από άλλες προσπάθειες πρέπει επίσης να
έχουν ανοιχτή στάση και να είναι πρόθυμα να εφαρμόσουν τις απαιτούμενες προσαρμογές
και τις καινοτόμες δραστηριότητες. Για να επιτύχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα, τα ιδρύματα
θα πρέπει να προσαρμόσουν την ιδέα στο πλαίσιο τους, ίσως με τη βοήθεια και την
ανατροφοδότηση του κοινού, ώστε να αναπτύξουν ένα πιο ευχάριστο αποτέλεσμα για ένα
ευρύτερο κοινό, όπως συνέβη στην περίπτωση του Zamek Cultural Center και του Μουσείο
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Έργων του Καθεδρικού Ναού της Φλωρεντίας. Και αυτό διότι η έμπνευση από άλλα ιδρύματα
δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι η ίδια ακριβώς ιδέα πρέπει να αναπαραχθεί.

Τελική σύνοψη

Η έρευνά μας μάς έδωσε την ευκαιρία όχι μόνο να μάθουμε και να αναλύσουμε τις πιο
ενδιαφέρουσες καλές πρακτικές, αλλά και να συγκεντρώσουμε παραδείγματα πρακτικών,
φιλικών προς το χρήστη ψηφιακών εργαλείων, προσεγγίσεων και τακτικών για την
οργάνωση και την προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων για ενήλικες.

Πριν από την πανδημία, υπήρχαν κυρίως δύο δρόμοι που πρέπει να διακρίνουμε όταν
συζητάμε για τις εμπειρίες επαφής με τον τομέα GLAM. Από τη μία πλευρά, οι φυσικές
επισκέψεις (μερικές φορές υποστηριζόμενες από ψηφιακά εργαλεία)- από την άλλη πλευρά, η
χρήση διαδικτυακών εργαλείων για την προσέλκυση και την προετοιμασία του κοινού για
την φυσική επίσκεψη ή εκ των υστέρων για τη συνέχιση της σχέσης με το ίδρυμα που
επισκέφθηκε. ιδίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εάν, στην περίπτωση των
ανοικτών μουσείων, η ψηφιακή τεχνολογία αποτελούσε συμπλήρωμα της εμπειρίας
επίσκεψης (σε όλες τις διαστάσεις της), με το κλείσιμο των πολιτιστικών ιδρυμάτων, η
ψηφιακή τεχνολογία αποδείχθηκε ζωτικό εργαλείο για την προσφορά πολιτιστικού
περιεχομένου.

Αυτό είχε αναπόφευκτα ως αποτέλεσμα μια διαφορετική χρήση των διαδικτυακών καναλιών,
κυρίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και των ιστοσελίδων, οι οποίες εξελίχθηκαν
από μέσα επικοινωνίας και προετοιμασίας της επίσκεψης σε εργαλεία πραγματικής παροχής
περιεχομένου.

Η πρόοδος αυτού του τομέα συνδέεται στενά με τη δέσμευση κατάρτισης του προσωπικού
που απασχολείται. Οι δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικές για
τους οργανισμούς του τομέα GLAM, προκειμένου να υλοποιηθούν για το προσωπικό του
κάθε Ιδρύματος.

Με τον ακόλουθο τρόπο μπορούμε να σας βοηθήσουμε!

Το έργο Mobile Culture περιλαμβάνει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για
εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, των GLAM και του τομέα των
ΜΚΟ, καθώς και έναν δωρεάν οδηγό με σενάρια εργαστηρίων.

Ελάτε μαζί μας!

Μπορείτε να βρείτε όλο το υλικό και περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου
μας (mobileculture.eu).

Σας προσκαλούμε με ενθουσιασμό να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες που
περιγράφονται στον παρόντα οδηγό, καθώς και να παρακολουθήσετε την διαδικτυακή μας
εκπαίδευση και να εξερευνήσετε όλο το σύνολο των μέσων που δημιουργήθηκαν σε
συνδυασμό με αυτήν.
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Είμαστε βέβαιοι ότι θα σας εμπνεύσουν και θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε μοναδικά και
ελκυστικά προγράμματα για ενήλικες, ιδίως για ηλικιωμένους, ανέργους, άτομα με
αναπηρίες, μετανάστες, πρόσφυγες ή άτομα με χαμηλή επαγγελματική κατάρτιση, σε
περιοχές και κοινότητες που βρίσκονται σε μειονεκτικό περιβάλλον.
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5.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Τίτλος έργου: Mobile Culture

Αριθμός αναφοράς του έργου: 2020-1-PL01-KA227-ADU-096377

Εταίροι:

ΠΟΛΩΝΙΑ

Fundacja Culture Shock

Στοιχεία Επικοινωνίας: info@cultureshock.pl

ΙΣΠΑΝΙΑ

Clictic

Στοιχεία Επικοινωνίας: info@clictic.es

ΕΛΛΑΔΑ

Roes Cooperativa

Στοιχεία Επικοινωνίας: mobileculture@roes.coop

ΙΤΑΛΙΑ

Escape4Change SIaVS srl

Στοιχεία Επικοινωνίας: info@escape4change.com

Ημερομηνία Έκδοσης: 30.11.2022

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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