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Περίληψη  
Οι ψηφιακές εφαρμογές μικτής πραγματικότητας αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης 

κοινωνικής αλλαγής προς μια παγκόσμια κοινωνία της πληροφορίας. Τις τελευταίες 

δεκαετίες οι τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας έχουν εισχωρήσει 

στους μουσειακούς χώρους, επηρεάζοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την επικρατούσα 

αντίληψη για το τι ακριβώς είναι ένα μουσείο και τι μπορεί να περιλαμβάνει η μουσειακή 

εμπειρία. Ο σύγχρονος επισκέπτης ενός μουσείου αναζητά προσαρμοσμένες στα 

ενδιαφέροντά του και συναισθηματικά δυνατές εμπειρίες. Επιθυμεί λοιπόν, μέσω της 

επίσκεψής του, να «γευτεί» εμπειρίες που θα επιτύχουν να τον ψυχαγωγήσουν, να τον 

πληροφορήσουν, να του επιτρέψουν την ενεργή συμμετοχή, ενώ παράλληλα θα διεγείρουν 

όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις. Το σύγχρονο μουσειακό περιβάλλον προσπαθεί 

να χρησιμοποιήσει τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες εκμεταλλευόμενο τις πολλές 

δυνατότητες που προσφέρουν για να επιτύχει τη δημιουργία μίας αισθητικής εμπειρίας με 

ολιστικό και βιωματικό χαρακτήρα, η οποία θα προσελκύσει το ενδιαφέρον διαφορετικών 

ομάδων κοινού. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης ενός πιλοτικού 

μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος απευθυνόμενο σε έφηβους νέους, το οποίο 

διοργάνωσε η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η 

επίδραση της εμπειρίας του VR & AR, στους συμμετέχοντες του προγράμματος, οι οποίοι 

εμπλούτισαν την ξενάγηση τους με την χρήση των δύο τεχνολογιών. Επίσης, στόχος είναι 

να διερευνηθεί η επίδραση της εμπειρίας της συμμετοχής τους σε δύο εργαστήρια 

δημιουργίας μετα-αντικειμένων και συγκεκριμένα  δύο ψηφιακών αφηγήσεων, οι οποίες 

κάνουν χρήση των δύο προαναφερόμενων τεχνολογιών. Για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η ποιοτική μέθοδος της συμμετοχικής 

παρατήρησης. Επίσης, ο ερευνητής συγκέντρωσε επιπλέον δεδομένα μέσω σύντομων 

ερωτηματολογίων αξιολόγησης τα οποία δόθηκαν μετά τη λήξη των εργαστηρίων. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η εμπειρία ψυχαγωγίας που προσφέρει η 

χρήση των τεχνολογιών AR και VR, όσο συμμετοχή στο εργαστήριο δημιουργίας μετα-

αντικειμένων έχει θετικό αντίκτυπο στην εμπειρία των εφήβων επισκεπτών. 

Λέξεις κλειδιά: μουσείο, μουσειακή εμπειρία, ψηφιακές τεχνολογίες, επαυξημένη 

πραγματικότητα, εικονική πραγματικότητα 
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Abstract  
 

Digital mixed reality applications are part of a wider social shift towards a global 

information society. In recent decades, augmented and virtual reality technologies have 

penetrated the museum environment, greatly influencing the prevailing perception of what 

exactly a museum is and what the museum experience may be like. Nowadays, the 

museum visitor is looking for tailored to his interests and emotionally strong experiences. 

The museum visitor wants, through his visit, to "taste" experiences that will succeed to 

entertain him, to inform him, to allow him to participate actively, while at the same time 

they will stimulate as many senses as possible. This paper is a case study of a pilot 

museum-educational program, which aimed at adolescents and organized by the Onassis 

Library. The purpose of this paper is to explore the impact of the VR & AR experience on 

the participants of the program, who enriched their visit with the use of these technologies. 

The study also investigates the impact, that participation in workshops had, on the visitor 

experience. The workshops aimed to create meta-objects. These meta-objects were digital 

narratives, which make use of the two aforementioned types of technologies. In order to 

achieve this goal, the qualitative method of participatory observation was chosen. 

Moreover, the researcher collected additional data through short evaluation questionnaires 

which were given after workshops were over. The results of the research show that the 

entertainment experience offered by the use of AR and VR technologies, as much as 

participation in the meta-object creation workshop has a positive impact on the experience 

of teenage visitors. 

Keywords: museum, museum experience, digital technologies, augmented reality, virtual 

reality 
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Εισαγωγή 

 

Η μουσειακή επίσκεψη έχει τεθεί στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας κυρίως τις 

τελευταίες δεκαετίες. Θεωρίες μάθησης και κινήτρων, καθώς και θεωρίες επικοινωνίας 

έχουν αναδείξει την κυρίαρχη θέση του επισκέπτη. Η μελέτη επισκεπτών (visitor studies) 

έχει αναπτυχθεί σε μια προσπάθεια προσέγγισης κοινού και βελτίωσης των πρακτικών για 

τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της μουσειακής εμπειρίας. Συγκεκριμένα οι 

έρευνες κοινού  στοχεύουν στη διερεύνηση απόψεων και αντιλήψεων των επισκεπτών και 

μη επισκεπτών σχετικά με τον κόσμο των μουσείων (Νικονάνου κ.ά., 2015, σ. 151) .  Ένα 

άλλο πεδίο έρευνας που παρουσιάζει ανάπτυξη είναι η μουσειακή πληροφορική (museum 

informatics). Εξετάζει τη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και 

οπτικοακουστικών μέσων στη μουσειακή εμπειρία εντός και εκτός του χώρου των 

μουσείων (Marty & Jones, 2008).  

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αντιλήψεις 

για το τι ακριβώς είναι ένα μουσείο και τι μπορεί να περιλαμβάνει η μουσειακή εμπειρία. 

Ο σύγχρονος επισκέπτης ενός μουσείου δεν είναι πλέον παθητικός δέκτης πληροφοριών, 

αναζητά προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά του και συναισθηματικά δυνατές εμπειρίες 

(Brunner-Sperdin, 2008). Αναζητά λοιπόν, μέσω της επίσκεψής του εμπειρίες που θα 

επιτύχουν να τον ψυχαγωγήσουν, να τον πληροφορήσουν, να του επιτρέψουν την ενεργή 

συμμετοχή, ενώ παράλληλα θα διεγείρουν όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις. Το 

παραπάνω φαίνεται να επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό καινοτόμων και αισθητικά 

ελκυστικών στοιχείων (Pine & Gilmore, 1998). 
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Η  παρούσα εργασίας αποσκοπεί να μελετήσει το νέο “οικοσυστήστημα” που 

δημιουργούν οι ψηφιακές τεχνολογίες τόσο για τα Μουσεία όσο και για τη μουσειακή 

εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα η παρούσα μελέτη αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης και 

διερευνά την επίδραση της εμπειρίας της μεικτής πραγματικότητας, στους έφηβους 

επισκέπτες της Ωνασείου Βιβλιοθήκης, οι οποίοι εμπλούτισαν την ξενάγηση με την χρήση 

των τεχνολογιών AR και VR. Τέλος διερευνάται η επίδραση της εμπειρίας της συμμετοχής 

αυτών σε ένα εκ των δύο εργαστηρίων δημιουργίας μετα-αντικειμένων και συγκεκριμένα 

δημιουργίας ψηφιακών αφηγήσεων (οι οποίες θα κάνουν χρήση των τεχνολογιών AR και 

VR αντίστοιχα). To συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε διότι οι μουσειακοί χώροι αποτελούν 

ένα περιβάλλον άτυπης μάθησης με μεγάλο ενδιαφέρον και γιατί με βάση την 

ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας παρατηρήθηκε μια σχετική έλλειψη αναφορικά 

με την επίδραση των παραγόντων που επηρεάζουν την εμπειρία του επισκέπτη, μέσω της 

χρήσης νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως είναι η επαυξημένη και εικονική 

πραγματικότητα.  

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από τέσσερα επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο 

μέρος  αφορά τη θεωρητική τεκμηρίωση του θέματος, όπου  γίνεται προσπάθεια να οριστούν 

και να αποσαφηνιστούν οι βασικές  θεωρητικές έννοιες  ενώ πραγματοποιείται και η κύρια 

ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

αναφέρονται οι  ερευνητικοί στόχοι και διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα τη έρευνας. 

Επίσης γίνεται η περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε και η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. Στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας. Το τέταρτο και τελευταίο 

κεφάλαιο περιέχει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, ερμηνευμένα υπό το πρίσμα της υπάρχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται αναφορά και στους περιορισμούς και στις αδυναμίες της 
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έρευνας. Τέλος, το κεφάλαιο αυτό περιέχει και κάποιες γενικότερες διαπιστώσεις και 

προτάσεις για μελλοντική επέκταση και βελτίωση της έρευνας καθώς και μια σύντομη αναφορά 

στα αναμενόμενα οφέλη.  

Κεφάλαιο 1: Εννοιολογικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις 
 

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα- Augmented Reality (AR) 
 

Με τον όρο Επαυξημένη (ή ενισχυμένη) Πραγματικότητα (Augmented Reality) νοείται 

η σε πραγματικό χρόνο άμεση ή έμμεση θέαση ενός φυσικού, πραγματικού 

περιβάλλοντος, του οποίου τα στοιχεία επαυξάνονται από στοιχεία αναπαραγόμενα από 

συσκευές υπολογιστών, όπως ήχος, βίντεο, γραφικά ή δεδομένα τοποθεσίας (R. T. Azuma, 

1997; Feng Zhou κ.ά., 2008). Η συγκεκριμένη τεχνολογία αναπτύχθηκε το 1968 (Tom 

Dieck & Jung, 2016). Σύμφωνα με τους Johnson et al., (2010) το πρώτο υπολογιστικό 

σύστημα το οποίο ενσωμάτωσε στον πραγματικό κόσμο, πληροφορία και υλικό, 

αξιοποιούσε μια οπτική διάφανη κεφαλή προβολής η οποία εντοπίζονταν με δύο τρόπους 

(μηχανική ιχνηλάτηση, υπερηχητική ιχνηλάτηση) δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1960. Η 

ισχύ επεξεργασίας των υπολογιστών της εποχή, ήταν μικρή με αποτέλεσμα, μόνο πολύ 

απλά σχέδια να μπορούν να εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο (Sutherland, 1968). Ο 

όρος Επαυξημένη Πραγματικότητα επινοήθηκε πολύ αργότερα και εισήχθη για πρώτη 

φορά στη διεθνή βιβλιογραφία το 1990 από τον πρώην ερευνητή της Boeing, Tom Caudell 

(K. Lee, 2012). Σύμφωνα με τον Ronald Azuma (1997), τα τρία χαρακτηριστικά που 

καθορίζουν την επαυξημένη πραγματικότητα είναι τα εξής: α) συνδυάζει το πραγματικό 

και το εικονικό, β) είναι διαδραστική σε πραγματικό χρόνο και γ) η πληροφορία 

χωροθετείται στις τρεις διαστάσεις.  
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Οι ορισμοί ποικίλουν και διαφοροποιούνται υιοθετώντας άλλοτε μια πιο ευρεία 

προσέγγιση κι άλλοτε μια πιο περιορισμένη. Για παράδειγμα, οι Milgram, Takemura, Utsumi και 

Kishino (1995), διατυπώνουν έναν ευρύ ορισμό αναφέροντας ότι η επαυξημένη πραγματικότητα 

αυξάνει (επαυξάνει) την φυσική ανάδραση του χρήστη με προσομοίωση συναισθήματος. Οι πιο 

περιορισμένες προσεγγίσεις αφορούν κυρίως διατυπώσεις που εστιάζουν στη τεχνολογία και σε 

τεχνικά χαρακτηριστικά αξιοποίησης αυτής. Ο Μουστάκας και οι συνεργάτες (2015), στο 

βιβλίο τους «Γραφικά και εικονική πραγματικότητα»,  αναφέρουν πως πλέον με τη χρήση 

σύγχρονων τεχνολογιών χωροθέτησης, όπως το GPS (Global Positioning System), 

αισθητήρων κίνησης, αδράνειας και διεύθυνσης, καμερών ενσωματωμένων σε συσκευές 

και αισθητήρων βάθους, η Επαυξημένη Πραγματικότητα μπορεί να οριστεί ως «η 

τεχνολογία η οποία γνωρίζοντας πού βρίσκεται ο χρήστης, προς τα πού κοιτάει, πώς είναι ο 

χώρος στον οποίο βρίσκεται και τι είναι το αντικείμενο με το οποίο αλληλεπιδρά στον 

πραγματικό κόσμο, επιτρέπει τη χωρική και χρονική συσχέτιση πληροφορίας που παράγει ο 

υπολογιστής και την εμφανίζει σε τρισδιάστατη υπέρθεση με το φυσικό κόσμο, σε πραγματικό 

χρόνο». Στο σημείο αυτό εύλογη κρίνεται η αναφορά στον Milgram και στους συνεργάτες 

του, στο έργο των οποίον διατυπώνεται το εξής: «Ο όρος Επαυξημένη Πραγματικότητα 

αναφέρεται στην επιστήμη του πεδίου της πληροφορικής που είναι μια μορφή εικονικής 

πραγματικότητας (Milgram κ.ά., 1995), η οποία ενισχύει (επαυξάνει) μια εικόνα του 

πραγματικού κόσμου με πρόσθετες πληροφορίες ψηφιακού τύπου με τη χρήση 

κατάλληλων μέσων, όπως κείμενο, πληροφορίες και γραφικά, 3D γραφικά ή βίντεο 

(Mihelj κ.ά., 2014). 

Οι Milgram και συνεργάτες (1995) τοποθετούν την Επαυξημένη Πραγματικότητα 

μέσα σε ένα συνεχές πραγματικότητας – εικονικότητας (reality-virtuality continuum). Το 

συνεχές αυτό κυμαίνεται από το πραγματικό μέχρι το εικονικό και περιλαμβάνει τέσσερις 

κατηγορίες απεικονίσεων: το πραγματικό περιβάλλον, την επαυξημένη πραγματικότητα, 

την επαυξημένη εικονικότητα και το εικονικό περιβάλλον (Milgram κ.ά., 1995). Το 
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συνεχές πραγματικότητας - εικονικότητας συνεπώς περιλαμβάνει όλες τις πιθανές 

παραλλαγές και συνθέσεις πραγματικών και εικονικών αντικειμένων.  

 

Εικόνα 3: Συνεχές πραγματικότητας-εικονικότητας, Απλοποιημένη αναπαράσταση (Milgram κ.ά., 1995) 

 

 Στην αριστερή πλευρά του συνεχές βρίσκεται το πραγματικό περιβάλλον, το οποίο 

αποτελείται από πραγματικά αντικείμενα και περιέχει ό,τι μπορεί να παρατηρηθεί κατά 

την προβολή μιας σκηνής πραγματικού κόσμου (Milgram κ.ά., 1995), ενώ στη δεξιά 

πλευρά βρίσκεται η εικονική πραγματικότητα, που περιλαμβάνει περιβάλλοντα που 

αποτελούνται αποκλειστικά από εικονικά / ψηφιακά αντικείμενα, όπως μια συμβατική 

προσομοίωση γραφικών του υπολογιστή (Milgram & Kishino, 1994). Ενδιάμεσα 

παρεμβάλλεται η μικτή πραγματικότητα (mixed reality) όπου ο πραγματικός κόσμος και 

τα εικονικά αντικείμενα παρουσιάζονται μαζί. Στο φάσμα της η μικτής πραγματικότητας 

τοποθετείται η επαυξημένη πραγματικότητα, όπου το εικονικό «ενισχύει» το πραγματικό, 

και η επαυξημένη εικονικότητα (augmented virtuality), όπου το το πραγματικό «ενισχύει» 

το εικονικό (Milgram κ.ά., 1995).  Ο K. Lee,  (2012, p. 13) ακολουθώντας την 

συλλογιστική του Milgram και των συνεργατών του αναφέρει εύστοχα ότι «η Επαυξημένη 

Πραγματικότητα (AR) γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ πραγματικού και εικονικού».  

Η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας λόγω του εξειδικευμένου και πολυδάπανου 

εξοπλισμού που απαιτούνταν είχε εφαρμογή κυρίως σε επαγγελματικούς τομείς που τους 

ήταν αναγκαίο ένα τρισδιάστατο πολύπλοκο περιβάλλον (Ronald Azuma, 2015). Η χρήση 

της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας άρχισε να κερδίζει έδαφος αρχικά 
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στον ιατρικό κλάδο όπου χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε χειρουργικές επεμβάσεις αλλά και 

στη συντήρηση και τη συναρμολόγηση του εξοπλισμού. Στην πορεία χρησιμοποιήθηκε  

και για εκπαιδευτικούς σκοπούς στον κλάδο. Ωστόσο όπως φαίνεται από τη πρόσφατη 

μελέτη βιβλιογραφικής ανασκόπησης του Eckert και των συνεργατών του (2019),  η 

σύγχρονη τεχνολογία AR εφαρμόζεται συχνότερα σε σενάρια θεραπείας παρά σενάρια 

εκπαίδευσης. Χρησιμοποιήθηκε και στον τομέα της βιομηχανίας ήδη από τις αρχές της 

δεκαετία του 1990 (Ong κ.ά., 2008) για σκοπούς συντήρησης και την επισκευής 

πολύπλοκων μηχανημάτων και στη συναρμολόγηση του εξοπλισμού (Gavish κ.ά., 2015; 

Ong κ.ά., 2008). Στη συνέχεια η χρήση της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας 

επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς, συναντάται λοιπόν στον στρατιωτικό τομέα, στο 

βιομηχανικό σχέδιο και στην εκπόνηση κατασκευαστικών μελετών, στη ρομποτική, στο 

μάρκετινγκ και στην ψυχολογία (ψυχολογικές θεραπείες κ.λπ.) (R. Azuma κ.ά., 2001).  

