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Ρερίλθψθ (abstract) 
 

Στθν παροφςα εργαςία, προτείνεται θ δθμιουργία μιασ ιςτοςελίδασ – εφαρμογισ 

ιςτολογίου, θ οποία κα δίνει ςτον επιςκζπτθ ενόσ χϊρου τζχνθσ (πχ. μουςείο, γκαλερί, 

κλπ.) τθ δυνατότθτα να ςυνειςφζρει ςτθ δθμιουργία μιασ διαδικτυακισ (OnLine) 

ςυλλογισ εκκεμάτων, να ςυμμετζχει ενεργά ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των 

εκκεμάτων του χϊρου τζχνθσ, αλλά και να επικοινωνεί με τουσ υπευκφνουσ - 

διοργανωτζσ και άλλουσ επιςκζπτεσ του χϊρου, εκφζροντασ και ςυηθτϊντασ τθν άποψι 

του. Ο επιςκζπτθσ του χϊρου κα ζχει πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα είτε μζςω 

θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, είτε με χριςθ τθσ κινθτισ ςυςκευισ ( όπωσ smartphone, 

tablet) που διακζτει. 

Αρχικά, γίνεται ανάλυςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ όςον αφορά τθ ςχζςθ χϊρων 

τζχνθσ και Web 2.0: πϊσ οι χϊροι τζχνθσ εκμεταλλεφονται τισ δυνατότθτεσ του Web 

2.0, πϊσ αξιοποιοφν τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, αλλά και πϊσ αυτά επιδροφν 

πλζον ςτθ λειτουργία των χϊρων τζχνθσ, κακϊσ οι χριςτεσ μετατρζπονται ςε ενεργοφσ 

παραγωγοφσ περιεχομζνου από απλοφσ καταναλωτζσ *44+.  

Ραρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αναγκαιότθτασ, ςτοιχειοκετϊντασ τθν 

αναγκαιότθτα δθμιουργίασ τθσ εφαρμογι, λόγο και τθσ μθ φπαρξθσ αντίςτοιχθσ ωσ  

τϊρα.  

Στθ ςυνζχεια, γίνεται ανάλυςθ των απαιτιςεων για τθ δθμιουργία τθσ εφαρμογισ 

ιςτολογίου, ανάλογα με τουσ ρόλουσ των χρθςτϊν, οι οποίοι διακρίνονται ςε 

διαχειριςτι, επιςκζπτθ, υπεφκυνο χϊρου τζχνθσ. 

Ακολουκεί ο ςχεδιαςμόσ τθσ εφαρμογισ ιςτολογίου και θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ 

τεχνολογίασ. Ενϊ ακολουκοφν οι λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ και οι διαδικαςίεσ που κα 

εκτελοφνται, τόςο από τον διαχειριςτι όςο και από τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ. 

Τζλοσ, με τθν ολοκλιρωςισ τθσ, γίνεται περιιγθςθ από τουσ χριςτεσ, τουσ οποίουσ 

ηθτικθκε να δοκιμάςουν τθν πλατφόρμα ArtisNow και να ςυμπλθρϊςουν το 
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ερωτθματολόγιο «Αξιολόγθςθσ Ευχρθςτίασ»1. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 61 χριςτεσ, 

από τουσ οποίουσ οι 34 δθμιοφργθςαν λογαριαςμό, ζγιναν 10 ςχολιαςμοί και 

αναρτικθκαν 7 νζεσ εικόνεσ. 

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ παρουςιάηονται αναλυτικά με τισ απαντιςεισ των 

χρθςτϊν οι οποίεσ φανερϊνουν ότι πρόκειται για μια χριςιμθ πλατφόρμα (Μ.Ο. 4,19 ), 

εφκολθ ςτθ χριςθ (Μ.Ο.4,25) και απλι (Μ.Ο. 4,32), και φαίνονται να ζχουν μείνει 

ικανοποιθμζνοι από τθν χριςθ τθσ (Μ.Ο. 4,03). 

Τζλοσ, προτείνονται κάποιεσ μελλοντικζσ βελτιϊςεισ και ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ 

ιςτολογίου ϊςτε να είναι ςε κζςθ να προςφζρει περιςςότερεσ υπθρεςίεσ, ςε 

διαφορετικζσ ομάδεσ χρθςτϊν. 

 

 

 

  

                                                           

1
 https://goo.gl/forms/s28BDfBc7zDTcwGW2 
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Ειςαγωγι  
 

Ο επιςκζπτθσ που κα βρεκεί ςτο Μουςείο Βαν Γκογκ2 ςτο Άμςτερνταμ, αφοφ καυμάςει 

κάποια από τα ςθμαντικότερα ζργα που ηωγράφιςε ο Ολλανδόσ καλλιτζχνθσ 

(δθμιοφργθςε 800 ζργα μζςα ςε δζκα χρόνια), κα καταλιξει ςίγουρα με μία απορία: 

Γιατί ο Βίνςεντ Βαν Γκογκ δεν μπόρεςε να ηιςει από τθν τζχνθ του; Γιατί ζηθςε μζςα ςτθ 

φτϊχεια, τθν αναςφάλεια, τθν αμφιβολία και τθν απελπιςία που τον οδιγθςε τελικά 

ςτθν αυτοχειρία;  

Δεν είχε τελειϊςει καμία Σχολι Καλϊν Τεχνϊν, παράτθςε ςτθ μζςθ δφο, και ζηθςε 

οικονομικά εξαρτθμζνοσ από τον αδερφό του Τεό. Ο Τεό ηοφςε ςτο Ραρίςι και 

αςχολοφνταν με το εμπόριο τζχνθσ. Αν και βριςκόταν ςτθν καρδιά του εμπορίου τζχνθσ 

τθσ εποχισ, δεν μποροφςε να πουλιςει τα ζργα του Βίνςεντ. Στθν αρχι, ιταν ςκθνζσ 

τθσ ολλανδικισ επαρχίασ με αγρότεσ και ςτα χρϊματα τθσ γθσ. Δεν ιταν εμπορικά οφτε 

τα κζματά του οφτε τα χρϊματα. Αργότερα χρθςιμοποιεί ζντονα χρϊματα και χοντρζσ 

πινελιζσ. Και πάλι είναι αντιεμπορικά, αςυνικιςτα, κυρίωσ οι πινελιζσ. Δεν είχε οφτε 

τθν αποδοχι των ςυναδζλφων του.  

Ο ηωγράφοσ Ρωλ Γκωγκζν τον επιςκζπτεται ςτθν πόλθ Arles τθσ Νότιασ Γαλλίασ με 

ςκοπό να μείνει και να δθμιουργοφν ζργα μαηί. Ηωγραφίηουν, μάλιςτα, το ίδιο βάηο με 

χρυςάνκεμα. Διαφωνοφν όμωσ ζντονα για κζματα τθσ τζχνθσ τουσ και ο Γκωγκζν 

φεφγει. Ο Βίνςεντ, απελπιςμζνοσ, κόβει το αυτί του. Χειροτζρεψαν τα ψυχολογικά 

προβλιματα που είχε εξαιτίασ των αδιεξόδων που βίωνε από τθν τζχνθ του; Δεν 

μποροφμε να απαντιςουμε με ςιγουριά ςε αυτό. Γνωρίηουμε όμωσ πωσ βρζκθκε ςε 

δεινι κζςθ μετά το γάμο του αδερφοφ του και τθ γζννθςθ του ανιψιοφ του, κακϊσ ο 

Τεό δε κα μποροφςε πια να τον ςτθρίηει οικονομικά. Μζχρι τότε ο Βίνςεντ ζδινε τα 

ζργα που ηωγράφιηε αντί ενοικίου ςτθν πανςιόν όπου ζμενε ςτθ Νότια Γαλλία ι ςτο 

εςτιατόριο όπου ζτρωγε. Δε μποροφςε να τα πουλιςει. Γνωρίηουμε, επιπλζον, πωσ όςο 

ηοφςε, ποφλθςε ζνα και μοναδικό ζργο, το «Κόκκινο αμπζλι».  

                                                           

2
 https://www.vangoghmuseum.nl/en  

https://www.vangoghmuseum.nl/en
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Ο Βίνςεντ βιϊνει κάτι που δεν μπορεί να αντιμετωπίςει. Δε μποροφςε να βρει ζνα 

κανάλι επικοινωνίασ με το κοινό, τουσ κριτικοφσ, τουσ ςυναδζλφουσ, τθν αγορά τζχνθσ. 

Και βάηει τζλοσ ςτθ ηωι του. Ζνα χρόνο αργότερα πεκαίνει και ο Τεό, και θ ςφηυγόσ του 

Τηό, κλθρονομεί τισ ςυλλογζσ ζργων των δυο αδερφϊν. Θ Τηό προςπακεί να 

προςελκφςει το ενδιαφζρον του κόςμου για τουσ πίνακεσ του Βίνςεντ, δανείηοντασ τα 

ζργα για ζκκεςθ ςε διάφορα μουςεία του κόςμου, αυξάνοντασ ζτςι το ενδιαφζρον του 

κοινοφ για αγορά. Και ζτςι, ο ηωγράφοσ που πζκανε μζςα ςτθ μαφρθ απελπιςία και 

φτϊχεια, κεωρείται ςιμερα ιδιοφυΐα. Ζνα από τα ζργα του, το «πορτραίτο του Dr. 

Gachet» κεωρείται ζνασ από τουσ 10 ακριβότερουσ πίνακεσ ςτθν ιςτορία τθσ τζχνθσ, ο 

οποίοσ πουλικθκε ςε δθμοπραςία το 1990, ςτθν τιμι των 152 εκατομμυρίων δολαρίων 

[1, 2, 3]. 

 Και ο επιςκζπτθσ του Μουςείου Βαν Γκογκ ςτο Άμςτερνταμ δεν παφει να αναρωτιζται: 

Γιατί ο Βίνςεντ Βαν Γκογκ πζκανε παραγκωνιςμζνοσ;  

Γνωρίηουμε ότι τθν εποχι εκείνθ, το εμπόριο τζχνθσ ςτθν Ευρϊπθ (όπωσ και ςιμερα) 

αξιολογοφςε και κακόριηε τθν «αξία» των καλλιτεχνικϊν ζργων με κριτιρια, όχι 

αποκλειςτικά ακαδθμαϊκά, αλλά κυρίωσ εμπορικά. Στο Ραρίςι υπιρχαν αίκουςεσ που 

εξζκεταν ζργα καλλιτεχνϊν, και τα υπζβαλαν ςε κριτικι που δθμοςιευόταν αργότερα 

ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά. Ωςτόςο, το περιβάλλον ιταν αβζβαιο και θ καλλιτεχνικι 

και οικονομικι «αξία» του ζργου δεν μποροφςε να εγγυθκεί για τα επόμενα χρόνια. 

Ραρόλα αυτά, κάποιοι καλλιτζχνεσ μποροφςαν να ηουν με άνεςθ ενϊ κάποιοι άλλοι να 

κεωροφνταν «καταραμζνοι», όπωσ ο Βαν Γκογκ [11]. 

Μετά τθ Γαλλικι Επανάςταςθ, οι καλλιτζχνεσ αρχίηουν να ζρχονται ςε επαφι με τουσ 

εφπορουσ ανκρϊπουσ που κζλουν να παραγγείλουν ζργα τζχνθσ. Οι πελάτεσ 

κακορίηουν το κζμα, το μζγεκοσ, ακόμθ και το υλικό. Ταυτόχρονα όμωσ δίνεται για 

πρϊτθ φορά θ ευκαιρία ςτουσ καλλιτζχνεσ να εκφράςουν με τα ζργα τουσ αυτό που 

πραγματικά επικυμοφν (για παράδειγμα θ ςειρά χαρακτικϊν «Los caprichos» του 

Γκόγια) [4, 5]. 

Ασ επιςτρζψουμε όμωσ και πάλι ςτθν εποχι που ζηθςε ο Βίνςεντ Βαν Γκόγκ. Με ποια 

κριτιρια δεν ιταν καλόσ ηωγράφοσ όςο ηοφςε και λίγα χρόνια μετά ιταν ιδιοφυΐα; Το 
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ότι δεν είχε τελειϊςει καμία Σχολι Καλϊν Τεχνϊν κα μποροφςε να κεωρθκεί αρνθτικόσ 

παράγοντασ (για τον πίνακα «Οι πατατοφάγοι», υπζςτθ κριτικι για τα ςκοφρα του 

χρϊματα). Ωςτόςο οφτε ο Ρωλ Γκωγκζν είχε τελειϊςει Σχολι Καλϊν Τεχνϊν. Ο Γκωγκζν 

όμωσ προερχόταν από εφπορθ οικογζνεια και εργαηόταν πριν ωσ χρθματιςτισ. Οφτε ο 

Γκωγκζν είχε πετφχει να αναγνωριςτεί όςο ηοφςε. Είχε καταφζρει όμωσ να εκκζτει ζργα 

του ςε γκαλερί και να πουλά [6]. 

Κα ιταν διαφορετικά τα πράγματα αν ο Βίνςεντ Βαν Γκογκ είχε κατορκϊςει να βρει ζνα 

κανάλι επικοινωνίασ με κοινό και κριτικοφσ; Ροιοσ ζκρινε τότε τουσ κρίνοντεσ; Και 

τελικά, κα περνοφςε απαρατιρθτοσ ςιμερα; Ρολλζσ απορίεσ και λίγεσ απαντιςεισ. 

Κα τολμιςουμε να ποφμε πωσ ςιμερα υπάρχουν λιγότερεσ πικανότθτεσ να περάςει 

απαρατιρθτοσ ζνασ καλλιτζχνθσ όπωσ ο Βαν Γκογκ, εξαιτίασ των μζςων που ζχουν πια 

οι καλλιτζχνεσ να προβάλλουν τθ δουλειά τουσ και να επικοινωνιςουν με κοινό και 

κριτικοφσ.  

Κακϊσ, τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (social media) αποτελοφν, πλζον, ζνα χριςιμο 

εργαλείο προϊκθςθσ και ανάδειξθσ τθσ δουλειάσ ενόσ δθμιουργοφ, για πρϊτθ φορά 

βριςκόμαςτε μπροςτά ςτον εκδθμοκρατιςμό τθσ τζχνθσ.  

Σφμφωνα με τον John Holden ςτο βιβλίο του «Democratic culture opening up the arts to 

everyone» [7], υπεραςπίηοντασ τον εκδθμοκρατιςμό τθσ τζχνθσ, παρομοιάηει τθν 

δθμοκρατία ςτον πολιτιςμό με τθν δθμοκρατία ςτθν πολιτικι. Και ςτισ δυο περιπτϊςεισ 

κα πρζπει «να διαςφαλίηεται θ ακεραιότθτα με τθν υιοκζτθςθ αμυντικϊν μζτρων». 

Ππου υπάρχει ζνα ςφςτθμα δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ πολιτιςτικϊν οργανϊςεων, κα 

πρζπει να αποτρζπεται θ διαφκορά, να καταπολεμάται θ τάςθ προσ τθν 

γραφειοκρατία, να εγγυάται θ ελευκερία τθσ πλθροφόρθςθσ και θ δυνατότθτα 

ςυμμετοχισ ςε δθμόςια διαβοφλευςθ.  

Θ ηωγραφικι, θ γλυπτικι, θ χαρακτικι, οι ψθφιακζσ τζχνεσ εξακολουκοφν να 

κεωροφνται υψθλι κουλτοφρα, αλλά ςιμερα το κοινό ζχει μεγαλφτερθ πρόςβαςθ και 

γνϊςθ. Σε αυτό ζχει βοθκιςει θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και τα κοινωνικά δίκτυα, όπωσ 

κα δοφμε παρακάτω. 
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Για να γίνουν κατανοθτοί οι λόγοι περιοριςμοφ πρόςβαςθσ ςτθν υψθλι κουλτοφρα 

μζχρι πρόςφατα, είναι ςθμαντικό να αναλυκοφν οι όροι «υψθλι τζχνθ» και «αγορά 

τζχνθσ». Ζτςι, διαςαφθνίηεται ο τρόποσ που λειτουργεί θ «αγορά τζχνθσ» και 

προςδιορίηεται θ ςθμερινι πραγματικότθτα και οι νζεσ προκλιςεισ, οι οποίεσ αλλάηουν 

ςιγά ςιγά το πεδίο των εικαςτικϊν. 

 

Υψθλι Τζχνθ 
 

Ο όροσ «υψθλι τζχνθ», επινοικθκε τον 17ο αιϊνα. Χρθςιμοποιείται για να εκφράςει το 

ςφνολο των πολιτιςμικϊν προϊόντων, κυρίωσ ςτισ τζχνεσ, τα οποία από άποψθ 

αιςκθτικισ, είναι ανϊτερα, και προορίηονται για μια περιοριςμζνθ κοινωνικι τάξθ. Για 

το λόγο αυτό, δεν υφίςτανται πάντοτε αντικειμενικά κριτιρια αξιολόγθςθσ [8]. 

Θ υψθλι τζχνθ αποτελεί προνόμιο των οικονομικά ιςχυρϊν κοινωνικϊν ομάδων και, 

διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τισ δικζσ τουσ αντιλιψεισ για το τι αποτελεί τζχνθ. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ δφναμθσ που αςκεί θ υψθλι κοινωνία ςτθν τζχνθ 

αποτελεί ο Ολλανδόσ καλλιτζχνθσ Βίνςεντ βαν Γκόγκ, του οποίου θ φιμθ του και θ αξία 

των ζργων του αναγνωρίςτθκαν, όπωσ αναφζρκθκε νωρίτερα, μετά το κάνατό του, 

κεωρϊντασ τον, ςιμερα, ωσ ζναν από τουσ ςπουδαιότερουσ ηωγράφουσ όλων των 

εποχϊν [1, 9].  

Θ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και των μζςων μαηικισ επικοινωνίασ ςτον 20ο αιϊνα, 

ςυντζλεςε ςτθν ευρεία διάδοςθ των πολιτιςτικϊν προϊόντων. Ενϊ οι πολιτιςτικζσ 

απαιτιςεισ των κατϊτερων τάξεων αυξάνονται, νζα πολιτιςμικά προϊόντα ευρείασ 

απιχθςθσ και κατανάλωςθσ, αλλά και αμφίβολθσ ποιότθτασ, ζρχονται να καλφψουν το 

κενό. Θ ζννοια τθσ μαηικισ κουλτοφρασ κακορίηεται από τθν εμπορευματοποιθμζνθ 

παραγωγι πολιτιςμικϊν προϊόντων. Τα παραγόμενα προϊόντα είναι ςυχνά 

πανομοιότυπα, και προβάλουν μια εξιδανικευμζνθ εικόνα τθσ πραγματικότθτασ, 

ενιςχφοντασ ζτςι αντιδθμοκρατικζσ τάςεισ [10]. 
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Αγορά Τζχνθσ 
 

Θ αγορά τζχνθσ αποτελεί οικονομικι και καλλιτεχνικι ζννοια, θ οποία περιγράφει το 

ςφνολο των ατόμων και κεςμϊν που αςχολοφνται με τθν εμπορικι εκμετάλλευςθ τθσ 

τζχνθσ [11]. Ωσ αγορά, κακορίηει τισ τιμζσ ςτα προϊόντα τζχνθσ και ςτα άλλα ζργα 

τζχνθσ, ενϊ οι πλειςτθριαςμοί ζργων τζχνθσ από εξειδικευμζνουσ οίκουσ όπωσ π.χ. 

Sotheby’s, Christie’s, κλπ. κακορίηουν τισ τιμζσ ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ 

προςφοράσ και ηιτθςθσ. Οι γκαλερί τζχνθσ, οι ζμποροι κακϊσ και οι περιοδικζσ 

εκκζςεισ, φζρνουν ςε επαφι τουσ καλλιτζχνεσ με τουσ αγοραςτζσ, τόςο ιδιϊτεσ όςο και 

φορείσ (Μουςεία, Διμουσ, Νομαρχίεσ) αλλά και το Δθμόςιο τομζα. Επιπροςκζτωσ, θ 

χορθγία είναι μία άλλθ μορφι οικονομικισ παρζμβαςθσ ςτθν καλλιτεχνικι παραγωγι 

[11].  

Ριςτεφεται ότι θ αφξθςθ του κφρουσ των καλλιτεχνϊν ιρκε με τθν Λταλικι Αναγζννθςθ. 

Εκείνθ τθν εποχι, οι πιο διάςθμοι καλλιτζχνεσ ζφταναν ςτο επίπεδο των ποιθτϊν και 

φιλοςόφων. Οι ευγενείσ άρχιςαν να ςυλλζγουν ζργα τζχνθσ μαηί με αντίκεσ και άλλα 

πολφτιμα αντικείμενα. Οριςμζνεσ πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ, μάλιςτα, ζγιναν κζντρα του 

εμπορίου τζχνθσ. Ραραδείγματοσ χάρθ, το 1540 ηοφςαν ςτθν Αμβζρςα 300 ηωγράφοι 

και χαράκτεσ ςε ςφνολο 60.000 κατοίκων. Ωσ αποτζλεςμα, θ ςυναλλαγι και το εμπόριο 

τζχνθσ να τθν οδθγιςουν ςε αξιοςθμείωτθ οικονομικι άνκθςθ [11].  

Κατά τον 17ο αιϊνα ζγινε το Άμςτερνταμ εμπορικό κζντρο τζχνθσ. Τον 19o αιϊνα 

άρχιςαν ςτο Ραρίςι να εκκζτουν ςτο κοινό τθ δουλειά των καλλιτεχνϊν και να γράφουν 

κριτικζσ που δθμοςιεφεται ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά. Ζτςι, θ δραςτθριότθτα των 

καλλιτεχνϊν δεν υπόκειτο ςε ακαδθμαϊκοφσ ελζγχουσ ολοζνα και περιςςότερο και 

επζτρεπε ςε κάποιουσ καλλιτζχνεσ να ηουν άνετα και ςε άλλουσ να ηουν φτωχικά ωσ 

«μποζμ», όπωσ ςυνζβθ ςτθν περίπτωςθ του Βαν Γκογκ ςτθν οποία αναφερκικαμε πιο 

πάνω.  

Σε αυτό το περιβάλλον όπου θ καλλιτεχνικι και οικονομικι «αξία» ενόσ ζργου δε 

μποροφςε να εγγυθκεί το πϊσ και το πότε κα εξελιςςόταν ςτα επόμενα χρόνια, 

αναπτφχκθκε μια νζα επιχειρθματικι δραςτθριότθτα: αυτι του μαικινα (δθλ. του 
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προςτάτθ καλλιτεχνϊν), που «ςτοιχθμάτιηε» ςε ζναν νζο καλλιτζχνθ και τον ςτιριηε 

ϊςτε να ζχει ο ίδιοσ όφελοσ μελλοντικά. Ραραδείγματοσ χάρθ, αυτόσ ιταν ο ρόλοσ του 

Ambroise Vollard για κάποιουσ καλλιτζχνεσ, μεταξφ των οποίων και ο Ρικάςο [12]. 

Είναι ςιμερα θ εποχι μασ κατάλλθλθ για μεγάλεσ αλλαγζσ ςτο χϊρο του εμπορίου τθσ 

τζχνθσ και ειδικότερα τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ; Φαίνεται πωσ ναι. Είναι θ πρϊτθ 

φορά που θ τζχνθ μπορεί να βγει από τισ γκαλερί, τα μουςεία και τισ ιδιωτικζσ 

ςυλλογζσ και να γίνει κτιμα όλο και περιςςότερων ανκρϊπων. Χωρίσ να υπάρχουν 

εκπτϊςεισ ςτα καλλιτεχνικά και ακαδθμαϊκά κριτιρια, δίνεται, επιτζλουσ, θ 

δυνατότθτα ςε νζουσ καλλιτζχνεσ να δείξουν τθ δουλειά τουσ και να επικοινωνιςουν 

με τουσ καυμαςτζσ τθσ τζχνθσ τουσ. Θ ηωγραφικι, και γενικότερα οι εικαςτικζσ τζχνεσ, 

βγαίνουν από τα αυςτθρά ςυντεχνιακά περιβάλλοντα (Σχολζσ Καλϊν Τεχνϊν, μουςεία, 

γκαλερί, τεχνοκριτικοί, επιμελθτζσ εκκζςεων, ζμποροι και μεςάηοντεσ, Κζντρα Τζχνθσ, 

ζφοροι Μουςείων, εκτιμθτζσ ζργων τζχνθσ κλπ.) και τθν αδιαφάνεια, που λειτουργεί 

εριμθν των καλλιτεχνϊν και του κοινοφ.  

Θ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ τα τελευταία χρόνια, και θ χριςθ των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ από μεγάλο αρικμό χρθςτϊν, δίνει για πρϊτθ φορά τθν ευκαιρία 

ςυμμετοχισ και παρζμβαςθσ όλων των κοινωνικϊν ςτρωμάτων ςτθ διαμόρφωςθ των 

χαρακτθριςτικϊν που προςδιορίηουν και κακορίηουν τθν τζχνθ. Επιπλζον, ο χριςτθσ 

δεν είναι μόνο καταναλωτισ πολιτιςμικϊν προϊόντων, αλλά ςυμμετζχει και ο ίδιοσ 

δθμιουργϊντασ ι παράγοντασ κάποιο είδοσ τζχνθσ [34]. 

Θ ανάγκθ των φορζων πολιτιςμοφ για προςαρμογι ςτα νζα δεδομζνα, ακολουκϊντασ 

τθν τεχνολογία, δθμιουργεί νζεσ προκλιςεισ και ανάγκεσ για ζνα πιο φιλικό και προςιτό 

προσ το κοινό χαρακτιρα. Θ χριςθ, για παράδειγμα, των κοινωνικϊν δικτφων ωσ 

εργαλείο μάρκετινγκ, δεν αφινει ανεπθρζαςτουσ τουσ φορείσ πολιτιςμοφ. Κακϊσ 

δθμιουργοφνται πολλζσ νζεσ εικαςτικζσ ομάδεσ μζςα από αυτά, θ ανάγκθ για προβολι 

τουσ αυξάνεται, κακϊσ αυξάνεται και θ ανάγκθ των δθμιουργϊν για νζουσ τρόπουσ 

ζκφραςθσ, δθμιουργίασ, ςυνεργαςίασ, προβολισ, και ςυμμετοχισ ςε εκκζςεισ. Ζτςι 

προςελκφονται νζοι χριςτεσ – κοινό, με πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ πολιτιςτικοφ 

περιεχομζνου, οι οποίεσ πριν δεν υπιρχαν. 
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Το ερϊτθμα που δθμιουργείται είναι εάν οι χριςτεσ αυτοί (των κοινωνικϊν δικτφων) 

κα παραμείνουν «κεατζσ», ι από «πακθτικοί χριςτεσ» κα γίνουν «πραγματικοί 

επιςκζπτεσ». Εάν, δθλαδι, ο υψθλόσ βακμόσ διάδραςθσ των κοινωνικϊν δικτφων 

μπορεί να επιδράςει κετικά ςτο ενδιαφζρον των χρθςτϊν, προκαλϊντασ αφξθςθ τθσ 

επιςκεψιμότθτασ των εικαςτικϊν χϊρων κατά τθν διάρκεια των εκκζςεων. 

Ραρατθροφμε, επίςθσ, ότι τα τελευταία χρόνια, όλο και περιςςότεροι χϊροι τζχνθσ 

(κυρίωσ μουςεία), δθμιουργοφν, εκτόσ από τισ ιςτοςελίδεσ και τα προφίλ τουσ ςτα 

διάφορα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, και εφαρμογζσ (applications), ειδικά για χριςθ 

ςε ςυςκευζσ κινθτισ τθλεφωνίασ (mobile devices). Στουσ επιςκζπτεσ των ιςτοςελίδων 

των χϊρων τζχνθσ και των προφίλ τουσ ςτα κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ προτείνεται να 

κατεβάςουν τθν αντίςτοιχθ εφαρμογι, θ οποία εξυπθρετεί τουσ ςκοποφσ και τουσ 

ςτόχουσ των χϊρων τζχνθσ. Αυτοί ςκοπεφουν κυρίωσ ςτθν προςζλκυςθ και ςτθν 

εμπλοκι των επιςκεπτϊν του χϊρου, χωρίσ όμωσ να περιορίηονται μόνο ςε αυτά.  

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται ςτουσ χριςτεσ θ αίςκθςθ πωσ ςυμμετζχουν ςε ζνα γεγονόσ 

και δεν νιϊκουν ότι παραμζνουν απλοί παρατθρθτζσ – επιςκζπτεσ.  

Στθν παροφςα εργαςία, προτείνεται θ δθμιουργία μιασ ιςτοςελίδασ – εφαρμογισ 

ιςτολογίου, θ οποία κα δίνει ςτον επιςκζπτθ ενόσ χϊρου τζχνθσ (πχ. μουςείο, γκαλερί, 

κλπ.) τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχει ενεργά ςε μια διαδικαςία αξιολόγθςθσ των 

εκκεμάτων, αλλά και να επικοινωνεί με το χϊρο τζχνθσ και άλλουσ επιςκζπτεσ, 

εκφζροντασ και ςυηθτϊντασ τθν άποψι του. Ο επιςκζπτθσ του χϊρου κα ζχει 

πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα είτε μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, είτε με χριςθ τθσ 

κινθτισ ςυςκευισ (smartphone, tablet) που διακζτει.  