Αργότερα η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας επεκτάθηκε σε χώρους 

τυπικής αλλά και άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως είναι οι πολιτιστικοί, 

αρχαιολογικοί, και οι μουσειακοί χώροι, καθώς άρχισαν να κατανοούν τα σημαντικά 

οφέλη που αυτή είναι σε θέση να παρέχει (Bower κ.ά., 2013). Μερικά από τα οφέλη αυτά 

είναι η πρόσβαση σε πληροφορίες (Yoon κ.ά., 2012), οι οποίες πολλές φορές είναι 

εξατομικευμένες, ενώ το περιεχόμενο καθίσταται πιο προσιτό κι ελκυστικό (Higgett κ.ά., 

2015), ενισχύοντας την εμπειρία των χρηστών και το ενδιαφέρον τους (Yoon κ.ά., 2012). 

Η AR & VR (πρόκειται να αναλυθεί περισσότερο παρακάτω)  είναι τεχνολογίες που 

διευκολύνουν τη μάθηση και την ψυχαγωγία (Leue κ.ά., 2015), προσφέρουν αισθητική (H. 

Lee κ.ά., 2015) και συμβάλλουν στο αίσθημα διαφυγής από την πραγματικότητα (T. Jung 

κ.ά., 2015) και ως εκ τούτου, συνθέτουν μια αξέχαστη μουσειακή εμπειρία (T. Jung κ.ά., 

2016). Πρόκειται να γίνει ανάλυση της μουσειακής μάθησης και εμπειρίας στις επόμενες 

σελίδες. 
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Η Εικονική Πραγματικότητα-Virtual Reality (VR) 
 

Ο όρος «εικονική πραγματικότητα» αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Γάλλο Αντονέν 

Αρτώ το 1932, στο δοκίμιό του με τίτλο Le Théâtre Alchimique αλλά και το 1938 στο Le 

Théâtre et son Double, όπου αναφέρθηκε στο θέατρο ως μία εικονική πραγματικότητα ("la 

réalite virtuelle")
1
. Την τεχνολογική διάσταση του όρου προσέδωσε το 1989 ο Αμερικανός 

συγγραφέας και πρωτοπόρος της εικονικής πραγματικότητας,  Jaron Lanier
 2

. Ο τελευταίος 

είναι ιδρυτής της εταιρείας VPL Research, η οποία ανέπτυξε μερικά από τα πρώτα 

συστήματα τη δεκαετία του 1980. Όρισε την εικονική πραγματικότητα ως ένα 

"αλληλεπιδραστικό, τρισδιάστατο περιβάλλον, φτιαγμένο από υπολογιστή, στο οποίο 

μπορεί κάποιος να εμβυθιστεί." (Lanier, 1992). Το 2003, ο συγγραφέας William Sherman  

και ο ερευνητής Alan Craig όρισαν την εικονική πραγματικότητα ως «ένα μέσο το οποίο 

αποτελείται από αλληλεπιδραστικές εξομοιώσεις με υπολογιστή, οι οποίες 'αισθάνονται' 

την θέση και τις ενέργειες του χρήστη, και αντικαθιστούν ή επαυξάνουν την ανάδραση σε 

μία ή παραπάνω αισθήσεις, δίνοντας το αίσθημα της πνευματικής εμβύθισης ή παρουσίας 

στην εξομοίωση (ένας εικονικός κόσμος)» (2003).  

Η εικονική πραγματικότητα αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, για να 

δημιουργήσει και να προσομοιώσει πραγματικά ή μη περιβάλλοντα, από τα οποία ο 

χρήστης έχει την ψευδαίσθηση ότι περιβάλλεται. Στα περιβάλλοντα αυτά έχει την αίσθηση 

ότι να κινηθεί ελεύθερα, αλληλεπιδρώντας παράλληλα με τα αντικείμενα που 

περιλαμβάνουν, όπως θα έκανε και στον πραγματικό κόσμο. Για επιτευχθεί το αίσθημα 

της πνευματικής εμβύθισης του χρήστη, είναι σημαντικό ο τελευταίος να απομονωθεί, πιο 

συγκεκριμένα επιδιώκεται να απομονωθούν  οι αισθήσεις του από το πραγματικό κόσμο, 

                                                           
1
 https://www.historyofinformation.com/detail.php?entryid=1625 

2
 https://www.pencilonthemoon.gr/ar-vr-to-ayrio-mprosta-sta-matia-sou/ 



15 
 

ώστε να πραγματοποιηθεί επικάλυψη των ερεθισμάτων του πραγματικού κόσμου με 

αντίστοιχα εικονικά, φτιαγμένα από το σύστημα της εικονικής πραγματικότητας.  

Ένα σύγχρονο σύστημα εικονικής πραγματικότητας πρέπει να παρέχει στερεοσκοπική 

εικόνα, δηλαδή δύο εικόνες από διαφορετική οπτική γωνία, μία για κάθε μάτι του χρήστη, 

έτσι ώστε να δημιουργηθεί η αίσθηση του βάθους στο χώρο. Παράλληλα η 

ύπαρξη στερεοσκοπικού ήχου βοηθάει το χρήστη να κατανοεί τι γίνεται γύρω του στον 

εικονικό χώρο που τον περιβάλλει με πολύ φυσικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα αποκλείει τον 

χρήστη από τους ήχους του πραγματικού κόσμου, οι οποίοι θα μπορούσαν να 

καταστρέψουν την εικονική του εμπειρία (Wikipedia, 2020). Τέλος η αφή, μπορεί να 

αξιοποιηθεί με κατάλληλες συσκευές ώστε να μπορεί ο χρήστης να «νιώθει» τον κόσμο 

(Wikipedia, 2020). 

Η NASA ήταν η πρώτη που πειραματίστηκε με την αξιοποίηση της εικονικής 

πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, 

δημιούργησε, με τη βοήθεια ενός Crystal River Engineering, το Project VIEW. Μια vr sim 

που χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση των αστροναυτών
3
. Για τις ανάγκες του 

πρότζεκτ αναπτύχθηκαν γάντια για λεπτή προσομοίωση της αλληλεπίδρασης αφής. Η 

εικονική πραγματικότητα στη συνέχεια βρήκε εφαρμογή στην προσομοίωση πτήσεων, 

οδήγησης πλοίων, αυτοκινήτων και διαστημοπλοίων, δίνοντας την δυνατότητα 

εκπαίδευσης των οδηγών και πιλότων χωρίς να εμπλέκονται σε πραγματικό κίνδυνο. 

Πλέον, η εικονική πραγματικότητα εφαρμόζεται , μεταξύ άλλων, για να εξυπηρετήσει 

ιατρικούς σκοπούς, σκοπούς του κλάδου της ψυχολογίας, της εκπαίδευσης, της 

ψυχαγωγίας κ.α.  

 

 

                                                           
3
 https://www.vrs.org.uk/virtual-reality/history.html 
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Το μουσείο μέσα στο χρόνο 
 

Η λέξη μουσείο προέρχεται ετυμολογικά από την αρχαία λέξη «μουσείον» που σημαίνει 

«Ναός των Μουσών», οι οποίες σύμφωνα με την μυθολογία ήταν κόρες του Δία και της 

Μνημοσύνης, εννέα στον αριθμό. Συνεπώς κατά την αρχαιότητα με τον όρο «μουσείον» 

νοείται το τέμενος αφιερωμένο στη λατρεία των Μουσών και στις τέχνες που αυτές 

αντιπροσωπεύουν (Μπαμπινιώτης, 2005, σ. 1128). Με άλλα λόγια στη αρχαιότητα 

αποτελούσε χώρο όπου καλλιεργούνταν οι τέχνες, τα γράμματα, η μουσική, η ποίηση, 

η φιλοσοφία και ο χορός. Στην περίοδο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ο όρος 

χρησιμοποιείται κυρίως για χώρους στους οποίους διεξάγονταν φιλοσοφικές συζητήσεις. 

H καθιέρωση της ονομασίας-του όρου «μουσείο» πραγματοποιήθηκε τον 18ο 

αιώνα, λέξη δανεισμένη από την ελληνική αρχαιότητα που αναβίωσε στην Αναγέννηση, 

σε κάθε πολιτισμό υπήρχαν ορισμένοι τόποι, θεσμοί και ιδρύματα παρόμοια με αυτά που 

ομαδοποιούμε σήμερα με τον όρο «μουσείο» (Desvallées & Mairesse, 2014, σ. 91). Ο 

δυτικός πολιτισμός είναι αυτός που άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή αναφορικά με το 

περιεχόμενο και την νοηματοδότηση του όρο όπως τον ξέρουμε σήμερα. Για τους 

Μουσειολόγους που παραμένουν πιστοί στην έννοια της μουσειολογίας, όπως της 

Τσέχικης σχολή 1960-1990 (Brno και Διεθνής Θερινή Σχολή Μουσειολογίας – 

International Summer School of Museology), το μουσείο είναι μόνο ένα από τα πολλά 

μέσα πιστοποίησης μιας «συγκεκριμένης σχέσης ανάμεσα στον Άνθρωπο και την 

πραγματικότητα», μιας σχέσης που ορίζεται από «την εσκεμμένη και συστηματική 

συλλογή και συντήρηση επιλεγμένων άψυχων, υλικών, κινητών και κυρίως τρισδιάστατων 

αντικειμένων που τεκμηριώνουν την ανάπτυξη της φύσης και της κοινωνίας» (Gregorova, 

1980). Ο πλέον αναγνωρισμένος ως επίσημος και επιστημονικός ορισμός του μουσείου 

παραμένει αυτός που δόθηκε το 2007 στον Κανονισμό του Διεθνούς Συμβουλίου 

Μουσείων (ICOM): «Το Μουσείο είναι ένας μη κερδοσκοπικός μόνιμος 
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θεσμός/οργανισμός (institution) στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, 

ανοιχτός στο κοινό, ο οποίος αποκτά, συντηρεί, ερευνά, προβάλλει και εκθέτει την υλική 

και άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντός της, με στόχο την 

εκπαίδευση, μελέτη και ψυχαγωγία» (Desvallées & Mairesse, 2014, σ. 89). Ο παραπάνω 

ορισμός αντικατέστησε εκείνον που αποτελούσε σημείο αναφοράς για περισσότερα από 

τριάντα χρόνια και αναγράφεται στον κανονισμό ICOM  του 1974. Η δομή του γαλλικού 

πρωτότυπου ορισμού του 1974 έδινε έμφαση στην έρευνα, την οποία παρουσίαζε ως 

κινητήρια δύναμη του μουσείου, στον πιο σύγχρονο ορισμό ο ερευνητικός ρόλος που 

αποδίδεται στο μουσείο έχει σαφώς περιοριστεί (Desvallées & Mairesse, 2014, σ. 90). Οι 

ορισμοί του ICOM έχουν έντονο κανονιστικό χαρακτήρα και κατά πολλούς καλύπτει την 

φύση των παραδοσιακών μουσείων.  

Ένας πιο ευρύς ορισμός του όρου αναφέρει πως μουσείο μπορεί να είναι και «μια 

συγκεκριμένη λειτουργία, που μπορεί αλλά δεν είναι αναγκαίο να πάρει τη μορφή ενός 

θεσμού/οργανισμού, σκοπός της οποίας είναι να διασφαλίσει, μέσω της βιωματικής 

εμπειρίας, τη συσσώρευση και μετάδοση του πολιτιστικού αποθέματος, το οποίο νοείται 

ως το σύνολο των προσκτήσεων που καθιστούν άνθρωπο ένα γενετικά ανθρώπινο ον» 

(Deloche, 2007). Ένας τέτοιος ορισμός ξεφύγει από το περιορισμένο ορισμό που καλύπτει 

κυρίως τους παραδοσιακούς μουσειακούς χώρους, καλύπτοντας και τα «εικονικά 

μουσεία».  

Στο κείμενο του Schweibenz (2004) αναφέρεται πως το «μουσείο εικονικής 

πραγματικότητας» (virtual museum) ορίζεται σε γενικές γραμμές ως «μια συλλογή 

ψηφιακών αντικειμένων με λογική συνάφεια, σε διάφορους συνδυασμούς μέσων, η οποία, 

χάρη στη συνδεσιμότητα και τη δυνατότητα πολλαπλής πρόσβασης σε αυτή, προσφέρεται 

για την υπέρβαση των παραδοσιακών μεθόδων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους 

επισκέπτες[…], δεν διαθέτει πραγματικό τόπο ή χώρο και τα αντικείμενα της και οι 
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σχετικές πληροφορίες μπορούν να διαδοθούν σε όλο τον κόσμο», (ο ορισμός αυτός 

διατυπώνεται πρώτη φορά από τον Andrews και τον Schweibenz το 1998). Οι ψηφιακές 

συλλογές κατά κάποιον τρόπο έρχονται σε άμεση συνάφεια με  την οραματιστική αρχή 

του «μουσείου χωρίς τείχη» ή όπως αλλιώς αποδίδεται ο τίτλος του βιβλίου του στα 

ελληνικά «Το Φανταστικό Μουσείο». Προκειμένου να γίνει σαφής η παραπάνω 

τοποθέτηση αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τον Malraux η φωτογραφία δύναται να 

δημιουργήσει πολλαπλά φωτογραφικά αντίτυπα έργων τέχνης καθιστώντας τα 

προσβάσιμα σε ευρύ κοινό ακυρώνοντας την χωρική έννοια και χρήση των χώρων για τα 

οποία αρχικά προορίζονταν Επαύλεις, Ανάκτορα κα (Malraux, 1967).  Συνεπώς οι 

ψηφιακές συλλογές με την σειρά τους ακυρώνουν την χωρική έννοια και την ανάγκη για 

χρήση των χώρων για τα οποία αρχικά προορίζονταν τα έργα τέχνης. Ο Schweibenz στο 

προαναφερθέν κείμενο συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι η παρατηρούμενη συνεχώς 

αυξανόμενη τάση για ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς λόγω των δυνάμεων της 

ζήτησης ώστε οι συλλογές να γίνουν πιο προσιτές, θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην 

εξάλειψη των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ των θεσμικών οργάνων που είναι υπεύθυνοι 

για την πολιτιστική κληρονομιά, με αποτέλεσμα, αυτές θα συγχωνευθούν σε έναν ενιαίο 

«θεσμό μνήμης» (Schweibenz, 2004). Ένα τέτοιο ίδρυμα θα συγκεντρώνει ψηφιακά 

υποκατάστατα συλλογών αρχειακών, βιβλιοθηκών και μουσείων σε ένα πλούσιο 

διαδραστικό περιβάλλον και θα επιτρέπει την πρόσβαση σε περιεχόμενο ανεξάρτητα από 

τη φύση του ιδρύματος, στοχεύοντας στη διατήρηση αυτού του περιεχομένου για τις 

μελλοντικές γενιές και στην προώθηση της χρήσης και της διαχείρισής του (Schweibenz, 

2004). 

 
 

Η μουσειακή εκπαίδευση 
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Τα μουσεία στοχεύουν στην επικοινωνία, πρόθεση αυτής, είναι κυρίως ο παιδαγωγικός της 

χαρακτήρας  και σκοπός είναι η επίτευξη μίας άτυπης μάθησης (ή και μη τυπικής 

μάθησης), μια  εκπαιδευτική αποστολή δηλαδή, με τελικό αποδέκτη το κοινωνικό 

περιβάλλον (Hooper-Greenhill, 1999). Το μουσείο αποκτά, διατηρεί, επικοινωνεί και 

εκθέτει τις υλικές μαρτυρίες των ανθρώπων και του περιβάλλοντος τους, με στόχο τη 

μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία (Mirogianni-Arvaniti, 1999). Σύμφωνα με το 

Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), τα μουσεία είναι συνήθως μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις στην υπηρεσία της κοινωνίας, τα οποία προωθούν την ανάπτυξή της. Από τον 

παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι μια από τις σημαντικότερες πτυχές του κοινωνικού ρόλου 

του μουσείου είναι η εκπαίδευση, καθιστώντας τους μοναδικούς τόπους που μπορούν να 

εμπλουτίσουν και να υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία (Zouboula κ.ά., 2008). Οι 

μουσειακοί χώροι εμπλουτίζουν και στηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία ατόμων όλων 

των ηλικιών, συνεπώς, τα μουσεία είναι ιδρύματα που συμβάλλουν στη δια βίου μάθηση 

(Chadwick & Stannett, 1995).  

Οι Desvallées και Mairesse (2014, σ. 50), ορίζουν την μουσειακή εκπαίδευση ως 

«ένα σύνολο αξιών, εννοιών, γνώσεων και πρακτικών που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν 

την ανάπτυξη του επισκέπτη», αναφέρουν πως «είναι μια διαδικασία πολιτιστικής 

καλλιέργειας (acculturation) που βασίζεται σε παιδαγωγικές μεθόδους ανάπτυξης, 

πραγμάτωσης και απόκτησης νέων γνώσεων. Στο πλαίσιο των μουσείων, εκπαίδευση είναι η 

κινητοποίηση της γνώσης που πηγάζει από το μουσείο με στόχο την ανάπτυξη και 

αυτοπραγμάτωση των ατόμων μέσω της αφομοίωσης αυτής της γνώσης, της ανάπτυξης νέων 

αισθητηρίων και της απόκτησης νέων εμπειριών.»  Επιπρόσθετα, η μάθηση στους 

πολιτισμικούς οργανισμούς και στα μουσεία είναι μια σύνθετη διαδικασία, αποτελεί μια 

διαδικασία γνώσης, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα κίνητρα για μάθηση, το 

ενδιαφέρον για το θέμα και την επιθυμία για την προσέγγιση συγκεκριμένων εκθεμάτων, 
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τη δόμηση των μαθησιακών στόχων και την κινητοποίηση κατάλληλων γνωστικών 

στρατηγικών, καθώς και την ένταξη της σε ένα αυθεντικό πλαίσιο (Γιαννούτσου κ.ά., 

2011). Τέλος, στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η εκπαίδευση συνδέεται άρρηκτα με 

τα συναισθήματα μέσω της δημιουργικότητας, της καινοτόμου σκέψης, της ανάπτυξης 

στάσεων και αξιών (Hooper‐ Greenhill, 2004). Οι Desvallées και Mairesse (2014, σ. 50) 

αναφέρουν ότι η εκπαίδευση σχετίζεται τόσο με το μυαλό όσο και με την καρδιά και 

νοείται ως γνώση την οποία επιδιώκουμε να επικαιροποιούμε, γεγονός που μας 

κινητοποιεί ώστε να επιτύχουμε κατανόηση και ατομική επανεπένδυση. Η μάθηση σε 

μουσειακούς χώρους και βιβλιοθήκες,  όπως τονίζει η Hooper-Greenhill και οι συνεργάτες 

της (2004, σ. 168), είναι πλούσια και πολυδιάστατη, είναι βιωματική και ολιστική, 

συνδυάζει τη γνώση μαζί με συναισθήματα, δεξιότητες και ενέργειες. Οι άνθρωποι 

δημιουργούν τα δικά τους νοήματα σχετικά με την εμπειρία τους και τα αποτελέσματα της 

μάθησής τους συμβάλλουν στην οικοδόμηση ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων.  