 

 

Νζεσ προκλιςεισ 
 

Οι εξελίξεισ ςτον τομζα των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) τα 

τελευταία χρόνια είναι ραγδαίεσ, με αποτζλεςμα τθν διείςδυςι τουσ ςτθν 
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κακθμερινότθτά μασ και τθ μεγάλθ επίδραςι τουσ, τόςο ςτον τρόπο που 

επικοινωνοφμε αλλά και τθν ίδια τθ φφςθ τθσ επικοινωνίασ μασ.  

Ρλζον, γινόμαςτε μάρτυρεσ τθσ ταχείασ επζκταςθσ και διάδοςθσ τθσ τεχνολογίασ. Σε 

αυτό ςυνζβαλε και θ ανάπτυξθ νζων υπθρεςιϊν, μζςα από τισ δυνατότθτεσ που 

προςφζρει το Web 2.0.. Ο όροσ «social software» αναφζρεται ςε αυτά τα εργαλεία, 

όπωσ Blocks, wikis, ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ, εφαρμογζσ διαμοιραςμοφ 

πολυμζςων, τα οποία υποςτθρίηουν τθ δθμιουργία και διάδραςθ μεταξφ ομάδων και 

κοινοτιτων, ανοιχτϊν ςε όποιον κζλει να ςυμμετζχει, ενϊ οι χριςτεσ βρίςκονται μαηί 

για να ςυνεργαςτοφν, να μάκουν και να οικοδομιςουν τθ γνϊςθ [40]. 

Μια από τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει το Web 2.0, είναι και αυτι τθσ ανάπτυξθσ 

διαδικτυακϊν εφαρμογϊν, ζχοντασ τον χριςτθ ςτο κζντρο του ςχεδιαςτικοφ του 

προγραμματιςμοφ, του οποίου το περιεχόμενο εξαρτάται από αυτόν. Ζτςι, δίνει ςτον 

χριςτθ τθν δυνατότθτα να εκτελεί εργαςίεσ και να δθμιουργεί περιεχόμενο ςτο 

περιβάλλον του, χωρίσ να είναι απαραίτθτο να ζχει εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, όπωσ για 

παράδειγμα ςτισ ιςτοςελίδεσ YouTube, Flickr, ι Wikipedia [40, 41]. Σφμφωνα με τθν 

Julita Vassileva [41], ο χριςτθσ είναι ζνασ θκοποιόσ, εγωκεντρικόσ και ορκολογιςτισ (με 

τθν οικονομικι ζννοια του όρου), αλλά ςυχνά δρα και ςυνειςφζρει αλτρουιςτικά.  

Κακϊσ ο αρικμόσ των ιςτοςελίδων κοινωνικι δικτφωςθσ (social media) 

πολλαπλαςιάηεται, το επίκεντρο του Web 2.0 είναι θ υποςτιριξθ των χρθςτϊν για 

διαςφνδεςθ, επικοινωνία και ςυνεργαςία μεταξφ τουσ, ωσ ςυνζπεια και τθσ αφξθςθσ 

των εφαρμογϊν (applications) που δθμιουργοφνται ολοζνα και περιςςότερεσ και για 

πιο εξειδικευμζνουσ ςκοποφσ [13, 41].  

Θ εξάπλωςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν αγορά, ζχει οδθγιςει το καταναλωτικό κοινό 

ςτθ δυνατότθτα απόκτθςθσ των απαιτοφμενων τεχνολογιϊν, όπωσ υπολογιςτζσ, 

ζξυπνεσ ςυςκευζσ κινθτισ τθλεφωνίασ (smartphones), φορθτζσ ςυςκευζσ (tablets) και 

άλλα. Ραγκόςμια ζρευνα του GlobalWebIndex, για το 2014 *39+ αποκαλφπτει ότι 8 

ςτουσ 10 χριςτεσ του Internet χρθςιμοποιοφν για τθν επικοινωνία τουσ «ζξυπνα 

κινθτά» (smartphones). Τα «ζξυπνα κινθτά» (smartphones) δεν αποτελοφν απλά ζνα 
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μζςο επικοινωνίασ, αλλά και ζνα εργαλείο κοινωνικισ δικτφωςθσ, διότι δίνουν τθ 

δυνατότθτα διαμοιραςμοφ ςε πραγματικό χρόνο κειμζνου, εικόνασ, ιχου, βίντεο, κλπ.  

Οι δυνατότθτεσ διαμοιραςμοφ που προςφζρουν τα κοινωνικά δίκτυα μποροφν να 

αξιοποιθκοφν από τουσ φορείσ πολιτιςμοφ (μουςεία, γκαλερί, εικαςτικζσ ομάδεσ, 

μουςικά γκρουπ, και άλλεσ ομάδεσ), προκειμζνου να προςελκφςουν νζουσ επιςκζπτεσ, 

πζρα από τουσ φυςικοφσ χϊρουσ τουσ, και ιδίωσ κοινό μικρότερθσ θλικίασ, οι οποίοι 

είναι – το πιο πικανό – κάτοχοι και κακθμερινοί χριςτεσ κινθτϊν ςυςκευϊν, 

προςφζροντασ νζεσ εμπειρίεσ και καινοφργια πολιτιςτικά προϊόντα.  

Σφμφωνα με τον Jose de la Pena Aznar, ςτο άρκρο του «Sirven para algo las redes 

sociales en el sector cultural?» («Εξυπθρετοφν ςε κάτι τα κοινωνικά δίκτυα ςτον τομζα 

του πολιτιςμοφ;») [13], εκτιμάται ότι για το ζτοσ 2014, όςοι πλοθγοφνται παγκοςμίωσ 

ςτο Διαδίκτυο, αφιερϊνουν το 18% ςτου χρόνου τουσ ςτα κοινωνικά δίκτυα. Το 70% 

από αυτοφσ ζχει προφίλ ςε κάποιο κοινωνικό δίκτυο και για τουσ χριςτεσ του 

διαδικτφου θλικίασ από 16 ωσ 24 ετϊν το ποςοςτό αυξάνει ςτο 94,5% [13]. Αντίςτοιχα, 

ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, από μετριςεισ που ζγιναν τον Λοφνιο του 2016, ανάμεςα ςτα 28 

μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το 80,1% (65,6% ςτθν Ελλάδα) ιταν χριςτεσ του 

διαδικτφου, ενϊ το 48% (46,4% ςτθν Ελλάδα) του πλθκυςμοφ, είναι ςυνδρομθτζσ ςτο 

Facebook [45]. 

Ππωσ υποςτθρίηει θ Bonita M. Kolb ςτο βιβλίο τθσ «Marketing for Cultural 

Organizations» [14], oι φορείσ πολιτιςμοφ χρθςιμοποιοφν το μάρκετινγκ από το 1970 

προκειμζνου να ενθμερϊςουν τουσ πικανοφσ πελάτεσ τουσ για τισ δράςεισ τουσ. 

Ρρόκειται για απλι μορφι μονόδρομθσ, επικοινωνίασ, θ οποία χωρίσ να παρζχει 

τεκμθριωμζνεσ πλθροφορίεσ, κεωροφνταν αρκετι για εκείνθ τθν εποχι [14]. 

Οι τεχνολογικζσ και κοινωνικζσ αλλαγζσ όμωσ, ζχουν κάνει αυτοφ του είδουσ τθν 

επικοινωνία παρωχθμζνθ. Οι φορείσ πολιτιςμοφ κα πρζπει να αναπτφξουν μια νζα 

ςτρατθγικι μάρκετινγκ βαςιηόμενθ ςτθν αμφίδρομθ επικοινωνία με τον πελάτθ - 

χριςτθ. 

Μζχρι πρόςφατα, οι φορείσ πολιτιςμοφ διζκεταν διαδικτυακι παρουςία πικανότατα 

μόνο μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τουσ, ςτθν οποία παρουςίαηαν τισ δράςεισ και το ζργο 
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τουσ, ενθμερϊνοντασ ζτςι το κοινό τουσ. Τα τελευταία, όμωσ, χρόνια θ παρουςία τουσ 

ςτα κοινωνικά δίκτυα αποτελεί πλζον πραγματικότθτα. Πλο και περιςςότεροι φορείσ 

πολιτιςμοφ χρθςιμοποιοφν τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και δθμιουργοφν προφίλ ςε 

Facebook, Twitter, YouΤube, LinkedIn, Instagram, κλπ., όχι μόνο για να διαφθμίςουν τισ 

δράςεισ τουσ, αλλά και για να επικοινωνοφν με τουσ επιςκζπτεσ τουσ και με χριςτεσ 

που τουσ ακολουκοφν, ϊςτε να μοιράηονται μαηί τουσ τισ εμπειρίεσ τουσ, να 

ςχολιάηουν, να ςυνεργάηονται και να δθμιουργοφν, πζρα από τα φυςικά όρια του 

χϊρου τουσ *44+. 

Οι διάφοροι φορείσ πολιτιςμοφ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ ποιεσ διαδικαςίεσ 

μποροφν να διαχειριςτοφν από κοινοφ με τουσ χριςτεσ, είτε πρόκειται για εςωτερικζσ ι 

εξωτερικζσ. Οριςμζνεσ από αυτζσ κα μποροφςαν να περιλαμβάνουν από τθν εμπλοκι 

των χρθςτϊν ςτον ετιςιο προγραμματιςμό των εκδθλϊςεϊν τουσ, ωσ και τθ ςυμμετοχι 

τουσ ςτισ ίδιεσ τισ εκκζςεισ, ςυνειςφζροντασ πχ. οικονομικά. Δίνεται ζτςι θ δυνατότθτα 

του χριςτθ, ζχοντασ τα απαραίτθτα εργαλεία, να ςυμμετζχει ενεργά ςε ςυλλογικζσ 

διαδικαςίεσ δθμιουργίασ.  

Άλλωςτε, νζεσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ, όπωσ θ ςυλλογικι χρθματοδότθςθ 

(crowdfunding), αλλά και θ ςυλλογικι δθμιουργία (crowdsourcing) αναπτφχκθκαν και 

εξελίχκθκαν μζςα από τα κοινωνικά δίκτυα.  

Ζτςι, κατζςτθ πλζον δυνατι θ πραγματοποίθςθ περιςςότερων ςχεδίων πολλϊν 

πολιτιςτικϊν φορζων, όπωσ για παράδειγμα θ εκςτρατεία τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ 

Βζροιασ «Μαηί κα ανάψουμε τα φϊτα»3 για τον εκςυγχρονιςμό των εγκαταςτάςεϊν 

τθσ, και θ πρωτοβουλία Art Basel & Kickstarter4 για τθν εφρεςθ καλλιτεχνϊν. 

Συνεπϊσ, τα κοινωνικά δίκτυα αποτελοφν πλζον ζνα νζο τόπο κοινισ ςυλλογικισ 

δθμιουργίασ. Οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ τα τελευταία χρόνια ζχουν προκαλζςει τόςεσ 

αλλαγζσ ςτθν κακθμερινότθτά μασ, όςεσ και ςτθν οργάνωςθ και διαχείριςθ των 

πολιτιςτικϊν φορζων, αλλά και ςτον τρόπο που αυτοί αλλθλεπιδροφν με το κοινό τουσ. 

Ωσ αποτζλεςμα, ζχουμε νζεσ μορφζσ δθμιουργίασ, παραγωγισ και πολιτιςτικισ 

                                                           

3
 http://support.libver.gr/?lang=el  

4
 https://www.artbasel.com/about/projects/detail/-1#-3112  

http://support.libver.gr/?lang=el
https://www.artbasel.com/about/projects/detail/-1#-3112
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διαχείριςθσ, εμπλζκοντασ, μζςω των κοινωνικϊν δικτφων, μεγάλο αρικμό ατόμων από 

διαφορετικζσ κοινωνικζσ τάξεισ, με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ πιο ανοιχτοφ και πιο 

ςυμμετοχικοφ πολιτιςμοφ [15].  

 

Θ ςθμερινι πραγματικότθτα 
 

Χωρίσ αμφιβολία, θ τεχνολογικι ανάπτυξθ των τελευταίων ετϊν ζχει επθρεάςει 

δραςτικά τον τρόπο που οι χϊροι τζχνθσ λειτουργοφν, δίνοντασ χϊρο ςε ανεξάρτθτεσ 

εικαςτικζσ ομάδασ. Ρολλζσ από αυτζσ τισ ομάδεσ δθμιουργοφνται μζςα από τα 

κοινωνικά δίκτυα, διεκδικϊντασ χϊρουσ ζκφραςθσ, όπωσ οι γκαλερί και τα μουςεία, 

προκειμζνου να πραγματοποιιςουν τα «όνειρα» και τα ςχζδιά τουσ. 

Στθν ετιςια αναφορά τθσ ζρευνασ Nesta (National Endowment for Science, Technology 

and the Arts) με τίτλο «Digital Culture 2015: How arts and cultural organisations in 

England use technology» [36], φορείσ και οργανιςμοί πολιτιςμοφ ςτθν Αγγλία 

ανταποκρίνονται ςτθν ανάγκθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ για αλλαγι από τουσ 

υπολογιςτζσ γραφείου, ςε κινθτζσ ςυςκευζσ. Ζτςι, το 2013 το 33% αυτϊν, με παρουςία 

ςτο Διαδίκτυο είχαν κάνει και χριςθ από κινθτι ςυςκευι, το 2014 το ποςοςτό αυτό 

αυξάνεται λίγο παραπάνω από το μιςό (55%), ενϊ το 2015 ςυνεχίηει με μικρι ανοδικι 

πορεία, φτάνοντασ ςτο 59%. Διαπιςτϊνεται, ζτςι, θ ανάγκθ για προςαρμογι των 

καταςκευαςτϊν ςυςκευϊν κινθτισ τθλεφωνίασ ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ των 

καταναλωτϊν, θ πλειοψθφία των οποίων (88%) φαίνεται να ζχουν βελτιςτοποιιςει τισ 

ςυςκευζσ τουσ [36]. 

Σφμφωνα με τισ Μαρία Οικονόμου και Ελπινίκθ Μεϊντάνι, ςτο άρκρο τουσ «Promising 

beginning? Evaluating museum mobile phone apps», [16], «θ χριςθ των εφαρμογϊν 

των κινθτϊν, ανοίγει νζουσ διαφλουσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτα πολιτιςτικά ιδρφματα 

και ςτουσ χριςτεσ, θ οποία επεκτείνεται ςτον προςωπικό τουσ χϊρο, αλλά και πζρα 

από τα όρια των τοίχων ενόσ μουςείου» [16]. 

Ιδθ, από το 2009, τα μουςεία ζχουν αρχίςει να ειςάγουν τισ εφαρμογζσ κινθτϊν 

ςυςκευϊν ςτισ υπθρεςίεσ που προςφζρουν ςτουσ επιςκζπτεσ τουσ. Αυτοί, με τθ ςειρά 
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τουσ, ζχουν τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουν τθν εφαρμογι μζςω τθσ προςωπικισ 

τουσ ςυςκευισ, με τθν οποία είναι εξοικειωμζνοι, όχι μόνο κατά τθν διάρκεια τθσ 

επίςκεψισ τουσ ςτο χϊρο του μουςείου αλλά και πριν και μετά. Αυτι θ δυνατότθτα τθσ 

προςζγγιςθσ των χρθςτϊν ςε ςυνκικεσ και ςε περιβάλλον τθσ επιλογισ τουσ ανοίγει 

νζεσ προοπτικζσ επικοινωνίασ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου τόςο για διά βίου μάκθςθ 

όςο και για εκπαιδευτικι ψυχαγωγία. Επιπλζον, οι χριςτεσ είναι πλζον ςυνδεδεμζνοι 

ςε ζνα ευρφ δίκτυο που περιλαμβάνει, εκτόσ από τθν ζνα-προσ-ζνα επικοινωνία με τον 

πολιτιςτικό φορζα, και τθν κοινωνικι δικτφωςθ και τθ δθμιουργία κοινοτιτων κοινοφ 

πολιτιςτικοφ περιεχομζνου μεταξφ των χρθςτϊν [17, 43].  

Αναπτφςςεται, ζτςι, ζνα νζο μοντζλο ενόσ πιο εκδθμοκρατιςμζνου πολιτιςτικοφ 

οργανιςμοφ, το οποίο δίνει ζμφαςθ ςε διαφορετικοφσ τφπουσ επικοινωνίασ, ςε 

διαφορετικά ακροατιρια και με διαφορετικοφσ τρόπουσ. Πςο λοιπόν θ τεχνολογία 

αναπτφςςεται, τόςεσ περιςςότερεσ γίνονται και οι δυνατότθτεσ πειραματιςμοφ με 

διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ και πρακτικζσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν, 

προςελκφοντασ νζουσ επιςκζπτεσ ι ενκαρρφνοντασ τουσ υπάρχοντεσ να ςυμμετζχουν 

ενεργά και διαδραςτικά [43].  

Για παράδειγμα, το Colombus Museum of Art5 ςτο Οχάιο των Θνωμζνων Ρολιτειϊν, 

χρθςιμοποίθςε τθν εφαρμογι διαμοίραςθσ φωτογραφιϊν και βίντεο Instagram6για να 

εμπνεφςει και να ενκαρρφνει τουσ χριςτεσ να εκκζςουν τισ φωτογραφίεσ που είχαν 

τραβιξει με χριςθ των κινθτϊν ςυςκευϊν τουσ ςτθν ζκκεςθ με τίτλο «Mobile photo 

Now»7 που εγκαινιάςτθκε τον Φεβρουάριο του 2015. Οι χριςτεσ του Instagram είχαν 

τζςςερα κζματα και τζςςερισ εβδομάδεσ για να ςυμμετζχουν ςτζλνοντασ τισ 

φωτογραφίεσ τουσ. Κεωρείται μια από τισ μεγαλφτερεσ εκκζςεισ κινθτισ φωτογραφίασ, 

μιασ και από τισ 45.000 φωτογραφίεσ που ςυγκεντρϊκθκαν, επελζγθςαν τελικά 320 

φωτογραφίεσ για ζκκεςθ από 240 χριςτεσ. Αυτόσ ο διαγωνιςμόσ ζδωςε «φωνι» ςε 

                                                           

5
 https://www.columbusmuseum.org/  

6
 Το Instagram είναι μια online mobile photo-sharing, video-sharing, και social networking ςπηπεζία, η 

οποία δίνει ηη δςναηόηηηα ζηοςρ σπήζηερ να ηπαβήξοςν εικόνα και βίνηεο, και να ηο μοιπαζηούν είηε 

δημόζια είηε ιδιωηικά μέζω ηηρ ίδιαρ εθαπμογήρ, καθώρ επίζηρ και με άλλα κοινωνικά δίκηςα, όπωρ 

Facebook, Twitter, Tumblr, and Flickr. 
7
 https://members.columbusmuseum.org/mobilephotonow/  

https://www.columbusmuseum.org/
https://members.columbusmuseum.org/mobilephotonow/
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ταλαντοφχουσ, μθ επαγγελματίεσ φωτογράφουσ, αναδεικνφοντασ τθν δφναμθ των 

κοινωνικϊν δικτφων και των ςυςκευϊν κινθτισ τθλεφωνίασ ωσ μζςο ζκφραςθσ και 

επικοινωνίασ [17, 18, 19].  
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Ραραδείγματα εφαρμογϊν 
 

Λςτοςελίδεσ για τζχνθ περιλθπτικά 

 

Γενικά, για τθν τζχνθ υπάρχουν εκατοντάδεσ ιςτοςελίδεσ όπου μπορεί να περιθγθκεί 

κάποιοσ. Τον τελευταίο καιρό, είναι πολφ δθμοφιλι τα κοινωνικά δίκτυα που αφοροφν 

τθν τζχνθ, όπου οι καλλιτζχνεσ, παρουςιάηοντασ τθν δουλειά τουσ, μποροφν να κάνουν 

ομάδεσ με φίλουσ, με ζργα που τουσ αρζςουν άλλων καλλιτεχνϊν, να πουλιςουν ζργα 

τουσ ι και να αγοράςουν διαδικτυακά *46, 47]. 

Οριςμζνεσ από αυτζσ είναι: 

 https://www.saatchiart.com/  

Θ ιςτοςελίδα αυτι, αποτελεί ζνα κοινωνικό δίκτυο για τζχνθ, θ οποία προςφζρει 

Online υπθρεςίεσ πϊλθςθσ ζργων τζχνθσ. Οι χριςτεσ, είναι είτε καλλιτζχνεσ οι 

οποίοι ζχουν τθν δυνατότθτα να πουλιςουν τα ζργα τουσ, είτε αγοραςτζσ, οι οποίοι 

ενδιαφζρονται να αγοράςουν ζργα τζχνθσ. Ο κάκε χριςτθσ δθμιουργεί το προφίλ 

του, ενϊ οι καλλιτζχνεσ ανεβάηει εικόνεσ των προσ πϊλθςθ ζργων του (εικόνα 1). 

 

https://www.saatchiart.com/
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 http://useum.org/ 

Αντίςτοιχα, θ ιςτοςελίδα «useum.org» είναι ζνα μουςείο τζχνθσ, το οποίο 

προςπακεί να φζρει μαηί μουςεία και γκαλερί με καλλιτζχνεσ και φιλότεχνουσ, 

αξιοκρατικά. Αναγνωρίηει τθ δφναμθ τθσ ψθφιακισ εποχισ και τθ δφναμθ των 

«followers» και «Likes», θ οποία κα είναι, τόςο ιςχυρι ςε λίγο καιρό, όςο των 

κριτικϊν τζχνθσ. Και εδϊ προςφζρονται υπθρεςίεσ πϊλθςθσ ζργων. Οι χριςτεσ, είτε 

είναι καλλιτζχνεσ είτε φιλότεχνοι, μποροφν να ςυμμετζχουν ανακαλφπτοντασ ζργα 

τζχνθσ, αξιολογϊντασ τα, και να μοιραςτοφν τα αγαπθμζνα τουσ ςτζλνοντασ 

θλεκτρονικζσ κάρτεσ (εικόνα 2). 

Εικόνα 1. Ρθγι: www.saatchiart.com ΕΙΚΟΝΑ 1. ΡΗΓΗ: WWW.SAATCHIART.COM 

http://useum.org/
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ΕΙΚΟΝΑ 2. ΡΗΓΗ: HTTP://USEUM.ORG/ 

 

Γενικά εφαρμογζσ για τζχνθ 

 

Αξιοςθμείωτο είναι ότι θ Tate Gallery του Λονδίνου, ζχει δθμιουργιςει 24 εφαρμογζσ 

για κινθτζσ ςυςκευζσ. Μια από αυτζσ, θ «Tate Guide to Modern Art Terms» (εικόνα 3), 

περιζχει ζνα εικονικό λεξικό με καλλιτεχνικοφσ όρουσ, παροτρφνει τουσ χριςτεσ να 

μοιραςτοφν τθν άποψι τουσ για τθν τζχνθ μζςω Twitter και Facebook, και να 

δθμιουργιςουν λίςτεσ αγαπθμζνων όρων, κακιςτϊντασ τθν απαραίτθτθ ςυνοδεία κατά 

τθν επίςκεψι τουσ ςτο χϊρο τθσ *27+. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3. ΡΗΓΗ: WWW.TATE.ORG.UK 

 

Ακόμα, το MoMA (Museum of Modern Art) τθσ Νζασ Υόρκθσ, ζχει δθμιουργιςει 

ςυνολικά 5 εφαρμογζσ. Μια από αυτζσ (εικόνα 4) «MoMA Books» αποτελεί τθν 

ψθφιοποιθμζνθ βιβλιοκικθ των εκδόςεων του μουςείου, με δυνατότθτεσ 

προεπιςκόπθςθσ δείγματοσ του περιεχομζνου, κατεβάςματοσ και ανάγνωςθσ από το 

κινθτό κατόπιν αγοράσ [28]. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4. ΡΗΓΗ: HTTPS://ITUNES.APPLE.COM/US/APP/MOMA-BOOKS/ID423391398?MT=8 
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Ελλθνικζσ ιςτοςελίδεσ τζχνθσ 

 

 Μουςείο Μπενάκθ: Μζςα από τθν ιςτοςελίδα του, προςφζρεται ζνα 

εκπαιδευτικό παιχνίδι8, όπου ο χριςτθσ, ακολουκϊντασ τισ διαδοχικζσ ςελίδεσ 

με εικόνα, ιχο και κείμενο μακαίνει για ζναν ςπουδαίο Ζλλθνα καλλιτζχνθ. Θ 

ιςτοςελίδα όμωσ δεν είναι προςαρμοςμζνθ για κινθτζσ ςυςκευζσ, ϊςτε να 

μπορεί να είναι εφκολα αναγνϊςιμθ ςε αυτζσ. 

 Ινςτιτοφτου Σφγχρονθσ ελλθνικισ Τζχνθσ9: Σφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν 

ιςτοςελίδα του, πρόκειται για «ψθφιακι πλατφόρμα, θ οποία δθμιουργικθκε 

με τθν πολφτιμθ υποςτιριξθ του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ (www.snf.org) για 

να καλφψει τισ ανάγκεσ πλθροφόρθςθσ των χρθςτϊν του Διαδικτφου ςε κζματα 

ςχετικά με τθν τζχνθ ςτθν Ελλάδα από το 1945 ζωσ ςιμερα. Περιζχει μζροσ του 

τεκμθριωμζνου αρχειακοφ υλικοφ τθσ κεντρικισ βάςθσ δεδομζνων του iset, ςε 

δίγλωςςθ ζκδοςθ. Σο περιεχόμενό τθσ κα τροφοδοτείται με νζο τεκμθριωμζνο 

υλικό, ςε μθνιαία βάςθ. Οι επιςκζπτεσ τθσ Ψθφιακισ Πλατφόρμασ μποροφν να 

ζχουν πρόςβαςθ ςτισ ακόλουκεσ ψθφιακζσ ςυλλογζσ: 

- Καλλιτέχνεσ: βιογραφικά ςθμειϊματα, φωτογραφίεσ ζργων, εκκζςεισ 

(θ αναηιτθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτισ Biennale, Foires κλπ γίνεται ςτισ 

Ομαδικζσ Εκκζςεισ), βιβλία, κατάλογοι, αποδελτίωςθ 

δθμοςιευμάτων ςτον Σφπο.  

- Συγγραφείσ: βιογραφικά ςτοιχεία, τίτλοι βιβλίων, αποδελτιϊςεισ 

δθμοςιευμάτων ςτον Σφπο.  

- Εκθέςεισ: προςκλιςεισ, δελτία τφπου, κατάλογοι.  

- Φορείσ: ιςτορικό και δραςτθριότθτα. 

- Βιβλιοθήκη: βιβλιογραφικζσ πλθροφορίεσ για κεματικζσ εκδόςεισ, 

μονογραφίεσ καλλιτεχνϊν και καταλόγουσ εκκζςεων.  

                                                           

8
 http://www.benaki.gr/electronic_game_gr.asp  

9
 http://dp.iset.gr/  

http://www.snf.org/
http://www.benaki.gr/electronic_game_gr.asp
http://dp.iset.gr/
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- Τφποσ: αποδελτιϊςεισ δθμοςιευμάτων από τον θμεριςιο και 

περιοδικό Σφπο». 

Βαςικό μειονζκτθμα τθσ ιςτοςελίδασ είναι θ μθ προςαρμογι τθσ για κινθτζσ 

ςυςκευζσ. 

 Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ10. Σφμφωνα με τθν ιςτοςελίδα του, 

ζχουν ψθφιοποιθκεί τα αντικείμενα του μουςείου, μζςω του Ευρωπαϊκοφ 

προγράμματοσ DCA (digitizing contemporary art)11, και περιλαμβάνει ςτο μενοφ 

τθσ το «Εικονικό Μουςείο»12, για τριςδιάςτατθ εικονικι ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ 

του μουςείου (εικόνα 5). Επίςθσ, ςε άλλο μενοφ, παρουςιάηονται τα 

αντικείμενα του μουςείου, κακϊσ και αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τουσ 

δθμιουργοφσ. 