Η Hooper-Greenhill (2004, σσ. 153–154) αναφέρει πως η έρευνα σχετικά με «την 

προοπτική  ή το χαρακτήρα της μάθησης σε μουσεία, χώρους συλλογής αρχείων και 

βιβλιοθήκες» είναι λίγη. Συνεχίζει τονίζοντας ότι η μεθοδολογία για τη μέτρηση του 

κοινωνικού και εκπαιδευτικού αντίκτυπου του έργου που συτελείται σε μουσεία και 

γκαλερί δεν είναι ξεκάθαρη και καμία μελέτη (έως το 2004 τουλάχιστον, που 

πραγματοποιεί η ίδια αυτή την τοποθέτηση) δεν έχει επικεντρωθεί ξεκάθαρα «στη μέτρηση 

των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων της μάθησης στους χώρους αυτούς θεωρώντας ως 

σύνολο» (Hooper‐ Greenhill, 2004). Σύμφωνα με την ίδια τα μουσεία και οι γκαλερί 

αποτελούν «ανοιχτά, ανεπίσημα και ευέλικτα περιβάλλοντα μάθησης», γεγονός που τους 

αποτρέπει να υιοθετήσουν είδη μεθόδων αξιολόγησης που είναι κοινές με αυτές των 

σχολικών δομών, επειδή «οι επισκέπτες-χρήστες έχουν τα δικά τους κριτήρια για το τι 

θεωρείται επιτυχημένο, (επεξηγεί αναφέροντας ότι στα μουσεία, τις αρχειοθήκες και τις 
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βιβλιοθήκες ο συμμετέχων στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν «μπορεί να αποτύχει-μεινει 

μεταξεταστέος όπως ένας μαθητης στο σχολείο) (Hooper‐ Greenhill, 2004, σ. 160). 

 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αντιλήψεις 

και τις πρακτικές μας για το τι ακριβώς είναι ένα μουσείο και τι μπορεί να περιλαμβάνει η 

μουσειακή εκπαίδευση. Τα παραδοσιακά μουσεία αποκτούν και “ψηφιακή υπόσταση” 

καθώς μπορεί κανείς να δει τα εκθέματά τους ψηφιακά, από απόσταση, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις η virtual επίσκεψη με τη συνοδεία ενδεχομένως και κατάλληλης μουσικής 

προσφέρουν μια συναρπαστική εμπειρία. Τα Νέου τύπου μουσεία - μερικές φορές 

αποκλειστικά virtual - ή νέου τύπου “εκθέματα” (για παράδειγμα αλληλεπιδραστικά 

“εκθέματα” και δράσεις όπως διαδραστικές αφηγήσεις και διαδραστικά παιχνίδια 

“επεκτείνουν” την έννοια του Μουσείου και δημιουργούν ένα νέο τοπίο στη μουσειακή 

εκπαίδευση. Το επάγγελμα του ξεναγού βρίσκει το ψηφιακό του ισοδύναμο (εξ 

αποστάσεως ξεναγοί σε virtual μουσεία). Η χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών 

δημιουργούν λοιπόν, ένα νέο “οικοσύστημα” τόσο για τα Μουσεία, όσο και για τη 

μουσειακή εκπαίδευση. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εξελίξεις στον τομέα των γραφικών υπολογιστών και των 

διαδραστικών τεχνικών έχουν αυξήσει την οπτική ποιότητα και την ευελιξία των 

εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (AR) (Woods κ.ά., 2004). Αυτό, με τη σειρά 

του, έχει αυξήσει τη βιωσιμότητα της εφαρμογής της AR τεχνολογίας σε εκπαιδευτικά 

εκθέματα σε μουσεία, βιβλιοθήκες, επιστημονικά και εκπαιδευτικά κέντρα. Οι προοπτικές 

και οι δυνατότητες της AR για την ενίσχυση του άμεσου περιβάλλοντος μέσω της 

προβολής του ψηφιακού περιεχομένου στο πραγματικό περιβάλλον των χρηστών έχει 

συζητηθεί σε διάφορα ερευνητικά πλαίσια (S. Jung κ.ά., 2013). Για την τουριστική 

βιομηχανία, ένας αυξανόμενος αριθμός μελετητών αναγνωρίζει τις δυνατότητες της AR 
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για την ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας (Dieck κ.ά., 2018; T. Jung κ.ά., 2015). Μέσω 

της χρήσης πινακίδων που παρέχουν μια συστοιχία πληροφοριών ή εφαρμογών AR με 

βάση την τοποθεσία, οι επισκέπτες μπορούν να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες σχετικά με 

το άγνωστο προς αυτούς αντικείμενο ή περιβάλλον (Han κ.ά., 2013) Ειδικά για χώρους 

πολιτιστικής κληρονομιάς, το AR επιτρέπει την παροχή ψηφιακής σήμανσης και 

περιεχομένου χωρίς να διακυβεύεται το πρωτότυπο , η αρχιτεκτονική ή το φυσικό τοπίο 

(Han κ.ά., 2013). Επιπλέον, οι Leue, Jung, & Τom Dieck  (2015) αποκάλυψαν ότι η 

διαθεσιμότητα ευχάριστων και ελκυστικών εφαρμογών AR μπορεί να συμβάλει σε μια 

ολοκληρωμένη (τουριστική) εμπειρία εκμάθησης. Η AR επιτρέπει στους 

επισκέπτες/τουρίστες να βιώσουν φυσικά αξιοθέατα και προορισμούς με την ενίσχυση του 

αναδυόμενου ή επικαλυπτόμενου ψηφιακού περιεχομένου (T. Jung κ.ά., 2015).  

Σε αντίθεση με την AR,  η VR είναι η πλήρης βύθιση σε ένα ψηφιακά 

δημιουργημένο περιβάλλον (Guttentag, 2010). Ο Guerra, Pinto, & Beato (2015), πρότεινε 

ότι η «διαφορά μεταξύ της επαυξημένης πραγματικότητας και της εικονικής 

πραγματικότητας είναι ότι στην πρώτη η ψηφιακή πληροφορία προστίθεται σε εικόνες και 

σε περιεχόμενο που υφίσταται στο πραγματικό πλαίσιο ζωής, ενώ η δεύτερη προσφέρει 

στον χρήστη έναν νέο κόσμο στον οποίο είναι βυθισμένος επιτρέποντας, για παράδειγμα, 

«να πετάξει πάνω από μια πόλη χωρίς να μετακινήσει τα πόδια του από το έδαφος». Η AR 

και η VR είναι δύο τεχνολογίες που ανοίγουν νέες ευκαιρίες για την μουσειακή 

εκπαίδευση και ο ακαδημαϊκός κόσμος και η βιομηχανία πρέπει να εντοπίσουν και να 

αξιοποιήσουν αυτές τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες. Αρκετές έρευνες στην διεθνή 

βιβλιογραφία, τα τελευταία χρόνια, προσπαθούν να αποσαφηνίσουν την επίδραση που 

επιφέρει ο εμπλουτισμός της εμπειρίας ενός μουσειακού επισκέπτη με μία ξενάγηση, η 

οποία βασίζεται στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών, και συγκεκριμένα της 

μικτής εμπειρίας του VR & AR (T. Jung κ.ά., 2016). Η ακαδημαϊκή κοινότητα  προσπαθεί 
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να αξιολογήσει αυτή τη νέα εμπλουτισμένη μουσειακή εμπειρία και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα  αυτής.  

Η μουσειακή μάθηση και εμπειρία υπό το πρίσμα της θεωρίας της «ροής»  

 

Κατά τον Csikszentmihalyi και Hermanson (1995), η μάθηση βρίσκεται σε άμεση 

συνάρτηση με τις καταστάσεις εκείνες στις οποίες το άτομο “προκαλείται” να κάνει κάτι 

πέραν της συνηθισμένης εμπειρίας του ή των ικανοτήτων του. Ωστόσο υπάρχει μια 

ισορροπία μεταξύ προκλήσεων και δεξιοτήτων η οποία πρέπει να διατηρείται κατά την 

εκτέλεση της δραστηριότητας ώστε να επιτυγχάνονται τα κατάλληλα επίπεδα άγχους - 

αίσθηση πλήξης (Csıkszentmihályi, 1975).  Προκειμένου να διατηρηθεί η «κατάσταση 

ροής», το άτομο πρέπει διαρκώς να ανανεώνει το ενδιαφέρον του, ώστε να μη νιώσει ανία 

ή ενόχληση από μια δραστηριότητα. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, για να προκληθεί μία 

«κατάσταση ροής», οι προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το άτομο θα πρέπει να 

είναι ισότιμες των ικανοτήτων του, αλλιώς είτε θα βαρεθεί είτε θα αγχωθεί, και επομένως 

δεν θα υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για να εισέλθει το άτομο σε διαδικασία μάθησης 

(Csıkszentmihályi, 1975). 

 

Εικόνα 4: Διαγραμματική αναπαράσταση της κατάστασης "ροής" (Csikszentmihalyi, 1997) 
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Το άτομο επενδύει την ψυχική του ενέργεια σε μια δραστηριότητα και παραμένει 

προσηλωμένο σε αυτήν, αυτή η δραστηριότητα του εξασφαλίζει μια ποιοτική εμπειρία 

(Csikszentmihalyi, 1990). Ωθούμενο είτε από εξωτερικά κίνητρα (π.χ. ανταμοιβές, 

βραβεία) είτε από εσωτερικά (π.χ. περιέργεια), όταν το άτομο εμπλακεί σε μια 

δημιουργική δραστηριότητα,  η οποία έχει καθαρούς στόχους και κανόνες, θα αναπτύξει 

ένα αυθεντικό ενδιαφέρον για αυτήν και κατά συνέπεια θα βιώσει αυτομάτως μια 

κατάσταση, μεταφορικά, παρόμοια με τη ροή ενός δυνατού ρεύματος· θα βρεθεί σε μία 

«κατάσταση ροής» (Csikszentmihalyi & Hermanson, 1995, σ. 70). Η «ροή» σχετίζεται με 

τη θετική κατάσταση του πνεύματος, κατά την οποία το άτομο είναι απολύτως 

συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνει, χάνει την αίσθηση του χρόνου, δεν νιώθει κόπωση και 

πάνω από όλα ψυχαγωγείται από τη δραστηριότητα (Csikszentmihalyi, 1990). 

Η εμπειρία της «ροής» συμβάλλει στη μάθηση, εφόσον προϋποθέτει τη διαρκή 

προσπάθεια του ατόμου να ανακαλύπτει νέες ευκαιρίες για να αξιοποιήσει τις δεξιότητές 

του. Στην πραγματικότητα, οι πιο ευχάριστες εμπειρίες τείνουν να προέρχονται από 

δραστηριότητες που απαιτούν δεξιότητα, συγκέντρωση, συμμετοχή: τις τέχνες, τον 

αθλητισμό, τη μουσική, ένα καλά σχεδιασμένο επιστημονικό πείραμα, τη λύση ενός 

ενδιαφέροντος μαθηματικού προβλήματος κ.α. (Csikszentmihalyi, 1995). Αυτές είναι 

δραστηριότητες που οδηγούν στη διαμορφωτική εκπαίδευση, στην προσωπική ανάπτυξη 

και σε μια διαρκή αίσθηση ευτυχίας (Csikszentmihalyi, 1995). Αντίθετα, η άσκοπη 

δραστηριότητα και η παθητική ψυχαγωγία αντιμετωπίζονται ως χαλαρωτικές αλλά σπάνια 

παράγουν ευτυχία (Csikszentmihalyi, 1995). Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η 

θεωρία της «κατάσταση ροής» σε ένα μουσειακό περιβάλλον (Csikszentmihalyi & 

Hermanson, 1995, σ. 72): 
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Διάγραμμα 3: Η ανάπτυξη της μάθησης μέσω ενδογενών κινήτρων σε χώρους μουσείων, μετάφραση: Νικονάνου et 
al., 2015. 

Η αρχική πρόκληση μπορεί να είναι για παράδειγμα ένα διαδραστικό έκθεμα όπως 

μια οθόνη αφής σε ένα αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο προκαλεί στον επισκέπτη 

προσωπικό ενδιαφέρον και κατά συνέπεια τού προσφέρει ευκαιρίες για συμμετοχή 

(αισθητική, διανοητική, συναισθηματική) (Νικονάνου κ.ά., 2015). Για να εξακολουθήσει 

να συμμετέχει ο επισκέπτης, θα πρέπει η ενασχόλησή του με το έκθεμα αυτό να έχει 

διαρκώς αυξανόμενα επίπεδα δυσκολίας, τα οποία ο επισκέπτης να αντιμετωπίζει 

αξιοποιώντας περισσότερο τις δεξιότητές του (Νικονάνου κ.ά., 2015). (Στα  συμμετοχικά 

εργαστήρια που θα παρουσιαστούν παρακάτω οι δραστηριότητες (tasks) αυξημένης 

δυσκολίας: δημιουργία  ψηφιακής αφίσας ή βίντεο μικρού μήκους, αξιοποιώντας 

πληροφορίες που αφορούν τα εκθέματα, πραγματοποιούνται στο τέλος του εργαστηρίου). 

Οι υποστηρικτές της παραπάνω θεωρίας αναφέρουν πως, αν η εμπλοκή του ατόμου 
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(επισκέπτη) τον ανταμείβει εσωτερικά, θα διατηρήσει την «κατάσταση ροής» και ως 

αποτέλεσμα θα επιτευχθεί διανοητική και συναισθηματική ανάπτυξη. 

 

Η μουσειοπαιδαγωγική μέθοδος της ψηφιακής αφήγησης (digital storytelling) 

 

Η αφήγηση της ιστορίας είναι θεμελιωδώς σημαντική και τυχόν εξελίξεις στην 

τεχνολογία των μέσων που επιτρέπουν στους ανθρώπους να διηγούνται ιστορίες με νέους 

και εν δυνάμει πιο συναρπαστικούς τρόπους μπορεί να έχουν βαθύ αντίκτυπο. Ενώ σχεδόν 

όλοι απολαμβάνουν καλές ιστορίες ως μορφή ψυχαγωγίας, η σημασία της αφήγησης είναι 

πολύ βαθύτερη από αυτήν. Η αφήγηση μιας ιστορίας είναι μια σημαντική μέθοδος 

εκπαίδευσης και διδασκαλίας. Η μέθοδος της ψηφιακής αφήγησης, συνδυάζει τη μάθηση 

με την ψυχαγωγία και την ευρωστία (Ioannidis κ.ά., 2013). Οι ιστορίες μπορούν να 

περιέχουν μαθήματα, κωδικοποιημένα κομμάτια σοφίας που μεταδίδονται σε μια 

αξέχαστη και ευχάριστη μορφή. Οι τεχνολογικές εξελίξεις που κάνουν την ιστορία πιο 

ξεκάθαρη και αξέχαστη μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση και την κατανόηση 

(Ronald Azuma, 2015). Ο Azuma (2015) υποστηρίζει ότι μακροπρόθεσμα, μία από τις  

σημαντικότερα πεδία εφαρμογής των τεχνολογιών MR και AR (που βασίζονται στην 

τοποθεσία) στην εκπαιδευτική διαδικασία θα είναι αυτή της ψηφιακής αφήγησης. 

  Τα μουσεία και οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς είναι στην πραγματικότητα 

από μόνοι τους «αφηγητές ιστοριών», και αποτελούν το κατάλληλο φυσικό περιβάλλον 

για πειραματισμό με  διαφορετικές προσεγγίσεις αφήγησης (Bedford, 2001; Johnsson, 

2006). Η ψηφιακή αφήγηση επιτρέπει την ενσωμάτωση πολλών από τα στοιχεία της 

παραδοσιακής αφήγησης συμβάλλοντας στην προσέγγιση και υλοποίηση πολλών 

διαφορετικών στυλ μάθησης (Springer κ.ά., 2004). Το παραπάνω ισχύει και στην 

περίπτωση της Διαδραστικής Ψηφιακής Αφήγησης, η οποία εμπλουτίζει την απλή 

ψηφιακή αφήγηση με τη συμμετοχή του υποκειμένου της μάθησης. Όπως συμβαίνει και 
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στα ψηφιακά παιχνίδια, η διαδραστική ψηφιακή αφήγηση, και αναπτύσσεται έχοντας ως 

βάση  σε δύο κύριους άξονες: ο πρώτος άξονας θέτει στο επίκεντρο την πλοκή της 

ιστορίας (αφορούν κυρίως την αφηγηματική δομή, όπως συμβαίνει σε πιο παραδοσιακά 

μέσα αφήγησης (Spierling κ.ά., 2002), ενώ ο δεύτερος εστιάζει στους χαρακτήρες αυτής 

(Ioannidis κ.ά., 2013). Η ψηφιακή αφήγηση έχει πλέον εξελιχθεί με την απόκτηση 

διαδραστικών στοιχείων (με τη βοήθεια των MR τεχνολογιών) και επιτρέποντας την 

ενεργό συμμετοχή του επισκέπτη του μουσείου στη δημιουργία των δικών τους 

προσωπικών ιστοριών εντάσσοντας τις δικές τους ερμηνείες και οπτικές (Fisher κ.ά., 

2008). Οι προσπάθειες σήμερα επικεντρώνονται στο να κάνουν την ψηφιακή αφήγηση πιο 

προσωπική και πιο φορητή (Ioannidis κ.ά., 2013). 

 

Συμμετοχή στην κατασκευή της πολιτισμικής εμπειρίας 
 

H έννοια της συμμετοχής στη διαμόρφωση της πολιτισμικής εμπειρίας έχει 

αναδιαμορφωθεί. Η ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών σε χώρους πολιτισμού επιτάσσει 

να προσεγγίζεται η έννοια της συμμετοχής του επισκέπτη στη διαμόρφωση της 

πολιτισμικής εμπειρίας υπό διαφορετικό πρίσμα.  Η ένταξη και η αποτελεσματική 

αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε χώρους πολιτισμού, δίνει το έναυσμα αλλά και 

το πλαίσιο για νέους τρόπους προσέγγισης των πολιτισμικών αντικειμένων (Νικονάνου 

κ.ά., 2015, σ. 239). Σύγχρονα λογισμικά συνθέτουν ευφάνταστα εργαλεία ενδυνάμωσης 

τελικών χρηστών ικανά να υποστηρίξουν μια διαρκή σχέση των επισκεπτών με το μουσείο 

(η οποία ξεπερνάει τα όρια μιας επίσκεψης).  

Η Simon αναφέρει πως η έννοια της συμμετοχής βασίζεται στην αντίληψη ότι η 

πολιτισμική εμπειρία είναι κάτι που δημιουργείται δυναμικά μέσα από τη διαλεκτική 

σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο μουσείο και τον επισκέπτη (2010). Η Proctor 
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χρησιμοποιεί τη φράση «Από τον Παρθενώνα στην Αγορά» αποσκοπώντας σε έναν 

εύστοχο παραλληλισμό, αναφέρεται στον Παρθενώνα, περιγράφοντας  την αντίληψη που 

θέλει την πολιτισμική εμπειρία ως κάτι που κατέχει το μουσείο και τη διαθέτει στον 

επισκέπτη για να τη δει, και έπειτα αναφέρεται στην «Αγορά» περιγράφοντας την 

μετάβαση σε μία άλλη αντίληψη όπου η πολιτισμική εμπειρία γίνεται αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης και συνδιαμορφώνεται μέσα από την αλληλεπίδραση του επισκέπτη με 

το μουσείο (2009).  

Η Simon υπογραμμίζει την σημαντικότητα του σωστού σχεδιασμού των 

συμμετοχικών εμπειριών στις οποίες οι επισκέπτες δημιουργούν, μοιράζονται και 

συνδέονται μεταξύ τους γύρω από το περιεχόμενο του ιδρύματος (2010). Με άλλα λόγια, 

μείζονος σημασίας κρίνεται η επιλογή και η εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών 

σχεδιασμού από την πλευρά του ιδρύματος. Η ίδια διευκρινίζει πως η κύρια διαφορά 

μεταξύ των παραδοσιακών και συμμετοχικών τεχνικών σχεδιασμού είναι ο τρόπος με τον 

οποίο ρέει η πληροφορία μεταξύ ιδρύματος και χρηστών (2010). Σε παραδοσιακά 

εκθέματα και προγράμματα, το ίδρυμα παρέχει περιεχόμενο προς «άμεση κατανάλωση» 

από τους επισκέπτες. Οι σχεδιαστές επικεντρώνονται στη δημιουργία ενός σταθερού και 

υψηλής ποιότητας περιεχομένου, έτσι ώστε κάθε επισκέπτης, ανεξαρτήτως ενδιαφέροντος 

ή υπόβαθρου, να έχει μια αξιόπιστη και άρτια εμπειρία (Simon, 2010). Σε αντίθεση με 

συμμετοχικά projects, το ίδρυμα υποστηρίζει πολλαπλών κατευθύνσεων εμπειρίες 

περιεχομένου. Το ίδρυμα λειτουργεί ως «πλατφόρμα» που συνδέει διαφορετικούς χρήστες 

που ενεργούν ταυτόχρονα ως δημιουργοί, διανομείς, καταναλωτές και κριτικοί 

περιεχομένου, ενώ την ίδια στιγμή μπορούν να συνεργάζονται- συνδέονται μεταξύ τους 

(Simon, 2010). Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα το ίδρυμα δεν μπορεί να εγγυηθεί την 

ποιότητα του αποτελέσματος. Η σημασία τέτοιων δράσεων έγκειται πρωτίστως στην 

διαδικασία και όχι τόσο στο αποτέλεσμα (Νικονάνου κ.ά., 2015). Παρ’ όλα αυτά, η 
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αντιλαμβανόμενη ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος, φαίνεται να εξαρτάται από 

το αίσθημα της ευθύνης, το επίπεδο ελευθερίας κινήσεων  και της αίσθησης της 

κυριότητας (sense of ownership) που έχει ο συμμετέχων για το παραγόμενο έργο (Blau & 

Caspi, 2009).   

Οι θετικές δημιουργικές εμπειρίες οδηγούν σε αυξημένο ενδιαφέρον διατηρώντας 

τα επίπεδα επιμονής και προσήλωσης στη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα 

(Csikszentmihalyi, 1990). Με άλλα λόγια, οι δημιουργικές δραστηριότητες  είναι εγγενώς 

ενδιαφέρουσες επειδή παρέχουν μια αίσθηση εκπλήρωσης καθήκοντος (Füller κ.ά., 2011). 

Υπό συνθήκες ελευθερίας, αυτοελέγχου και διασκέδασης, ένα άτομο μπορεί ευκολότερα 

να αποκτήσει πρόσβαση σε ασυνείδητες, διανοητικές διαδικασίες, ζωτικής σημασίας για 

τη δημιουργικότητα (Bonaiuto κ.ά., 2016; Csikszentmihalyi, 1990; Deci & Ryan, 2004). 

Άτομα τα οποία εμπλέκονται ενεργά σε μία ομαδική δημιουργική δραστηριότητα 

απολαμβάνουν το αίσθημα της συν-δημιουργίας, συνοδευόμενο από ένα αίσθημα 

επιβράβευσης αντί μονάχα του αισθήματος της καταβολής προσπάθειας. Κατά συνέπεια, 

οι συμμετέχοντες είναι έτοιμοι να αφοσιωθούν σε αυτό που αναλαμβάνουν να φέρουν εις 

πέρας και να επενδύσουν σημαντικά επίπεδα ενέργειας κατά την προσπάθειά τους 

(Simonton, 1999; Sternberg κ.ά., 1997). Εμπειρίες συν-δημιουργίας ενθαρρύνουν τα άτομα να 

είναι άκρως δημιουργικά, ανεβάζοντας το επίπεδο της ατομικής τους απόδοσης. 

(Csikszentmihalyi, 1996; Deci & Ryan, 2004).  

Ένα ίδρυμα το οποίο παρέχει ευκαιρίες για διαφορετικές ομαδικές εμπειρίες 

συμπαραγωγής επισκεπτών δηλώνει εμπιστοσύνη στις ικανότητες των επισκεπτών του 

όταν αναλαμβάνουν ρόλους δημιουργών, remixers και αναδιανεμητών περιεχομένου 

(Simon, 2010). Κατ’ επέκταση δηλώνει ότι το ίδρυμα είναι ανοιχτό στην πιθανότητα ένα 

project να αναπτυχθεί και να αλλάξει στη πορεία, μη παραμένοντας πιστό στον αρχικό 

στόχο του ιδρύματος. Τα συμμετοχικά έργα καθιστούν τις σχέσεις μεταξύ των επισκεπτών, 
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των μελών του προσωπικού του ιδρύματος, των συμμετεχόντων στην κοινότητα και των 

ενδιαφερόμενων μερών πιο ρευστές και ισότιμες (Simon, 2010). Το παραπάνω συμβαίνει 

καθώς τα τελευταία δίνουν την δυνατότητα σε  ανθρώπους διαφορετικών προελεύσεων να 

εκφραστούν και να ασχοληθούν με τέτοιου είδους πρακτικές και να εμπλακούν ενεργά σε 

όλες τις μουσειακές λειτουργίες (Νικονάνου κ.ά., 2015). 

 

Συμμετοχικές δράσεις δημιουργίας μετα-αντικειμένων 

 

Ο κονστρακσιονισμός – «κατασκευαστικός» εποικοδομισμός (constructionism) ως 

φιλοσοφική άποψη εισήχθη από τον Seymour Papert, αποτελεί φυσική επέκταση του 

κονστρακτιβισμού – επικοδομισμού (constructivism), μια πιο ρεαλιστική εκδοχή του, και 

τονίζει την κατασκευαστική- χειρωνακτική πλευρά στη διαδικασία της μάθησης 

(Ackermann, 2001). Αυτό που προσθέτει η θεωρία του Papert στην κονστρουκτιβιστική 

θεωρία του Jean Piaget είναι η θεώρηση ότι η απόκτηση νέας γνώσης συντελείται πιο 

αποτελεσματικά όταν αυτοί που μαθαίνουν ασχολούνται με την κατασκευή προϊόντων που 

έχουν προσωπικό νόημα για αυτούς (Papert, 1972). Μέσα σε ένα δημιουργικό περιβάλλον 

τα υποκείμενα της μάθησης μαθαίνουν να κατασκευάζουν κάτι μόνοι τους θεωρώντας το 

ουσιώδες (Papert, 1972). Στόχος του κονστρασιονισμού είναι η παροχή των απαραίτητων 

και κατάλληλων εργαλείων ώστε η μάθηση να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα (Papert, 

1980). Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα άτομα βρίσκονται σε ρόλο σχεδιαστή και 

κατασκευαστή και μαθαίνουν καλύτερα (Papert & Harel, 1991). Το παραπάνω ενισχύεται 

με την ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό του πλαίσιο, όπου και μπορεί να μοιράζεται και 

να «διαπραγματεύεται» την εμπειρία της μάθησης (Harel & Papert, 1990). 

Η ερευνητική δουλεία του S. Papert με τη χρήση Logo (όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο ίδιος στην εισαγωγή του βιβλίου με τίτλος “Logo Philosophy and 

Implementation”, «η Logo είναι μια γλώσσα προγραμματισμού και επιπρόσθετα μια 
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φιλοσοφία της εκπαίδευσης» (Papert, 1999)) ήταν από τα πρώτα παραδείγματα τα οποία 

τεκμηρίωσαν με επιστημονικό τρόπο την κονστρουκτιβιστική άποψη περί εκπαιδευτικής 

χρήσης και αξιοποίησης των υπολογιστών (Harel & Papert, 1990; Papert, 1985). Μέσα 

από τη μετέπειτα δουλεία του Papert και των συνεργατών του, μεγάλο τμήμα της οποίας 

συγκεντρώνεται στο βιβλίο των (Kafai & Resnick, 1996),  διευρύνεται η αρχική 

προσέγγιση που εστίαζε στην εκμάθηση της επιστήμης των μαθηματικών, σε μια 

γενικότερη ιδέα ότι τα άτομα μαθαίνουν μια πληθώρα πραγμάτων αποτελεσματικότερα 

μέσω της δόμησης προγραμμάτων υπολογιστών, παιχνιδιών σε υπολογιστές ή συνθέσεων 

πολυμέσων παρά μέσω των παραδοσιακών μεθόδων. Οι νέες δυνατότητες που δίνουν οι 

τεχνολογίες AR και VR στα υποκείμενα της μάθησης ανοίγουν νέους οδούς διερεύνησης 

της θεωρίας του κονστρακσιονισμού, η οποία σαφώς και βρίσκει εφαρμογή σε χώρους μη 

τυπικής μάθησης, όπως είναι οι μουσειακοί. 

Ο όρος μετα-αντικείμενα αναφέρεται σε εφαρμογές ή κατασκευές οι οποίες 

αφορούν πολιτισμικά αντικείμενα, αυτά προκύπτουν και αξιοποιούνται μέσα από την 

πραγματοποίηση συμμετοχικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται με τη χρήση 

εργαλείων ενδυνάμωσης των τελικών χρηστών (Νικονάνου κ.ά., 2015). Σύμφωνα με τον 

Squire οι ψηφιακές κατασκευές όπως τα παιχνίδια και οι ιστορίες έχουν ιδιαίτερη σημασία 

για τη μάθηση σε χώρους πολιτισμού καθώς αποτελούν μέσα έκφρασης και 

αναπαράστασης γνώσης, συναισθημάτων και εμπειριών (2006). Η σύλληψη ενός 

γνωστικού πεδίου μέσα από τη σκοπιά ενός ψηφιακού παιχνιδιού σημαίνει την άντληση 

την επανεξέταση και την αναδιαμόρφωση του γνωστικού περιεχομένου υπό το πρίσμα της 

σχεδιασμένης εμπειρίας, και την παρουσίαση αυτής μέσω προκλήσεων και πρακτικών 

επίτευξης στόχων (Team, 2003). Επιπλέον, η κατασκευή ενός παιχνιδιού ή μιας ιστορίας 

κεντρίζει την προσοχή και κινητοποιεί το ενδιαφέρον του μαθητή, δημιουργεί ένα πλαίσιο 
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όπου η γνώση αξιοποιείται και αποκτά νόημα (πλέον δεν μαθαίνω μονάχα για να ξέρω, 

αλλά μαθαίνω επειδή θέλω να φτιάξω κάτι). 

  Οι Ćosović και Brkić (2019), αναλύοντας τη σχετική βιβλιογραφία, εντοπίζουν και 

παρουσιάζουν τα παρακάτω αποκομιζόμενα οφέλη της μάθησης με βάση το παιχνίδι σε 

μουσεία: βελτίωση της παρακίνησης και της δέσμευσης των συμμετεχόντων, αύξηση των 

πιθανοτήτων για ομαδική εργασία, άμεση δυνατότητα εκτίμησης της προόδου της 

μάθησης και παροχή ανατροφοδότησης και τέλος ενίσχυση της δημιουργικότητας. Η ίδια 

μελέτη τονίζει ότι παρόλο που η μάθηση με βάση το παιχνίδι έχει αναγνωριστεί ως μια  

επιτυχημένη μέθοδος για την απόκτηση γνώσεων, διαπιστώνεται από τη σύγχρονη 

βιβλιογραφία ότι η εκάστοτε ερευνητική ομάδα εργάζεται ξεχωριστά, ότι κάθε ερευνητικό 

έργο βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο μουσείο ή σε τμήμα των εκθεμάτων αυτού, με 

αποτέλεσμα τα ευρήματα να μην είναι γενικεύσιμα, και να μην είναι δυνατόν να οριστούν 

οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές για μια αποτελεσματική εφαρμογή μεθόδων για 

μάθηση με βάση το παιχνίδι σε μουσεία (Ćosović & Brkić, 2019). Επιπλέον, οι  Ćosović 

και Brkić (2019) διαπιστώνουν έλλειψη αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

σε μουσειακούς και σχολικούς χώρους που είχαν ως βάση τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών, 

καθώς και της χρήσης της virtual τεχνολογίας γενικότερα στα μουσεία. 

Η πρακτική της δημιουργίας ψηφιακών παιχνιδιών, ιστοριών και ή κατασκευών με 

τη βοήθεια ψηφιακών μέσων σε χώρους πολιτισμού, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται τα 

τελευταία χρόνια. Ένα παράδειγμα πρώτης εφαρμογής της πρακτικής καταγράφεται στο 

Βρετανικό Μουσείο, το οποίο περιλάμβανε στις δραστηριότητές του «οικογενειακά 

εργαστήρια» και «εργαστήρια εφήβων» που διεξήγαγε το Samsung Digital Discovery 

Centre (SDDC) του μουσείου. Το SDDC πειραματίστηκε για πρώτη φορά με τη χρήση της 

επαυξημένης πραγματικότητας (με χρήση κινητών συσκευών) στις γκαλερί στις αρχές της 

προηγούμενης δεκαετίας. Δοκιμάστηκαν διαφορετικοί τρόποι αλληλεπίδρασης: AR βάσει 
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σημάνσεων (σάρωση τυπωμένων σημάνσεων (markers), που αποκαλύπτουν αντικείμενα 

στην οθόνη), AR βάσει τοποθεσίας; και προβολή εικονικής τέχνης κατά την διάρκεια 

εξερεύνησης των γκαλερί (Sabiescu & Charatzopoulou, 2015).  