 

 

                                                           

10
 http://www.mmca.org.gr/mmst/el/home.htm  

11
 http://www.dca-project.eu/  

12
 http://www.mmca.org.gr/museumst/ie2/virtual_museum.php  

 ΕΙΚΟΝΑ 5. ΡΗΓΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

http://www.mmca.org.gr/mmst/el/home.htm
http://www.dca-project.eu/
http://www.mmca.org.gr/museumst/ie2/virtual_museum.php
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Ελλθνικζσ Εφαρμογζσ Εικονικισ ξενάγθςθσ 

 

Μετά από εκτενι ζρευνα ςτο Διαδίκτυο, αλλά και ςτισ ιςτοςελίδεσ των Ελλθνικϊν 

Μουςείων Τζχνθσ και ιδιωτικϊν γκαλερί και ιδρυμάτων, θ μόνθ εφαρμογι που ζχει 

εντοπιςτεί είναι θ «Museum of Acropolis Guide Phone»13, ζνασ εικονικόσ ξεναγόσ του 

Μουςείου τθσ Ακρόπολθσ για κινθτζσ ςυςκευζσ με iOS (εικόνα 6). Γίνεται προςπάκεια, 

μζςω του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, για τθν ανάπτυξθ αντίςτοιχων εφαρμογϊν και για 

άλλα μουςεία τθσ χϊρασ [20]. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6. ΡΗΓΗ: HTTP://IAPPSHELLAS.GR 

  

                                                           

13
 http://iappshellas.gr/?p=2647  

http://iappshellas.gr/?p=2647
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Ξζνεσ ιςτοςελίδεσ και εφαρμογζσ εικονικϊν ξεναγιςεων για μουςεία 

 

Αν και θ πλειοψθφία των εφαρμογϊν για μουςεία, ζχουν αναπτυχκεί ςτισ Θνωμζνεσ 

Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ *15+, ξζνεσ ιςτοςελίδεσ και εφαρμογζσ εικονικϊν ξεναγιςεων 

που υπάρχουν είναι πάρα πολλζσ, και θ κάκε μία προςπακεί να προςφζρει ζνα 

παράκυρο ςτον κόςμο τθσ τζχνθσ.   

Ωσ μια αρκετά νζα και ενδιαφζρουςα, αναφζρεται αυτι του μουςείου Frida Kahlo14 ςτο 

Μεξικό. Το μουςείο διακζτει ςτθν ιςτοςελίδα του εφαρμογι εικονικισ ξενάγθςθσ 

(εικόνα 7), δίνοντασ τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να περιθγθκεί ςτουσ χϊρουσ του 

ςπιτιοφ που ζηθςε και ηωγράφιςε θ Frida Kahlo.  

 

ΕΙΚΟΝΑ 7. ΡΗΓΗ: HTTP://MUSEUFRIDAKAHLO.ORG.MX/ESP/1/EL-MUSEO/MULTIMEDIA/VISITA-VIRTUAL 

Σφμφωνα με τθν ιςτοςελίδα Mashable.com [21+ οι 5 καλφτερεσ εφαρμογζσ για iOS 

εικονικϊν ξεναγιςεων ςε χϊρουσ και ζργα μουςείων, είναι οι εξισ: 

1. Love Art: National Gallery, London (εικόνα 8) 

2. National Gallery of Victoria (εικόνα 9) 

                                                           

14
 http://www.museofridakahlo.org.mx/  

http://itunes.apple.com/us/app/love-art-national-gallery/id314566159?mt=%0D%0A%0D%0A8&uo=4
http://www.museofridakahlo.org.mx/
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3. Musée du Louvre (εικόνα 10) 

4. MoMA, The Museum of Modern Art (εικόνα 11) 

5. National Portrait Gallery (εικόνα 12) 

 

 

 ΕΙΚΟΝΑ 8. ΡΗΓΗ: MASHABLE.COM 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 9. ΡΗΓΗ: MASHABLE.COM 

http://itunes.apple.com/us/app/musee-du-louvre/id337339103?mt=8&uo=4
http://itunes.apple.com/us/app/moma/id383990455?mt=8&uo=4
http://itunes.apple.com/us/app/national-portrait-gallery/id411447181?mt=%0D%0A%0D%0A8&uo=4
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ΕΙΚΟΝΑ 10. ΡΗΓΗ: MASHABLE.COM 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 11. ΡΗΓΗ: MASHABLE.COM 
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ΕΙΚΟΝΑ 12. ΡΗΓΗ: MASHABLE.COM 
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Αναγκαιότθτα αξιολόγθςθσ εικαςτικϊν εκκζςεων – 
εκδθλϊςεων 
 

Ειςαγωγι  
 

Για όςουσ ζχουν επιςκεφκεί πρόςφατα κάποια 

ζκκεςθ εικαςτικϊν, το κείμενο τθσ εικόνασ 13, 

αποτελεί, τισ περιςςότερεσ φορζσ, μια 

πραγματικότθτα. Ραρόλα αυτά οι αίκουςεσ τζχνθσ 

και τα μουςεία ςυχνά επικαλοφνται τθν ποιότθτα 

των εκκζςεϊν τουσ, προκειμζνου να 

προςελκφςουν επιςκζπτεσ, υιοκετϊντασ τθν 

νοοτροπία εξυπθρζτθςθσ του πελάτθ, το οποίο 

είναι χαρακτθριςτικό των μεγάλων επιχειριςεων.  

Το γεγονόσ αυτό, τουσ ωκεί ςτο να προςπακοφν να 

ςυγκεντρϊςουν όςο περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

από τθν εμπειρία τθσ επίςκεψισ τουσ, όπωσ, αν 

τουσ άρεςε ι όχι θ ζκκεςθ που είδαν, κακϊσ και τα 

δθμογραφικά τουσ χαρακτθριςτικά. Ππωσ οι 

επιχειριςεισ χρθςιμοποιοφν τθν ζρευνα αγοράσ για 

να πουλιςουν ζνα προϊόν, οι γκαλερί και τα μουςεία χρθςιμοποιοφν τθν αξιολόγθςθ 

των επιςκεπτϊν, για να βελτιϊςουν, οργανϊςουν ι να προγραμματίςουν τισ 

μελλοντικζσ τουσ εκκζςεισ.  

Οι τρόποι αξιολόγθςθσ διαφζρουν: μπορεί να είναι ζνα βιβλίο εντυπϊςεων, ζνα 

ερωτθματολόγιο για ςυμπλιρωςθ, ι ζνα ζντυπο για παρατθριςεισ. Ο πιο 

ςυνθκιςμζνοσ τρόποσ αξιολόγθςθσ είναι, κυρίωσ για τισ γκαλερί, θ προςζγγιςθ του 

επιςκζπτθ από ζναν εκπρόςωπο τθσ γκαλερί για ςυηιτθςθ. 

Ωσ ζνα ςθμείο, ο ρόλοσ των μουςείων είναι εκπαιδευτικόσ. Αποςτολι τουσ είναι να 

διδάςκουν πολιτιςμό, τζχνθ και ιςτορία. Ωςτόςο, θ ςθμερινι οικονομικι ςυγκυρία, 

ΕΙΚΟΝΑ 13. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΖΑΧΑΙΟΥΔΑΚΗΣ. ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΟ ΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΞΑΝΑΖΩΓΑΦΙΣΜΕΝΗ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΙΔΙΟ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ FACEBOOK 

ΤΟΝ ΑΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2016 
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απαιτεί οι γκαλερί και τα μουςεία να προςαρμόηονται ςτισ προτιμιςεισ και τισ ανάγκεσ 

των επιςκεπτϊν τουσ. Ανοίγοντασ τισ πόρτεσ τουσ ςτθν κοινωνία και ςτισ ανάγκεσ τθσ, 

δθμιουργοφν μεγαλφτερουσ δεςμοφσ με τουσ επιςκζπτεσ, ζχοντασ ζνα ςτακερό κοινό. 

Θ αξιολόγθςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, επιβάλλεται, ωσ ςθμαντικό εργαλείο 

μάρκετινγκ, προκειμζνου να ςυγκεντρωκοφν πολφτιμεσ πλθροφορίεσ από τουσ 

επιςκζπτεσ. 

Τρεισ ςθμαντικοί λόγοι για τουσ οποίουσ θ αξιολόγθςθ των επιςκεπτϊν πολιτιςτικϊν 

εκδθλϊςεων αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο μάρκετινγκ είναι οι παρακάτω: 

1. Καταγραφι των προτιμιςεων των επιςκεπτϊν και των δθμογραφικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τουσ. Για παράδειγμα, αν είναι φοιτθτζσ τθσ Σχολισ Καλϊν 

Τεχνϊν και ενδιαφζρονται για ςυγκεκριμζνεσ εκκζςεισ ι αν είναι οι μακθτζσ 

ενόσ ςχολείου που πθγαίνουν εκπαιδευτικι εκδρομι. Μπορεί να γίνει 

καταγραφι των αναγκϊν των ομάδων που επιςκζπτονται τουσ χϊρουσ τζχνθσ 

και να διοργανωκοφν αντίςτοιχεσ εκκζςεισ. 

2. Επίδραςθ των Social Media. Αυτό, κακϊσ δεν υπάρχει μια ςαφισ εικόνα για τισ 

προτιμιςεισ των επιςκεπτϊν, αλλά και τθν επίδραςθ των κοινωνικϊν μζςων 

δικτφωςθσ ςτο βακμό διάδραςθσ των χρθςτϊν. Μπορεί, για παράδειγμα, το 

προφίλ μιασ γκαλερί ςτο Facebook να ζχει 3.000 χριςτεσ που παρακολουκοφν 

τισ δραςτθριότθτεσ και τισ αναρτιςεισ τθσ, αλλά ςτισ εκκζςεισ, ο αρικμόσ των 

επιςκεπτϊν να είναι πάρα πολφ μικρόσ ι να μθν μπορεί να ςυγκρικεί με τον 

βακμό διάδραςθσ, λόγω ζλλειψθσ ςτοιχείων. 

3. Ενίςχυςθ τθσ εμπειρίασ του επιςκζπτθ. Μεγάλοσ αρικμόσ επιςκεπτϊν διακζτει 

μια τεχνολογικά εξελιγμζνθ ςυςκευι κινθτισ τθλεφωνίασ, με τθν οποία είναι 

εξοικειωμζνοσ και μπορεί να τθ χρθςιμοποιιςει. Για παράδειγμα, μια από τισ 

πιο ςυνθκιςμζνεσ εφαρμογζσ που μπορεί να χρθςιμοποιιςει ο επιςκζπτθσ είναι 

αυτι τθσ κάμερασ ϊςτε να φωτογραφίςει τα ζργα ι τα εγκαίνια μιασ ζκκεςθσ. Θ 

δυνατότθτα να μπορεί να κατεβάςει μια εφαρμογι και να τθν χρθςιμοποιιςει, 

τόςο κατά τθν διάρκεια τθσ επίςκεψισ του, όςο και πριν ι και μετά από αυτι, 
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ενιςχφει τθν εμπειρία τθσ επίςκεψισ του ακόμα και μετά τθν ζξοδό του από τον 

χϊρο.  

Επίςθσ, το γεγονόσ ότι δίνεται πλζον ςτον επιςκζπτθ - χριςτθ θ δυνατότθτα να 

ςυμμετζχει ο ίδιοσ ςτθ διαμόρφωςθ πολιτιςτικϊν γεγονότων, δράςεων, εκδθλϊςεων, 

αποτελεί από μόνθ τθσ μία ξεχωριςτι εμπειρία [29].  

 

Μορφζσ αξιολόγθςθσ 
 

Μια αξιολόγθςθ μπορεί να ζχει διαφορετικζσ μορφζσ. Από τθν παρατιρθςθ των 

αντιδράςεων των επιςκεπτϊν μπροςτά ςε ζνα ζργο, ωσ και τθν ςυνζντευξθ ενόσ 

ςυνόλου επιςκεπτϊν. Με τθ ςυγκζντρωςθ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ, ζνασ 

χϊροσ τζχνθσ (μουςείο ι γκαλερί) μπορεί να πάρει αποφάςεισ ωσ προσ τθν κατεφκυνςθ 

που πρζπει να ακολουκιςει μελλοντικά και τουσ ςτόχουσ που πρζπει να επιτφχει 

προκειμζνου να βελτιϊςει τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει και τα (projects) - εκκζςεισ 

που παρουςιάηει, με ςκοπό τθν αφξθςθ του αρικμοφ των επιςκεπτϊν ςτουσ χϊρουσ 

τθσ. Είτε πρόκειται για μουςείο, είτε για γκαλερί, θ αξιολόγθςθ βοθκά ςτθν κατανόθςθ 

των αναγκϊν τόςο των επιςκεπτϊν, όςο και των «αγοραςτϊν», ζτςι ϊςτε να επενδφςει 

ςε αποτελεςματικά προγράμματα, προςελκφοντασ περιςςότερο κόςμο.[16]. 

 

Ραραδείγματα και μζκοδοι αξιολόγθςθσ μουςείων 
 

Μετά από εκτεταμζνθ ζρευνα ςτο Διαδίκτυο και ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία, ζχει 

διαπιςτωκεί ότι τα μουςεία είναι αυτά που εφαρμόηουν περιςςότερο τθ μζκοδο τθσ 

αξιολόγθςθσ, κυρίωσ με τθ χριςθ ζντυπων ερωτθματολογίων.  

Ραραδείγματοσ χάρθ, το Institute for Learning Innovation δθμοςίευςε τα 

αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ που πραγματοποίθςε ςτα πλαίςια τθσ ζκκεςθσ 

«LACMALab nano» ςτο Los Angeles County Museum of Art, το 2004, όπου οριςμζνα 

από τα ερωτιματα που τζκθκαν αφοροφςαν τον βακμό προςζλκυςθσ 
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επαναλαμβανόμενων επιςκεπτϊν, και τθ ςυμπεριφορά των επιςκεπτϊν ςτον χϊρο του 

μουςείου [30]. 

Σφμφωνα με τθ μελζτθ των Randi Korn & Associate inc, με τίτλο: «Exhibition Evaluation 

Summative Evaluation of the Center for Creative Connections (C3) and Materials & 

Meanings Exhibition», θ οποία πραγματοποιικθκε για λογαριαςμό του Dallas Museum 

of Art το 2008, θ αξιολόγθςθ ζγινε με 2 τρόπουσ: με παρατιρθςθ και με ςυνζντευξθ 

των επιςκεπτϊν *31+. Το 2010, το J.Paul Getty Museum πραγματοποίθςε αξιολόγθςθ 

για τα εκπαιδευτικά τθσ προγράμματα, επίςθσ, με τθ χριςθ ερωτθματολογίων [32]. 

Ρλζον, υπάρχουν και εξειδικευμζνεσ εφαρμογζσ οι οποίεσ προςφζρουν ςτουσ χριςτεσ 

υπθρεςίεσ αξιολόγθςθσ, με προκακοριςμζνο όμωσ περιεχόμενο. Για παράδειγμα, θ 

εφαρμογι «Critique Artwork»15 (εικόνα 14) περιζχει μια προκακοριςμζνθ λίςτα ζργων 

τζχνθσ και δίνει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να περιγράψει το ζργο που βλζπει, κακϊσ 

και να αςκιςει κριτικι και να αξιολογιςει το ζργο, γράφοντασ τα ςχόλιά του. 

 

 ΕΙΚΟΝΑ 14. ΡΗΓΗ: HTTPS://PLAY.GOOGLE.COM/STORE/APPS/DETAILS?ID=HOW.TO.CRITIQUE.ARTWORK 

 

                                                           

15
 https://play.google.com/store/apps/details?id=how.to.critique.artwork  

https://play.google.com/store/apps/details?id=how.to.critique.artwork
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Θ εφαρμογι «Rate art - Artist OR Pretender»16 προςφζρει μια online gallery ζργων, 

ςτθν οποία οι χριςτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να ανεβάηουν δικά τουσ ζργα, αλλά και να 

αςκοφν κριτικι ςε ζργα άλλων χρθςτϊν, γράφοντασ τα ςχόλιά τουσ (εικόνα 15). Επίςθσ, 

προςφζρεται και ζνα είδοσ παιχνιδιοφ, όπου ο χριςτθσ καλείται να μαντζψει αν ζνα 

ζργο είναι επαγγελματία ηωγράφου ι εραςιτζχνθ, παρατθρϊντασ το εικαςτικά. 

 

 

 

 ΕΙΚΟΝΑ 15. ΡΗΓΗ: HTTPS://PLAY.GOOGLE.COM/STORE/APPS/DETAILS?ID=COM.ARTISTORPRETENDER 

 

 

  

                                                           

16
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artistorpretender  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artistorpretender
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Ερωτθματολόγιο Αναγκαιότθτασ (προςάρτθμα Α) 
 

Αρχικά, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ αναγκαιότθτα πραγματοποίθςθσ αξιολόγθςθσ 

ςτουσ χϊρουσ τζχνθ, δθμιουργικθκε ζνα ερωτθματολόγιο αναγκαιότθτασ. Το 

ερωτθματολόγιο αυτό, απευκφνεται ςε χϊρουσ τζχνθσ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ 

αναγκαιότθτα δθμιουργίασ μιασ εφαρμογισ αξιολόγθςθσ των εικαςτικϊν εκκζςεων 

που διοργανϊνουν. Οι ερωτιςεισ είναι διερευνθτικζσ και ζχουν ςτόχο τθ ςυγκζντρωςθ 

όςο περιςςότερων ςτοιχείων γίνεται, τόςο για τον χϊρο τουσ, όςο και για το είδοσ των 

εκδθλϊςεων που διοργανϊνουν. Επίςθσ, ζνα μζροσ των ερωτιςεων αφορά τθν 

αξιολόγθςθ των εικαςτικϊν εκκζςεων: αν ζχει πραγματοποιθκεί ςτο παρελκόν και 

πόςο ςθμαντικι τθ κεωροφν ςτον προγραμματιςμό μελλοντικϊν τουσ δραςτθριοτιτων. 

Οι ερωτιςεισ που περιλαμβάνει το ερωτθματολόγιο, αναλφονται παρακάτω με 

περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ.  

 

Οι ερωτϊμενοι, κα πρζπει να απαντιςουν ςτθν 1θ αυτι ερϊτθςθ υποχρεωτικά, 

προςδιορίηοντασ τον χϊρο τον οποίο αντιπροςωπεφουν: 

Ερϊτθςθ 1. «Στοιχεία χϊρου (Υποχρεωτικι)» 

Α. Επιλζξτε τθ μορφι του χϊρου που περιγράφει καλφτερα τον χϊρο ςασ. 

1. Γκαλερί 

2. Μουςείο 

3. Μδρυμα 

4. Κζντρο Τεχνϊν 

5. Άλλο:  

 

Επίςθσ, εάν επικυμοφν, μποροφν να προςδιορίςουν ακριβϊσ τον χϊρο τουσ 

απαντϊντασ ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ:  

Β. Εάν επικυμείτε, δϊςτε τθν ακριβι ονομαςία του χϊρου ςασ.  

 

Ερϊτθςθ 2. «Ρόςο ςυχνά διοργανϊνονται εικαςτικζσ εκκζςεισ ςτο χϊρο ςασ;» 
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1. Κάκε 15 μζρεσ 

2. Κάκε μινα 

3. Κάκε 6 μινεσ 

4. Πποτε προκφψει ζκκεςθ  

5. Άλλο: 

Εδϊ, ηθτείται να προςδιοριςτεί θ ςυχνότθτα με τθν οποία ζνασ χϊροσ προγραμματίηει 

τισ εκδθλϊςεισ του. Αν, για παράδειγμα, διοργανϊνει ςυχνά διαφορετικι ζκκεςθ (όπωσ 

ςυμβαίνει ςυνικωσ ςε ιδιωτικζσ γκαλερί) ι αν διοργανϊνει ζκκεςθ κάκε 6 μινεσ 

(ςυμβαίνει ςυνικωσ ςε μουςεία). Θ ερϊτθςθ «όποτε προκφψει ζκκεςθ» πικανόν να 

αφορά χϊρουσ τζχνθσ, οι οποίοι ζχουν ωσ κφρια δραςτθριότθτα τα εικαςτικά, ενϊ θ 

διοργάνωςθ εικαςτικισ ζκκεςθσ μπορεί να προκφπτει ςυνδυαςτικά με άλλθ 

δραςτθριότθτα του χϊρου.  

 

Ερϊτθςθ 3. «Επιλζξτε το είδοσ των εικαςτικϊν εκκζςεων που διοργανϊνονται κυρίωσ 

ςτο χϊρο ςασ»  

1. Ατομικζσ εκκζςεισ 

2. Ομαδικζσ εκκζςεισ  

3. Αναδρομικζσ  

4. Κεματικζσ 

5. Άλλο: __________ 

Ηθτείται επίςθσ να προςδιοριςτεί ο τφποσ των εκκζςεων που διοργανϊνει, ςυνικωσ, ο 

χϊροσ τζχνθσ. Οι πιο ςυνθκιςμζνεσ μορφζσ εκκζςεων είναι: ατομικζσ, ομαδικζσ, 

αναδρομικζσ, και κεματικζσ, οι οποίεσ εμφανίηονται τόςο ςε γκαλερί, όςο και ςε 

μουςεία. 

 

Ερϊτθςθ 3.1 «Το πολιτιςτικό περιεχόμενο που προβάλετε είναι:»  

1. Εκνικό (Ελλθνικό - τοπικό),  

2. Διεκνζσ (ξζνεσ εκκζςεισ - ςυλλογζσ),  

3. Άλλο: _______ 
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Ενδιαφερόμαςτε να μάκουμε εάν ο χϊροσ προβάλλει το εικαςτικό ζργο Ελλινων - 

ντόπιων καλλιτεχνϊν ι ζργο ξζνων καλλιτεχνϊν προερχόμενων από το εξωτερικό ι από 

άλλθ περιοχι. Θ διαφοροποίθςθ αυτι και ο προςδιοριςμόσ του περιεχομζνου που 

προβάλλεται από ζναν χϊρο τζχνθσ, ζχει ωσ ςτόχο τθν κατανόθςθ του τρόπου που 

προςεγγίηει το κοινό του. Συχνά, το κοινό του χϊρου διαφοροποιείται ανάλογα με το 

αν προβάλλεται περιςςότερο το ζργο Ελλινων ι ντόπιων καλλιτεχνϊν. Ραραδείγματοσ 

χάρθ, ζνασ χϊροσ αποφαςίηει να προβάλλει μια κεματικι ι ομαδικι ζκκεςθ που ζχει 

ιδθ εκτεκεί ςε άλλθ χϊρα. Τότε, δίνεται ςτο κοινό θ δυνατότθτα να επιςκεφκεί μια 

ζκκεςθ ςτον τόπο του, τθν οποία δεν είχε τθν δυνατότθτα να επιςκεφκεί νωρίτερα, 

ςτθν χϊρα που είχε αρχικά πραγματοποιθκεί. Το κοινό εδϊ διαφοροποιείται, κακϊσ 

ζτςι προςεγγίηεται πιο εξειδικευμζνο κοινό.  

 

Ερϊτθςθ 3.2 «Εκτόσ από εικαςτικζσ εκκζςεισ, τι άλλεσ δράςεισ φιλοξενείται ςτο χϊρο 

ςασ;» 

1. Performances 

2. Workshops 

3. Διαδραςτικζσ εκκζςεισ 

4. Άλλο: __________ 

Ρολλοί χϊροι τζχνθσ, όπωσ για παράδειγμα τα μουςεία, διοργανϊνουν παράλλθλα και 

εκπαιδευτικά προγράμματα ι εικαςτικά εργαςτιρια, ενϊ ςτα πλαίςια μιασ ζκκεςθσ ςε 

ιδιωτικι γκαλερί ςυχνά διοργανϊνονται «performances». Ενδιαφερόμαςτε να μάκουμε 

και για τισ άλλεσ δραςτθριότθτεσ του χϊρου, οι οποίεσ πικανόν να διαφοροποιοφν το 

κοινό ι και να αυξάνουν τον αρικμό των επιςκεπτϊν.  

 

Ερϊτθςθ 4. «Ροια από τα παρακάτω κριτιρια κεωρείτε ςθμαντικά για τθν 

διοργάνωςθ μιασ εικαςτικισ ζκκεςθσ; Μπορείτε να επιλζξετε περιςςότερεσ από μια 

επιλογζσ»,  

1. Ρρόταςθ επιμελθτι 

2. Ρρόταςθ καλλιτζχνθ 
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3. Ρρόταςθ επιςκεπτϊν 

4. Κανζνα από τα παραπάνω  

5. Ρροςδοκϊμενθ εμπορικότθτα 

6. Ρροςδοκϊμενθ επιςκεψιμότθτα 

7. Άλλο: __________ 

Για τθν διοργάνωςθ μιασ εικαςτικισ ζκκεςθσ, και πολφ πριν τθν απόφαςθ διοργάνωςθσ 

τθσ, υπάρχουν πολλαπλά κριτιρια που πρζπει να εξεταςκοφν προκειμζνου να 

αποφαςιςτεί τί κα εκτεκεί, πϊσ κα εκτεκεί και γιατί. Τισ αποφάςεισ αυτζσ, ανάλογα με 

τθν περίπτωςθ και τον χϊρο, ηθτάμε να μασ απαντιςουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

ερϊτθςθ 4, επιλζγοντασ όςεσ ιςχφουν για τον χϊρο τουσ. Συνικωσ, οι γκαλερί 

προςδοκοφν εμπορικότθτα, ενϊ τα μουςεία επιςκεψιμότθτα. 

 

Ερϊτθςθ 5. «Με ποιο από τα παρακάτω κριτιρια κα αξιολογοφςατε τθν επιτυχία 

μιασ εικαςτικισ ζκκεςθσ;»: 

1. Αρικμόσ επιςκεπτϊν ςτο χϊρο / αρικμόσ ειςιτθρίων 

2. Κριτικζσ ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά 

3. Αναφορζσ ςτο βιβλίο εντυπϊςεων (εάν υπάρχει) 

4. Ρωλιςεισ ζργων 

5. Ρροφορικά ςχόλια 

6. Συμπλιρωςθ ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ,  

7. Άλλο: __________ (οι απαντιςεισ διαφζρουν ανάλογα με τον χϊρο - 

γκαλερί / μουςείο - τουσ ςτόχουσ και τισ προςδοκίεσ τουσ, αλλά και το 

τι κεωροφν επιτυχία μιασ ζκκεςθσ. 

Στθν ερϊτθςθ 5, ηθτείται να προςδιοριςτοφν τα διαφορετικά κριτιρια τα οποία κάκε 

χϊροσ κεωρεί ότι ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχία μιασ εικαςτικισ ζκκεςθσ. 

 

Ερϊτθςθ 6.1 «Εάν ζχετε εφαρμόςει ςτο παρελκόν κάποια μζκοδο αξιολόγθςθσ των 

εικαςτικϊν εκκζςεων που διοργανϊνετε, ποια από τισ παρακάτω τθν περιγράφει 

καλφτερα;» 
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1. Βιβλίο εντυπϊςεων 

2. Συμπλιρωςθ ερωτθματολογίου από τουσ επιςκζπτεσ 

3. Συμπλιρωςθ ερωτθματολογίου με ςυνζντευξθ των επιςκεπτϊν 

4. Συμπλιρωςθ ερωτθματολογίου με χριςθ κινθτϊν ςυςκευϊν 

5. Ραρατιρθςθ των επιςκεπτϊν 

6. Δεν ζγινε ποτζ αξιολόγθςθ 

7. Άλλο: _____ 

Ενδιαφερόμαςτε να μάκουμε αν ο χϊροσ τζχνθσ ζχει χρθςιμοποιιςει κάποια από τισ 

παραπάνω μεκόδουσ αξιολόγθςθσ. 

  

Θ παρακάτω ερϊτθςθ απαντάται εφόςον θ προθγοφμενθ ερϊτθςθ ζχει απαντθκεί 

κετικά:  

Ερϊτθςθ 6.2. «Σε ποιο βακμό λάβατε υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ για 

τθν διοργάνωςθ μελλοντικϊν εκκζςεων;»  

Εδϊ, διερευνοφμε το βακμό ςθμαντικότθτασ των αποτελεςμάτων προγενζςτερθσ 

αξιολόγθςθσ για τθ διοργάνωςθ μελλοντικϊν εκκζςεων. 

  

Ερϊτθςθ 7. «Ρόςο ςθμαντικά κεωρείτε τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθ μιασ 

εικαςτικισ ζκκεςθσ για τον προγραμματιςμό μελλοντικϊν εκκζςεων;»  

Χρθςιμοποιικθκε κλίμακα Likert 1 ζωσ 5, όπου 1 – κακόλου, 2 – λίγο, 3 – μζτρια, 4 – 

πολφ, και 5 – πάρα πολφ.  

Κζλουμε να μάκουμε κατά πόςο ζνασ χϊροσ τζχνθσ κα λάμβανε υπόψθ του τα 

αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ για τον προγραμματιςμό μελλοντικϊν εκκζςεων. 

Δθλαδι, κατά πόςο κα ιταν διατεκειμζνοι να πραγματοποιιςουν μια αξιολόγθςθ, 

ϊςτε να αξιοποιιςουν τα αποτελζςματά τθσ ςτον προγραμματιςμό των 

δραςτθριοτιτων τουσ. 