Τον Νοέμβριο του 2012, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων, 

κατασκευάστηκε από την αρμόδια ομάδα του SDDC μία ολοκληρωμένη εφαρμογή AR για 

κινητά Samsung Galaxy Apollo, η οποία θα συνέβαλλε στην οικοδόμηση μιας 

δραστηριότητας για οικογένειες (Mannion, 2012). Η εφαρμογή αυτή, μαζί με ένα έντυπο 

φύλλο εργασίας και μια δοκιμασία δημιουργίας ενός ψηφιακού εγγράφου με την χρήση 

επιτραπέζιων υπολογιστών αποτέλεσαν τα εργαλεία του συγκεκριμένου εργαστηρίου, το 

οποίο θα εμπλούτιζε  τη μεγάλη προσωρινή έκθεση του μουσείου για το αρχαίο 

Αιγυπτιακό Βιβλίο των Νεκρών. Η εν λόγω δραστηριότητα ονομάστηκε «Το διαβατήριο 

στη μετά θάνατον ζωή» και προκαλούσε τους συμμετέχοντες να αποκωδικοποιήσουν 

ξόρκια από το Αρχαίο Αιγυπτιακό Βιβλίο των Νεκρών. Οι οικογένειες κλήθηκαν να 

ακολουθήσουν μία διαδρομή στις γκαλερί της Αιγύπτου κάνοντας χρήση των τηλεφώνων 

Samsung που τους παρέχονταν από το SDDC. Στη συνέχεια έπρεπε να αναγνωρίσουν και 

να σαρώσουν τυπωμένες σημάνσεις (markers), ώστε να αποκαλύψουν 3D αντικείμενα στις 

οθόνες του κινητού τηλεφώνου (επαφή με την τεχνολογία AR) (Mannion, 2012). Τα 

αντικείμενα αντιπροσώπευαν κρυφές λέξεις από ξόρκια, τις οποίες τις συγκέντρωναν στο 

έντυπο φύλλο εργασίας. 
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Εικόνα 3: Σάρωση σήμανσης στη διαδρομή του project: “Το διαβατήριο στη μετά θάνατον ζωή” (Sabiescu & 
Charatzopoulou, 2015) 

Οι πληροφορίες που συλλέγονταν με την αξιοποίηση της τεχνολογίας AR, 

μεταφέρονταν στο «ψηφιακό στούντιο», όπου οι οικογένειες δημιουργούσαν μια ψηφιακή 

αφίσας με ξόρκια από το Αρχαίο Αιγυπτιακό Βιβλίο των Νεκρών (Mannion, 2012). Οι 

αφίσες που δημιουργήθηκαν ανέβηκαν με τη συναίνεση των δημιουργών στον ιστό, έτσι 

προέκυψε μια ψηφιακή συλλογή (Samsung Digital Discovery Centre at the British 

Museum, 2012).  

Η Mannion χαρακτηρίζει το πρότζεκτ επιτυχές, καθώς τα παιδιά και οι γονείς 

απολάμβαναν την αλληλεπίδραση με την τεχνολογία AR (παρόλο που κάποιες φορές η 

σύνδεση –φόρτωση των αντικειμένων ήταν αργή). Η ίδια προσθέτει πως η χρήση της AR 

τεχνολογίας μέσω των φορητών συσκευών έδωσε ένα απρόβλεπτο μαθησιακό αποτέλεσμα 

που σχετίζεται με τη κιναισθητική μάθηση, στα παιδιά μικρότερης ηλικίας (Mannion, 

2012). Στην αρχή, αυτά τα παιδιά δυσκολεύτηκαν με το να συντονίσουν αποτελεσματικά 

τις κινήσεις τους ώστε να σαρώσουν τις ενδείξεις. Αφού είδαν την διαδικασία να 

ολοκληρώνεται επιτυχώς από τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας, σχεδόν όλα τα παιδιά 

κατάφεραν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και ένιωσαν ικανοποίηση. Οι δείκτες σάρωσης 

και χρήση της τεχνολογίας AR έκαναν τα παιδιά πιο προσεκτικά στις κινήσεις του 
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σώματος τους και βελτίωσαν τον συντονισμό και την συγκέντρωσή τους (Mannion, 2012). 

Στο πλαίσιο της θεωρίας της ροής του Csikszentmihalyi (1990), τα υποκείμενα της 

μάθησης ξεκίνησαν τη δραστηριότητα με κακές δεξιότητες και υψηλή πρόκληση, στην 

πορεία οι δεξιότητές τους βελτιώθηκαν και απόλαυσαν το θετικό συναίσθημα της 

επίτευξης του στόχου (Mannion, 2012).  

 

Εικόνα 4: Η σάρωση μιας σήμανσης AR, αποκαλύπτει ένα κινούμενο αντικείμενο 3D. Το συγκεκριμένο αντικείμενο 
είναι αντίγραφο ενός αρχαίου αιγυπτιακού φυλακτού. (Mannion, 2012) 

 

Εικόνα 5: Δημιουργική εργασία με υπολογιστή, δημιουργία ψηφιακής αφίσας κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου 
“Το διαβατήριο στη μετά θάνατον ζωή” (Sabiescu & Charatzopoulou, 2015) 
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Η χρήση των tablets και η αξιοποίηση της AR κρίθηκαν απαραίτητα για την 

υλοποίηση ενός ακόμα εργαστηρίου απευθυνόμενο σε εφήβους, στο οποίο οι 

συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 700 στον αριθμό συνολικά, κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού του 2011. Η συγκεκριμένη συμμετοχική δράση δημιουργίας μετα-

αντικειμένων, με τίτλο «Cultures in Contact”, ενθάρρυνε τους εφήβους να εργαστούν σε 

ομάδες και αρχικά να ερευνήσουν εκθέματα της γκαλερί και στη συνέχεια να 

δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μήκους για αυτά, η τεχνολογία AR ενσωματώθηκε στη 

διαδικασία μάθησης (Mannion, 2012). Το «Cultures in Contact”, χαρακτηρίζεται από την 

ίδια ως μια «επιτυχημένη αποτυχία», καθώς η χρήση της AR ως εργαλείο πλοήγησης δεν 

απέδωσε τα μέγιστα, ωστόσο αποδείχθηκε πιο χρήσιμη για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας 

του χρήστη και την ενίσχυση της αίσθησης του «παιχνιδιού» καθώς οι χρήστες «ψάρευαν» 

αντικείμενα στην οθόνη . Η Sabiescu και Charatzopoulou (2015), αναφέρουν συμπληρωματικά, 

ότι η λειτουργία ζωντανής προβολής φαίνεται να είναι ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά 

της δραστηριότητας, έτσι οι συμμετέχοντες καταφέρνουν να παραμείνουν αφοσιωμένους και 

συγκεντρωμένοι.

 

Εικόνα 6: “Cultures in Contact”: AR βάσει τοποθεσίας - Δημιουργία ταινιών. 

Το SDDC, το τελευταίο τετράμηνο του 2015 (μετά τα άκρως  θετικά σχόλια που 

έλαβε από την εκδήλωση «Σαββατοκύριακο εικονικής πραγματικότητας» στις 8 και 9 

Αυγούστου του ίδιου έτους), διεξήγαγε ένα πιλοτικό πρόγραμμα συμμετοχικών 
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δραστηριοτήτων δημιουργίας μετα-αντικειμένων, πιο συγκεκριμένα υλοποίησε 

«οικογενειακά εργαστήρια» και «εργαστήρια εφήβων» στα οποία οι συμμετέχοντες 

έρχονταν σε επαφή με τις δυνατότητες της VR τεχνολογίας (Home, 2016). Στόχος ήταν η 

δοκιμαστική χρήση των δυνατοτήτων της εικονικής πραγματικότητας για μαθησιακούς 

σκοπούς μέσω της ένταξης των VR tablets και των Samsung Gear VR headsets στο βασικό 

πρόγραμμα του SDDC (Home, 2016).   

Η πρώτη δοκιμαστική οικογενειακή συνεδρία4 (εργαστήριο) πραγματοποιήθηκε 

στις 24 Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Κάθε σχέδιο λέει μια ιστορία», το περιεχόμενο της 

αποτελούνταν από υλικό που αναπτύχθηκε αρχικά για το Σαββατοκύριακο εικονικής 

πραγματικότητας (Home, 2016), Οι επισκέπτες-συμμετέχοντες κλήθηκαν να δοκιμάσουν 

και να αναπτύξουν τις σχεδιαστικές τους δεξιότητές χρησιμοποιώντας μια σειρά 

δημιουργικών λογισμικών σε tablet Samsung Galaxy 10,1 ιντσών και τηλέφωνα Samsung 

Note4. Πιο συγκεκριμένα τα μέλη των οικογενειών που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να 

εξερευνήσουν μια ποικιλία αντικειμένων από μια συλλογή του Μουσείου και να 

δημιουργήσουν ψηφιακά σχέδια, τα οποία μπορούσαν να τα πάρουν μαζί τους μετά το 

πέρας του εργαστηρίου είτε να τα προσθέσουν σε ένα ομαδικό κολλάζ (Home, 2016). Ένα 

από τα αντικείμενα που τους δόθηκαν ήταν το αντίγραφο του χάλκινου κυκλικού 

βραχιολιού του Sussex εύρημα της εποχής του χαλκού (British Museum Collection Object; 

British Museum-Sketchfab) που είχε διατεθεί στο κοινό αρχικά στα πλαίσια του 

Σαββατοκύριακου εικονικής πραγματικότητας. Επιπλέον, υλικό εικονικής 

πραγματικότητας σε tablet ήταν διαθέσιμο για εξερεύνηση από τους συμμετέχοντες. 

Σκοπός ήταν τα άτομα να μάθουν για το έκθεμα χρησιμοποιώντας τα tablet και τα 

παρεχόμενα σε αυτούς ψηφιακά εργαλεία για να σχεδιάσουν αντίγραφο του αντικειμένου, 

                                                           
4
 Μετάφραση της αγγλικής λέξης “session” 
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το τελικό αποτέλεσμα ανέβαινε με τη συναίνεση των δημιουργών στο site του μουσείου 

(Home, 2016).  

Τον Δεκέμβριο του 2015, το Βρετανικό Μουσείο προχώρησε στη διοργάνωση ενός 

ακόμα εργαστηρίου που αφορούσε οικογένειες επισκεπτών με τίτλο «Animate Celtic 

Craft». Στο εν λόγω πρότζεκτ, έγινε γνωστό στις οικογένειες το γεγονός ότι οι Κέλτες ήταν 

διάσημοι για τη δημιουργία περίπλοκων υφασμένων μοτίβων σε κοσμήματα και όπλα 

(Merritt, 2016). Στόχος του εργαστηρίου ήταν οι συμμετέχοντες να συνεργαστούν ώστε να 

δημιουργήσουν  ένα σχέδιο με κίνηση, αναδημιουργώντας αυτά τα μοτίβα τονίζοντας έτσι 

την πολυπλοκότητά τους (Home, 2016). Τάμπλετ Samsung Galaxy 10,1 ιντσών και 

Samsung Gear VR headsets (για συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 13 ετών) ήταν διαθέσιμα 

για χρήση από τους συμμετέχοντες. Οι τελευταίοι κάνοντας χρήση των ψηφιακών μέσων 

εμπλούτιζαν το γνωστικό τους υπόβαθρο αναφορικά με διαθέσιμες πληροφορίες για τη 

ζωή των Κελτών μέσω μιας αναπαράστασης των αγροτικών οικισμών τους την Εποχή του 

Χαλκού (Merritt, 2016). 

Το SDDC διοργάνωσε και εργαστήρια τα οποία απευθύνονταν αποκλειστικά σε 

εφήβους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «Εργαστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων 

3D σάρωσης για εφήβους» που υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2015. Στο εργαστήριο 

αυτό οι συμμετέχοντες (ηλικίας 15-19) είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς τρισδιάστατες 

σαρώσεις αξιοποιούνται στους χώρους πολιτισμικής κληρονομιάς (Home, 2016). Να 

δοκιμάσουν τα headsets εικονικής πραγματικότητας της Samsung να αποκτήσουν βασικές 

δεξιότητες αναφορικά με τη 3D σάρωση και τέλος να δημιουργήσουν δικές τους 

τρισδιάστατες σαρώσεις εκθεμάτων του μουσείου, χρησιμοποιώντας βασικές εφαρμογές 

σάρωσης κάνοντας χρήση κινητών τηλεφώνων (Merritt, 2016).  Το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του SDDC που επιμελήθηκε την υλοποίηση του συγκεκριμένου εργαστηρίου 

υπογραμμίζει το θετικό αντίκτυπο που είχε η χρήση των Samsung Gear VR headsets στην 
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αρχή του εργαστηρίου (λίγο μετά τη γενική συζήτηση για τη σάρωση 3D στο Μουσείο), 

αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αυτό έδωσε στους εφήβους αμέσως ένα απτό παράδειγμα 

αυτού που καλύψαμε στην εισαγωγή και τους βοήθησαν να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση 

στη δημιουργία του δικού τους μοντέλου.» (Home, 2016). 

Οι δραστηριότητες αυτές δίνουν ενεργητικό ρόλο στον επισκέπτη και λειτουργούν  

επικουρικά στην διαδικασία της μάθησης, ωστόσο τα παραγόμενα μετα-αντικείμενα τις 

περισσότερες φορές δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από το μουσείο στο μέλλον, 

παραδείγματος χάρη να αξιοποιηθούν ως εργαλεία πρόσβασης στο πολιτισμικό 

περιεχόμενο. Η Νικονάνου και οι συνεργάτες της (2015) υποστηρίζουν ότι το παραπάνω 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι δραστηριότητες έχουν 

αναστοχαστικό χαρακτήρα πάνω στην επίσκεψη και δεν έχουν σαν στόχο τη δημιουργία 

κατασκευών που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλους. Ο Simon (2010)  

αναφέρει τη χαμηλή ποιότητά των κατασκευών των επισκεπτών, ως τη κύρια αιτία για τη 

μη αξιοποίηση τους. 

Η ποιότητα των μετα-αντικειμένων, μπορεί να βελτιωθεί με την αξιοποίηση των 

κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων, όπως βελτιωμένα και πιο φιλικά στον χρήστη 

λογισμικά, ώστε ο τελευταίος να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικότερα 

(Νικονάνου κ.ά., 2015). Επιπρόσθετα, ο κατάλληλος σχεδιασμός, οργάνωση, αξιολόγηση 

και επανασχεδιασμός των δραστηριοτήτων εφόσον απαιτείται από τους ειδικούς του 

μουσείου μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση των κατασκευών των επισκεπτών. Η 

βελτίωση της ποιότητας των μετα-αντικεμένων κρίνεται σημαντική παράμετρος επειδή με 

αυτόν τον τρόπο πρώτον εμπλουτίζεται το ίδιο το μουσείο και δεέτερον ενδυναμώνεται η 

σχέση των επισκεπτών/δημιουργών με το μουσειακό περιβάλλον (Νικονάνου κ.ά., 2015). 

Η μελλοντική αξιοποίηση των κατασκευών αυτών δεν πρόκειται να αντικαταστήσει την 
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επιστημονική δουλειά του ειδικού μουσειολόγου απλά να την εμπλουτίσει με απεικονίσεις 

από την οπτική γωνία του επισκέπτη.  

Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός και Μεθοδολογία της έρευνας 
 

Σκοπός της έρευνας – ερευνητικές υποθέσεις  
 

Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του νέου “οικοσυστήματος” 

που δημιουργούν οι ψηφιακές τεχνολογίες τόσο για τα Μουσεία όσο και για τη μουσειακή 

εκπαίδευση. Σε δεύτερο επίπεδο, πρόκειται να διερευνηθεί η επίδραση της εμπειρίας του 

VR & AR, στους επισκέπτες της Ωνασείου Βιβλιοθήκης, οι οποίοι θα εμπλουτίσουν την 

ξενάγηση με την χρήση των δύο τεχνολογιών. Σε τρίτο επίπεδο πρόκειται να διερευνηθεί η 

επίδραση της εμπειρίας της συμμετοχής τους σε δύο εργαστήρια δημιουργίας μετα-

αντικειμένων και συγκεκριμένα  δύο ψηφιακών αφηγήσεων (οι οποίες θα κάνουν χρήση 

των τεχνολογιών AR και VR αντίστοιχα).  

Έπειτα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, μέσω της οποίας 

διαμορφώθηκε το θεωρητικό πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας, διαπιστώθηκαν κάποιες 

ελλείψεις όσον αφορά την έρευνα στην επαυξημένη πραγματικότητα με τη χρήση 

φορητών συσκευών στα μουσεία. Όπως προηγούμενα αναφέρθηκε, οι  Ćosović και Brkić 

(2019) διαπιστώνουν έλλειψη αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 

μουσειακούς και σχολικούς χώρους που είχαν ως βάση τη χρήση virtual ψηφιακών 

τεχνολογιών.  Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει αν όντως 

συνεισφέρει θετικά η ψηφιακή τεχνολογία με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας στη 

μαθησιακή εμπειρία του επισκέπτη και να αναλύσει τις απόψεις που δημιούργησαν οι 

συμμετέχοντες και μη (κηδεμόνες των συμμετεχόντων) αναφορικά με το εκπαιδευτικό 
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εργαστήριο δημιουργίας μετα-αντικειμένων, το οποίο έλαβε χώρα σε μουσειακό 

περιβάλλον. 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα πραγματοποιηθεί μια πιλοτική διεξαγωγή 

δύο εργαστηρίων με τίτλο: «Δημιούργησε τη δική σου Ψηφιακή Αφήγηση Ι» και 

«Δημιούργησε τη δική σου Ψηφιακή Αφήγηση ΙΙ» αντίστοιχα προκειμένου να διαπιστωθεί 

εάν και κατά πόσο η συγκεκριμένη διεξαγωγή συνεισφέρει θετικά στην εμπειρία του 

επισκέπτη, καθώς επίσης κι αν χρήζει περαιτέρω διορθώσεων και βελτιώσεων. Η παρούσα 

μελέτη καταλήγει στη διατύπωση των παρακάτω ερευνητικών υποθέσεων: 

Υπόθεση 1 (Υ1): Η εμπειρία ψυχαγωγίας που προσφέρει η χρήση των τεχνολογιών AR και 

VR έχει θετικό αντίκτυπο στην εμπειρία των επισκεπτών 

Υπόθεση 2 (Υ2): Η συμμετοχή στο εργαστήριο δημιουργίας μετα-αντικειμένων έχει θετικό 

αντίκτυπο στην εμπειρία των επισκεπτών. 

Μεθοδολογία έρευνας 
 

Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας είναι η 

ποιοτική μέθοδος. Η ποιοτική προσέγγιση έχει ως επιστημονική αφετηρία τον 

εποικοδομισμό (Golafshani, 2003). Σύμφωνα το ρεύμα σκέψης του εποικοδομισμού, η 

πραγματικότητα είναι μια κοινωνική κατασκευή που δεν είναι δυνατό να γίνει κατανοητή 

μέσα από «εξωτερικές» αντικειμενικές μετρήσεις. Η ποιοτική μέθοδος επιτρέπει τη 

συλλογή πλήθους πληροφοριών, βασίζεται σε ανοικτές, λεπτομερείς αναλύσεις λεκτικού, 

γραπτού ή οπτικού υλικού παρατήρησης, το οποίο δεν μετατρέπεται σε αριθμητικά 

δεδομένα. Τέλος, η ποιοτική μέθοδος προσανατολίζεται σε εμπεριστατωμένη και σε βάθος 

κατανόηση κοινωνικών φαινομένων και του κοινωνικού κόσμου των ατόμων που 

συμμετέχουν στην έρευνα (Robson, 2007). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Johnson, 

(1995, σ. 4) σε οποιαδήποτε ποιοτική έρευνα, ο στόχος του ερευνητή είναι να «εμπλακεί σε 
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έρευνα η οποία διερευνά και ανιχνεύει τη βαθύτερη κατανόηση παρά να εξετάσει τα 

χαρακτηριστικά της επιφάνειας». 

  Ο ρόλος τον οποίο επέλεξε να λάβει ο ερευνητής στην παρούσα έρευνα πεδίου, 

βάσει της τυπολογίας που προτείνει  ο Gold (1958),  ήταν αυτός του «συμμετέχων ως 

παρατηρητής» (the participant as observer). Ο ερευνητής αποκάλυψε την ιδιότητά του 

καθώς και τον σκοπό της έρευνας και συμμετείχε στις δραστηριότητες - διεργασίες της 

υπό διερεύνησης ομάδας. Συγκεκριμένα ο ερευνητής συμμετείχε ως μέλος της ομάδας και 

στην ξενάγηση αλλά και στο εργαστήριο εκτελώντας κανονικά τις ίδιες διαδικασίες με 

τους υπό μελέτη συμμετέχοντες, ωστόσο φρόντιζε όσο αυτό ήταν δυνατό, να μην 

παρεμβαίνει (με ερωτήσεις) οι οποίες ενδεχομένως να επηρέαζαν την ροή ή την εξέλιξη 

των διαλόγων που αναπτύσσονταν κατά τη διάρκεια της ξενάγησης και του εργαστηρίου. 

Αναφορικά με τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων στην παρούσα έρευνα η 

παρατήρηση ήταν ελεύθερη, δηλαδή, άτυπη (unstructured) και συνεχής, δηλαδή ο 

ερευνητής κατέγραφε όλα τα είδη συμπεριφοράς των υποκειμένων που υπέπεσαν στην 

αντίληψή του. Ο ερευνητής αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που προφέρει η ποιοτική 

μέθοδος της παρατήρησης επιδίωξε να συλλέξει δεδομένα σχετικά με: το φυσικό πλαίσιο 

διεξαγωγής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, το ανθρώπινο πλαίσιο (χαρακτηριστικά – 

σύσταση ομάδας), το πλαίσιο της αλληλεπίδρασης (είδος λεκτικών – μη λεκτικών 

αλληλεπιδράσεων), το πλαίσιο του προγράμματος (παιδαγωγικό ύφος, ψυχαγωγικό ύφος).  

Δείγμα 
 

Το δείγμα αποτέλεσαν  έφηβοι ηλικίας 14 έως 17 ετών, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία της 

Αττικής. Ο ερευνητής συγκέντρωσε δεδομένα από την διεξαγωγή μιας ξενάγησης και ενός 

εργαστηρίου (“Εργαστήριο ΙΙ”) στο οποίο συμμετείχαν εθελοντικά 18 έφηβοι της 

παραπάνω ηλικιακής ομάδας,  εκ των οποίων 12 ήταν αγόρια και τα υπόλοιπα 6 κορίτσια. 
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Επιπρόσθετα, ο ερευνητής συγκέντρωσε δεδομένα που αφορούσαν δύο εκπαιδευτικά 

εργαστήρια (“Εργαστήριο Ι”, “Εργαστήριο ΙΙ”), με τη χρήση ερωτηματολογίων. Συνολικά 

συγκεντρώθηκαν 60 ερωτηματολόγια (39 απαντήθηκαν από τους συμμετέχοντες εφήβους 

και 21 από τους κηδεμόνες τους). Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η κατανομή των 60 

συνολικά ερωτηματολογίων ανά εργαστήριο και ανά ηλικιακή ομάδα (έφηβοι 

συμμετέχοντες /κηδεμόνες παρατηρητές).  

 

Διάγραμμα 4: H κατανομή των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν 

Από το σύνολο των 21 κηδεμόνων που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια, 5 ήταν 

άνδρες και 16 γυναίκες. Όλοι, πλην μίας μητέρας, εργάζονταν, 5 από αυτούς δήλωσαν την 

επαγγελματική ιδιότητα του εκπαιδευτικού. Οι είκοσι από αυτούς ανήκουν στην ηλικιακή 

ομάδα 40-55 ετών, μονάχα ένας ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 25-40 ετών. 

  Ο χώρος διεξαγωγής της έρευνας ήταν η κεντρική αίθουσα της Ωνασείου 

Βιβλιοθήκης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριου του 2019. Το “Εργαστήριο 

Ι” πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 2019 και το “Εργαστήριο ΙΙ” στις 23 του 

ίδιου μήνα, υπό την επίβλεψη και επιμέλεια του 3D Graphics & Game Developer, 

Software and Media Administrator της Ωνασείου Βιβλιοθήκης.  
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Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων 
 

Η αξιολόγηση των σεμιναρίων-εργαστηρίων αποτελεί αφετηρία για τη μεθοδολογική 

αναζήτηση των νέων τάσεων που δημιουργούνται από την μερική ή πλήρη αποδοχή τους 

από τον τελικό συμμετέχοντα (Πάρρα, 2018). Ο Suchman (1977) κάνει διάκριση μεταξύ 

των εννοιών της «αξιολόγησης» και της «αξιολογικής έρευνας», διευκρινίζοντας ότι η 

δεύτερη προϋποθέτει τη χρήση των επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών της έρευνας 

για τον σκοπό της αξιολόγησης, την απόδειξη μάλλον παρά τη θεώρηση της αξίας κάποιας 

προσπάθειας ή κάποιου αποτελέσματος. Οι Galloway και Stanley (2015) θεωρούν ότι ο 

όρος αξιολόγηση αναφέρεται στη συνεχή διαδικασία συλλογής και κριτικής πληροφοριών 

άμεσα συνδεδεμένη με την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όπως αναφέρεται στο έργο του 

Ε. Δημητρόπουλου (2002), ο Dressel ορίζει την αξιολόγηση ως διαδικασία καθορισμού 

της αξίας ή της επίδρασης ενός προγράμματος, μιας ενέργειας, ενός περιστατικού, ενός 

ατόμου. Για να είναι χρήσιμη πρέπει να οδηγεί στην βελτίωση του εκάστοτε 

προγράμματος και των εμπλεκόμενων μερών (συμμετεχόντων, εκπαιδευτικών, κοινωνικών 

φορέων) (Δημητρόπουλος, 2002).  Ο τρόπος προσέγγισης και η αποτελεσματική 

αξιοποίηση των δεδομένων συμβάλλουν στον καθορισμό και την διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής εμπειρίας των συμμετεχόντων. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει είτε κατά την 

πορεία διεξαγωγής είτε μετά το πέρας του σεμιναρίου-εργαστηρίου και οι τρόποι 

συλλογής δεδομένων ποικίλουν. Η αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο διαλόγου ανάμεσα στα 

ενδιαφερόμενα μέρη.  

 Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η απολογιστική αξιολόγηση του εργαστηρίου με 

την συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους έφηβους συμμετέχοντες και τους κηδεμόνες 

αυτών, οι οποίοι παρατηρούσαν (μη συμμετοχικά) την διαδικασία. Στόχος ήταν ο 

εντοπισμός προβλημάτων κατά την εφαρμογή του προγράμματος με την διατύπωση 

κρίσεων ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων για το πρόγραμμα. Συνεπώς ο 
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φορέας υλοποίησης του αξιολογούμενου πραγράμματος θα είναι σε θέση να κρίνει σχετικά 

με την συνέχιση ή τη διαφοροποίηση αυτού. 

Το ερωτηματολόγιο με τελικούς αποδέκτες στους εφήβους είχε σχετικά 

απλούστερη μορφή. Στην απάντηση της ερώτηση αναφορικά με το αν τους άρεσε το 

εργαστήριο χρησιμοποιήθηκαν «πρόσωπα» (emoticons) με εκφράσεις, τα οποία 

ταιριάζουν στην εκάστοτε δήλωση, ώστε τα παιδιά να απαντήσουν πιο εύκολα κάνοντας 

την ερώτηση «πιο φιλική» την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (Foster, 2008). 

Ακολούθησαν δύο αξιολογικές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου δίνοντας την δυνατότητα στα 

παιδιά να καταγράψουν ελεύθερα τι δεν τους άρεσε και ένα γενικότερο σχόλιο.  

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους κηδεμόνες-παρατηρητές αποτελούνταν από 

τρία επιμέρους τμήματα που απαιτούσαν συμπλήρωση. Το πρώτο περιείχε ερωτήσεις 

αναφορικά με τα δημογραφικά τους στοιχεία συνοδευόμενες από μία κλειστή ερώτηση με 

θετική (ναι) ή αρνητική (όχι) δήλωση σχετικά με το αν επισκέπτονταν πρώτη φορά το 

μουσείο. Το δεύτερο περιείχε 7 ερωτήσεις αξιολόγησης του προγράμματος. Για την 

καταγραφή των απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα Likert (συμφωνώ 

απόλυτα έως διαφωνώ έντονα) στην οποία υπήρχε και μια δήλωση ουδετερότητας (ούτε 

συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ). Οι δηλώσεις είχαν όλες θετική διατύπωση. Τέλος, το τρίτο 

τμήμα αποτελούταν από δύο πεδία στα οποία οι κηδεμόνες μπορούσαν να καταγράψουν 

ελεύθερα σχόλια και παρατηρήσεις (Σχόλιο Αξιολόγησης του Εργαστηρίου, Σχόλιο 

Γενικού Περιεχομένου).  

Όσον αφορά την κωδικοποίηση των κλειστών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, 

κάθε προκαθορισμένη απάντηση αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο αριθμό, με το πέντε 

στο ένα άκρο της κλίμακας, να αντιστοιχεί στην απάντηση συμφωνώ απόλυτα και  το ένα 

στην άλλη να αντιστοιχεί στην απάντηση «Διαφωνώ Έντονα». Το σύμβολο “-“ εισάγεται 

όπου δεν έχει δοθεί απάντηση ή όπου δεν τηρούνται οι οδηγίες που δίνονται (πχ. 
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τσεκάρισμα δυο απαντήσεων). Παράλληλα, για κάθε συμμετέχοντα δόθηκε αρίθμηση από 

το 1 έως το 21 ώστε να μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή γρήγορα κι εύκολα τα 

δεδομένα τα οποία εισήχθησαν και επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια των υπολογιστικών 

φύλλων. Στη συνέχεια, όσον αφορά την καταγραφή ελεύθερων σχολίων από τους 

κηδεμόνες, αφού προηγουμένως συγκεντρώθηκαν και αναγνώστηκαν οι απαντήσεις, έγινε 

μια προσπάθεια κωδικοποίησης τους σημειώνοντας λέξεις κλειδιά. Η ίδια διαδικασία 

ακολουθήθηκε και για τις απαντήσεις στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης που δόθηκε στους εφήβους. 

 

Ο χώρος διεξαγωγής της έρευνας 
 

 Ο μουσειακός χώρος που επιλέχθηκε είναι αυτός της Ωνασείου Βιβλιοθήκης. Η Ωνάσειος 

Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο, κτισμένο στις αρχές του 20ου αιώνα, στην 

περιοχή της Πλάκας επί τις Λεωφόρου Αμαλίας αριθμός 56. Το κτίριο είναι έργο του 

σημαντικού Αθηναίου αρχιτέκτονα Αναστασίου Μεταξά (1862-1937), ο οποίος είναι 

δημιουργός πολλών δημοσίων και ιδιωτικών σημαντικών κτιρίων της Αθήνας (Makrides, 

2009, σελ. 221), (όπως είναι το κτίριο του οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών-ΑΣΟΕΕ 

(Πετρίδου και Ζιρώ, 2015) και το Μέγαρο Χαροκόπου, το σημερινό Μουσείο Μπενάκη5). 

Το  1989 το κτίριο πέρασε στην ιδιοκτησία εταιρίας ελεγχόμενη από το Ίδρυμα Ωνάση6. 

Στον πρώτο όροφο βρίσκεται σήμερα η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη, στην οποία μεταξύ άλλων 

φιλοξενεί το Αρχείο Καβάφη και τις δυο σημαντικές συλλογές βιβλίων: την Ελληνική 

Βιβλιοθήκη (πρώην συλλογή Κ. Στάικου) και την Περιηγητική Συλλογή. Η Ωνάσειος 

Βιβλιοθήκη διαθέτει 100.000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια και δυο ψηφιακές εφαρμογές για 

web/tablet/smartphone που διατίθενται ελεύθερα στην ιστοσελίδα της7. Οι δύο αυτές 

                                                           
5
 https://www.sansimera.gr/biographies/611 

6
 http://www.onassislibrary.gr/el/bibliothiki/to-ktirio-tis-onaseiou-bibliothikis/ 

7
 http://www.onassislibrary.gr/el/bibliothiki/psifiakes-sylloges-efarmoges/ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Onassis.Odisia
https://www.sansimera.gr/biographies/611
http://www.onassislibrary.gr/el/bibliothiki/to-ktirio-tis-onaseiou-bibliothikis/
http://www.onassislibrary.gr/el/bibliothiki/psifiakes-sylloges-efarmoges/
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εφαρμογές έχουν τα ακόλουθα ονόματα: «Ξεφυλλίζοντας την Οδύσσεια του Ομήρου»8 και 

«Το χρονολόγιο της τυπογραφίας»9. Οι ψηφιακές εφαρμογές είναι διαθέσιμες για χρήση 

μέσα στην βιβλιοθήκη είτε με χρήση κάποιας φορητής συσκευής είτε από το επιτραπέζιο 

«ηλεκτρονικό βιβλίο» που υπάρχει σε αίθουσα της βιβλιοθήκης. 

 

Η Κεντρική Αίθουσα της Βιβλιοθήκης 

 

Οι πίνακες του Θεόδωρου Πουλάκη 

 

Εκτός από τον βιβλιακό πλούτο, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει και τους 14 πίνακες του 

Θεόδωρου Πουλάκη, αγιογράφου του 17oυ αιώνα. Ο ίδιος συνδέει την παράδοση της 

Κρητικής Σχολής με τα δυτικά ρεύματα της εποχής, αποτελώντας πηγή επηρεασμού για τη 

μετέπειτα γενιά της τοπικής ζωγραφικής του 18ου αιώνα, αυτή της επτανησιακής σχολής.   

 

Εικόνα 7: Εσωτερικός χώρος αίθουσας με έργα του Θ. Πουλάκη στην Ωνασειο Βιβλιοθήκη  
Πηγή: https://cycladic.gr/page/onasios-vivliothiki 

 

                                                           
8
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Onassis.Odisia 

9
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Onassis.Xronologio 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Onassis.Odisia
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Onassis.Xronologio
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Η «Χάρτα του Ρηγα» -1797 

Στην κεντρική αίθουσα της βιβλιοθήκης, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να θαυμάσει ένα 

από τα οκτώ διασωθέντα αντίτυπα της Χάρτας του Ρήγα Φεραίου. Στα 4 τ.μ. της 

ξετυλίγεται το όραμα του Βελεστινλή για την ελεύθερη Ελλάδα. Το συγκεκριμένο έργο 

αποτελεί τον πλέον γνωστό, ιδιαίτερο και  πολισχολιασμένο χάρτη της Ελλάδας. H 

εκδοτική τόλμη του εγχειρήματος, η εμφάνιση του έργου έπειτα από αιώνες ελληνικής 

χαρτογραφικής σιωπής, οι μνημειώδεις διαστάσεις του και ο εικονογραφικός του πλούτος, 

το γεγονός ότι συνδέεται με την πατριωτική και επαναστατική δράση του Ρήγα, ο 

μαρτυρικός θάνατος του χαρτογράφου λίγους μήνες μετά την αποπεράτωση της έκδοσης, 

όλα αυτά καθιστούν το έργο εθνικό κειμήλιο10.  