 

Ερϊτθςθ 8. «Ρόςο χριςιμο κα ςασ ιταν το πρωτογενζσ υλικό (οι απαντιςεισ των 

ερωτθματολογίων);» 
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1. Επαρκζσ 

2. Ανεπαρκζσ 

3. Απαιτείται περαιτζρω ανάλυςθ / επεξεργαςία 

4. Κακόλου 

5. Άλλο: ____ 

Εδϊ διερευνάται εάν το υλικό που ιδθ ζχει ςυγκεντρωκεί από τθν αξιολόγθςθ, κα ιταν 

επαρκζσ ι άχρθςτο, για μελλοντικι ι περαιτζρω επεξεργαςία, κακϊσ και αν μπορεί να 

αξιοποιθκεί για τθν εξαγωγι χριςιμων αποτελεςμάτων ι ςυγκριτικϊν ςτοιχείων που 

μπορεί να οδθγιςουν ςτθ λιψθ αποφάςεων που αφοροφν μελλοντικό 

προγραμματιςμό ι επαναπροςδιοριςμό των ςτόχων του χϊρου τουσ. 

 

Ερϊτθςθ 9. «Ρόςο εκτιμάται ότι θ αξιολόγθςθ μιασ εικαςτικισ ζκκεςθσ από το κοινό, 

μπορεί να ςυμβάλει ςτθν επιτυχία του;» 

Χρθςιμοποιικθκε κλίμακα Likert 1 ζωσ 5, όπου 1 – κακόλου, 2 – λίγο, 3 – μζτρια, 4 – 

πολφ, και 5 – πάρα πολφ.  

Ενδιαφερόμαςτε να μάκουμε το βακμό ςτον οποίο ζνασ εικαςτικόσ χϊροσ ζχοντασ τα 

αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, εκτιμά τισ απαντιςεισ του κοινοφ ωσ προσ τθν 

ςυμβολι του ςτθν επιτυχία τθσ ζκκεςθσ. 

 

Ερϊτθςθ 10. «Ροια από τα παρακάτω δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των επιςκεπτϊν 

μιασ ζκκεςθσ κα ςασ ενδιζφερε να γνωρίηετε:» 

 Οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να ςθμειϊςουν το βακμό προτίμθςισ τουσ ςε 

πεντάβακμθ κλίμακα Likert, όπου 1 – κακόλου, 2 – λίγο, 3 – μζτρια, 4 – πολφ, και 5 – 

πάρα πολφ.  

 

1. Φφλο 

2. Θλικία 

3. Μορφωτικό επίπεδο 

4. Επάγγελμα 
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5. Ενδιαφζροντα 

6. Ειςόδθμα 

7. Ροια άλλα ςτοιχεία των επιςκεπτϊν κα ςασ ενδιζφερε να γνωρίηετε; 

______________ 

Τίκενται υποερωτιματα ςχετικά με ςυγκεκριμζνα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά, τα 

οποία κεωροφμε ςθμαντικό να απαντθκοφν. 

Ραραδείγματοσ χάρθ, θ θλικία και το μορφωτικό επίπεδο, αποτελοφν ενδιαφζροντα 

χαρακτθριςτικά για τα μουςεία, τα οποία προςφζρουν περιςςότερα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, και ςτισ εκκζςεισ τουσ προςελκφουν μικρζσ θλικιακζσ ομάδεσ. Αντίκετα, 

όςον αφορά ςε εικαςτικοφσ χϊρουσ εμπορικοφ χαρακτιρα, εκεί κεωροφμε ότι τουσ 

ενδιαφζρει περιςςότερο να μάκουν για το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα και το 

ειςόδθμα των επιςκεπτϊν τουσ. 

  

Οι παρακάτω ερωτιςεισ αφοροφν τθν χριςθ κινθτϊν ςυςκευϊν για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ. Ρλζον, οι ερωτιςεισ γίνονται πιο ςυγκεκριμζνεσ ςε 

ςχζςθ με το αντικείμενο που αφορά τθ δθμιουργία μιασ εφαρμογισ για τθν αξιολόγθςθ 

εικαςτικϊν εκκζςεων. Θ αντίλθψθ που ζχουν οι χϊροι τζχνθσ για το κοινό τουσ και τουσ 

επιςκζπτεσ τουσ, μασ δίνει μια γενικι εικόνα γι’ αυτοφσ, ϊςτε να κατανοιςουμε αν και 

κατά πόςο κα είχε επιτυχία μια τζτοια εφαρμογι. 

 

Ερϊτθςθ 11. «Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι οι επιςκζπτεσ κα αξιολογοφςαν μια 

εικαςτικι ζκκεςθ με χριςθ των κινθτϊν (mobile device) ςυςκευϊν τουσ;» 

Χρθςιμοποιικθκε κλίμακα Likert 1 ζωσ 5, όπου 1 – κακόλου, 2 – λίγο, 3 – μζτρια, 4 – 

πολφ, και 5 – πάρα πολφ.  

Διερευνάται θ εκτίμθςθ των χϊρων τζχνθσ ςχετικά με τθν χριςθ των κινθτϊν ςυςκευϊν 

για τθν πραγματοποίθςθ αξιολόγθςθσ.  

 

Ερϊτθςθ 12. «Σε ποιο βακμό κα λαμβάνατε υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ 
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αξιολόγθςθσ μιασ εικαςτικισ ζκκεςθσ με χριςθ κινθτϊν (Mobile divices) ςυςκευϊν 

των επιςκεπτϊν, ςτον προγραμματιςμό μελλοντικϊν εικαςτικϊν εκκζςεων;»  

Χρθςιμοποιικθκε κλίμακα Likert 1 ζωσ 5, όπου 1 – κακόλου, 2 – λίγο, 3 – μζτρια, 4 – 

πολφ, και 5 – πάρα πολφ.  

Αφορά τον βακμό εμπιςτοςφνθσ ςτα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ με τθ χριςθ 

κινθτϊν από τουσ επιςκζπτεσ, για τον προγραμματιςμό των μελλοντικϊν 

δραςτθριοτιτων τουσ. 

 

Ερϊτθςθ 13. «Ρόςο αποδεκτι πιςτεφετε πωσ κα ιταν θ αξιολόγθςθ των εικαςτικϊν 

εκκζςεων που διοργανϊνετε με χριςθ κινθτϊν (Mobile device) ςυςκευϊν από τουσ 

επιςκζπτεσ ςασ;» 

Χρθςιμοποιικθκε κλίμακα Likert 1 ζωσ 5, όπου 1 – κακόλου, 2 – λίγο, 3 – μζτρια, 4 – 

πολφ, και 5 – πάρα πολφ.  

Αφορά τον βακμό αποδοχισ μιασ αξιολόγθςθσ με χριςθ κινθτϊν ςυςκευϊν από τουσ 

επιςκζπτεσ του χϊρου.  

 

Ερϊτθςθ 14. «Ρόςο πρόκυμοι κα ιςαςταν ϊςτε να ενθμερϊςετε τουσ επιςκζπτεσ 

ςασ για τθν δυνατότθτα χριςθσ των κινθτϊν (Mobile device) ςυςκευϊν τουσ 

προκειμζνου να αξιολογιςουν μια εικαςτικι ζκκεςθ;»  

Χρθςιμοποιικθκε κλίμακα Likert 1 ζωσ 5, όπου 1 – κακόλου, 2 – λίγο, 3 – μζτρια, 4 – 

πολφ, και 5 – πάρα πολφ.  

Υπάρχει το ενδεχόμενο ο χϊροσ να μθν αποδεχτεί τθν αξιολόγθςθ με τθ χριςθ των 

κινθτϊν ςυςκευϊν, με αποτζλεςμα να μθν ενκαρρφνει και τουσ επιςκζπτεσ τθσ να 

ςυμμετζχουν. Επίςθσ, θ μθ εξοικείωςθ με ανάλογθ εφαρμογι, Διαδικτφου ι και ακόμα 

με τθ χριςθ τθσ κινθτισ ςυςκευισ, μπορεί να αποτελεί αποκαρρυντικό ςτοιχείο ςτθν 

πραγματοποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ενκάρρυνςθ από τουσ 

υπευκφνουσ του χϊρου, κεωρείται ςθμαντικό ςτοιχείο για τθ διάδοςθ τθσ εφαρμογισ 

και τθ ςυγκζντρωςθ πρωτογενοφσ υλικοφ. 
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Ανάλυςθ απαντιςεων ερωτθματολογίου  
 

Το ερωτθματολόγιο ςτάλκθκε ςε γκαλερί και μουςεία τθσ χϊρασ με τουσ εξισ τρόπουσ: 

(α) με χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για χϊρουσ που διακζτουν ιςτοςελίδεσ, 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ και βρζκθκαν από τθ λίςτα με τα Μουςεία τθσ Ελλάδασ *33+, 

(β) μζςω των ςελίδων τουσ ςτο Facebook, κυρίωσ όςο αφορά ςε ιδιωτικζσ γκαλερί και 

ιδρφματα.  

Ο αρικμόσ των ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων ανζρχεται ςτουσ 15 και οι 

οργανιςμοί που απάντθςαν ζχουν ωσ εξισ: 

Το ερωτθματολόγιο ςτάλκθκε ςε 100 περίπου γκαλερί και μουςεία τθσ Ελλάδασ. 

Λιφκθκαν 15 απαντιςεισ, από τισ οποίεσ οι 10 (ποςοςτό 67%) είναι γκαλερί και οι 

υπόλοιπεσ 5 (ποςοςτό 33%) είναι μουςεία, ιδρφματα και πινακοκικεσ (γράφθμα 1).  

Για το γεγονόσ ότι απάντθςαν μόνο 3 μουςεία, ευκφνεται κυρίωσ ο διαχειριςτισ των 

ιςτοςελίδων, και ςτο γεγονόσ ότι το ερωτθματολόγιο δεν ζφταςε ςτο αρμόδιο άτομο. 

Σε μια περίπτωςθ, θ απάντθςθ ιταν ότι το ερωτθματολόγιο για να ςυμπλθρωκεί κα 

ζπρεπε πρϊτα να εγκρικεί από το διοικθτικό ςυμβοφλιο του ιδρφματοσ, όταν αυτό κα 

ςυνεδρίαηε. Επίςθσ, οριςμζνα μουςεία δε διοργανϊνουν εικαςτικζσ εκκζςεισ. 

 

ΓΑΦΗΜΑ 1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΟΥ  

Γνωρίηοντασ ότι οι ιδιωτικζσ γκαλερί, ςε αντίκεςθ με τα μουςεία, τα ιδρφματα και τισ 

πινακοκικεσ, είναι κερδοςκοπικοί οργανιςμοί, λόγω τθσ πραγματοποίθςθσ πωλιςεων 

Γκαλερί 
67% 

Μουςείο 
20% 

Μδρυμα 
6,5% 

Ρινακοκικθ 
6,5% 

1. Στοιχεία Χϊρου 
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ςτουσ χϊρουσ τουσ, κεωροφμε ότι ζχουμε δυο κατθγορίεσ: (α) τουσ κερδοςκοπικοφσ 

οργανιςμοφσ (ιδιωτικζσ γκαλερί) που ςκοπόσ τουσ είναι οι πωλιςεισ των ζργων που 

εκκζτουν, και (β) τουσ οργανιςμοφσ που εξυπθρετοφν κυρίωσ εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ 

(μουςεία, ιδρφματα, πινακοκικεσ) και ςκοπόσ τουσ είναι θ αφξθςθ τθσ 

επιςκεψιμότθτασ. 

 

Πςον αφορά τθ ςυχνότθτα διοργάνωςθσ εικαςτικϊν εκκζςεων, ςφμφωνα με τισ 

απαντιςεισ των δυο παραπάνω κατθγοριϊν, διαπιςτϊνεται ότι το 60% των γκαλερί 

διοργανϊνει εικαςτικι ζκκεςθ κάκε μινα, ενϊ το 20% όποτε προκφψει, το 10% 

λιγότερο ςυχνά και υπάρχει και ζνα 10% που ζχει ςταματιςει τθ διοργάνωςθ 

εκκζςεων. Αντίςτοιχα, ςτουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ, το 40% διοργανϊνει ζκκεςθ όποτε 

προκφψει, το 20% 4 ωσ 5 φορζσ το χρόνο, ζνα ακόμα 20% 3 ωσ 4 φορζσ το χρόνο και 

ζνα 20% κάκε 6 μινεσ. Συνεπϊσ, διαπιςτϊνεται ότι οι γκαλερί είναι οι χϊροι όπου 

διοργανϊνονται ςυχνότερα εικαςτικζσ εκκζςεισ (γράφθμα 2). 

 

ΓΑΦΗΜΑ 2. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΓΑΝΩΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

 

Σχετικά με τθν επιλογι του είδουσ των εικαςτικϊν εκκζςεων που διοργανϊνονται 

ςτουσ χϊρουσ τουσ, διαπιςτϊνονται περιςςότερεσ από μια επιλογζσ, με το μεγαλφτερο 

πινακοκικθ 4 ΜΕ 
5 ΤΟ 

ΧΠΝΟ...μερικζσ 
ταξιδευουν και ςε 

άλλα μζρθ τθσ 
καριτθσ και ςτθν 

Ακινα 
20% 

Μουςείο ςυνικωσ 
3-4 εκκζςεισ το 

χρόνο 
20% 

Μουςείο - Μδρυμα 
Πποτε προκφψει 

ζκκεςθ 
40% 

Μουςείο Κάκε 6 
μινεσ 
20% 

2. Ρόςο ςυχνά διοργανϊνονται εικαςτικζσ εκκζςεισ ςτο 
χϊρο ςασ; (Μουςεία / Λδρφματα / Ρινακοκικεσ) 
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ποςοςτό να ςυγκεντρϊνει θ επιλογι «Ομαδικζσ εκκζςεισ» ςε ποςοςτό 37%, κατόπιν θ 

επιλογι «Ατομικζσ εκκζςεισ» με ποςοςτό 26%. Ακολουκοφν, «Κεματικζσ εκκζςεισ» με 

ποςοςτό 21%, «Αναδρομικζσ εκκζςεισ» με ποςοςτό11% και «Άλλο» με ποςοςτό 5% 

(γράφθμα 3). 

 

ΓΑΦΗΜΑ 3. ΕΙΔΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

 

Το πολιτιςτικό περιεχόμενο που προβάλλεται ςτουσ χϊρουσ τζχνθσ είναι κυρίωσ Εκνικό 

(Ελλθνικό - τοπικό) ςε ποςοςτό 67%, ενϊ ακολουκοφν «Διεκνζσ» (περιλαμβανομζνων 

Ελλινων και ξζνων καλλιτεχνϊν) ςε ποςοςτό 13%, ζπειτα θ επιλογι «Άλλο: και τα 2» 

που περιλαμβάνει «Εκνικό» και «Διεκνζσ» με ποςοςτό 13%, και, τζλοσ, θ επιλογι 

«Εξωτερικό» (Ξζνεσ εκκζςεισ και ςυλλογζσ) με ποςοςτό 7% (γράφθμα 4). 

Ατομικζσ 
Εκκζςεισ 

26% 

Ομαδικζσ 
Εκκζςεισ 

37% 

Αναδρομικζσ 
Εκκζςεισ 

11% 

Κεματικζσ 
Εκκζςεισ 

21% 

Άλλο 
5% 

3. Επιλζξτε το είδοσ των Εικαςτικϊν 
Εκκζςεων που διοργανϊνονται κυρίωσ ςτο 

χϊρο ςασ 
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ΓΑΦΗΜΑ 4. ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΥ ΡΟΒΑΛΕΤΕ 

 

Εκτόσ από εικαςτικζσ εκκζςεισ, οι χϊροι τζχνθσ φιλοξενοφν και άλλεσ δράςεισ. 

Κυρίαρχα είναι τα εικαςτικά εργαςτιρια (workshops) με ποςοςτό 47%. Ακολουκοφν 

παραςτάςεισ (performances) με ποςοςτό 21%, «Άλλο» με ποςοςτό 21% το οποίο 

περιλαμβάνει: 

 μουςικζσ βραδιζσ 

 πάρτι 

 παρουςιάςεισ βιβλίων 

 προβολζσ 

 ςεμινάρια 

 εκπαιδευτικά προγράμματα και εγκαταςτάςεισ 

Τζλοσ, οι «Διαδραςτικζσ εκκζςεισ» φιλοξενοφνται μόνο ςε ποςοςτό 11% (γράφθμα 5). 

Εκνικό  
(Ελλθνικό - 

τοπικό)  
67% 

Εξωτερικό 
(Ξζνεσ εκκζςεισ - 

Συλλογζσ) 
7% 

Εκνικό & Διεκνζσ 
(Ζλλθνεσ & Ξζνοι)  

13% 

Άλλο: και τα 2 
13% 

3.1 Το πολιτιςτικό περιεχόμενο που προβάλετε είναι: 
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ΓΑΦΗΜΑ 5. ΑΛΛΕΣ ΔΑΣΕΙΣ 

 

Σχετικά με τα κριτιρια διοργάνωςθσ μιασ εικαςτικισ ζκκεςθσ, ςθμαντικό κριτιριο 

αποτελεί θ «Ρρόταςθ Καλλιτζχνθ» με ποςοςτό 27% και ακολουκεί θ «Ρρόταςθ 

Επιμελθτι» με ποςοςτό 24%. Ενϊ, δεν αποτελοφν ςθμαντικό κριτιριο τα παραπάνω με 

ποςοςτό 8%. Λιγότερο ςθμαντικό κριτιριο είναι θ «Ρρόταςθ επιςκεπτϊν» με ποςοςτό 

3%, ενϊ άλλα κριτιρια, όπωσ «θ διδαςκαλία που απορρζει από τθν κεματικι τθσ 

ζκκεςθσ» ι «να ςυνάδει με τθν γραμμι τθσ γκαλερί», αποτελοφν ςθμαντικά κριτιρια 

με ποςοςτό 6% (γράφθμα 6). 

Ραραςτάςεισ 
(Performances) 

21% 

Εργαςτιρια 
(workshops) 

47% 

Διαδραςτικζσ 
Εκκζςεισ 

11% 

Άλλο: 
21% 

3.2 Εκτόσ απο εικαςτικζσ εκκζςεισ, τι άλλεσ 
δράςεισ φιλοξενείται ςτο χϊρο ςασ; 
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ΓΑΦΗΜΑ 6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΙΤΗΙΑ ΔΙΟΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιτυχίασ μιασ εικαςτικισ ζκκεςθσ, το 33% αποτελεί ο 

αρικμόσ των επιςκεπτϊν ςτο χϊρο, το 21% οι κριτικζσ ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά 

όπωσ και τα προφορικά ςχόλια, ενϊ ακολουκοφν με ποςοςτό 15% οι πωλιςεισ ζργων, 

και με ποςοςτό 5% οι αναφορζσ ςτο βιβλίο εντυπϊςεων κακϊσ επίςθσ, με το ίδιο 

ποςοςτό θ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ (γράφθμα 7). 

 

ΓΑΦΗΜΑ 7. ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΤΥΧΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Ρρόταςθ 
Επιμελθτι 

24% 

Ρρόταςθ 
Καλλιτζχνθ 

27% 

Ρρόταςθ 
επιςκεπτϊν 

3% 

Κανζνα από τα 
παραπάνω 

8% 

Ρροςδοκόμενθ 
Εμπορικότθτα 

16% 

Ρροςδοκόμενθ 
Επιςκεψιμότθτα 

16% 

Άλλο 
6% 

4. Ροια από τα παρακάτω κριτιρια κεωρείτε ςθμαντικά για 

τθν διοργάνωςθ μιασ εικαςτικισ ζκκεςθσ; 

Αρικμόσ 
Επιςκεπτϊν ςτο 
χϊρο / αρικμόσ 

ειςιτθρίων  
33% 

Κριτικζσ ςε 
εφθμερίδεσ 

και περιοδικά 
21% 

Αναφορζσ ςτο 
βιβλίο 

εντυπϊςεων (εάν 
υπάρχει) 

5% 

Ρωλιςεισ ζργων 
15% 

Ρροφορικά ςχόλια 
21% 

Συμπλιρωςθ 
ερωτθματολογίου 

αξιολόγθςθσ 
5% 

5. Με ποιο από τα παρακάτω κριτιρια κα 
αξιολογοφςατε τθν επιτυχία μιασ εικαςτικισ ζκκεςθσ; 
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Στο ερϊτθμα αν ζχουν εφαρμόςει κάποια μζκοδο αξιολόγθςθσ των εικαςτικϊν 

εκκζςεων που διοργανϊνουν, το 41% απάντθςε ότι δεν ζχει γίνει ποτζ αξιολόγθςθ. 

Ακολουκοφν, θ παρατιρθςθ των επιςκεπτϊν με ποςοςτό 35%, το βιβλίο εντυπϊςεων 

με ποςοςτό 18%, και τζλοσ «Συηιτθςθ με τουσ επιςκζπτεσ» με ποςοςτό 6% (γράφθμα 

8). 

 

ΓΑΦΗΜΑ 8. ΕΦΑΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΡΑΕΛΘΟΝ 

 

Από το παρακάτω γράφθμα, διαπιςτϊνεται ότι το ενϊ το 6% κα λάμβανε «Ράρα πολφ» 

υπόψθ τα αποτελζςματα μιασ αξιολόγθςθσ για τθν διοργάνωςθ μελλοντικϊν 

εκκζςεων, το 35% κα τα λάμβανε «Ρολφ», και με ποςοςτό 29% «Μζτρια». Με ποςοςτό 

24% κα τα λάμβανε υπόψθ «Λίγο» και «Κακόλου» μόνο το 6% (γράφθμα 9). 

Βιβλίο εντυπϊςεων 
18% 

Ραρατιρθςθ των 
επιςκεπτϊν 

35% 

Δεν ζγινε ποτζ 
αξιολόγθςθ 

41% 

Συηιτθςθ με τουσ 
επιςκζπτεσ 

6% 

6.1 Εάν ζχετε εφαρμόςει ςτο παρελκόν κάποια μζκοδο 
αξιολόγθςθσ των εικαςτικϊν εκκζςεων που διοργανϊνετε, ποια 

από τισ παρακάτω τθν περιγράφει καλφτερα; 
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ΓΑΦΗΜΑ 9. ΧΗΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

 

Στο ερϊτθμα «Ρόςο ςθμαντικά κεωρείτε τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθ μιασ 

εικαςτικισ ζκκεςθσ για τον προγραμματιςμό μελλοντικϊν εκκζςεων;» θ επικρατζςτερθ 

απάντθςθ, με ποςοςτό 40% είναι «Μζτρια», και ακολουκοφν με 27% οι απαντιςεισ 

«Ρολφ» και «Ράρα πολφ», ενϊ μόνο το 6% απαντά «Λίγο». Θ απάντθςθ «Κακόλου» δεν 

εμφανίηεται πουκενά (γράφθμα 10). 

 

ΓΑΦΗΜΑ 10. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Κακόλου 
6% 

Λίγο 
24% 

Μζτρια 
29% 

Ρολφ 
35% 

Ράρα πολφ 
6% 

6.2. Σε ποιο βακμό λάβατε υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ 
αξιολόγθςθσ για τθν διοργάνωςθ μελλοντικϊν εκκζςεων;  

 
0% 

Λίγο 
6% 

Μζτρια 
40% 

Ρολφ 
27% 

Ράρα πολφ 
27% 

7. Ρόςο ςθμαντικά κεωρείτε τα αποτελζςματα τθσ 
αξιολόγθςθ μιασ εικαςτικισ ζκκεςθσ για τον 

προγραμματιςμό μελλοντικϊν εκκζςεων;  
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Σφμφωνα με τισ απαντιςεισ, το 87% κεωρεί ότι το πρωτογενζσ υλικό, δθλαδι οι 

απαντιςεισ των ερωτθματολογίων τθσ αξιολόγθςθσ, «Απαιτείται περαιτζρω ανάλυςθ / 

επεξεργαςία». Το 6,5% κεωρεί ότι είναι «Επαρκζσ» και ζνα ακόμα 6,5% κεωρεί ότι δεν 

κα ιταν χριςιμο (γράφθμα 11). 

 

ΓΑΦΗΜΑ 11. ΧΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Στο ερϊτθμα, κατά πόςο εκτιμοφν ότι θ αξιολόγθςθ μιασ εικαςτικισ ζκκεςθσ από το 

κοινό, μπορεί να ςυμβάλει ςτθν επιτυχία, το 13% κεωρεί ότι θ άποψθ του κοινοφ 

ςυμβάλει πάρα πολφ, ενϊ το 20% κεωρεί ότι ςυμβάλει πολφ. Θ επικρατζςτερθ 

απάντθςθ, με ποςοςτό 47% είναι ότι ςυμβάλει «Μζτρια». Ενϊ το 7% κεωρεί ότι 

ςυμβάλει «Λίγο», και «Κακόλου» το 13% (γράφθμα 12). 

Κακόλου 
6, 5% 

Επαρκζσ 
6,5% 

Απαιτείται 
περαιτζρω 

ανάλυςθ/επεξε
ργαςία 

87% 

8. Ρόςο χρθςιμο κα ςασ ιταν το πρωτογενζσ υλικό 
(οι απαντιςεισ των ερωτθματολογίων);  
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ΓΑΦΗΜΑ 12. ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

 

Σχετικά με τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των επιςκεπτϊν μιασ ζκκεςθσ, εκείνο που 

κα τουσ ενδιζφερε περιςςότερο, ςφμφωνα με το ςφνολο των απαντιςεων, είναι το 

μορφωτικό τουσ επίπεδο, τα ενδιαφζροντά τουσ, και θ θλικία τουσ, ενϊ λιγότερο το 

φφλο, το επάγγελμα και το ειςόδθμα. Επιπλζον χαρακτθριςτικά που κα επικυμοφςαν 

να γνωρίηουν, είναι ο βακμόσ ςχζςθσ επιςκεπτϊν με τθν τζχνθ και θ ςυχνότθτα 

επίςκεψθσ εκκεςιακϊν χϊρων (γράφθμα 13). 

Κακόλου 
13% 

Λίγο 
7% 

Μζτρια 
47% 

Ρολφ 
20% 

Ράρα πολφ 
13% 

 
0% 

9. Ρόςο εκτιμάται ότι θ αξιολόγθςθ μιασ εικαςτικισ 
ζκκεςθσ από το κοινό, μπορεί να ςυμβάλει ςτθν επιτυχία 

του; 
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ΓΑΦΗΜΑ 13. ΔΗΜΟΓΑΦΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

Στο ερϊτθμα αν οι επιςκζπτεσ κα αξιολογοφςαν μια εικαςτικι ζκκεςθ με τθ χριςθ των 

κινθτϊν ςυςκευϊν τουσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό των εικαςτικϊν χϊρων, απαντά από 

«Μζτρια» ωσ «Ράρα πολφ», ενϊ ζνα μικρό ποςοςτό 16% απαντά «Κακόλου» (8%) και 

«Λίγο» (8%) (γράφθμα 14). 

 

ΓΑΦΗΜΑ 14. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ μιασ εικαςτικι ζκκεςθσ, με χριςθ κινθτϊν 

ςυςκευϊν των επιςκεπτϊν, κα λαμβάνονταν υπόψθ ςτον προγραμματιςμό 

0

5

10

15

10.Ροιά απο τα παρακάτω δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των 

επιςκεπτϊν μιασ ζκκεςθσ κα ςασ ενδιζφερε να γνωρίηετε; 

Κακόλου Λίγο Μζτρια Ρολφ Ράρα πολφ 

Κακόλου 
8% Λίγο 

8% 

Μζτρια 
23% 

Ρολφ 
46% 

Ράρα πολφ 
15% 

11. Σε ποιό βακμό πιςτεφεται οτι οι επιςκζπτεσ κα 
αξιολογοφςαν μια εικαςτικι ζκκεςθ με χριςθ των 

κινθτϊν (smart phone) ςυςκευϊν τουσ; 
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μελλοντικϊν εικαςτικϊν εκκζςεων από «Μζτρια» ωσ «Ράρα πολφ» ςτο μεγαλφτερο 

ποςοςτό τουσ (80%) και μόνο το 7% δεν κα τα λάμβανε υπόψθ, ενϊ το 13% κα τα 

λάμβανε πολφ λίγο υπόψθ (γράφθμα 15). 

 

ΓΑΦΗΜΑ 15. ΒΑΘΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

Οι χϊροι όμωσ απαντοφν με επιφφλαξθ ςτο ερϊτθμα του κατά πόςο αποδεκτι 

πιςτεφουν κα ιταν θ αξιολόγθςθ με χριςθ κινθτϊν ςυςκευϊν από τουσ επιςκζπτεσ. 

Σφμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, το 40% πιςτεφει ότι κα ζχει «Μζτρια» αποδοχι, 

και 27% «Μεγάλθ» και μόνο 6,5% «Ρολφ Μεγάλθ». Ενϊ με ποςοςτό 20% πιςτεφει ότι 

κα ζχει «Μικρι» αποδοχι και 6,5% «Κακόλου» (γράφθμα 16). 