 

Εικόνα 8: Η Χάρτα του Ρήγα στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη",  
Πηγή: https://www.news247.gr/politismos/ekpaideytika-programmata-idrymatos-onasi-onaseios-
vivliothiki.6575319.html 

 

Το έργο τυπώθηκε το 1797, σε 1220 αντίτυπα11 στο τυπογραφείο του J. Nitsch, με 

χαράκτη τον Franz Müller, σε δώδεκα φύλλα διαστάσεων περ. 70x50 εκ., με συνολικές 

                                                           
10

 https://www.news247.gr/politismos/ekpaideytika-programmata-idrymatos-onasi-onaseios-
vivliothiki.6575319.html 
11 Ο αριθμός των αντιτύπων που θεωρείται αρκετά μεγάλος για τα εκτυπωτικά δεδομένα 
της εποχής. 

https://www.news247.gr/politismos/ekpaideytika-programmata-idrymatos-onasi-onaseios-vivliothiki.6575319.html
https://www.news247.gr/politismos/ekpaideytika-programmata-idrymatos-onasi-onaseios-vivliothiki.6575319.html
https://www.news247.gr/politismos/ekpaideytika-programmata-idrymatos-onasi-onaseios-vivliothiki.6575319.html
https://www.news247.gr/politismos/ekpaideytika-programmata-idrymatos-onasi-onaseios-vivliothiki.6575319.html
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διαστάσεις ~2x2,1 μ. (Λεγράνδ & Λάμπρου, 2000). Οι συνήθεις διαστάσεις των επιτοίχιων 

χαρτών που τυπώνονται έως τότε στην ελληνική χαρτογραφική παραγωγή δεν ξεπερνούν 

τα 1.47x0.67 μ., σε ένα ή δύο φύλλα, συνεπώς η Χάρτα αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα 

χάρτη σε εντυπωσιακές συνολικές διαστάσεις 2 x 2,10 μ. (Tolias, 2010). Ο Ρήγας είχε 

συνειδητοποιήσει ότι η πνευματική αφύπνιση και μόρφωση των υπόδουλων Ελλήνων 

έπρεπε να γίνει με μέσα εύκολα κατανοητά κι όχι με δυσνόητα ογκώδη εγχειρίδια για τον 

λόγο αυτό, ο ίδιος επέλεξε να χρησιμοποιήσει έναν χάρτη για τη διασπορά των 

επαναστατικών του ιδεών. Η Χάρτα βρίθει από συμβολικές παραστάσεις από την ελληνική 

μυθολογία και ιστορία κα, οι συμβολισμοί στοχεύουν να υπενθυμίσουν στον αναγνώστη 

της Χάρτας τις κινητήριες δυνάμεις του ελληνισμού, τη νεωτερικότητα, την κινητικότητα, 

την παιδεία, την ακμή και την προόδου και τέλος τη δράση (Παζαρλή, 2014). Σε κανένα 

σημείο της Χάρτας δεν γίνεται ξεκάθαρη αναφορά σε μελλοντική επανάσταση - παρόλα 

αυτά, ο επαναστατικός της χαρακτήρας γίνεται εξαρχής κατανοητός: "Οι περιοχές αυτές 

άκμασαν όταν ήταν ελεύθερες, έτσι ζούσαν και προόδευσαν οι άνθρωποι που έζησαν πριν 

από εμάς εδώ, αν τα κατάφεραν εκείνοι μήπως μπορούμε να τα καταφέρουμε κι εμείς;" 

(Μελάς Θ., 1997).  

Η Χάρτα περιλαμβάνει συνολικά: δέκα "επιπεδογραφίες", δηλαδή, τοπογραφικά 

σχέδια (Πλαταιές, Σαλαμίνα, Αθήνα, Θερμοπύλες, Σπάρτη, Δελφοί, Ολυμπία, 

Κωνσταντινούπολη, Σεράι, Φέρες) και δύο όψεις (Κωνσταντινούπολη, Δελφοί) 

σημαντικών πόλεων ή τοποθεσιών της αρχαιότητας, οι οποίες στην πλειοψηφία τους 

προέρχονται από μεταγραφές και μεταφράσεις έργων που κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη 

εκείνη την εποχή, μία κάτοψη αρχαίου ελληνικού θεάτρου,162 νομίσματα στις δύο όψεις 

τους με σχόλια για τις παραστάσεις, την προέλευση και το υλικό του νομίσματος, έναν 

κατάλογο σημαντικών προσώπων και ηγεμόνων της χαρτογραφημένης περιοχής από την 

αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή: Αλφαβητικός κατάλογος αρχαίων ηρώων, 
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φιλοσόφων και άλλων προσωπικοτήτων και χρονολογικός κατάλογος αρχαίων ηγεμόνων, 

βυζαντινών αυτοκρατόρων και Οθωμανών σουλτάνων, από τον Μέγα Αλέξανδρο μέχρι 

τον σύγχρονο του Ρήγα σουλτάνο Σελήμ Γ΄, μυθολογικές και άλλου τύπου συμβολικές 

παραστάσεις πλαισιώνουν τον τίτλο του χάρτη, επιπρόσθετα μεγάλο εύρος σχολίων του 

Ρήγα αρχαιογνωστικού κυρίως ενδιαφέροντος βρίσκονται διάσπαρτα στον χάρτη, 

υπάρχουν περισσότερα από 5800 τοπωνύμια (συχνά αναφέρονται για την ίδια τοποθεσία η 

αρχαία μεσαιωνική και σύγχρονη ονομασία της), τέλος υπάρχει Ρόδο των ανέμων, χρονική 

κλίμακα και υπόμνημα (Παζαρλή, 2014) 

 

Εικόνα 9: Η χαρτα της Ελλάδος του Ρήγα  
Δημιουργός: Rigas Velestinlis (Pheraios) - https://averoph.wordpress.com/2012/06/25/η-χαρτα-τησ-ελλαδοσ-του-
ρήγα-φεραίου-βε/, Κοινό Κτήμα, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47666523 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47666523
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Ο «Κοιμώμενος Λέων» 

 

Ένας από τους πολλούς συμβολισμούς που αποτυπώνονται 

στην Χάρτα, ιδιαίτερης σημασίας και ερμηνείας είναι η 

παράσταση του «Κοιμώμενου Λέωντος». Πιο συγκεκριμένα, 

η τελευταία αποτελεί ένθετη παράσταση από το 1ο φύλλο 

της Χάρτας, όπου η Ελλάδα αναπαρίσταται ως κοιμώμενο 

λιοντάρι με ένα ρόπαλο στα πόδια του, και επί αυτού 

βρίσκονται τα σύμβολα εξουσίας του Οθωμανού Σουλτάνου. 

Εικόνα 10: "Ο Κοιμώμενος Λέων", 
Δημιουργός: Rigas Velestinlis (Pheraios),  
Πηγή: 
http://digital.lib.auth.gr/record/127326/fil
es/ (Aristotle University Digital 
Collections),  
Μέγεθος αυτής της προεπισκόπησης: 520 x 
599 εικονοστοιχεία  

 

 

Διαδικασία διεξαγωγής έρευνας 
 

Η παρούσα εργασία εστιάζει σε δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops), τα οποία 

αποτελούν μέρος μιας σειράς εκπαιδευτικών δράσεων που διοργάνωσε η Ωνάσειος Στέγη 

Γραμμάτων και Τεχνών για τον μήνα Φεβρουάριου του 2019. Οι δράσεις αυτές 

αποσκοπούσαν στο να «γυμνάσουν το μυαλό και την ψυχή καθώς αυτό κάνει καλό». Όπως 

χαρακτηριστικά καταγράφεται στην ανακοίνωση και παρουσίαση της ατζέντας των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων στόχος τους είναι «να διευρύνουν τη φαντασία, να 

δυναμώσουν την ευαισθησία και να μεγαλώσουν τη θέληση»12. Πιο συγκεκριμένα, τα δύο 

εκπαιδευτικά εργαστήρια απευθύνονταν σε εφήβους ηλικίας 14 έως 17 ετών και έχουν ως 

στόχο την δημιουργία δύο ψηφιακών αφηγήσεων για την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη υπό την 

                                                           
12

 https://www.elculture.gr/blog/%cf%84%ce%b1-
%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-
%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-
%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%b4%cf%81%cf%8d%ce%/ 

https://www.elculture.gr/blog/%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%b4%cf%81%cf%8d%ce%25/
https://www.elculture.gr/blog/%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%b4%cf%81%cf%8d%ce%25/
https://www.elculture.gr/blog/%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%b4%cf%81%cf%8d%ce%25/
https://www.elculture.gr/blog/%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%b4%cf%81%cf%8d%ce%25/
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επιμέλεια των συμμετεχόντων. Η πρώτη (χρονικά) «αφήγηση», κάνει χρήση της 

τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας (VR)13 και η δεύτερη αυτή της επαυξημένης 

πραγματικότητας (AR)14. Τα δημιουργικά εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν υπό την 

επίβλεψη του υπεύθυνου διαχειριστή λογισμικού και μέσων μαζικής ενημέρωσης και 

υπεύθυνο ανάπτυξης 3D γραφικών και ψηφιακών παιχνιδιών του Ιδρύματος Ωνάση. Η 

συμμετοχή ήταν δωρεάν και απαιτούσε απλά την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω 

τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας των κηδεμόνων των παιδιών. Ο ερευνητής 

παρευρέθηκε σε ένα εκ των δύο δημιουργικών εργαστηρίων, και συγκεκριμένα στο 

εργαστήριο με τίτλο «Φτιάξε την δική σου Ψηφιακή Αφήγηση ΙΙ», το οποίο 

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23/02/2019, με σκοπό να αξιολογήσει την ύπαρξη ή μη 

συμμετοχικής διάθεσης των εφήβων και να καταγράψει τις αντιδράσεις, τις ιδέες και τις 

δημιουργικές προτάσεις αυτών κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Η παρουσία του σαφώς 

ήταν διακριτική και η παρατήρηση συμμετοχική, καθώς όπως προελέχθη συμμετείχε στις 

δραστηριότητες  - διαδικασίες.  

Πριν από την έναρξη του εργαστηρίου, ο ερευνητής επίσης παρευρέθηκε και 

παρατήρησε την εξέλιξη μιας σύντομης ξενάγησης στο χώρο της βιβλιοθήκης που 

πραγματοποιήθηκε από την υπεύθυνη του προγράμματος. Η ξενάγηση, οποία ήταν 

εμπλουτισμένη με τις ήδη υπάρχουσες «ψηφιακές αφηγήσεις» τεχνολογίας AR που διέθετε 

η βιβλιοθήκη. Ο ερευνητής κατέγραψε την εμπειρία της ξενάγησης και τις αντιδράσεις των 

εφήβων. Την ξενάγηση, μπορούσαν επιπλέον να παρακολουθήσουν και όσοι γονείς το 

επιθυμούσαν.  

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε μέσα στην βασική αίθουσα της βιβλιοθήκης, 

στον ίδιο χώρο όπου  πραγματοποιήθηκε και η ξενάγηση.  Η σχεδίαση και δημιουργία των 

                                                           
13

 Η ανακοίνωση και περιγραφή του εκπαιδευτικού εργαστηρίου: «Δημιούργησε τη δική σου Ψηφιακή 

Αφήγηση Ι» (διαθέσιμο οnline): https://www.onassis.org/el/whats-on/create-your-own-digital-narrative-i 
14

 Η ανακοίνωση και περιγραφή του εκπαιδευτικού εργαστηρίου: «Δημιούργησε τη δική σου Ψηφιακή 

Αφήγηση ΙI» (διαθέσιμο οnline): https://www.onassis.org/el/whats-on/create-your-own-digital-narrative-ii 

https://www.onassis.org/el/whats-on/create-your-own-digital-narrative-i
https://www.onassis.org/el/whats-on/create-your-own-digital-narrative-ii
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ψηφιακών αφηγήσεων αφορούσε εκθέματα τα οποία είχαν αποτελέσει αντικείμενο 

συζήτησης  και στην  ξενάγηση. Η υλοποίησή του απαιτούσε τη χρήση προτζέκτορα, ο 

οποίος ήταν συνδεδεμένος με τον υπολογιστή του εισηγητή.  Κάθε συμμετέχον έφηβος 

είχε τον δικό του προσωπικό υπολογιστή. Οι υπολογιστές ήταν τοποθετημένοι αντικριστά 

ο ένας από τον άλλον σχηματίζοντας δύο σειρές θέσεων στην κορυφή των οποίων 

βρίσκονταν ο υπολογιστής του εισηγητή και στον τοίχο από πίσω του η προβολή της 

οθόνης του από τον προτζέκτορα. Επιτρεπόταν η παραμονή των γονέων στο χώρο στο 

πίσω μέρος της αίθουσας, ώστε να επιβλέπουν την διαδικασία. Η χρονική διάρκεια του 

εργαστηρίου ήταν τρεις ώρες με ένα ενδιάμεσο διάλειμμα. 

Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου δόθηκε στους κηδεμόνες των παιδιών ένα 

έντυπο αξιολόγησης του εργαστηρίου, το οποίο συμπληρώθηκε εθελοντικά από τους 

ίδιους και κατατέθηκε ανώνυμα στη διεύθυνση της βιβλιοθήκης. Ένα δεύτερο έντυπο 

αξιολόγησης του εργαστηρίου συμπληρώθηκε αντίστοιχα από τους εφήβους 

συμμετέχοντες. Διατηρήθηκε και εκεί η ανωνυμία. Η διαδικασία συμπλήρωσης των 

αξιολογήσεων διήρκησε 5 με 8 λεπτά. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί ότι 

κάποιοι γονείς (μετά το πέρας του δευτέρου εργαστηρίου), έδειχναν βιαστικοί και η 

συμπλήρωση της αξιολόγησης  έγινε γρήγορα, με αποτέλεσμα κάποιες ερωτήσεις ανοιχτού 

τύπου να παραμείνουν αναπάντητες.  Η διεύθυνση της βιβλιοθήκης παραχώρησε το υλικό 

των αξιολογήσεων και των δύο εργαστηρίων στον ερευνητή κατόπιν συμφωνίας ότι αυτό 

θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τον εμπλουτισμό της ερευνητικής εργασίας. 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα της έρευνας 

Πρώτο μέρος έρευνας: Συμμετοχική Παρατήρηση  

Η ξενάγηση  

 

Η ξενάγηση ξεκίνησε με ένα ευγενικό καλωσόρισμα των επισκεπτών και μια  σύντομη 

αναφορά στην ιστορία της βιβλιοθήκης και στα εργα που αυτή φιλοξενεί. Την ξενάγηση 

και το εργαστήριο που ακολούθησε  παρακολούθησαν συνολικά 18 έφηβοι, εκ των οποίων 

12 ήταν αγόρια και τα υπόλοιπα 6 κορίτσια. Το κύριο μέρος της ξενάγησης  εστίαζε στους 

πίνακες του Θεόδωρου Πουλάκη και στη Χάρτα του Ρήγα. Η προφορική αφήγηση της 

ξεναγού εμπλουτίστηκε με τις ήδη υπάρχουσες «ψηφιακές αφηγήσεις» τεχνολογίας AR 

που διέθετε η βιβλιοθήκη και αφορούσαν τα παραπάνω εκθέματα. Οι ψηφιακές ιστορίες 

των έργων του Θ. Πουλάκη, οι οποίες έκαναν χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας 

είχαν ποικίλες μορφές. Η απλούστερη εκδοχή  ήταν αυτή της επαύξησης- συμπλήρωσης 

του φυσικού κόσμου (του πρωτότυπου πίνακα στην συγκεκριμένη περίπτωση)  με μία 

λεζάντα, μία ταμπέλα με τον τίτλο του έργου και σχετικές πληροφορίες στο κάτω μέρος 

του πίνακα. Η παραπάνω εκδοχή εμπλουτιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις με την χρήση 

ήχου, καθώς ο χρήστης –επισκέπτης μπορούσε να ακούσει από την συσκευή του 

πληροφορίες σχετιζόμενες με τον πίνακα που αντίκριζε. Τέλος, σε κάποια έργα του 

«ζωντάνευαν» και κάποια τμήματα του πίνακα, δίνοντας κίνηση στο χέρι ενός από τους 

εικονιζόμενους Αγίους  ή στα φτερά των αγγέλων, ή ακόμα «ένταση»  στην φλόγα που 

έκαιγε, στο σημείο που υπήρχε απεικόνιση φωτιάς. Οι παραπάνω εικαστικές παρεμβάσεις 

ήταν μικρές και ακολουθούσαν πιστά την αισθητική και το ύφος του πίνακα χωρίς να 

προκαλούν την αίσθηση της ξένης προσθήκης στον επισκέπτη. Αντίστοιχου τύπου 

προσθήκες και μεταβολές εμφανίζονταν στην οθόνη του tablet της ξεναγού, όταν η 
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τελευταία τοποθετούσε την κάμερα της συσκευής μπροστά από κάποια σύμβολα στην 

Χάρτα του Ρήγα. 

 Η διαδικασία αυτή έδωσε την δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε μια πρώτη 

επαφή με  τον κόσμο της ψηφιακής αφήγησης μέσα από τα διάφορα εκθέματα και να 

αναρωτηθούν με ποιον τρόπο οι ίδιοι θα μπορούσαν να εργαστούν, συνδυάζοντας τρεις 

διαφορετικές ιδιότητες, αυτή του μουσειολόγου του προγραμματιστή και του συγγραφέα. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε πως ήδη από τα πρώτα λεπτά της χρήσης της 

επαυξημένης πραγματικότητας στον χώρο της βιβλιοθήκης, οι μαθητές έδειχναν ιδιαίτερα 

ενθουσιασμένοι και μάλιστα αναρωτιόνταν αν στο τέλος θα καταφέρουν να φτιάξουν και 

αυτοί κάτι αντίστοιχο. Από τις διάφορες εκδοχές των ψηφιακών ιστοριών που είχαν 

εφαρμογή στα έργα του Θ. Πουλάκη, αυτή που κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον των 

συμμετεχόντων ήταν η «φλόγα που έκαιγε» καθώς κάποιοι ζήτησαν να ξαναδούν το 

αποτέλεσμα της χρήσης της τεχνολογίας ΑR στον συγκεκριμένο πίνακα και τον 

παρατήρησαν περισσότερη ώρα από ότι τους άλλους. Μάλιστα κάποιος από τους 

παρευρισκόμενους είπε: «Σαν να είναι αληθινή». Εντύπωση προκάλεσε σε όλους τους 

συμμετέχοντες η εφαρμογή της επαυξημένης πραγματικότητας στην Χάρτα του Ρήγα. Η 

κινητή συσκευή (tablet) «σάρωνε κάποια σημεία της Χάρτας και το φυσικό περιβάλλον 

εμπλουτιζόταν με κίνηση και ήχο. Όταν η κινητή συσκευή στάθηκε μπροστά από τον 

«κοιμώμενο λέοντα» στην κάτω αριστερή γωνία του συνολικού εκθέματος, το 

εικονιζόμενο λιοντάρι ξύπνησε, και όπως χαρακτηριστικά συμπλήρωσε η ξεναγός με την 

προσωπική της αφήγηση «τινάζοντας από πάνω του τον ζυγό που το βάρυνε» στάθηκε 

όρθιο και βρυχήθηκε δυνατά. Με την βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας το 

μήνυμα που ήθελε να περάσει ο Ρήγας Φεραίος με τον παραλληλισμό της υπόδουλης 

Ελλάδας με τον λυγερόκορμο θηρίο που κοιμάται ζωντάνευε  μπροστά στα μάτια των 

θεατών, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο «Κοιμώμενος Λέων» βρίσκεται στο 
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πραγματικό κόσμο και «ξυπνάει» εκείνη την χρονική στιγμή. Η παραπάνω συνθήκη έδωσε 

την δυνατότητα στην ξεναγό να υπογραμμίσει την σημασία του έργου του Ρήγα, «την 

δύναμη» των μηνυμάτων που ο τελευταίος επιθυμούσε να περάσει, και τέλος τον επίκαιρο 

χαρακτήρα του συμβολισμού του λιονταριού. 