Κακόλου 
7% Λίγο 

13% 

Μζτρια 
27% 

Ρολφ 
33% 

Ράρα πολφ 
20% 

12. Σε ποιό βακμό κα λαμβάνατε υπόψθ τα 
αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ μιασ εικαςτικισ 

ζκκεςθσ με χριςθ κινθτϊν (smart phone) ςυςκευϊν 
των επιςκεπτϊν, ςτον προγραμματιςμό μελλοντικϊν 

εικαςτικϊν εκκζςεων; 
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ΓΑΦΗΜΑ 16. ΑΡΟΔΟΧΗ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

 

Τζλοσ, ςχετικά με το πόςο πρόκυμοι κα ιταν ϊςτε να ενθμερϊςουν τουσ επιςκζπτεσ 

τουσ για τθν δυνατότθτα χριςθσ των κινθτϊν ςυςκευϊν τουσ προκειμζνου να 

αξιολογιςουν μια εικαςτικι ζκκεςθ, το μεγαλφτερο ποςοςτό απαντά «Ράρα πολφ» 

(40%), «Ρολφ» (20%) και «Μζτρια» (13%), ενϊ το μικρότερο ποςοςτό απαντά 

«Κακόλου» (14%) και «Λίγο» (13%) (γράφθμα 17). 

 

ΓΑΦΗΜΑ 17. ΒΑΘΜΟΣ ΡΟΘΥΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

 

Κακόλου 
6,5% 

Μικρι 
20% 

Μζτρια 
40% 

Μεγάλθ 
27% 

Ρολφ μεγάλθ 
6,5% 

13. Ρόςο αποδεκτι πιςτεφετε κα ιταν θ αξιολόγθςθ των 
εικαςτικϊν εκκζςεων που διοργανϊνετε με χριςθ κινθτϊν 

(smart phone) ςυςκευϊν απο τουσ επιςκζπτεσ ςασ; 

Κακόλου 
14% 

Λίγο 
13% 

Μζτρια 
13% 

Ρολφ 
20% 

Ράρα πολφ 
40% 

14. Ρόςο πρόκυμοι κα είςαςταν ϊςτε να ενθμζρωςετε τουσ 
επιςκζπτεσ ςασ για τθν δυνατότθτα χριςθσ των κινθτϊν 

(smart phone) ςυςκευϊν τουσ προκειμζνου να 
αξιολογιςουν μια εικαςτικι ζκκεςθ; 
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Συμπεράςματα 
 

Συμπεραςματικά, διαπιςτϊνουμε ότι τόςο ςτισ γκαλερί, όςο και ςτα μουςεία και τουσ 

άλλουσ χϊρουσ τζχνθσ, οι οποίοι ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, δεν ζχει πραγματοποιθκεί 

αξιολόγθςθ με χριςθ κινθτϊν ςυςκευϊν ζωσ τϊρα. Μόνο 2 χϊροι από τουσ 15 ζχουν 

χρθςιμοποιιςει ζντυπο ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ, ενϊ οι μιςοί δεν ζχουν 

πραγματοποιιςει ποτζ αξιολόγθςθ. 

Θ όποια αξιολόγθςθ μζχρι τϊρα, βαςιηόταν κυρίωσ ςτισ παρατθριςεισ των επιςκεπτϊν, 

και κριτιριο επιτυχίασ μιασ ζκκεςθσ κεωροφνταν ο αρικμόσ των επιςκεπτϊν ςτο χϊρο / 

αρικμό ειςιτθρίων, κακϊσ και τα προφορικά ςχόλια των επιςκεπτϊν.  

Ραρόλα αυτά, διαπιςτϊνεται ότι το ποςοςτό των εικαςτικϊν χϊρων που κα 

αξιοποιοφςαν τα αποτελζςματα μιασ αξιολόγθςθσ για τον προγραμματιςμό των 

μελλοντικϊν τουσ δράςεων, με επιπλζον ανάλυςθ και επεξεργαςία των 

αποτελεςμάτων, είναι υψθλό. Επιπλζον, ςυμπεραίνεται ότι ζνα μεγάλο ποςοςτό 

εικαςτικϊν χϊρων είναι πρόκυμοι να ενθμερϊςουν τουσ επιςκζπτεσ τουσ ςχετικά με 

τθν δυνατότθτα χριςθσ των κινθτϊν ςυςκευϊν τουσ για τθν πραγματοποίθςθ 

αξιολόγθςθσ. 

Από τθν παραπάνω ζρευνα, διαπιςτϊνεται ότι, τόςο οι γκαλερί, ωσ κερδοςκοπικοί 

οργανιςμοί, όςο και οι υπόλοιποι χϊροι τζχνθσ, κυρίωσ εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα, 

καταλιγουν ςτο να κεωροφν πιο ςθμαντικό για τθν επιτυχία μιασ ζκκεςθσ, τον αρικμό 

των επιςκεπτϊν. Μζχρι ςτιγμισ, ςτοιχεία για τον αρικμό των επιςκεπτϊν, μποροφν να 

ςυγκεντρϊςουν μόνο οι χϊροι όπου επιβάλλεται αντίτιμο ειςόδου, όπωσ είναι τα 

μουςεία και άλλοι μθ κερδοςκοπικοί οργανιςμοί. Αντίκετα, οι γκαλερί ςτεροφνται 

αυτισ τθσ δυνατότθτασ, και αρκοφνται ςτθν εμπειρικι εκτίμθςθ του αρικμοφ των 

επιςκεπτϊν, κατά τθν θμζρα των εγκαινίων μιασ ζκκεςθσ [35]. 
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Ρροςτικζμενθ αξία  
 

Σφμφωνα με τα παραπάνω αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αναγκαιότθτασ, και με τθν 

ζρευνα που ζχει γίνει για αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ι εφαρμογζσ ιςτολογίου, τόςο ςτθ 

ςελίδα εφαρμογϊν Google Play17 όςο και Apple18, παρατθροφμε ότι μζχρι τϊρα δεν 

ζχει εντοπιςτεί μια ιςτοςελίδα ι εφαρμογι (app), θ οποία να δίνει τθν δυνατότθτα 

ςτον επιςκζπτθ ενόσ χϊρου τζχνθσ, να ςυμμετζχει διαδραςτικά, (α) ςυμπλθρϊνοντασ 

ζνα ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ τθσ ζκκεςθσ online, (β) δθμιουργϊντασ μια online 

gallery για τα ζργα τθσ εκάςτοτε εικαςτικισ ζκκεςθσ, (γ) αξιολογϊντασ τα ζργα, και (δ) 

ςχολιάηοντάσ τα, τόςο με τουσ άλλουσ επιςκζπτεσ τθσ ζκκεςθσ, όςο και με τουσ 

υπεφκυνουσ τθσ ζκκεςθσ, είτε πρόκειται για ζκκεςθ ςε μουςείο, είτε ςε ιδιωτικό χϊρο 

τζχνθσ. 

Το κενό που διαπιςτϊνεται, ςτθν αξιολόγθςθ των εικαςτικϊν εκκζςεων, οδθγεί πολλζσ 

φορζσ τουσ εικαςτικοφσ χϊρουσ ςε ζλλειψθ επιςκεψιμότθτασ ι ζλλειψθ ςυντονιςμοφ 

μεταξφ του κοινοφ και των αναγκϊν που καλφπτει.  

Θ εφαρμογι ιςτολογίου ArtisNow19 προςφζρει, ςτο χριςτθ τισ παραπάνω δυνατότθτεσ 

ςε ζνα περιβάλλον ίδιο με αυτό ενόσ μζςου κοινωνικισ δικτφωςθσ αλλά ςε πιο απλοϊκι 

και εφκολθ μορφι, ϊςτε να μπορεί να εξοικειωκεί γρθγορότερα και να τθ χρθςιμοποιεί 

ςυχνότερα. 

 

  

                                                           

17
 https://play.google.com/store/apps 

18
 https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8 

19
 http://go-teetotum.gr/artisnow  

http://go-teetotum.gr/artisnow
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Ανάλυςθ ιςτοςελίδασ – εφαρμογισ ιςτολογίου 
 

Ειςαγωγι  
 

Σε αυτι τθν ενότθτα παρουςιάηονται οι απαιτιςεισ τθσ ιςτοςελίδασ – εφαρμογισ 

ιςτολογίου, ενϊ γίνεται ανάλυςθ των λειτουργικϊν και μθ λειτουργικϊν απαιτιςεων 

που απαιτοφνται για κάκε ρόλο χριςτθ. Οι εργαςίεσ είναι διαφορετικζσ και απαιτοφν 

διαφορετικό βακμό πρόςβαςθσ.  

 

Συλλογι απαιτιςεων 
 

Για τθν ςυλλογι των απαιτιςεων τθσ εφαρμογισ ιςτολογίου, ζγινε ζρευνα ςτο διαδίκτυο, για 

εφρεςθ αντίςτοιχων, είτε εφαρμογϊν είτε ιςτοςελίδων, μουςείων και γκαλερί. Ραράλλθλα, 

ςυηθτικθκε με καλλιτζχνεσ και υπεφκυνουσ χϊρων τζχνθσ. Θ αναηιτθςθ ςχετικισ 

βιβλιογραφίασ που βρζκθκε αφοροφςε κυρίωσ δθμοςιεφςεισ μελετϊν και άρκρων για μουςεία 

που χρθςιμοποιοφν τθν αξιολόγθςθ για τον μελλοντικό προγραμματιςμό των δράςεϊν τουσ. Θ 

ζρευνα αναγκαιότθτασ που πραγματοποιικθκε βοικθςε ςτθ διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ 

εφαρμογισ κάποιασ μορφισ αξιολόγθςθσ, κυρίωσ από γκαλερί. 

Στθ ςυνζχεια ζγινε ζρευνα για το περιεχόμενο τθσ εφαρμογισ ιςτολογίου. Θ δθμιουργία ενόσ 

απλοφ ερωτθματολογίου κα ιταν πολφ απλοϊκι λφςθ θ οποία δεν κα επιφζρει τα επικυμθτά 

αποτελζςματα, ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα είδοσ δζςμευςθσ μεταξφ του χριςτθ και του χϊρου 

τζχνθσ. Για παράδειγμα, να ερωτθματολόγιο ολοκλθρϊνετε με τθν ςυμπλιρωςι του, ενϊ μια 

εφαρμογι ιςτολογίου, ςτθν οποία ο χριςτθσ κα ζχει πρόςβαςθ οποιαδιποτε ςτιγμι και κα 

μπορεί να παρακολουκεί και εκτόσ χϊρου τζχνθσ, τι γίνεται, και να ςυμμετζχει ενεργά ςε 

κάποια διαδικαςία, δθμιουργεί ζνα είδοσ δζςμευςθσ και ςυνεχοφσ ανατροφοδότθςθσ 

ςτοιχείων.  

Στόχοσ είναι θ δθμιουργία μιασ πλατφόρμασ με αρκετά, άλλα όχι υπερβολικά αναλυτικά, 

ςτοιχεία ενόσ μζςου κοινωνικοφ δικτφωςθσ, ςτο οποίο ο χριςτθσ κα ςυμμετζχει εκτελϊντασ 

απλζσ διαδικαςίεσ με τθ χριςθ τθσ κινθτισ ςυςκευισ του. 

Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ αναλϊκθκε ςτον ςχεδιαςμό και τθν 

υλοποίθςθ. Για τθν υλοποίθςθ ζγινε ςχετικι ζρευνα και αναηιτθςθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ 
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τεχνολογικά λφςθσ, ζχοντασ υπόψθ ότι πρζπει να είναι με μθδενικό κόςτοσ. Δεδομζνου τθσ 

απειρίασ μου ςτον προγραμματιςμό και του ςχετικά μικροφ χρόνου υλοποίθςθσ μιασ τζτοιασ 

εφαρμογισ ιςτολογίου ςτα ςτενά χρονικά περικϊρια μιασ διπλωματικισ εργαςίασ, ζγινε 

λεπτομερι εξζταςθ των τεχνολογικϊν λφςεων, ϊςτε να καλφπτονται όλεσ οι  απαιτιςεισ.      

Ζτςι, παρακάτω γίνεται θ ανάλυςθ απαιτιςεων τθσ προτεινόμενθσ εφαρμογισ ιςτολογίου. 

 

Ανάλυςθ απαιτιςεων 
 

Εδϊ γίνεται λεπτομερι ανάλυςθ των απαιτιςεων του ςυςτιματοσ, οι οποίεσ 

διαχωρίηονται ςε λειτουργικζσ και μθ λειτουργικζσ απαιτιςεισ. 

Ωσ λειτουργικζσ απαιτιςεισ ορίηονται οι υπθρεςίεσ που προςφζρει το ςφςτθμα ςτον 

χριςτθ. Ενϊ, ωσ μθ λειτουργικζσ, ορίηονται τα χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ, τα 

οποία υποςτθρίηουν τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ, όπωσ αξιοπιςτία, αποδοτικότθτα, 

ευχρθςτία, αςφάλεια [49]. 

 

Λειτουργικζσ Απαιτιςεισ 

 

Σθμειϊνεται ότι οι ενζργειεσ που κα μπορεί να πραγματοποιιςει ο χριςτθσ κα είναι οι 

ακόλουκεσ: 

ΛΑ.1 : Ο χριςτθσ κα μπορεί : 

 Να δθμιουργιςει λογαριαςμό, χρθςιμοποιϊντασ το λογαριαςμό θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου του (e-mail)  

 Να ςυνδεκεί χρθςιμοποιϊντασ το e-mail του 

 Να χρθςιμοποιιςει τθν εφαρμογι, ανικοντασ ςε μια από τισ ακόλουκεσ ομάδεσ 

χρθςτϊν: 

o Επιςκζπτθσ - Καλλιτζχνθσ 

o Διαχειριςτισ 

o Υπεφκυνοσ χϊρου τζχνθσ 

 Να δθμιουργιςει το προφίλ του 

 Να μπορεί να ςυμπλθρϊςει μια διαδικτυακι ζρευνα 
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 Να κάνει ανάρτθςθ μιασ φωτογραφίασ 

 Να βακμολογιςει τθν ανάρτθςθ κάποιου άλλου χριςτθ 

 Να αντιδράςει («μου αρζςει» /  like) ςε μια ανάρτθςθ ενόσ χριςτθ 

 Να ςχολιάςει μια ανάρτθςθ ενόσ χριςτθ 

 Να διαμοιράςει μια ανάρτθςθ ςτα κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ 

 Να λάβει μζροσ ςε online ςυηθτιςεισ 

 Να επικοινωνεί με τουσ διαχειριςτζσ ςυμπλθρϊνοντασ φόρμα επικοινωνίασ 

 Να αποςυνδεκεί από τθν εφαρμογι ιςτολογίου μόλισ ολοκλθρϊςει τισ 

επικυμθτζσ ενζργειεσ 

 

ΛΑ.2:  Ο υπεφκυνοσ χϊρου τζχνθσ κα μπορεί: 

 Να ζχει πρόςβαςθ ςτo διαχειριςτικό περιβάλλον του ιςτοχϊρου ϊςτε να εκτελζςει 

βαςικζσ διαχειριςτικζσ λειτουργίεσ  

 Να ζχει πρόςβαςθ ςτουσ λογαριαςμοφσ των χρθςτϊν για εποπτικοφσ λόγουσ 

 Να κάνει αναρτιςεισ και να ανεβάςει φωτογραφίεσ 

 Να ςχολιάςει και να βακμολογιςει αναρτιςεισ χρθςτϊν 

 Να ζχει πρόςβαςθ ςτθ διαδικτυακι ζρευνα 

 Να ζχει πρόςβαςθ ςτα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου τθσ διαδικτυακισ ζρευνασ 

και να εξάγει αποτελζςματα. 

 

ΛΑ.3: Ο διαχειριςτισ τθσ εφαρμογισ ιςτολογίου κα μπορεί να πραγματοποιιςει όλεσ τισ 

παραπάνω ενζργειεσ, κακϊσ και: 

 Να εγκρίνει τα ςχόλια των χρθςτϊν 

 Να δθμιουργεί και να διαχειρίηεται τουσ λογαριαςμοφσ των χρθςτϊν 

 Να ορίηει τουσ χριςτεσ ανάλογα με τθν ιδιότθτά τουσ, πχ. «Υπεφκυνοσ χϊρου τζχνθσ» 

 Να δθμιουργεί τισ εκκζςεισ όπου οι χριςτεσ κα μποροφν να αναρτοφν εικόνεσ 

 Να ελζγχει τισ αναρτιςεισ και τα ςχόλια των χρθςτϊν 

 Να επεξεργαςτεί τθ διαδικτυακι ζρευνα και να προςαρμόηει τισ ερωτιςεισ 

 Να ελζγχει τα ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια τθσ διαδικτυακισ ζρευνασ και να εξάγει 

αποτελζςματα 

 Να αλλάηει τθν εμφάνιςθ του ιςτολογίου 
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 Να προςκζτει νζεσ λειτουργικότθτεσ ςτο ιςτολόγιο, μζςω προςκζτων (plugins και 

widgets) 

 

Μθ Λειτουργικζσ Απαιτιςεισ 

 

ΜΛΑ.1: Θ εφαρμογι ιςτολογίου κα πρζπει να είναι προςβάςιμθ από περιθγθτι ιςτοφ (web 

browser) τόςο ςε υπολογιςτι (desktop computer/laptop), αλλά και από φορθτζσ ςυςκευζσ 

(smartphone/tablet), ανά πάςα ςτιγμι, χωρίσ εκπτϊςεισ/αλλαγζσ ςτο περιεχόμενό  τθσ. 

ΜΛΑ.2: Θ ανάπτυξθ του ιςτολογίου κα πρζπει να γίνει με χριςθ δωρεάν τεχνολογιϊν. Κα 

πρζπει επίςθσ να είναι δωρεάν για τουσ χριςτεσ.  

ΜΛΑ.3: Κα πρζπει να μθν απαιτεί τθν εγκατάςταςθ προςκζτων και λογιςμικοφ τρίτου ςτουσ 

υπολογιςτζσ των χρθςτϊν, ωσ προαπαιτοφμενο για τθν πρόςβαςθ ςε αυτό.  

ΜΛΑ.4: Κα πρζπει να είναι εφκολο να γίνεται διαμοιραςμόσ των αναρτιςεων-φωτογραφιϊν ςε 

κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ. 

ΜΛΑ.5: Κα πρζπει να επιτρζπει τθ δθμιουργία/χριςθ διαφόρων πεδίων για χριςθ ςτισ υπο-

ςελίδεσ, όπωσ: πεδίο κειμζνου, πεδίο διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), πεδίο 

για κωδικό πρόςβαςθ, αναδιπλοφμενθ λίςτα (drop down list), κλπ.  

ΜΛΑ.6: Κα πρζπει να παρζχεται προςταςία του ιςτολογίου από κακόβουλθ/ενοχλθτικι μαηικι 

αποςτολι e-mail/ςχολίων (spam). 

ΜΛΑ.7: Κα πρζπει να μποροφν κάποιεσ υπο-ςελίδεσ/λειτουργικότθτεσ να είναι εμφανείσ μόνο 

ςε ςυνδεδεμζνουσ χριςτεσ ςτο ιςτολόγιο, άρα να μπορεί να δθμιουργθκεί προςταςία με 

κωδικό πρόςβαςθσ και όνομα χριςτθ.  

ΜΛΑ.8: Να είναι εφκολθ θ δθμιουργία μιασ ςελίδασ ςφνδεςθσ χριςτθ ςτθν πλατφόρμα 

ΜΛΑ.9: Να υπάρχει θ δυνατότθτα δθμιουργίασ κοινότθτασ χρθςτϊν 

ΜΛΑ.10: Να μποροφν με απλό και μθ-προγραμματιςτικό τρόπο να δθμιουργθκοφν και να 

χρθςιμοποιθκοφν πολλαπλζσ φόρμεσ επικοινωνίασ, μεταφόρτωςθσ εικόνων, δθμιουργίασ 

αναρτιςεων 

ΜΛΑ.11: Να γίνεται εμφάνιςθ των τελευταίων αναρτιςεων ςε οποιαδιποτε ςελίδα, 

ταξινομθμζνεσ ανάλογα με τθν κατθγορία, τισ λζξεισ κλειδιά, το όνομα του ςυγγραφζα, κλπ.  

ΜΛΑ.12: Να υλοποιθκεί προβολι των δθμοφιλζςτερων αναρτιςεων για ζνα ςυγκεκριμζνο 

χρονικό διάςτθμα ςτο πλαϊνό μζροσ τθσ ςελίδασ 
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ΜΛΑ.13: Να υπάρχει κάποιου είδουσ προςαρμογισ των εικόνων που αναρτϊνται από τουσ 

χριςτεσ ςε μικρότερο μζγεκοσ και/ι backup, ϊςτε να είναι ταχφτερθ θ φόρτωςι τουσ και θ 

ςυνολικι πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα. 

ΜΛΑ.14: Να είναι δυνατι θ βακμολόγθςθ των αναρτιςεων από τουσ χριςτεσ, κακϊσ και θ 

καταμζτρθςθ αυτϊν 

ΜΛΑ.15: Να είναι εφικτόσ ο κακοριςμόσ ρόλων χρθςτϊν 

ΜΛΑ.16: Να μποροφν να αλλάηουν οι λειτουργικότθτεσ κακϊσ και τα μενοφ που εμφανίηονται 

ανάλογα με το ρόλο του χριςτθ 

ΜΛΑ.17: Να υπάρχει δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ του διαδικτυακοφ ερωτθματολογίου 

ΜΛΑ.18: Να μπορεί να φιλοξενθκεί ςε προςωπικό χϊρο φιλοξενίασ ιςτοςελίδων 

ΜΛΑ.19: Να μπορεί να υλοποιθκεί ςε μικρό χρονικό διάςτθμα και να είναι άμεςα διακζςιμθ 

για πρόςβαςθ 

 

Διάγραμμα περίπτωςθσ χριςθσ (use case diagram) 
 

Στθν καλφτερθ κατανόθςθ του ιςτολογίου, κα βοθκιςουν τα παρακάτω διαγράμματα 

περίπτωςθσ χριςθσ. Στο παρακάτω διάγραμμα (εικόνα 16) παρουςιάηεται το ςφνολο των 

περιπτϊςεων με όλουσ τουσ χριςτθσ και ακολουκοφν αναλυτικά οι περιπτϊςεισ χριςθσ με τθν 

μορφι οκονϊν mockups ανα περίπτωςθ. 
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ΕΙΚΟΝΑ 16. ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΕΙΡΤΩΣΗΣ ΧΗΣΗΣ 
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Διάγραμμα περίπτωςθσ 1  

 

Ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα ειςόδου ςτθ 

διαδικτυακι πλατφόρμα, κάνοντασ εγγραφι και 

δθλϊνοντασ το e-mail του (εικόνα 17). Ο προεπιλεγμζνοσ 

ρόλοσ του χριςτθ αφότου εγγραφεί ςτθν πλατφόρμα αυτι 

κα είναι ρόλοσ «Επιςκζπτθ». Επιπλζον, κα μπορεί να 

αποδοκεί ρόλοσ «Διαχειριςτι» τθσ ζκκεςθσ ι του χϊρου 

τζχνθσ και «Καλλιτζχνθ» ςτουσ αντίςτοιχουσ χριςτεσ από 

τον διαχειριςτι (administrator) τθσ πλατφόρμασ, ο οποίοσ 

κα ζχει δυνατότθτα πλιρουσ διαχείριςθσ τθσ πλατφόρμασ. 

 

Διάγραμμα περίπτωςθσ 2  

 

Στθ ςυνζχεια, αφοφ ςυνδεκεί, ο εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ κα 

ζχει τθν επιλογι, είτε να ςυμπλθρϊςει τθν online ζρευνα 

(εικόνα 21), είτε να ανεβάςει φωτογραφίεσ των ζργων ϊςτε 

να ςυμμετζχει ςτθ δθμιουργία και τθ βακμολόγθςθ τθσ 

online ζκκεςθσ (εικόνα 18). Μπορεί να βακμολογιςει τθν 

ανάρτθςθ – εικόνα και να γράψει ζνα ςχόλιο από κάτω. 

 

Διάγραμμα περίπτωςθσ 3 

 

Αφότου ανεβάςει τθ φωτογραφία ενόσ ζργου (εικόνα 19), ο 

χριςτθσ κα μπορεί να ςχολιάςει κάτω από τθ φωτογραφία, 

να τθ διαμοιράςει ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, κακϊσ και να επαναλάβει τθ 

διαδικαςία αυτι όςεσ φορζσ κζλει Επιπλζον, κα μπορεί να βακμολογιςει (rate) ζνα 

ζργο, να κάνει like, και να ςυμμετζχει ςε ςυηθτιςεισ με άλλουσ επιςκζπτεσ, ςυλλζκτεσ, 

ΕΙΚΟΝΑ 17. OΘΟΝΗ ΕΓΓΑΦΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑ 18. MΕΝΟΥ ΕΡΙΛΟΓΩΝ 
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αλλά και τουσ καλλιτζχνεσ των ζργων και τουσ διοργανωτζσ/υπεφκυνουσ τθσ ζκκεςθσ 

(εικόνα 20). 

 

Διάγραμμα περίπτωςθσ 4 

 

Επιλζγοντασ ο χριςτθσ να ςυμμετάςχει ςτθν online ζρευνα, εμφανίηεται το 

ερωτθματολόγιο και απαντϊντασ τα ερωτιματα, ολοκλθρϊνει τθ διαδικαςία με τθν 

οριςτικι υποβολι του, και επιςτρζφει ςτθν αρχικι ςελίδα με τον μενοφ. 

  

   

 

ΕΙΚΟΝΑ 19. OΘΟΝΗ ΑΝΑΤΗΣΗΣ 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 20. OΘΟΝΗ ΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

ΕΙΚΟΝΑ 21. OΘΟΝΗ ΣΥΜΡΛΗΩΣΗ 

ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

    

Διάγραμα δραςτθριοτιτων (activity diagram)  
 

Το διάγραμμα δραςτθριοτιτων περιγράφει τα βιματα των εργαςιϊν μιασ δραςτθριότθτασ 

μζςα ςτο ςφςτθμα. Στο παρακάτω διάγραμμα δραςτθριότθτασ (εικόνα 22), περιγράφονται 

αναλυτικά τα βιματα που κάνει ο χριςτθσ ςτθν περίπτωςθ που κζλει να ςχολιάςει ζνα ι 

περιςςότερα ζργα μιασ ζκκεςθσ. Οι εκκζςεισ που ζχει διοργανϊςει θ γκαλερί, βρίςκονται ςε 
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λίςτα ςτο μενοφ «Αναρτιςεισ». Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει από τθ λίςτα των εκκζςεων 

αυτιν που επικυμεί να δει τα ζργα τθσ. Τα ζργα εμφανίηονται ςε λίςτα με τθ ςειρά που 

αναρτικθκαν με το πιο πρόςφατο ςτθν κορυφι τθσ λίςτασ. Επιλζγοντασ ζνα ζργο ο χριςτθσ 

μπορεί: (α) να δθλϊςει ότι του αρζςει με το ςφμβολο «καρδοφλα», (β) να ςχολιάςει με κείμενο 

και (γ) να το κοινοποιιςει ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να επιλζξει να 

ςχολιάςει το επόμενο ζργο, ι να επιλζξει άλλθ ζκκεςθ. Αν δεν επικυμεί να δεί και να ςχολιάςει 

τα ζργα άλλθσ ζκκεςθσ, τότε μπορεί να επιλζξει να ολοκλθρϊςει με τισ «αναρτιςεισ», 

επιςτρζφοντασ ςτο αρχικό μενοφ.  

 

ΕΙΚΟΝΑ 22. ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΩΝ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΓΩΝ  
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Σχεδιαςμόσ – Υλοποίθςθ 
 

Επιλογι τεχνολογίασ 
 

Αφότου αποφαςίςτθκαν οι λειτουργίεσ που κζλαμε να υποςτθρίηει θ ςυγκεκριμζνθ 

εφαρμογι, δθμιουργικθκαν διαγράμματα περίπτωςθσ χριςθσ και ενδεικτικζσ οκόνεσ 

(mockups), οι οποίεσ παρουςιάςτθκαν παραπάνω, ϊςτε να λθφκοφν οι απαραίτθτεσ 

ςχεδιαςτικζσ αποφάςεισ για τθ διεπαφι τθσ εφαρμογισ. 

Μετά από επιςκόπθςθ τθσ διακζςιμθσ τεχνολογίασ που πραγματοποιικθκε, 

αποφαςίςτθκε ότι θ δθμιουργία μιασ εφαρμογισ για φορθτζσ ςυςκευζσ κα ιταν, 

δεδομζνων των χρονικϊν περικωρίων ολοκλιρωςθσ μιασ διπλωματικισ εργαςίασ, και 

των εξειδικευμζνων γνϊςεων που απαιτεί κάτι τζτοιο, δφςκολα πραγματοποιιςιμθ. 

Επιπροςκζτωσ, κρίκθκε περιοριςτικό να είναι προςβάςιμθ θ εν λόγω πλατφόρμα μόνο 

από φορθτζσ ςυςκευζσ, μετά από μεταφόρτωςθ (download) τθσ εφαρμογισ ςτθ 

φορθτι ςυςκευι του κάκε χριςτθ, κάτι το οποίο απαιτεί χϊρο ςτθ μνιμθ τθσ ςυςκευισ 

του χριςτθ, χρόνο και ςτακερι ςφνδεςθ Internet για τθ μεταφόρτωςθ, αλλά και 

εμπιςτοςφνθ ςτον πάροχο τθσ εφαρμογισ. Εν αντικζςει, προτείνεται να υλοποιθκεί ωσ 

«εφαρμογι ιςτολογίου» (web application), ακολουκϊντασ πάντα «mobile-first 

approach». Ζτςι, κα είναι προςβάςιμθ και από περιθγθτι ιςτοφ (web browser), αλλά 

και από φορθτζσ ςυςκευζσ, ανά πάςα ςτιγμι. Άλλωςτε, πρόςφατεσ ζρευνεσ δείχνουν 

ότι οι χριςτεσ κινθτϊν ςυςκευϊν δε κα κατεβάςουν μια εφαρμογι ενόσ μθ γνωςτοφ 

και κακιερωμζνου brand, με τθν οποία δε κα αλλθλεπιδροφν ςυχνά, ενϊ παράλλθλα θ 

χριςθ mobile web browser είναι διπλάςια από τθ χριςθ mobile εφαρμογϊν *37]. 

Στθ ςυνζχεια, εξετάςκθκαν οι διακζςιμεσ τεχνολογικζσ λφςεισ για τθ δθμιουργία 

ιςτοςελίδων. Θ πρϊτθ επιλογι ιταν να δθμιουργθκεί κάτι «από το μθδζν», με χριςθ 

HTML/CSS, Javascript για το front-end και κάποια προγραμματιςτικι γλϊςςα όπωσ 

PHP, Python, κλπ. ςε ςυνδυαςμό με μια βάςθ δεδομζνων για το back-end. Θ δεφτερθ 

επιλογι περιλαμβάνει τθ χριςθ κάποιου ζτοιμου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 
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περιεχομζνου - Content Management System (CMS), με χριςθ προςκζτων (plugins), για 

να επιτευχκοφν οι προαναφερκείςεσ λειτουργικότθτεσ.  

Τα CMS που εξετάςκθκαν είναι τα: WordPress, Joomla και Drupal. Από αυτά, 

επιλζχκθκε το WordPress, ωσ πιο κατάλλθλο για τθ ςυγκεκριμζνθ περίςταςθ. το 

WordPress είναι εφκολο ςτθν εγκατάςταςθ, ςτθ δθμιουργία και διατιρθςθ, τόςο 

απλϊν όςο και πολφπλοκων ιςτοςελίδων. Επίςθσ, θ διαχείριςθ του περιεχομζνου είναι 

εφκολθ ςτθ χριςθ και προςφζρει δυνατότθτεσ επζκταςθσ και ανάπτυξθσ. Τζλοσ, 

υπάρχει μια μεγάλθ υποςτθρικτικι κοινότθτα, με εκπαιδευτικά βίντεο, ςυμβουλζσ, 

οδθγίεσ και διαδικτυακι (online) υποςτιριξθ.  

Ζνα ιςτολόγιο WordPress αποτελεί μια ιςτοςελίδα με πλθροφορίεσ, εικόνεσ, βίντεο, 

κλπ., τα οποία ονομάηονται δθμοςιεφςεισ (posts) οι οποίεσ ςυχνά οργανϊνονται 

ανάλογα τθ κεματικι ενότθτα ι με φκίνουςα ταξινόμθςθ βάςει του χρόνου 

δθμοςίευςθσ. Σφμφωνα με τουσ Du & Wagner *38+, τα παραπάνω, ςε ςυνδυαςμό με τθ 

δυνατότθτα ανατροφοδότθςθσ των χρθςτϊν μζςω των ςχολίων που μποροφν να 

ανταλλάξουν, δίνουν ςτουσ χριςτεσ ιςτολογίων τθ δυνατότθτα να εκφράηονται 

ελεφκερα μζςω του Διαδικτφου.  

Σφμφωνα και με τον παρακάτω ςυγκριτικό πίνακα (εικόνα 23), ςτα πλεονεκτιματα του 

WordPress ςυγκαταλζγονται θ ευκολία εγκατάςταςθσ, θ εφκολθ παραμετροποίθςθ, το 

μθδενικό κόςτοσ, θ μεγάλθ πλθκϊρα προςκζτων, κακϊσ και θ μεγάλθ κοινότθτα 

χρθςτϊν που το ακολουκεί. Επιπλζον, το WordPress παρζχει τθ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ ενόσ υποτυπϊδουσ κοινωνικοφ δικτφου. 

Εν ςυντομία, τα βαςικά χαρακτθριςτικά ενόσ ιςτολογίου WordPress περιλαμβάνουν τα 

εξισ:  

(α) πρόςκετα (plugins) τα οποία επιτρζπουν τον δθμιουργό μιασ WordPress 

ιςτοςελίδασ να επεκτείνει τισ λειτουργίεσ τθσ πζρα από τα χαρακτθριςτικά που 

αποτελοφν μζροσ τθσ βαςικισ εγκατάςταςθσ,  

(β) widgets, μικρζσ εφαρμογζσ που επεκτείνουν τθ λειτουργικότθτα τθσ ιςτοςελίδασ, 

και (γ) κζματα (themes) τα οποία μπορεί ο δθμιουργόσ τθσ ιςτοςελίδασ να 

εγκαταςτιςει ϊςτε να αλλάξει τθν εμφάνιςθ τθσ ιςτοςελίδασ.  
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Να ςθμειωκεί ότι ενδείκνυται για τθ δθμιουργία responsive ιςτοςελίδων κακϊσ υποςτθρίηει 

responsive εικόνεσ, υπάρχουν responsive themes, 

και το παρεχόμενο administration περιβάλλον είναι 

επίςθσ responsive. Τζλοσ, με το WP-REST API, αν 

χρειαςτεί να δθμιουργθκεί και εφαρμογι 

μποροφμε να τραβάμε δεδομζνα από τθν 

υφιςτάμενθ WordPress ιςτοςελίδα για τθν 

εφαρμογι, και να διαςφαλίςουμε ότι υπάρχει 

ςυγχρονιςμόσ ανάμεςα ςτα δφο. 

Στθ ςυνζχεια, μελετικθκαν τα υπάρχοντα plugins 

για WordPress τα οποία κα μποροφςαν να 

χρθςιμοποιθκοφν ϊςτε να προςδϊςουν ςτθν 

ιςτοςελίδα τισ επικυμθτζσ λειτουργικότθτεσ. 

Αφότου, λοιπόν, ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ τθσ 

πλατφόρμασ WordPress, μπορεί ςτθ ςυνζχεια να 

εγκαταςτακεί το plugin «BuddyPress»20 με το οποίο 

μπορεί να δθμιουργθκεί μια online κοινότθτα 

χρθςτϊν κακϊσ και να χωριςτοφν οι χριςτεσ ςε 

ομάδεσ χρθςτϊν με διαφορετικό ρόλο. O κάκε 

χριςτθσ κα ζχει το προφίλ του και κα μπορεί να 

ςυνάπτει ςχζςεισ φιλίασ με άλλουσ χριςτεσ κακϊσ 

και να ανταλλάςςει προςωπικά μθνφματα μαηί 

τουσ. Επίςθσ, με χριςθ κάποιου plugin όπωσ το 

NextGen21 δίνεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ online 

gallery φωτογραφιϊν αλλά και να μπορεί ο κάκε 

χριςτθσ να ψθφίηει με «star rating» ι likes τισ 

φωτογραφίεσ που κα ανεβαίνουν22 

 

                                                           

20
 https://buddypress.org/ 

21
 (https://el.wordpress.org/plugins/nextgen-gallery/) 

22
 (https://wordpress.org/plugins/nextgen-gallery-voting/). 

ΕΙΚΟΝΑ 23. ΡΗΓΗ: 
HTTP://WEBSITESETUP.ORG/CMS-
COMPARISON-WORDPRESS-VS-JOOMLA-
DRUPAL/ 

https://buddypress.org/
https://el.wordpress.org/plugins/nextgen-gallery/
https://wordpress.org/plugins/nextgen-gallery-voting/
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Ερωτθματολόγιο OnLine αξιολόγθςθσ (προςάρτθμα Β) 
 

Εκτόσ από τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των επιςκεπτϊν, τα οποία οι φορείσ 

πολιτιςμοφ προςπακοφν να καταγράψουν, είναι ςθμαντικό να γίνουν κατανοθτά τα 

ενδιαφζροντά τουσ, οι προτιμιςεισ και οι ανάγκεσ τουσ *42+. 

Συνεπϊσ, για τθν δθμιουργία του ερωτθματολογίου τθσ online ζρευνασ τθσ εφαρμογισ, 

λιφκθκαν υπόψθ τα αποτελζςματα – ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ «αναγκαιότθτασ 

αξιολόγθςθσ» τα οποία αναλφκθκαν παραπάνω, και αποτζλεςαν βαςικό οδθγό ςτθ 

δθμιουργία των ερωτιςεων του νζου ερωτθματολογίου.  

Από τθ μελζτθ του «Evaluation toolkit for museum practitioners» του Harriet Foster 

(2008), ςχετικά με τισ μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων, τα ερωτιματα τθσ online 

ζρευνασ που προκφπτουν αναλυτικά είναι τα εξισ: 

Το ερωτθματολόγιο χωρίηεται ςε 4 ενότθτεσ: 

 Οι ερωτιςεισ τθσ 1θσ ενότθτασ αφοροφν τα χαρακτθριςτικά των χρθςτϊν, όπωσ 

θ ιδιότθτα, θ θλικία, το φφλο και το μορφωτικό επίπεδο. Αν επιςκζπτονται 

ςυχνά τον χϊρο και τον τρόπο που ενθμερϊκθκαν για τθν ςυγκεκριμζνθ 

ζκκεςθ. 

 Οι ερωτιςεισ τθσ 2θσ ενότθτασ αφοροφν τισ προτιμιςεισ των χρθςτϊν ςχετικά με 

τθν τζχνθ. 

 Οι ερωτιςεισ τθσ 3θσ ενότθτασ αφοροφν τθν εμπειρία των χρθςτϊν και τθ 

αποκόμιςαν από τθν επίςκεψι τουσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ. 

 Ενϊ θ ερϊτθςθ τθσ 4θσ ενότθτασ είναι ελεφκερθ, και ηθτείται από τον χριςτθσ 

να προτείνει, αν κζλει, μια βελτίωςθ. 

Τα ερωτιματα τθσ διαδικτυακισ (online) ζρευνασ που προκφπτουν αναλυτικά είναι τα 

εξισ: 

 

1θ ενότθτα 

Ερϊτθςθ 1. Ιδιότθτα.  

Ρικανζσ απαντιςεισ:  
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1.Επιςκζπτθσ 

2.Καλλιτζχνθσ  

3.Συλλζκτθσ 

4.Φοιτθτισ 

5.Αλλο: ___________ 

Στθν ερϊτθςθ αυτι δθλϊνεται θ ιδιότθτα του ατόμου που ςυμπλθρϊνει το 

ερωτθματολόγιο.  

Ραρόλο που ο αρικμόσ των επιςκεπτϊν κεωρείται ςθμαντικόσ για τθν επιτυχία μιασ 

ζκκεςθσ, ςτθν δικι μασ περίπτωςθ, δε μποροφμε να εξαςφαλίςουμε τθν χριςθ τθσ 

ιςτοςελίδασ από όλουσ όςουσ ζχουν επιςκεφκεί τθ ζκκεςθ. Μποροφμε όμωσ να 

γνωρίηουμε αν οι χριςτεσ ςτο ςφνολό τουσ, προχϊρθςαν ςτθν online αξιολόγθςθ ι όχι 

ταυτοποιϊντασ τα δυο δεδομζνα, εφόςον γνωρίηουμε τον αρικμό των ενεργϊν 

χρθςτϊν ςτθν πλατφόρμα μασ, κακϊσ και τθν ιδιότθτά τουσ, και μποροφμε να 

αποκλείςουμε τουσ διαχειριςτζσ του χϊρου τζχνθσ και τουσ καλλιτζχνεσ. 

 

Ερϊτθςθ 2. Ηλικία.  

Ρικανζσ απαντιςεισ:  

1. <25 ετϊν 

2. 26 – 35 ετϊν 

3. 36 – 45 ετϊν 

4. 46 – 55 ετϊν 

5. 56 < * ετϊν 

 

Ερϊτθςθ 3. Φφλο 

Ρικανζσ απαντιςεισ:  

1. Άντρασ 

2. Γυναίκα     

 

Ερϊτθςθ 4. Μορφωτικό επίπεδο. 
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Ρικανζσ απαντιςεισ:  

1. Απόφοιτοσ Λυκείου 

2. Ρτυχιοφχοσ ΑΕΛ / ΤΕΛ 

3. Κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ 

4. Κάτοχοσ Διδακτορικοφ 

5. Άλλο: _________ 

Σφμφωνα με τισ απαντιςεισ ςτο ερωτθματολόγιο αναγκαιότθτασ αξιολόγθςθσ, θ θλικία 

(ερϊτθςθ 2) το φφλο (ερϊτθςθ 3) και το μορφωτικό επίπεδο (ερϊτθςθ 4) των 

επιςκεπτϊν, είναι από τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά τα οποία ζχουν το μεγαλφτερο 

ενδιαφζρον για τουσ χϊρουσ τζχνθσ. 

Οι επόμενεσ πζντε (5) ερωτιςεισ αφοροφν τισ προτιμιςεισ των χρθςτϊν ςχετικά με τθν 

τζχνθ. 

Αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ ζχουν τεκεί και ςτο ερωτθματολόγιο αναγκαιότθτασ παραπάνω.  

 

2θ ενότθτα 

Ερϊτθςθ 5. Ρόςο ςυχνά επιςκζπτεςτε τον χϊρο τζχνθσ; 

Ρικανζσ απαντιςεισ:  

1. Ρρϊτθ φορά 

2. Σπάνια  

3. Συχνά 

4. Σε κάκε διοργάνωςθ 

Θ ερϊτθςθ αυτι αφορά τθν επιςκεψιμότθτα του χϊρου και το εάν ο χριςτθσ του 

ιςτοχϊρου ζχει επιςκεφκεί ξανά τον χϊρο ςτο παρελκόν, ι αν τον επιςκζπτεται ςυχνά. 

 

Ερϊτθςθ 6. Με ποιο τρόπο ενθμερωκικατε για τθν ζκκεςθ; 

1. Με email από τουσ διοργανωτζσ 

2. Με πρόςκλθςθ από τον καλλιτζχνθ 

3. Από τα social media (Facebook, tweeter, κα.) 

4. Από ζντυπθ δθμοςίευςθ (περιοδικά, εφθμερίδεσ, αφίςεσ) 
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5. Από φίλο  

6. Τυχαία 

7. Άλλο: __________ 

Στθν ερϊτθςθ αυτι, ο χριςτθσ καλείται να δθλϊςει τον τρόπο με τον οποίο 

ενθμερϊκθκε για τθν ζκκεςθ. Είναι ςθμαντικό για τουσ διοργανωτζσ, να γνωρίηουν το 

μζςο το οποίο χρθςιμοποιοφν οι χριςτεσ, για να ενθμερϊνονται ςχετικά με τισ δράςεισ 

τουσ. Αυτό, μπορεί να επθρεάςει μελλοντικά τθ ςτρατθγικι που κα ακολουκιςουν, ωσ 

προσ το μζςο που κα χρθςιμοποιιςουν, για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ τουσ.  

 

Ερϊτθςθ 7. Επιλζξτε το είδοσ τθσ τζχνθσ που προτιμάτε περιςςότερο. 

Ρικανζσ απαντιςεισ:  

1. Ηωγραφικι 

2. Γλυπτικι 

3. Χαρακτικι 

4. Πλα τα παραπάνω 

5. Τίποτα από τα παραπάνω 

6. Άλλο: ________ 

Στθν ερϊτθςθ αυτι ο χριςτθσ καλείται να δθλϊςει τθν προτίμθςι του ςχετικά με το 

είδοσ τθσ τζχνθσ που προτιμά και του αρζςει περιςςότερο. Οι απαντιςεισ ςτο ςφνολό 

τουσ μποροφν να επθρεάςουν ςτον μελλοντικό προγραμματιςμό του χϊρου, ωσ προσ 

το είδοσ τθσ τζχνθσ που κα προβάλλεται και των εκκζςεων που κα διοργανϊνονται. 

Ερϊτθςθ 8. Επιλζξτε το είδοσ των εκκζςεων που προτιμάτε 

Ρικανζσ απαντιςεισ:  

1. Ατομικζσ 

2. Ομαδικζσ 

3. Αναδρομικζσ 

4. Κεματικζσ 

5. Άλλεσ: __________ 
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Ερϊτθςθ 9. Επιλζξτε το πολιτιςτικό περιεχόμενο που προτιμάτε: 

Ρικανζσ απαντιςεισ: 

1. Εκνικό 

2. Διεκνζσ 

3. Και τα δυο 

4. Άλλο: ___________ 

Αν και οι χϊροι τζχνθσ, ςφμφωνα με τα ςυμπεράςματα του ερωτθματολογίου 

αναγκαιότθτασ, διοργανϊνουν κυρίωσ ομαδικζσ (37%) και ατομικζσ (26%) εκκζςεισ, 

προωκϊντασ τουσ Ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ (67%), οι απαντιςεισ των χρθςτϊν μποροφν να 

ςυμβάλουν ςτον μελλοντικό προγραμματιςμό των διοργανϊςεων ενόσ χϊρου 

προκειμζνου να ικανοποιιςουν, εν μζρθ και το κοινό τουσ. 

Οι επόμενεσ ερωτιςεισ αφοροφν τθν ζκκεςθ τθν οποία ο χριςτθσ ζχει μόλισ 

παρακολουκιςει, και καλείται να διατυπϊςει τθν εμπειρία του, να κρίνει - ςχολιάςει 

δθμιουργικά τα όςα παρακολοφκθςε. 

 

3θ ενότθτα 

Ερϊτθςθ 10. Ρόςο ικανοποιθμζνοι μείνατε από τθν ζκκεςθ που μόλισ 

παρακολουκιςατε; Αξιολογιςτε με κλίμακα από το 1 (περιςςότερο αρνθτικό) ωσ το 

5 (περιςςότερο κετικό) τα παρακάτω: 

 1 2 3 4 5 

Ωσ προσ τθ κεματολογία τθσ ζκκεςθσ      

Ωσ προσ το περιεχόμενο των ζργων τθσ ζκκεςθσ      

Ωσ προσ τθν τοποκζτθςθ των ζργων ςτο χϊρο      

Ωσ προσ το ςφνολο των ζργων      

Ωσ προσ τθν διοργάνωςθ τθσ ζκκεςθσ      

 

Ο χριςτθσ καλείται να αξιολογιςει ςε κλίμακα από το 1 (περιςςότερο αρνθτικό) ωσ το 

5 (περιςςότερο κετικό) τα παραπάνω πζντε ερωτιματα που αφοροφν τθν κεματολογία 

τθσ ζκκεςθσ, το περιεχόμενο των ζργων τθσ ζκκεςθσ, τθν τοποκζτθςι τουσ ςτο χϊρο, 
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το ςφνολο των ζργων και τθν διοργάνωςθ τθσ ζκκεςθσ. Ρολλζσ φορζσ, ςε μια ζκκεςθ το 

περιεχόμενο των ζργων μπορεί να μθν εμφανίηει τθν ςυνοχι που απαιτείται, και θ μθ 

ςωςτι τοποκζτθςι τουσ ςτο χϊρο να είναι θ αιτία. Μπορεί για παράδειγμα, ςε μια 

αναδρομικι ζκκεςθ ενόσ καλλιτζχνθ, να μθν ζχουν τοποκετθκεί τα ζργα χρονολογικά, 

αλλά με βάςθ τθ χρωματικι τουσ παλζτα, με αποτζλεςμα ο επιςκζπτθσ – κεατισ να μθν 

μπορεί να διακρίνει τθν αναδρομικότθτα τθσ ζκκεςθσ. 

 

Ερϊτθςθ 11. Για τθν ζκκεςθ που μόλισ είδατε, αξιολογιςτε με κλίματα απο το 1 

(περιςςότερο αρνθτικό) ωσ το 5 (περιςςότερο κετικό) τα παρακάτω: 

 1 2 3 4 5 

Ροςότθτα των ζργων      

Ροιότθτα των ζργων      

Διακζςιμεσ πλθροφορίεσ για τον δθμιουργό      

Διακζςιμεσ πλθροφορίεσ για το χϊρο      

Ξενάγθςθ ςτο χϊρο από ειδικό      

 

Σε αυτι τθν ερϊτθςθ, ο χριςτθσ καλείται να αξιολογιςει με κλίματα από το 1 

(περιςςότερο αρνθτικό) ωσ το 5 (περιςςότερο κετικό) τθν ποςότθτα των ζργων, τθν 

ποιότθτα των ζργων, τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ για τον καλλιτζχνθ και τον χϊρο, και 

τθν ξενάγθςθ ςτο χϊρο από ειδικό. 

Ουςιαςτικά αξιολογεί τθν επιμζλεια τθσ ζκκεςθσ ςτο ςφνολό τθσ.  

 

Ερϊτθςθ 12. Απο τθν εμπειρία τθσ επίςκεψισ ςασ ςτο χϊρο, δθλϊςτε ςε κλίμακα 

απο το 1 (περιςςότερο αρνθτικό) ωσ το 5 (περιςςότερο κετικό), το βακμό ςυμφωνίασ 

ι διαφωνίασ ςασ με τισ παρακάτω δθλϊςεισ:  

 1 2 3 4 5 

Καφμαςα ζργα νζων καλλιτεχνϊν      

Γνϊριςα το ζργο ενόσ νζου καλλιτζχνθ      

Ζμακα νζεσ τεχνικζσ και τεχνοτροπίεσ      
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Γνϊριςα νζουσ και ενδιαφζροντεσ ανκρϊπουσ      

Κα επιςκεφκϊ ξανά τον χϊρο      

Κα ικελα να ξαναδϊ ζργα του ίδιου καλλιτζχνθ      

Κα ικελα να ενθμερϊνομαι για τισ μελλοντικζσ δράςεισ του 

χϊρου 

     

Κα πρότεινα και ςε άλλουσ να επιςκεφκοφν τθν ζκκεςθ      

 

Στθν ερϊτθςθ 12 ο χριςτθσ καλείται να αξιολογιςει τθν εμπειρία του και το τι ζχει 

πικανόν αποκομίςει από τθν επίςκεψι του ςτθν ζκκεςθ. 

 

4θ ενότθτα 

Ερϊτθςθ 13. Αν ςασ ηθτοφςαν να βελτιϊςετε κάτι ςτθ ςθμερινι ζκκεςθ που μόλισ 

παρακολουκιςατε, τι κα ιταν αυτό; 

Τζλοσ, θ ερϊτθςθ αυτι είναι ανοιχτι και ο χριςτθσ μπορεί να απαντιςει ελεφκερα, 

εκφράηοντασ τθν άποψι του για τθν ζκκεςθ που ζχει παρακολουκιςει. 

Οι ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου είναι λίγεσ και ςφντομεσ ϊςτε να μθν γίνονται 

κουραςτικζσ για τον χριςτθ και άρα γριγορο να απαντθκοφν. Σκοπόσ είναι να 

ςυμπλθρωκοφν τόςα ερωτθματολόγια όςα και οι χριςτεσ οι οποίοι ςυνδζκθκαν ςτθν 

εφαρμογι. 
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Επιλογι πλατφόρμασ για τθν δθμιουργία του ερωτθματολογίου 
 

Υπάρχουν πλζον αρκετζσ online υπθρεςίεσ που προςφζρουν τθ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ online ερωτθματολογίων, πραγματοποίθςθσ ερευνϊν και εξαγωγισ των 

αποτελεςμάτων. Για παράδειγμα, ίςωσ θ πιο γνωςτι, δθμοφιλισ και δωρεάν υπθρεςία 

δθμιουργίασ φόρμασ ερωτθματολογίου, είναι αυτι που προςφζρει θ Google ςτουσ 

χριςτεσ τθσ (Google Forms)23, με χριςθ του Google account τουσ.  

Μία άλλθ δθμοφιλισ πλατφόρμα, αλλά με περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ για τθ δωρεάν 

ζκδοςθ, είναι θ πλατφόρμα τθσ Survey Monkey Από τισ πιο δθμοφιλισ αλλά με 

περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ για τθ δωρεάν ζκδοςθ, είναι θ πλατφόρμα τθσ Survey 

Monkey (εικόνα 24). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 24. ΡΗΓΗ: WWW.SURVEYMONKEY.COM 

 

                                                           

23
 https://www.google.com/intl/el/forms/about/ 

https://www.google.com/intl/el/forms/about/
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Το Survio.com προςφζρει πολλζσ δωρεάν δυνατότθτεσ. Ραρόλα αυτά, ενϊ 

προβάλλεται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ θ ανάλυςθ αποτελεςμάτων, θ εξαγωγι τουσ ςε 

κάποιο excel ι ςε Word για περεταίρω επεξεργαςία, γίνεται κατόπιν ςυνδρομισ και 

ανάλογα με τθ χριςθ που γίνεται κατά τθν πρόοδο τθσ ζρευνασ, όςο και όποτε 

πραγματοποιείται (εικόνα 25). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 25. ΡΗΓΗ: WWW.SURVIO.COM 

 

Θ ιςτοςελίδα http://www.quicktapsurvey.com προςφζρει υπθρεςίεσ δθμιουργίασ 

ερωτθματολογίων ζρευνασ, ωσ εφαρμογι για ςυςκευζσ κινθτισ τθλεφωνίασ 

(smartphones) με τισ ανάλογεσ επίςθσ χρεϊςεισ (εικόνα 26). 

http://www.quicktapsurvey.com/
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ΕΙΚΟΝΑ 26. ΡΗΓΗ: WWW.QUICKTAPSURVEY.COM 

 

Συνεπϊσ, λόγο των δυνατοτιτων που προςφζρει το Google Forms δωρεάν, θ επιλογι 

και για τα δφο ερωτθματολόγια είναι το Google Forms. Στα πλεονεκτιματά του 

ςυμπεριλαμβάνονται τα εξισ: (α) απεριόριςτοσ αρικμόσ ερωτιςεων και απαντιςεων, 

(β) δθμιουργία απεριόριςτου αρικμοφ φορμϊν, κακϊσ και (γ) δυνατότθτα εξαγωγισ 

και επεξεργαςίασ των αποτελεςμάτων. Επιπλζον, θ δθμιουργία όςο και θ χριςθ των 

online φορμϊν είναι ιδιαίτερα εφκολθ και φιλικι ακόμα και για τον μζςο ι αρχάριο 

χριςτθ. Τζλοσ, να ςθμειωκεί ότι δθμιουργοφνται γραφιματα βαςιςμζνα ςτθν 

ςτατιςτικι ανάλυςθ των απαντιςεων ςε πραγματικό χρόνο. Συνεπϊσ, το Google Forms 

αποτελεί τθν ιδανικότερθ επιλογι για τθ δθμιουργία του online ερωτθματολογίου που 

κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ιςτοςελίδα μασ.  
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Υλοποίθςθ πλατφόρμασ 
 

Θ πλατφόρμα δθμιουργικθκε χρθςιμοποιϊντασ το δθμοφιλζσ ςφςτθμα διαχείριςθσ 

περιεχομζνου και διαδικτυακϊν αναρτιςεων WordPress24. Διατίκεται δωρεάν και είναι 

λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα. Είναι ιδιαίτερα απλό, με ελάχιςτεσ απαιτιςεισ. Ππωσ 

διαβάηουμε ςτθν ιςτοςελίδα του, χρειάηεται:  

● PHP ζκδοςθ 5.6 ι νεότερθ 

● MySQL (mariaDB) ζκδοςθ 5.5 ι νεότερθ 

● Apache ι Nginx 

● Mod_rewrite 

Στθν ιςτοςελίδα του υπάρχει λεπτομερισ τεκμθρίωςθ, φόρουμ με ερωτιςεισ-

απαντιςεισ χρθςτϊν, αλλά και πολλζσ ευκαιρίεσ για ςυνειςφορά ςτθν περαιτζρω 

ανάπτυξθ του WordPress.  

Για τισ ανάγκεσ τθσ εν λόγω εργαςίασ, αφοφ εγκαταςτάκθκε το WordPress, ζπρεπε να 

προςαρμοςτεί θ εμφάνιςθ του κζματοσ (theme) του ιςτοχϊρου, το οποίο είναι το 

«Twenty Sixteen». Ρρόκειται για ζνα δωρεάν, ανοιχτοφ κϊδικα (open source) κζμα, με 

παραπάνω από ζνα εκατομμφριο ενεργζσ εγκαταςτάςεισ. Το ςυγκεκριμζνο κζμα 

αποφαςίςκθκε να χρθςιμοποιθκεί λόγω του ότι είναι απλοϊκό (minimal), μοντζρνο και, 

κακϊσ ακολουκεί mobile-first προςζγγιςθ, φαίνεται χωρίσ προβλιματα ςε κάκε 

μεγζκουσ οκόνθ. Ραραδείγματοσ χάρθ, ςτθν εικόνα 27, βλζπουμε τθν αρχικι ςελίδα 

όπωσ φαίνεται ςε web browser ςε οκόνθ υπολογιςτι, ενϊ ςτθν εικόνα 28, βλζπουμε 

τθν αρχικι ςελίδα όπωσ εμφανίηεται ςε μικρότερθ οκόνθ. Βλζπουμε ότι το μενοφ 

αντικαταςτάκθκε από το κουμπί «Μενοφ». Στθν εικόνα 29, φαίνεται πϊσ εμφανίηεται 

το μενοφ ςε μικρότερθ οκόνθ. Στθ ςυνζχεια, εγκαταςτάκθκε πλθκϊρα προςκζτων, 

ϊςτε να επεκτακοφν οι λειτουργίεσ τθσ πλατφόρμασ ι να προςτεκοφν νζεσ 

λειτουργικότθτεσ που δεν υπιρχαν από τθν αρχι.  

 

 

                                                           

24
 https://wordpress.com/  

https://wordpress.com/
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ΕΙΚΟΝΑ 27. ΑΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΕ ΟΘΟΝΗ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ 
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ΕΙΚΟΝΑ 28. AΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΕ ΜΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 
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ΕΙΚΟΝΑ 29. AΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΕ ΜΙΚΟΤΕΗ ΟΘΟΝΗ 
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Γενικι περιγραφι 
 

Θ πλατφόρμα είναι προςβάςιμθ ςτθ διεφκυνςθ: http://go-teetotum.gr/artisnow/. Εδϊ, 

ο μθ-ςυνδεδεμζνοσ χριςτθσ βλζπει τθν αρχικι ςελίδα ςτθν οποία επεξθγείται ο ςκοπόσ 

λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ (εικόνα 30). Στο μενοφ πάνω δεξιά υπάρχουν οι εξισ 

διακζςιμοι ςφνδεςμοι: 

● Αναρτιςεισ: πρόκειται για drop-down με τισ φωτογραφίεσ που ζχουν ανζβει 

ζωσ τϊρα, ταξινομθμζνεσ ανάλογα με τθν Ζκκεςθ ςτθν οποία ελιφκθςαν (πχ. 

«Ζκκεςθ 1», «Ζκκεςθ 2», κλπ.). 

● Επικοινωνία: ςτθ ςελίδα αυτι ο χριςτθσ μπορεί να ςυμπλθρϊςει και να 

αποςτείλει μια φόρμα επικοινωνίασ με τα ςχόλια του ςτουσ διαχειριςτζσ τθσ 

πλατφόρμασ.  

● Σφνδεςθ: από εδϊ, ο χριςτθσ μπορεί να ςυνδεκεί ςτθν πλατφόρμα ϊςτε να 

μπορεί να ανεβάςει φωτογραφίεσ και να αλλθλοεπιδράςει με τουσ άλλουσ 

χριςτεσ, ι να ανακτιςει τον κωδικό πρόςβαςισ του ςε περίπτωςθ που τον ζχει 

ξεχάςει. Εάν δεν ζχει ιδθ λογαριαςμό ςτθν πλατφόρμα, μπορεί να 

δθμιουργιςει από εδϊ χρθςιμοποιϊντασ το email του. 

 

http://go-teetotum.gr/artisnow/
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ΕΙΚΟΝΑ 30. AΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΗ-ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΧΗΣΤΗ 

 

Επιπλζον, ςτο δεξί μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ ζχουν προςτεκεί τα ακόλουκα:  

● Ρεδίο «Αναηιτθςθ» για αναηιτθςθ υλικοφ ςτθν πλατφόρμα 

● Δθμοφιλι Εβδομάδασ: εμφάνιςθ των 5 δθμοφιλζςτερων αναρτιςεων τθσ 

εβδομάδασ (ανάλογα με τα views) 

● Ρρόςφατεσ Αναρτιςεισ: οι 5 πιο πρόςφατεσ αναρτιςεισ ςτθν πλατφόρμα 

● Ρρόςφατα Σχόλια: τα 5 πιο πρόςφατα ςχόλια που αναρτικθκαν ςτθν 

πλατφόρμα 

● «Είναι ςυνδεδεμζνοι τϊρα»: Οι ςυνδεδεμζνοι χριςτεσ ανά πάςα ςτιγμι 

● Αρχεία Αναρτιςεων: Αρχεία με τισ αναρτιςεισ κατθγοριοποιθμζνεσ ανά μινα 

 

Τζλοσ, ςτο κάτω μζροσ τθσ πλατφόρμασ υπάρχουν υπερςφνδεςμοι για τα κοινωνικά 

δίκτυα ςτα οποία ζχει παρουςία θ πλατφόρμα (πχ. Facebook, Twitter, Instagram, Flickr) 

αλλά και RSS Feed.  
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Ενζργειεσ χριςτθ ςτθν πλατφόρμα 
 

Αφοφ δθμιουργιςει λογαριαςμό και ςυνδεκεί ςτθν πλατφόρμα, ο χριςτθσ μπορεί να 

ανεβάςει δικό του υλικό αλλά και να βακμολογιςει/ςχολιάςει το υλικό που ανζβαςαν 

οι άλλοι χριςτεσ. Ο προεπιλεγμζνοσ (default) ρόλοσ χριςτθσ (user role) μετά τθ 

δθμιουργία λογαριαςμοφ είναι αυτόσ του Επιςκζπτθ (visitor) του χϊρου τζχνθσ. Ωσ 

επιςκζπτθσ, ο χριςτθσ βλζπει διαφορετικό μενοφ πάνω δεξιά (Εικόνα 31).  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 31. ΟΘΟΝΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΧΗΣΤΗ 

 

Το μενοφ ζχει πλζον τισ εξισ επιλογζσ: 

● Νζα ανάρτθςθ: Σε αυτιν εδϊ τθ ςελίδα ο χριςθσ μπορεί να ανεβάςει 

φωτογραφίεσ με πολφ απλό τρόπο μζςω μιασ φόρμασ από το front-end του 

WordPress, χωρίσ να χρειάηεται δθλαδι να ζχει πρόςβαςθ ςτο Dashboard και 
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επιπλζον δικαιϊματα ςτθν πλατφόρμα (πχ. WordPress Administrator, Editor, 

κλπ.). Το μόνο που χρειάηεται είναι να είναι ςυνδεδεμζνοσ και να ςυμπλθρϊςει 

ςωςτά τα πεδία τθσ φόρμασ (Εικόνα 32). Κάκε ζκκεςθ αποφαςίςτθκε να 

αντιπροςωπεφεται από μια κατθγορία (Category) αναρτιςεων ςτο WordPress, 

ϊςτε να ομαδοποιοφνται μαηί οι αναρτιςεισ ανά κατθγορία. Ειδικότερα, 

λοιπόν, προςοχι χρειάηεται ςτο να επιλζξει τθ ςωςτι ζκκεςθ από το πεδίο 

Category, ςτο οποίο υπάρχουν ιδθ οι διακζςιμεσ εκκζςεισ και μπορεί να 

επιλζξει αυτι ςτθν οποία ανικει το ζργο που κα ανεβάςει. Επίςθσ, ο χριςτθσ 

μπορεί να γράψει ςυνοδευτικό κείμενο για τθ φωτογραφία. Μπορεί να 

ανεβάςει ζωσ και δφο φωτογραφίεσ του εκκζματοσ ςτθν ίδια ανάρτθςθ. 

Ρατϊντασ, ζπειτα, το κουμπί υποβολισ, ζχει δθμιουργθκεί μια νζα ανάρτθςθ με 

τθ φωτογραφία του, ςτθν αντίςτοιχθ Ζκκεςθ, και θ αντίςτοιχθ μικρογραφία - 

υπερςφνδεςμοσ ςτθ ςελίδα τθσ ςυγκεκριμζνθσ Ζκκεςθσ.  
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ΕΙΚΟΝΑ 32. ΦΟΜΑ ΑΝΑΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

● Αναρτιςεισ: Drop-down μενοφ με τισ εκκζςεισ που ζχουν γίνει ωσ τϊρα ςτο χϊρο. Εάν 

ο χριςτθσ πατιςει ςτο «Αναρτιςεισ», κα του εμφανιςτοφν όλεσ οι εκκζςεισ ζωσ τϊρα, 

με λίγα λόγια για τθν κάκε μία, και μικρογραφίεσ - υπερςφνδεςμοι προσ κάκε ζργο 

(Εικόνα 33). Εάν επιλζξει κάποια ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ, κα δει όλεσ τισ αναρτιςεισ 

φωτογραφιϊν για τθ ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ. Οι λειτουργίεσ αυτζσ υλοποιικθκαν χάρθ 

ςτθ δυνατότθτα να οριςτοφν κατθγορίεσ αναρτιςεων ςτο WordPress, όπωσ ζχει 

αναφερκεί και παραπάνω.  
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ΕΙΚΟΝΑ 33. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

 

Μπαίνοντασ ςε κάποια ανάρτθςθ (πατϊντασ πχ. ςτθ φωτογραφία κάποιου ζργου, ο 

χριςτθσ βλζπει τθ φωτογραφία, το όνομα του χριςτθ που τθν ανζβαςε και τθν 

θμερομθνία τθσ ανάρτθςθσ και το ςυνοδευτικό κείμενο τθσ φωτογραφίασ. Μπορεί 

επιπλζον να εκφράςει ότι του αρζςει το ςυγκεκριμζνο ζργο επιλζγοντασ ςτο εικονίδιο 

«καρδιά» από κάτω, να το βακμολογιςει ςε κλίμακα 1 ζωσ 5 ι να το μοιράςει ςε 

κοινωνικά δίκτυα (πχ. Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Tumblr, κ.α.). 

Επιπροςκζτωσ, μπορεί να αφιςει κάποιο ςχόλιο ι να απαντιςει ςε ςχόλιο άλλου 

χριςτθ (Εικόνα 34).  
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ΕΙΚΟΝΑ 34. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΟΥ ΑΝΑΤΗΣΗΣ 
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● Αξιολόγθςθ: Σε αυτι τθ ςελίδα, ο χριςτθσ καλείται να ςυμπλθρϊςει το προαναφερκζν 

«Ερωτθματολόγιο Αξιολόγθςθσ Εικαςτικισ Ζκκεςθσ», το οποίο δθμιουργικθκε ςε 

Google Forms κι ζγινε ενςωμάτωςθ (embed) ςτθ ςελίδα για να μθν αναγκάηεται ο 

χριςτθσ να ανακατευκφνεται ςε άλλθ ςελίδα για να ςυμπλθρϊςει το ερωτθματολόγιο 

(Εικόνεσ 35, 36). 

 

  

ΕΙΚΟΝΑ 35. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 1Η
 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 
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ΕΙΚΟΝΑ 36. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 2Η
 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ  

 Επικοινωνία: Θ φόρμα επικοινωνίασ με τουσ διαχειριςτζσ τθσ πλατφόρμασ, 

όπωσ προθγουμζνωσ (Εικόνα 37). 
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ΕΙΚΟΝΑ 37. ΦΟΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

● Λογαριαςμόσ: Εμφάνιςθ προφίλ, ρυκμίςεων προφίλ, κλπ., κακϊσ και 

ςφνδεςμοσ για αποςφνδεςθ από τθν πλατφόρμα.  
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Ενζργειεσ διαχειριςτι ςτθν πλατφόρμα 
 

Ο διαχειριςτισ τθσ πλατφόρμασ ζχει μζςω του Dashboard πλιρθ διαχειριςτικά 

δικαιϊματα ςτθν πλατφόρμα (το Dashboard δεν είναι προςβάςιμο για απλοφσ χριςτεσ 

κακϊσ ζχει «κρυφτεί» με τθ χριςθ κατάλλθλου plugin). Μετά τθ ςφνδεςι του, λοιπόν, 

ςτθν πλατφόρμα, μπορεί να δει πάνω από τον τίτλο τθσ ςελίδασ και το μενοφ τθ μαφρθ 

μπάρα του WordPress, μζςω τθσ οποίασ μπορεί να αλλάξει τθν εμφάνιςθ τθσ 

πλατφόρμασ, να προςκζςει/επεξεργαςτεί τα widgets και τα plugins, να δθμιουργιςει 

νζα ςελίδα για τθν πλατφόρμα, να επεξεργαςτεί τισ υπάρχουςεσ, να αλλάξει τουσ 

ρόλουσ χρθςτϊν, κλπ. (Εικόνα 38).  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 38. ΔΙΕΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΗ 
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Ρζρα από τισ απαιτοφμενεσ ρυκμίςεισ που ζγιναν ςτθν πλατφόρμα ϊςτε να ζχει τθν 

εμφάνιςθ, τισ ςελίδεσ και τθ δομι που κζλαμε, πιο ςφνκετεσ λειτουργικότθτεσ 

επετεφχκθςαν με τθ χριςθ κατάλλθλων επεκτάςεων (plugins) και ελάχιςτο κϊδικα html 

και php. Θ εγκατάςταςθ τουσ είναι εξαιρετικά απλι, ενϊ ο κατάλογοσ των WordPress 

plugins ζχει παραπάνω από 46,000 επεκτάςεισ (plugins) 

(https://wordpress.org/plugins/) τα οποία καλφπτουν βαςικζσ αλλά και αρκετά 

ςφνκετεσ και εξειδικευμζνεσ απαιτιςεισ που μπορεί να ζχει ο δθμιουργόσ μιασ ςελίδασ 

WordPress. Ασ δοφμε, λοιπόν, αναλυτικότερα οι 15 επεκτάςεισ (plugins) που 

χρθςιμοποιικθκαν εντζλει μετά από δοκιμζσ πολλϊν ϊςτε να βρεκοφν τα 

καταλλθλότερα για τθν κάκε περίςταςθ (Εικόνα 39). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 39. ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ (PLUGINS) 

 

https://wordpress.org/plugins/
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● AddToAny Share Buttons (https://wordpress.org/plugins/add-to-any/): 

χρθςιμοποιικθκε ϊςτε να μποροφν οι χριςτεσ να διαμοιράηονται αναρτιςεισ-

φωτογραφίεσ ςτα κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ. Μπορεί να επιλεχκεί το 

επικυμθτό μζγεκοσ των εικονιδίων, να γραφεί επιπλζον CSS/JavaScript και να 

χρθςιμοποιθκοφν custom icons. Επιπλζον, δείχνει πόςεσ φορζσ διαμοιράςτθκε 

θ ανάρτθςθ ζωσ τϊρα. Επιλζχκθκε να εμφανίηεται κάτω από τισ αναρτιςεισ και 

όχι ςτθν αρχικι ςελίδα ι ςε άλλεσ ςελίδεσ τθσ πλατφόρμασ, κακϊσ κζλουμε να 

φαίνεται μόνο κάτω από αναρτιςεισ-φωτογραφίεσ χρθςτϊν.  

● Advanced Custom Fields (https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-

fields/): δθμιουργία διαφόρων field types όπωσ text area, number, e-mail, 

password, drop down list, google maps, date picker, κλπ. για χριςτθ ςτισ 

ςελίδασ μασ. 

● Akismet (https://akismet.com/): προςταςία του ιςτολογίου από spam.  

● BuddyPress (https://buddypress.org/): με χριςθ του BuddyPress μπορεί να 

δθμιουργθκεί κοινότθτα χρθςτϊν ςε ιςτολόγια WordPress. Υποςτθρίηει προφίλ 

μελϊν, ροζσ δραςτθριότθτασ, ομάδεσ μελϊν, μθνφματα, κλπ. 

● Contact Form 7 (http://contactform7.com/): δθμιουργία, επεξεργαςία και 

χριςθ πολλαπλϊν φορμϊν επικοινωνίασ με υποςτιριξθ για Akismet spam 

filtering.  

● Content Views (https://wordpress.org/plugins/content-views-query-and-display-

post-page/): εμφάνιςθ των τελευταίων αναρτιςεων ςε οποιαδιποτε ςελίδα, 

ταξινομθμζνεσ ανάλογα με τθν κατθγορία, τισ λζξεισ κλειδιά, το όνομα του 

ςυγγραφζα, κλπ. Μποροφν να εμφανίηονται ςε grid layout, scrollable list ι 

collapsible list. 

● Custom Login Page Customizer (http://themeisle.com/plugins/login-

customizer/): επιτρζπει τθν επεξεργαςία τθσ εμφάνιςθσ τθσ ςελίδασ ςφνδεςθσ 

χριςτθ ςτθν πλατφόρμα μζςω του WordPress Customizer, χωρίσ τθ ςυγγραφι 

κϊδικα. Υποςτθρίηει live preview των αλλαγϊν πριν αποκθκευτοφν. 

https://wordpress.org/plugins/add-to-any/
https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/
https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/
https://akismet.com/
https://buddypress.org/
http://contactform7.com/
https://wordpress.org/plugins/content-views-query-and-display-post-page/
https://wordpress.org/plugins/content-views-query-and-display-post-page/
http://themeisle.com/plugins/login-customizer/
http://themeisle.com/plugins/login-customizer/
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● Custom Sidebars (https://wordpress.org/plugins/custom-sidebars/): 

χρθςιμοποιικθκε για να επιλεγοφν τα κατάλλθλα widgets για εμφάνιςθ ςτο 

πλάι τθσ κάκε ςελίδασ και τθσ κάκε ανάρτθςθσ.  

● EWWW Image Optimizer (https://wordpress.org/plugins/ewww-image-

optimizer/): κάνει αυτόματα optimize τισ εικόνεσ που ανεβαίνουν ςτο ιςτολόγιο 

αλλά και μετατρζπει τισ εικόνεσ που ζχουν ιδθ ανζβει ςτο file format που κα 

παράξει το μικρότερο μζγεκοσ εικόνασ και εφαρμόηει lossy compression ςε PNG 

και JPEG εικόνεσ. Ζτςι, οι ςελίδεσ φορτϊνουν γρθγορότερα, γίνεται 

γρθγορότερα backup και χρθςιμοποιείται ςθμαντικά μικρότερο bandwidth.  

● I Recommend This (https://themeist.com/plugins/wordpress/i-recommend-

this/): χρθςιμοποιικθκε ϊςτε να μποροφν οι επιςκζπτεσ τθσ ςελίδασ να κάνουν 

like τισ εικόνεσ που ανεβαίνουν. Επιλζχκθκε το εικονίδιο «καρδιά» ϊςτε να 

δθλϊνουν ότι αυτι θ φωτογραφία τουσ άρεςε (Εικόνα 40). Συνοδεφεται από 

ζναν μετρθτι των likes. Για να μθ μπορεί να ξαναψθφίςει ο ίδιοσ χριςτθσ ςτθν 

ίδια ανάρτθςθ, αποκθκεφονται cookies και οι IP διευκφνςεισ των χρθςτϊν. 

Επίςθσ, μποροφμε με χριςθ του plugin να επιλζξουμε να εμφανίηονται οι 

αναρτιςεισ με τα περιςςότερα likes ςτο πλάι τθσ ςελίδασ.  

● Nav Menu Roles (https://www.kathyisawesome.com/nav-menu-roles/): το 

plugin αυτό χρθςιμοποιικθκε για να μποροφμε να κρφψουμε κάποια μενοφ 

ανάλογα με τουσ ρόλουσ των χρθςτϊν ι ανάλογα με το αν είναι ςυνδεδεμζνοι ι 

όχι ςτθν πλατφόρμα. 

● Post Ratings (https://www.dfactory.eu/support/forum/post-ratings/): είναι ζνα 

απλό και εφχρθςτο plugin το οποίο επιτρζπει τουσ χριςτεσ να ψθφίηουν 

αναρτιςεισ ςε κλίμακα 1 ζωσ 5 (με χριςθ εικονιδίων «αςτζρι») και εμφανίηει το 

μζςο όρο τθσ βακμολογίασ των αναρτιςεων και των αρικμό των ψιφων ι 

ακόμα και τθ ςτακμιςμζνθ (bayesian) βακμολόγθςθ τθσ κάκε ανάρτθςθσ. 

Επιπλζον, δίνει ςτον διαχειριςτι τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςει τισ δικζσ του 

φόρμουλεσ βακμολόγθςθσ των αναρτιςεων. Επιπλζον, εμφανίηει ζνα widget με 

https://wordpress.org/plugins/custom-sidebars/
https://wordpress.org/plugins/ewww-image-optimizer/
https://wordpress.org/plugins/ewww-image-optimizer/
https://themeist.com/plugins/wordpress/i-recommend-this/
https://themeist.com/plugins/wordpress/i-recommend-this/
https://www.kathyisawesome.com/nav-menu-roles/
https://www.dfactory.eu/support/forum/post-ratings/
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τισ αναρτιςεισ με τθν υψθλότερθ βακμολογία ςτο δεξί πλαϊνό μζροσ τθσ 

ςελίδασ.  

● User Submitted Posts (https://perishablepress.com/user-submitted-posts/): 

δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ να υποβάλλουν αναρτιςεισ 

με εφκολο τρόπο χωρίσ πρόςβαςθ ςτο Dashboard τθσ πλατφόρμασ. Θ φόρμα 

υποβολισ ανάρτθςθσ μπορεί να τοποκετθκεί μζςω template tag ι shortcode 

οπουδιποτε ςτθν πλατφόρμα. Εδϊ, ςυμπεριλιφκθκε ςτθ ςελίδα «Νζα 

ανάρτθςθ». Επιπροςκζτωσ, επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να ανεβάηουν 

φωτογραφίεσ μαηί με τθν ανάρτθςι τουσ, το οποίο ιταν αυτό που κζλαμε να 

πετφχουμε ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα. Επιτρζπει το ανζβαςμα απεριορίςτου 

αρικμοφ εικόνων ςτθν ίδια ανάρτθςθ, αλλά εδϊ επιλζχκθκε το όριο των δφο 

φωτογραφιϊν ανά ανάρτθςθ, δεδομζνου ότι πρόκειται και για το ίδιο ζργο 

τζχνθσ. Ο διαχειριςτισ μπορεί να κακορίςει τισ ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ 

διαςτάςεισ των εικόνων, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ καλι τουσ ποιότθτα, αλλά και 

το μζγιςτο μζγεκοσ για να μθν είναι υπερβολικά μεγάλεσ. Ραρζχονται αρκετζσ 

δυνατότθτεσ προςαρμογισ (customization) τθσ φόρμασ υποβολισ.  

● WordPress Popular Posts (https://wordpress.org/plugins/wordpress-popular-

posts/): παρζχει πολλζσ δυνατότθτεσ για προβολι των πιο δθμοφιλϊν 

αναρτιςεων ςτο πλαϊνό μζροσ τθσ ςελίδασ (πχ. time range, custom post-type 

support, κλπ.) 

● WPFront User Role Editor (https://wpfront.com/user-role-editor-pro/): με 

χριςθ τθσ δωρεάν ζκδοςθσ του plugin αυτοφ κατζςτθ δυνατι θ επεξεργαςία 

των προκακοριςμζνων ρόλων χρθςτϊν του WordPress και των δυνατοτιτων 

τουσ, αλλά και θ μετονομαςία τουσ ςτουσ επικυμθτοφσ ρόλουσ χρθςτϊν. 

Μετονομάςτθκε, ζτςι, ο ρόλοσ «Author» του WordPress ςε «Επιςκζπτθσ» και 

του δόκθκαν οι εξισ δυνατότθτεσ τθν πλατφόρμα: να μπορεί να ςχολιάηει, να 

επεξεργάηεται το ςχόλιο και να αναρτάει φωτογραφίεσ μζςω του plugin που 

αναφζρκθκε προθγουμζνωσ. Δεν του επιτρζπεται θ πρόςβαςθ ςτο Dashboard, 

https://perishablepress.com/user-submitted-posts/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-popular-posts/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-popular-posts/
https://wpfront.com/user-role-editor-pro/
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οφτε θ δθμιουργία νζων ςελίδων, ι αναρτιςεων από το back-end του 

WordPress. 
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ΕΛΚΟΝΑ 40. ΑΝΑΤΘΣΘ ΕΛΚΟΝΑΣ 
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Ενζργειεσ Editor 
 

Ο ρόλοσ «Editor» του WordPress μετονομάςτθκε ςε «Υπεφκυνοσ χϊρου τζχνθσ». Του 

επιτρζπεται να ζχει πρόςβαςθ ςτο Dashboard αλλά όχι ςτθν επεξεργαςία του, να 

δθμοςιεφςει, να επεξεργάηεται και να διαγράφει αναρτιςεισ και ςελίδεσ, να 

επεξεργάηεται και να διαγράφει τα αρχεία που ζχουν ανζβει ςτθν πλατφόρμα, να κάνει 

moderate τα ςχόλια χρθςτϊν ϊςτε να διατθρείται τάξθ (αν χρειάηεται), να διαχειρίηεται 

υπερςυνδζςμουσ, βακμολογίεσ χρθςτϊν, αλλά και ομάδεσ χρθςτϊν (δεν ζχουν 

δθμιουργθκεί προσ το παρόν).  

 

Ενζργειεσ Διαχειριςτι 
 

Τζλοσ, ο διαχειριςτισ τισ ςελίδασ (Administrator) ζχει πλιρθ ζλεγχο τθσ πλατφόρμασ: 

μπορεί να επεξεργάηεται το Dashboard, όλεσ τισ αναρτιςεισ και τισ ςελίδεσ, να αλλάηει 

κζματα, plugins, να διαχειρίηεται τουσ χριςτεσ και τουσ ρόλουσ τουσ, κλπ. 

Ραραδείγματοσ χάρθ, όταν εγγράφεται ζνασ νζοσ χριςτθσ λαμβάνει ζνασ 

υπερςφνδεςμοσ (link) ενεργοποίθςθσ του λογαριαςμοφ του ςτο email που διλωςε 

κατά τθν εγγραφι του ςτθν πλατφόρμα. Ο διαχειριςτισ μπορεί να εγκρίνει ο ίδιοσ ι να 

εγγράψει νζουσ χριςτεσ ςτθν πλατφόρμα, αλλά και να αλλάξει το ρόλο τουσ, πχ. να 

τουσ προάγει από απλοφσ χριςτεσ-επιςκζπτεσ ςε υπευκφνουσ του χϊρου ζκκεςθσ.  

 

Επιπλζον ρόλοι 
 

Στο μζλλον κα μποροφςαν να προςτεκοφν κι άλλοι ρόλοι χρθςτϊν, με διαφορετικά 

δικαιϊματα και ζξτρα λειτουργικότθτεσ, πχ. καλλιτζχνεσ, ςυλλζκτεσ, φοιτθτζσ, 

αρκρογράφοι, κλπ.  
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Αξιολόγθςθ Χριςθσ πλατφόρμασ 
 

Μεκοδολογία αξιολόγθςθσ  
 

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ πλατφόρμασ ArtisNow δθμιουργικθκε το ερωτθματολόγιο 

«Αξιολόγθςθ Ευχρθςτίασ» (προςάρτθμα Γ) ςφμφωνα με το ερωτθματολόγιο «USE», το 

οποίο «ςχεδιάςτθκε για τθν αποτελεςματικι μζτρθςθ των ςθμαντικϊν διαςτάςεων 

ευχρθςτίασ μιασ διεπαφισ»25 [48].  

Το ερωτθματολόγιο χωρίηεται ςε πζντε (5) ενότθτεσ:  

 Θ 1θ ενότθτα αφορά τα χαρακτθριςτικά των χρθςτϊν. Τα ςτοιχεία που 

περιλαμβάνονται είναι  

o θ ιδιότθτα,  

o θ θλικία, 

o το φφλο,  

o το μορφωτικό επίπεδο 

o το μζςο που χρθςιμοποίθςαν για να περιθγθκοφν ςτθν πλατφόρμα 

ArtisNow 

o το πόςο ςυχνά επιςκζπτονται χϊρουσ τζχνθσ (μουςεία, γκαλερί) 

 Θ 2θ ενότθτα περιλαμβάνει ερωτιςεισ για τθν χρθςιμότθτά τθσ,  

 Θ 3θ ενότθτα περιλαμβάνει ερωτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν ευκολία χριςθσ τθσ. 

 Θ 4θ ενότθτα περιλαμβάνει ερωτιςεισ ςχετικά με τθν ευκολία εκμάκθςθσ. 

 Ενϊ θ 5θ ενότθτα είναι ζνα κενό πεδίο για επιπλζον ςχόλια και παρατθριςεισ 

από τουσ χριςτεσ. 

Οι ενότθτεσ από 2 ωσ 4, περιλαμβάνουν 27 ςυνολικά ερωτιςεισ ςφμφωνα με το 

πρότυπο ερωτθματολόγιο «USE», και οι χριςτεσ καλοφνται να βακμολογιςουν 

ςφμφωνα με τθν πεντάβακμθ κλίματα (Likert Scale), επιλζγοντασ μια από τισ ακόλουκεσ 

ςτάκμεσ ςυμφωνίασ: 

                                                           

25
 http://mlab.csd.auth.gr/epd/files/Questionnaires_USE.docx 
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1: «διαφωνϊ», 2: «διαφωνϊ λίγο», 3: «ουδζτεροσ/θ», 4: «ςυμφωνϊ», 5: «ςυμφωνϊ 

απόλυτα». 

Μετά τθν ολοκλιρωςθσ τθσ πλατφόρμασ, προςκλικθκαν να τθ χρθςιμοποιιςουν, τόςο 

από το χϊρο τθσ τζχνθσ (υπεφκυνοι χϊρου τζχνθσ, καλλιτζχνεσ, επιμελθτζσ), όςο και 

απλοί χριςτεσ εκτόσ χϊρου τζχνθσ. Ηθτικθκε να πραγματοποιιςουν τθν εγγραφι τουσ 

και να ειςζλκουν ςτθν πλατφόρμα. Να περιθγθκοφν και να δοκιμάςουν να κάνουν όςα 

περιςςότερα μποροφν. Στθ ςυνζχεια, πραγματοποιικθκε ςυνζντευξθ – ςυηιτθςθ μζςω 

τθσ εφαρμογισ Messenger του Facebook, ενϊ παράλλθλα ςτάλκθκε το 

ερωτθματολόγιο «Αξιολόγθςθσ Ευχρθςτίασ» και ηθτικθκε να το ςυμπλθρϊςουν. 

Επίςθσ, το ερωτθματολόγιο ςτάλκθκε και προωκικθκε μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου, ςε ακόμα περιςςότερα άτομα και μζςα ςε μικρό χρονικό διάςτθμα 

ςυγκεντρϊκθκαν 61 απαντιςεισ. 

 

Ενότθτα 1θ - Ανάλυςθ δείγματοσ (χαρακτθριςτικά των χρθςτϊν) 

 

Το δείγμα μασ αποτελείται από τα 61 ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια που 

ςυγκεντρϊκθκαν. Για τθν ανάλυςι του, λαμβάνουμε υπόψθ τισ απαντιςεισ τθσ 1θσ 

ενότθτασ, θ οποία αφορά τα χαρακτθριςτικά των χρθςτϊν: 

Συνοπτικά, παρατθροφμε ότι το 24,6% των χρθςτϊν ιταν καλλιτζχνεσ, το 31,1% ιταν 

απλοί επιςκζπτεσ, άλλο ζνα 31,1% ιταν φοιτθτζσ, ενϊ οι υπόλοιπεσ ιδιότθτεσ 

ςυμμετείχαν με πολφ μικρότερο ποςοςτό, ενϊ μόνο ζνασ ιταν υπεφκυνοσ χϊρου 

τζχνθσ (γράφθμα 18). 

Επίςθσ, όςο αφορά τθν θλικία, το μεγαλφτερο ποςοςτό (31,1%) ιταν μεταξφ 36 – 45 

ετϊν. Ακολουκοφν οι μικρότεροι ςε θλικία,  μεταξφ 26 – 35 ετϊν (27,9%), και ζπειτα οι 

θλικίεσ μικρότεροι των 25 ετϊν (19,7%). Ακολουκοφν οι μεγαλφτεροι ςε θλικία, μεταξφ 

46 - 55 ετϊν (16,4%), ενϊ τελευταίοι ζρχονται όςοι είναι μεγαλφτεροι από 56 ετϊν 

(4,9%) (γράφθμα 19). Ραρατθροφμε ότι το γεγονόσ ότι οι μεγαλφτεροι ςε θλικία 

αποτελοφν μειοψθφία, πικανόν να φανερϊνει και τθν μθ εξοικείωςι τουσ με χριςθ 

νζων τεχνολογιϊν.  
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Πςο αφορά το φίλο, οι  γυναίκεσ αποτελοφν τθν πλειοψθφία ςε ποςοςτό 59,6% ζναντι 

των αντρϊν οι οποίοι ςυμμετείχαν ςε ποςοςτό 40,4% (γράφθμα 20).  

 

ΓΑΦΗΜΑ 18. ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

 

ΓΑΦΗΜΑ 19. ΗΛΙΚΙΑ 
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ΓΑΦΗΜΑ 20. ΦΥΛΟ 

Στο παρακάτω γράφθμα 21, παρατθροφμε ότι το μορφωτικό επίπεδο του δείγματοσ 

είναι αρκετά υψθλό, με το 45,9% να δθλϊνει ότι είναι πτυχιοφχοι ΑΕΛ / ΤΕΛ, το 26,2% ότι 

είναι κάτοχοι μεταπτυχιακοφ. Ακολουκοφν οι απόφοιτοι λυκείου ςε ποςοςτό 19,7%, οι 

κάτοχοι διδακτορικοφ ςε ποςοςτό 6,6%, ενϊ «άλλο» δθλϊνει μόνο ζνασ (ποςοςτό 

1,6%). 

 

ΓΑΦΗΜΑ 21. ΜΟΦΩΤΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ 

Απαντϊντασ ςτο ερϊτθμα «Ροιο μζςο χρθςιμοποιιςατε για να περιθγθκείτε ςτθν 

πλατφόρμα ArtisNow;», οι περιςςότεροι απάντθςαν «από τον υπολογιςτι μου» ςε 

ποςοςτό 63,3%. Ακολοφκθςαν οι χριςτεσ από κινθτι ςυςκευι ςε ποςοςτό 25%, ενϊ 
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μόνο το 11,7% χρθςιμοποίθςε και τα δυο μζςα.

 

ΓΑΦΗΜΑ 22. ΜΕΣΟ ΡΕΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΡΛΑΤΦΟΜΑ ARTISNOW 

Στο ερϊτθμα «Επιςκζπτεςτε ςυχνά χϊρουσ τζχνθσ (μουςεία, γκαλερί)», μόνο 2 

απάντθςαν «ποτζ» (ποςοςτό 3,3%). Οι περιςςότεροι, επιςκζπτονται χϊρουσ τζχνθσ 

«Συχνά (1 φορά το 6μθνο)» ςε ποςοςτό36,1%. Ακολουκοφν όςοι επιςκζπτονται 

«Σπάνια (1- 2 φορζσ το χρόνο)» ςε ποςοςτό 34,4%, και όςοι επιςκζπτονται «αρκετά 

ςυχνά (ςχεδόν κάκε μινα)» ςε ποςοςτό18%. Το ποςοςτό των χρθςτϊν που 

επιςκζπτεται «ςυνζχεια (ςε κάκε νζα ζκκεςθ)» χϊρουσ τζχνθσ αποτελεί μόνο το 8,2% 

(γράφθμα 23). 

 

ΓΑΦΗΜΑ 23. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΚΕΨΗΣ ΧΩΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 
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Ενότθτα 2θ: Χρθςιμότθτα 

 

Τα ερωτιματα που τζκθκαν, κακϊσ και οι μζςοι όροι (Μ.Ο.) των απαντιςεων (ελάχιςτο 

1, μζγιςτο 5) και οι τυπικζσ αποκλίςεισ (SD) είναι οι εξισ:  

Ερωτιςεισ Μ.Ο. SD 

Με βοθκά να γίνω πιο αποτελεςματικόσ. 3,62 0,94 

Με βοθκά να γίνω πιο παραγωγικόσ. 3,46 0,94 

Είναι χριςιμθ. 4,19 0,79 

Λκανοποιεί τισ ανάγκεσ μου. 3,64 1,08 

Λειτουργεί όπωσ κα περίμενα να λειτουργεί. 3,73 1,09 

 

ΓΑΦΗΜΑ 24. ΧΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Οι απαντιςεισ που δόκθκαν φανερϊνουν ότι οι χριςτεσ είναι ουδζτεροι ωσ προσ το αν 

τουσ βοθκά θ εφαρμογι να γίνουν πιο αποτελεςματικοί και παραγωγικοί, ενϊ τθν 

βρίςκουν αρκετά, ωσ πολφ χριςιμθ. Στο ερϊτθμα, «αν ικανοποιεί τισ ανάγκεσ τουσ, 

φαίνεται να ςυμφωνοφν, όπωσ και ςτο ότι «λειτουργεί όπωσ κα περίμεναν». 
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Ενότθτα 3θ: Ευκολία χριςθσ 

 

Τα ερωτιματα που τζκθκαν, κακϊσ και οι μζςοι όροι (Μ.Ο.) των απαντιςεων (ελάχιςτο 

1, μζγιςτο 5) και οι τυπικζσ αποκλίςεισ (SD) είναι οι εξισ:  

Ερωτιματα Μ.Ο. SD 

Είναι εφκολο ςτθν χριςθ του. 4,25 0,74 

Είναι απλό ςτθν χριςθ του. 4,32 0,79 

Είναι φιλικό προσ τον χριςτθ. 4,14 0,91 

Απαιτεί τα λιγότερα πικανά βιματα για τθν ολοκλιρωςθ των 

εργαςιϊν που κζλω να κάνω με αυτό. 
3,93 0,82 

Είναι ευζλικτο. 3,86 0,83 

Θ χριςθ του δεν απαιτεί ιδιαίτερθ προςπάκεια. 4,22 0,85 

Μπορϊ να το χρθςιμοποιιςω χωρίσ να διαβάςω γραπτζσ 

οδθγίεσ. 
4,27 0,88 

Δεν παρατιρθςα αςυνζπειεσ κατά τθν χριςθ του. 4,24 0,88 

Κεωρϊ ότι κα αρζςει τόςο ςε περιςταςιακοφσ όςο και ςε 

τακτικοφσ χριςτεσ. 
4,03 0,98 

Μπορϊ να επανορκϊςω λάκοσ χειριςμοφσ εφκολα και γριγορα. 4,00 0,80 

Μπορϊ να το χρθςιμοποιιςω κάκε ςτιγμι. 4,15 0,80 

 

Τα γραφιματα 25, 26 και 27 απεικονίηουν τισ απαντιςεισ των ερωτιςεων τθσ τρίτθσ ενότθτασ. 

Συμπεραςματικά, λαμβάνοντασ υπόψθ τον μζςο όρο των μζςων όρων όλων των απαντιςεων 

τθσ ενότθτασ 3 (Μ.Ο.: 4.13), διαπιςτϊνουμε ότι θ ιςτοςελίδα ArtisNow δεν παρουςιάηει κάποια 

πολυπλοκότθτα και είναι εφκολθ ςτθν χριςθ, μεταξφ των χρθςτϊν που τθν περιθγικθκαν. 
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ΓΑΦΗΜΑ 25. ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΗΣΗΣ 3.1 - 3.4 

 

ΓΑΦΗΜΑ 26. ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΗΣΗΣ 3.5 - 3.8 

 

 

ΓΑΦΗΜΑ 27. ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΗΣΗΣ 3.9 - 3.11 
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Ενότθτα 4θ - Ευκολία εκμάκθςθσ 

 

Τα ερωτιματα που τζκθκαν, κακϊσ και οι μζςοι όροι (Μ.Ο.) των απαντιςεων (ελάχιςτο 

1, μζγιςτο 5) και οι τυπικζσ αποκλίςεισ (SD) είναι οι εξισ:  

Ερωτιςεισ Μ.Ο. SD 

Ζμακα να το χρθςιμοποιϊ γριγορα. 4,14 0,85 

Μπορϊ να κυμθκϊ εφκολα τθν λειτουργία του. 4,12 0,80 

Είναι εφκολο να μάκει κάποιοσ να το χρθςιμοποιεί. 4,20 0,85 

Ζγινα γριγορα επιδζξιοσ χριςτθσ του. 4,08 0,89 

 

Γενικά, από το γράφθμα 28, φανερϊνεται ότι οι χριςτεσ ςυμφωνοφν από πολφ ωσ 

απόλυτα ςτθν ευκολία εκμάκθςθσ (M.O. 4,14), λειτουργίασ (M.O.4,12), χριςθσ (M.O. 

4,20) και απόκτθςθ επιδεξιότθτασ (M.O. 4,08) τθσ εφαρμογισ ιςτολογίου ArtisNow. 

 

 

ΓΑΦΗΜΑ 28. ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 
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Ενότθτα 5θ – Λκανοποίθςθ 

 

Τα ερωτιματα που τζκθκαν, κακϊσ και οι μζςοι όροι (Μ.Ο.) των απαντιςεων (ελάχιςτο 
1, μζγιςτο 5) και οι τυπικζσ αποκλίςεισ (SD) είναι οι εξισ:  

Ερωτιςεισ Μ.Ο. SD 

Είμαι ικανοποιθμζνοσ από τθν χριςθ του. 4,03 0,96 

Κα το ςφςτθνα ςε κάποιον φίλο μου. 4,15 0,89 

Θ χριςθ του είναι διαςκεδαςτικι. 3,85 1,01 

Λειτουργεί όπωσ ακριβϊσ κζλω να λειτουργεί. 3,83 0,97 

Είναι υπζροχο. 3,54 0,98 

Αιςκάνομαι ότι το χρειάηομαι. 3,29 0,99 

Θ χριςθ του είναι ευχάριςτθ. 3,86 1,00 

 

Με βάςθ τισ παραπάνω απαντιςεισ φαίνεται ότι οι χριςτεσ ζμειναν ικανοποιθμζνοι 

από τθ χριςθ τθσ (Μ.Ο. 4,03), κα τθ ςφςτθναν ςε κάποιον φίλο τουσ (Μ.Ο. 4,15), ενϊ 

όςο αφορά τθ διαςκζδαςθ, τθν ευχαρίςτθςθ και ότι τθν χρειάηονται, ο μζςο όρων των 

μζςων όρων όλων των απαντιςεων ςτο 3,79.   

 

 

ΓΑΦΗΜΑ 29. ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΣΗ 5.1 – 5.3 
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ΓΑΦΗΜΑ 30. ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΣΗ 5.4 - 5.7 

 

Ενότθτα 6θ - Επιπλζον ςχόλια & παρατθριςεισ 

 

Τα επιπλζον ςχόλια και οι παρατθριςεισ που ςυγκεντρϊκθκαν είναι οι παρακάτω: 

1.  Θα ικελα περιςςότερο υλικό! 

2.  
Περιςςότερεσ φωτογραφίεσ (ζργων) ςε κάκε ανάρτθςθ. Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ για τουσ καλλιτζχνεσ και το ζργο τουσ! 

3.  Σο βρίςκω ενδιαφζρον και άμεςο. 

  

Ερωτιςεισ ςυνζντευξθσ 
 

Κατά τθ διάρκεια των ςυνεντεφξεων, οι οποίεσ πραγματοποιικθκαν τόςο τθλεφωνικά 

όςο και γραπτά μζςα από το messenger του Facebook, διερευνικθκε κατά πόςο 

κεωροφν ότι μια τζτοια εφαρμογι κα μποροφςε να ανταπεξζλκει ςτισ ανάγκεσ ενόσ 

χϊρου τζχνθσ, αν πρακτικά προςφζρει κάτι ςτον χριςτθ και ςτον χϊρο τζχνθσ.  

Οριςμζνεσ ενδεικτικζσ ερωτιςεισ ιταν: 

- Ρόςο εφκολο ιταν να εγγραφείτε ςτθν εφαρμογι; 

- Ρόςο εφκολο ιταν να αναρτιςετε εικόνεσ; 

- Ρόςο απλό ιταν να βρείτε τθν ζκκεςθ που κζλετε να αναρτιςετε τθν εικόνα 

ςασ. 

- Βρικατε πϊσ ανεβαίνει θ εικόνα του προφίλ ςασ; 

- Μπορείτε να ςχολιάςετε και τα ζργα άλλων χρθςτϊν, το ζχετε δοκιμάςει; 
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- Ρόςο δφςκολο ιταν να βρείτε πϊσ γίνεται θ αποςφνδεςθ; 

- Τα χρϊματα των γραμμάτων είναι ευδιάκριτα ι χρειάηονται αλλαγι; 

-  Ζγινε κατανοθτό, ότι προσ το παρόν, οι αναρτιςεισ αφοροφν τισ εκκζςεισ μίασ 

μόνο γκαλερί; 

- Ζγινε κατανοθτό ότι το περιεχόμενο τθσ εφαρμογισ ιςτολογίου τθν διαμορφϊνουν οι 

χριςτεσ; Πςο ανεβάηουν εικόνεσ τόςο περιςςότερο υλικό κα ζχει. Ο διαχειριςτισ 

δθμιουργεί τισ εκκζςεισ μόνο. 

 
 

Σφνοψθ των απαντιςεων των χρθςτϊν  
 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊκθκαν, ςε διάςτθμα 2 εβδομάδων 

δθμιουργικθκαν 37 λογαριαςμοί. Δθμοςιεφκθκαν 8 νζεσ αναρτιςεισ και 12 ςχολιαςμοί 

χρθςτϊν. Το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊκθκε από 20 χριςτεσ, οι οποίοι δεν 

αντιμετϊπιςαν κάποιο πρόβλθμα κατά τθ ςυμπλιρωςι του. 

Κατόπιν ςυνομιλίασ με τουσ χριςτεσ, τα ςχόλια που προζκυψαν ιταν κετικά, ωσ προσ 

το περιβάλλον περιιγθςθσ. Ενϊ, το μενοφ ςχολιάςτθκε ωσ απλό και εφχρθςτο.  

Άλλα ςχόλια ιταν:  

- «Πολφ φιλικό ςτον χριςτθ, Και με μια ματιά ςτθν οκόνθ ςου βλζπεισ τα πάντα. Σο 

περιβάλλον μου άρεςε πάρα πολφ. Ξεκοφραςτο ςτο μάτι και ςτθ χριςθ». 

- «δεν μπορϊ να εντοπίςω κάτι αρνθτικό, μου αρζςει το μζγεκοσ που εμφανίηονται 

τα ζργα γιατί μπορϊ να τα δω καλά. πιςτεφω πωσ είναι πρωτότυπο, όμωσ οι 

χριςτεσ κα πρζπει να ζχουν χρόνο για να κάνουν το ερωτθματολόγιο». 

-  «Μετά τθ περιιγθςθ μου ςτο νζο site http://go-teetotum.gr/artisnow/, το οποίο 

μου ςφςτθςε ζνασ φίλοσ να δω, κα ικελα να ςασ δϊςω ςυγχαρθτιρια για τθν 

ιδζα που είχατε. Επίςθσ, κα ικελα να προςκζςω ότι θ δομι του site είναι 

εφχρθςτθ και φιλικι κακϊσ εφκολα μπορεί να περιθγθκεί κανείσ χωρίσ 

προβλιματα. Σο μόνο που κα παρατθροφςα είναι το ερωτθματολόγιο 

αξιολόγθςθσ τθσ πλατφόρμασ ίςωσ πρζπει να βρίςκεται ςε πιο εμφανι ςθμείο». 

http://go-teetotum.gr/artisnow/
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- «Σο site το είδα φιλικό προσ το χριςτθ. Θα προτιμοφςα να είχε περιςςότερα ζργα 

για τθν κάκε ζκκεςθ. Πιο πολφ μου άρεςε το ixni aperantosinis. Σο ότι είχε τισ 

πλθροφορίεσ (ςτα δεξιά) κάτω από τισ δφο φωτογραφίεσ. Μου τράβθξε το 

ενδιαφζρον και το διάβαςα. Κςωσ ζχει ςθμαςία ότι είναι φωτογραφία... τισ άλλεσ 

εκκζςεισ όμωσ δεν είδα κάτι τζτοιο. Ράντωσ το μάτι μου πιγαινε προσ τα κάτω 

για να διαβάςω κάτι».  

Στθν περίπτωςθ ενόσ υπεφκυνου χϊρου – γκαλερί, ςχολιάςτθκε ότι:  

- «κα ιταν προτιμότερθ θ απλοφςτευςθ μζχρι και εκμθδζνιςθ των απαιτοφμενων 

βθμάτων για τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου, προκειμζνου να γίνει πιο 

ελκυςτικι και απλοϊκι θ διαδικαςία. Επίςθσ, παρατθρείται ότι θ χριςτθ τθσ 

πλατφόρμασ από μικρι γκαλερί, που δεν διακζτει δικι τθσ ιςτοςελίδα, κα 

μποροφςε να χρθςιμοποιιςει ζνα «mircrosite», χτιςμζνο πάνω ςτθν πλατφόρμα 

ArtisNow, προκειμζνου να προβάλετε. Η άςκθςθ πίεςθσ ςτον επιςκζπτθ – πελάτθ, 

να κάνει χριςθ τθσ πλατφόρμασ, πζραν τθσ ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου, 

επιβαρφνει τον υπεφκυνο χϊρου με επιπλζον εργαςία, χωρίσ να είναι βζβαιο ότι 

θ πλατφόρμα προςφζρει μια επικυμθτι υπθρεςία». 

Επιπλζον, οριςμζνοι αντιμετϊπιςαν πρόβλθμα με τθν αρχικι εγγραφι τουσ ςτθν 

πλατφόρμα, θ οποία, κατόπιν ςυνομιλίασ, διαπιςτϊκθκε ότι ιταν αρκετά χρονοβόρα, 

αλλά όχι και τόςο πολφπλοκθ διαδικαςία. Άλλοι, περίμεναν να υπάρχει περιςςότερο 

υλικό, χωρίσ να ζχουν ςυνειδθτοποιιςει ότι το υλικό (εικόνεσ ι φωτογραφίεσ) το 

ανεβάηουν οι χριςτεσ, ενϊ ο διαχειριςτισ δθμιουργεί μόνο τισ εκκζςεισ ςτισ 

«αναρτιςεισ».  
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Ρροτάςεισ 
 

Ρροτάςεισ μελλοντικισ βελτίωςθσ 
 
- Ρροςκικθ περιςςότερων ρόλων χρθςτϊν και επζκταςθ των δικαιωμάτων των ρόλων 

που υπάρχουν. Ραραδείγματοσ χάρθ, μπορεί να προςτεκεί ρόλοσ χριςτθ 

«Καλλιτζχνθσ», τον οποίο κα ζχουν οι καλλιτζχνεσ των οποίων ζργα ζχουν εκτεκεί ανά 

καιρό ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο τζχνθσ. Κα ιταν χριςιμο αν κα μποροφςαν να 

δθμιουργιςουν το προςωπικό τουσ προφίλ, ςτο οποίο κα ζχουν τθ δυνατότθτα να 

διατθροφν φάκελο (portfolio) των ζργων τουσ ζωσ τϊρα, βιογραφικό ςθμείωμα, και 

ςυνδζςμουσ προσ τθ προςωπικι τουσ ιςτοςελίδα/κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ/ςτοιχεία 

επικοινωνίασ. Ο καλλιτζχνθσ κα ζχει δυνατότθτα άμεςθσ επικοινωνίασ μζςω 

μθνυμάτων με τουσ επιςκζπτεσ τθσ ζκκεςθσ και τυχόν ςυλλζκτεσ που μπορεί να τθν 

επιςκεφκοφν. Άλλωςτε, κα μπορεί να κρίνει τθν απιχθςθ των ζργων του από τα 

δθμόςια ςχόλια και τισ βακμολογίεσ που αφινουν οι χριςτεσ ςτισ αναρτιςεισ των 

ζργων. Ζτςι, ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τθ γνϊμθ του κοινοφ και άτομα τα οποία δε 

κα γνϊριηε διαφορετικά (πχ. ανϊνυμοι επιςκζπτεσ του χϊρου τζχνθσ). 

 Ζπειτα, όςον αφορά τουσ διαχειριςτζσ του χϊρου τζχνθσ/διοργανωτζσ των εκκζςεων, 

καλό κα ιταν να ζχουν πρόςκετα δικαιϊματα moderation ςτθν πλατφόρμα, πχ. να 

εγκρίνουν αναρτιςεισ/ςχόλια πριν δθμοςιευτοφν ϊςτε να μειωκεί ο κίνδυνοσ για 

κακόβουλθ ςυμπεριφορά και μθ ςωςτισ χριςθσ τθσ πλατφόρμασ από μζρουσ των 

χρθςτϊν.  

- Ταχφτερθ ςφνδεςθ ςτθν πλατφόρμα με χριςθ λογαριαςμοφ ςε κοινωνικό μζςο 

δικτφωςθσ (πχ. Twitter, Facebook) ϊςτε να μθ χρειάηεται θ δθμιουργία-ενεργοποίθςθ 

λογαριαςμοφ με χριςθ email.  

- Αξιολόγθςθ τθσ εμφάνιςθσ - ευχρθςτίασ τθσ πλατφόρμασ ςε μεγαλφτερο δείγμα 

χρθςτϊν και με χριςθ ερωτθματολογίου ϊςτε να εξαχκοφν ςτατιςτικά. Στθ ςυνζχεια, 

μπορεί να γίνει βελτίωςθ αυτϊν των κομματιϊν τθσ πλατφόρμασ. Θ πλατφόρμα όπωσ 

είναι τϊρα ζχει πολφ βαςικι μορφι και λειτουργικότθτεσ. Κα μποροφςε να βελτιωκεί θ 

εμφάνιςθ τθσ αλλά και θ ευχρθςτία τθσ, βελτιϊνοντασ πχ. τθ φόρμα υποβολισ νζασ 
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ανάρτθςθσ ϊςτε να είναι ακόμα πιο εφχρθςτθ και φιλικι προσ χριςτεσ κάκε επιπζδου 

γνϊςεωσ χειριςμοφ Θ/Υ.  

 

Ρροτάςεισ μελλοντικισ επζκταςθσ 
 
- Θ εν λόγω πλατφόρμα αναφζρεται μόνο ςε μια ςυγκεκριμζνθ γκαλερί - χϊρο τζχνθσ. 

Κα μποροφςε να γίνει πολφ εφκολο αντίςτοιχθ για κάκε άλλο χϊρο τζχνθσ επικυμεί 

κάτι παρόμοιο, ειδικά φτιαγμζνθ για το ςυγκεκριμζνο χϊρο. 

 - Κα μποροφςε επίςθσ να δθμιουργθκεί και μια ςελίδα κατάλογοσ - ευρετιριο χϊρων 

τζχνθσ, με ςυνδζςμουσ προσ όλεσ τισ πλατφόρμεσ που ζχουν δθμιουργθκεί. 

- Λειτουργίεσ πλατφόρμασ: επίςθσ, κα μποροφςαν να προςτεκοφν κι άλλεσ λειτουργίεσ 

ϊςτε να γίνει πιο ενδιαφζρουςα, όπωσ: θ πλιρθ δθμιουργία ενόσ κοινωνικοφ δικτφου, 

με «φίλουσ» και ομάδεσ χρθςτϊν με ίδια ενδιαφζροντα, θ προςκικθ ςτατιςτικϊν 

ςτοιχείων ςχετικά με τθ δραςτθριότθτα των χρθςτϊν (πχ. ποιοσ χριςτθσ ανζβαςε τισ 

περιςςότερεσ φωτογραφίεσ ανά εβδομάδα), θ δθμιουργία ψθφοφοριϊν (polls) από 

τουσ διαχειριςτζσ τθσ γκαλερί ϊςτε να βλζπουν τα ενδιαφζροντα του κοινοφ τουσ και 

να κάνουν πιο ςτοχευμζνεσ μελλοντικζσ εκκζςεισ, κ.α. 
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Ακρϊνυμα  
 

Ακρϊνυμο  Επεξιγθςθ 
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CSS Cascading style Sheets 

DCA Digitizing Contemporary Art  

HTML Hyper Text Markup Language  
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Προσ  Επεξιγθςθ  

Administrator Διαχειριςτισ 

Apache Εξυπθρετθτισ “Apache”  

Applications Εφαρμογζσ 

Art Basel Διεκνισ ζκκεςθ τζχνθσ  

Author Συγγραφζασ  

Back-end Διεπαφι διαχειριςτι  
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Likes Διλωςθ προτίμθςθσ 
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Mobile device Κινθτι ςυςκευι τθλεφϊνου 

Mobile-first Ρροςαρμογι ςε κινθτά 
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Mockups Εικόνεσ προςομοίωςθσ  

Online Διαδικτυακά 

Online gallery Διαδικτυακι γκαλερί 

Open source Ανοιχτοφ κϊδικα 

Password Κωδικόσ πρόςβαςθσ 

Performances Ραρουςιάςεισ  

Plugins Ρρόςκετα προγράμματα επζκταςθσ 
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Spam Μαηικι αποςτολι θλεκτρονικϊν μθνυμάτων  

Star rating Αξιολόγθςθ με αςτζρι 

Tablet Μικρόσ φορθτόσ υπολογιςτισ  

Text area Ρεριοχι κειμζνου 

Themes Κζματα 
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Views Εμφανίςεισ 
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Web 2.0 Λςτόσ 2.0 

Web application Διαδικτυακι εφαρμογι 

Web browser Ρεριιγθςθ ιςτοφ 

Widgets Μικρζσ εφαρμογζσ 

Wikipedia Διεκνισ, διαδικτυακι, ελεφκερου περιεχομζνου, 
εξελιςςόμενθ δια ςυνεργαςίασ εγκυκλοπαίδεια. 

Wikis Διαδικτυακζσ εφαρμογζσ 

WordPress Ελεφκερο και ανοικτοφ κϊδικα λογιςμικό ιςτολογίου και 
πλατφόρμα δθμοςιεφςεων 
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