   Η εφαρμογή της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας φάνηκε να 

αποτελεί έναν ευφάνταστο εργαλείο εξερεύνησης της Χάρτας. Η κινητή συσκευή 

μετατρεπόταν σε έναν σύγχρονο μεγεθυντικό φακό, με «πολλές ικανότητες». Οι 

συμμετέχοντες στην ξενάγηση ήταν σαν να αναζητούσαν με τα μάτια τους το επόμενο 

σύμβολο του χάρτη που θα ζωντάνευε. Κάθε φορά που γινόταν κάτι τέτοιο πλησίαζαν 

στην Χάρτα και εστίαζαν το βλέμμα τους στο συγκεκριμένο σύμβολό ακόμα και αφότου 

είχε απομακρυνθεί η φορητή συσκευή από αυτό. Τέλος στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι μόλις ο «κοιμώμενος λέων» σηκώθηκε ακούστηκαν επιφωνήματα στην 

αίθουσα («Ααααα» , «Οοοο») κάτι το οποίο δεν έγινε σε κανένα από τα υπόλοιπα 

εκθέματα. 

Το εργαστήριο  

 

Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε και οι έφηβοι κάθισαν μπροστά από τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους ψηφιακή αφήγηση με τη χρήση 

της τεχνολογίας AR. Τα πρώτα τριάντα λεπτά του εργαστηρίου δαπανήθηκαν στην 

παρουσίαση και εξήγηση των βασικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών του λογισμικού 

προγράμματος “3D Studio Max” προκειμένου να εξοικειωθούν οι έφηβοι με την χρήση 

του. Κατά τη διάρκεια αυτής της μισής ώρας ο ρόλος του συντονιστή του εργαστηρίου 

ήταν άκρως κατευθυντικός και καθοδηγητικός, όλοι ακολουθούσαν πιστά τις οδηγίες και 

τις εντολές του, παρατηρώντας τις κινήσεις και τις αλλαγές που έκανε κάθε φορά στον 

προτζέκτορα. Δεν υπήρχε ελευθερία κινήσεων, τα παιδιά παρακολουθούσαν με προσοχή 

και επαναλάμβαναν τις κινήσεις του εκπαιδευτή άκρως συντονισμένα.  
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 Το εργαστήριο συνεχίστηκε με την παρουσίαση (από τον εκπαιδευτή) και 

υλοποίηση από τα παιδιά των εναλλακτικών εκδοχών μιας ψηφιακής αφήγησης. Το 

επίπεδο δυσκολίας στην υλοποίηση τους ήταν κλιμακούμενο. Σε πρώτο χρόνο τα παιδιά 

εξοικειώθηκαν με τη χρήση σχημάτων και με τη μορφοποίηση αυτών προκειμένου να 

φτιάξουν την δική τους «λεζάντα» για τον πίνακα που είχε επιλέξει ο συντονιστής, σε 

δεύτερο χρόνο με την εισαγωγή ήχου και τέλος με την προσθήκη κίνησης ή άλλων «εφέ» 

όπως η φλόγα. Σε αυτή τη φάση οι έφηβοι είχαν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων καθώς 

μπορούσαν να επιλέξουν οι ίδιοι την μορφοποίηση και την τελική εκδοχή της δημιουργίας 

τους αξιοποιώντας τις δυνατότητες του λογισμικού προγράμματος, οι οποίες 

παρουσιάζονταν από τον συντονιστή.  

 

Εικόνα 11: Προσθήκη διαφόρων 3D σχημάτων με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος "3D Studio Max" 

 

 Η τελική σύνθεση της «ψηφιακής αφήγησης» βασιζόταν στις προσωπικές τους 

προτιμήσεις και αισθητικές επιλογές. Όλοι οι έφηβοι έδειχναν ενδιαφέρον και  έθετε 

ερωτήματα στον συντονιστή. Κάποιες από τις ερωτήσεις που ειπώθηκαν παρατίθενται 

παρακάτω. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένας από τους εφήβους ήταν 
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ιδιαίτερα ενθουσιασμένος και ήταν αυτός που εξέφρασε και τις περισσότερες ερωτήσεις οι 

οποίες δεν αφορούσαν αποκλειστικά την χρήση του προγράμματος αλλά συνδύαζαν 

πρότερη γνώση του τελευταίου για τα videogames ή άλλες εφαρμογές Android ή iOS.  

Εξ΄ αρχής έδειξαν ενδιαφέρον για την ύπαρξη 3D αναπαραστάσεων. Με την 

προσθήκη του πρώτου σχήματος στον «καμβά» - την επιφάνεια εργασίας του 

προγράμματος, ξεκίνησε μια σειρά ερωτήσεων προς τον συντονιστή του εργαστηρίου. Η 

ερώτηση που έδωσε το έναυσμα για τον διάλογο που ακολούθησε ήταν η εξής « Η πίσω 

όψη του σχήματος θα φαίνεται;». Ακολούθησαν ερωτήσεις όπως: «Μπορεί δηλαδή το 

αντικείμενο να περιστρέφεται;». Η θετική απάντηση που έδωσε ο συντονιστής μαζί με μια 

επίδειξη που ακολούθησε ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι θέλησαν 

απευθείας να το δοκιμάσουν και στον δικό τους υπολογιστή. Ακολούθησαν ερωτήσεις για 

το αν μπορούν στην συνέχεια να αφαιρεθούν τα σχήματα-αντικείμενα. Η θετική απόκριση 

του συντονιστή του εργαστηρίου ακολουθούμενη από επίδειξη ενθάρρυνε τους εφήβους 

να προχωρήσουν υλοποιώντας μια σειρά από ενέργειες αυξανόμενης δυσκολίας στο 

πρόγραμμα «3D Studio Max». Ένας εκ των συμμετεχόντων ενθουσιασμένος από την 

«δυνατότητα αφαίρεσης αντικειμένων από την ψηφιακή αφήγηση» ενδιαφέρθηκε να μάθει 

περισσότερα για την προσθήκη εφέ κατά την εξαφάνιση των αντικειμένων.  Ο τελευταίος 

αναφώνησε με ενθουσιασμό: «Οο, έτσι εξαφανίζονται και οι αντίπαλοι, όταν σκοτώνω 

κάποιον στο … (ανέφερε ένα όνομα videogame) εε;». Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου 

ακούστηκαν εκφράσεις όπως: «Ζωντάνεψε», «Δες πως καίει η φωτιά, ακούγεται κιόλας».  

Σε κάποιες φάσεις υπήρχε δυσκολία στο να εκτελέσουν σωστά όλα τα βήματα στο 

λογισμικό, ιδιαίτερα όταν η σειρά των βημάτων ήταν μακροσκελής με αποτέλεσμα να μην 

βλέπουν κάποιοι χρήστες το αναμενόμενο αποτέλεσμα στην οθόνη του υπολογιστή τους. 

Το παραπάνω γεγονός παρόλο που τους προκάλεσε ένα αίσθημα  μικρής απογοήτευσης 

δεν τους απέτρεψε από το να συνεχίσουν την δημιουργική δραστηριότητα και να ζητήσουν 
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βοήθεια από τον συντονιστή, είτε διορθώνοντας κάποια παράμετρο είτε 

επαναλαμβάνοντας την διαδικασία από την αρχή. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να 

εντοπίσουν την παράληψη ή το «λάθος» τους με αποτέλεσμα να εμπεδώσουν καλύτερα 

τον αλγόριθμο και τα βήματα για την ολοκλήρωση του κάθε έργου (task). Η 

διαφοροποίηση του αποτελέσματος πολλές φορές τους ενθουσίαζε (παραδείγματος χάρη η 

περιστροφική κίνηση πραγματοποιήθηκε ανάποδα από ότι έδειξε ο συντονιστής) με 

αποτέλεσμα να αναζητήσει ο συγκεκριμένος χρήστης την αιτία αυτής της διαφοροποίησης.  

Μέσα στο δημιουργικό περιβάλλον του λογισμικού «3D Studio Max», τα 

υποκείμενα της μάθησης έμαθαν να κατασκευάζουν βήμα βήμα μόνοι τους την προσωπική 

τους ψηφιακή αφήγηση θεωρώντας την ουσιώδες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα άτομα 

βρέθηκαν σε ρόλο σχεδιαστή και κατασκευαστή και όπως υποστηρίζει η θεωρία του 

Papert κατάφεραν να μαθαίνουν καλύτερα σε σχέση με μια απλή επίδειξη των 

δυνατοτήτων του λογισμικού από κάποιον τρίτο. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι 

το λογισμικό σταμάτησε  ανταποκρίνεται σε έναν από τους Η/Υ με αποτέλεσμα ο 

συμμετέχων να δυσκολευτεί να ολοκληρώσει το δικό του μετα-αντικείμενο γεγονός που 

προξένησε μια μικρή απογοήτευση στον ίδιο. 

 Η ένταξη των ατόμων στην ομάδα του εργαστηρίου έδωσε τη δυνατότητα να 

κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν διαλόγους σχετικούς με τα εκθέματα του μουσείου 

καθώς και με τη χρήση του λογισμικού τόσο κατά την διάρκεια του εργαστηρίου όσο και 

κατά την ελεύθερη ώρα του διαλείμματος γεγονός που καταδεικνύει ότι το ενδιαφέρον 

παρέμεινε αμείωτο. Ενθουσιασμό επίσης προκάλεσε η ανακοίνωση ότι όσοι  

συμμετέχοντες το επιθυμούσαν, θα μπορούσαν να αποκτήσουν τα μετα-αντικείμενα, 

δηλαδή τις προσωπικές ψηφιακές αφηγήσεις προβαλλόμενες με την χρήση της  AR 

τεχνολογίας, αποθηκεύοντας τες σε ένα δικό τους μέσω αποθήκευσης. Οι τελευταίοι θα 

μπορούσαν να τις προβάλλουν και στο σπίτι τους, τέλος θα μπορούσαν να την 
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επεξεργαστούν εφόσον θα διέθεταν μία έκδοση τους λογισμικού στον προσωπικό τους 

υπολογιστή. Όλοι ανεξαιρέτως θέλησαν να λάβουν την τελική εκδοχή της δουλείας τους 

μετά τη λήξη του εργαστηρίου. 

Δεύτερο μέρος έρευνας: Ερωτηματολόγια 

Έντυπη αξιολόγηση των εργαστηρίων «Δημιούργησε τη δική σου Ψηφιακή Αφήγηση 

Ι & ΙΙ» -Ερωτηθέντες: Συμμετέχοντες έφηβοι 

 

Στην πρώτη ερώτηση αναφορικά με το αν τους άρεσε το εργαστήριο στην οποία  

χρησιμοποιήθηκαν «πρόσωπα» (emoticons) με εκφράσεις συναισθημάτων ως απάντηση, 

απάντησαν όλοι οι συμμετέχοντες των εργαστηρίων. Αναλυτικότερα, 26 από τους 39 

συμμετέχοντες (66,7%) έδωσαν την απάντηση «Τέλειο» (προσωπάκι με καρδιές στα 

μάτια), οκτώ (20,5%) επέλεξαν το «προσωπάκι που γελάει» και δηλώνει χαρά (δεύτερη 

επιλογή), τρεις (7,7%) το ελαφρώς χαμογελαστό προσωπάκι (τρίτη επιλογή), ενώ δύο από 

τους συμμετέχοντες (5,1%) δήλωσαν παραπάνω από μία αντίδραση, κυκλώνοντας ή 

σημειώνοντας συνδυασμό από τα διαθέσιμα “emoticons”. Συγκεκριμένα ένας κύκλωσε 

την πρώτη και την δεύτερη επιλογή και ένας τα πρώτα τρία “emoticons”. Κανένας έφηβος 

δεν επέλεξε την τέταρτη επιλογή με την «αρνητική έκφραση».  

Αναφορικά με την πρώτη αξιολογική ερώτηση ανοιχτού τύπου που ζητούνταν από 

τα παιδιά να καταγράψουν ελεύθερα τι δεν τους άρεσε 14 από τους 39 (35,9%) άφησαν 

την απάντηση κενή χωρίς να σημειώσουν κάτι, ένας σημείωσε την ένδειξη “-“, 20 έφηβοι 

(51,3%) έδωσαν απαντήσεις όπως: «Τίποτα», «Τίποτα! Όλα ήταν τέλεια!», «Δεν υπήρχε 

κάτι που να μην μου άρεσε! Ήταν όλα υπέροχα!», οι απαντήσεις αυτές ομαδοποιήθηκαν σε 

μία κατηγορία και συμπεριελάμβανε θετικές διατυπωμένες απαντήσεις σε μια ρητά 

αρνητικά διατυπωμένη απάντηση. Στο σημείο αυτό σημαντικό κρίνεται να αναφερθεί πως 

ένας από τους συμμετέχοντες έσβησε την λέξη «δεν» από την εκφώνηση της ερώτησης και 

έγραψε στο σημείο της απάντησης τι του άρεσε. Μόνο πέντε από τους συμμετέχοντες 
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(12,8%) συμπλήρωσαν κάποιο σχόλιο με αρνητικό περιεχόμενο. Στα σχόλια αυτά 

εξέφραζαν την αδυναμία τους να ακολουθήσουν τα βήματα του εργαστηρίου σε ορισμένες 

χρονικές στιγμές γεγονός που τους προκάλεσε δυσαρέσκεια. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων 

αναφέρουν: «Ήταν δύσκολο να ακολουθήσεις σε μερικά σημεία.», «Δεν μου άρεσαν οι 

πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη υπολογιστή και οι στιγμές που μπερδευόμουν στα βήματα 

για τη δημιουργία της εργασίας.». Ένας συμμετέχων σχολίασε εξέφρασε παράπονο σχετικά 

με πρόβλημα του λογισμικού, «Ο πίνακας εξαφανίστηκε και δεν ολοκλήρωσα το 

πρόγραμμα» και ένας σχολίασε αρνητικά τον τρόπο διδασκαλίας του καθηγητή. 

Στο δεύτερο πεδίο όπου οι έφηβοι συμμετέχοντες καλούνταν να γράψουν ελεύθερα 

οποιοδήποτε σχόλιο επιθυμούσαν, 33 από τους 39 (84,6%) έγραψαν σχόλιο με θετικό 

περιεχόμενο, ενώ έξι (15,4%) επέλεξαν να μην γράψουν κάτι. Τα θετικά διατυπωμένα 

σχόλια χωρίστηκαν σε 7 ομάδες (κάποια από αυτά συγκαταλέχθηκαν σε περισσότερες από 

μία ανάλογα με το περιεχόμενο), στη πρώτη συγκαταλέχθηκαν σχόλια τα οποία εξέφραζαν 

μια θετική στάση για το πρόγραμμα ως σύνολο, περιορίζονταν σε έναν γενικό 

χαρακτηρισμό χωρίς να αναφέρουν κάτι πιο στοχευμένο σχετικά με τον χώρο ή την 

διαδικασία διεξαγωγής,  τον παρεχόμενο εξοπλισμό ή το προσωπικό του Ιδρύματος. 

Καταγράφηκαν συνολικά 15 τέτοια σχόλια, παρακάτω παρατίθενται κάποια από αυτά: 

«Απλά καταπληκτικό! Μαγευτική, αξέχαστη εμπειρία!», «Ήταν καταπληκτικά! Πολύ καλή 

δουλειά! Συγχαρητήρια!», «Ήταν πολύ ενδιαφέρον....», «Ήταν όλα τέλεια! Το λάτρεψα! 

<3», «Ήτανε απλό και ωραίο», «Ήταν πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο ευχαριστώ για την 

όμορφη εμπειρία». 

 Συνολικά επτά συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στο προσωπικό το οποίο είχε 

αναλάβει τη διεξαγωγή με χαρακτηρισμούς όπως «έμπειρο», «αξιόλογο» και «ευγενικό», 

χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα εν λόγω σχόλια είναι τα εξής: «Ο εισηγητής ήταν 

πολύ έμπειρος με γνώσεις», «Οι άνθρωποι εδώ ήταν πάρα πολύ ευγενικοί και αξιόλογοι.»  
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Πέντε συμμετέχοντες δήλωσαν γραπτώς την επιθυμία τους να ξαναεπισκεφτούν 

τον χώρο και να συμμετέχουν ξανά σε παρόμοιο εργαστήριο. Ακολουθούν αποσπάσματα 

από τις δηλώσεις τους όπως καταγράφηκαν αυτολεξεί: «…θέλω να ξανακάνω τέτοιο 

εργαστήριο…», «…εύχομαι στο μέλλον να βγάλουν και άλλα παρόμοια εργαστήρια!», «…θα 

ξαναέρθω!» 

Τέσσερα σχόλια έκαναν θετική αναφορά στον τρόπο διοργάνωσης στον χώρο και 

στον εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα χαρακτήρισαν το πρόγραμμα «οργανωμένο»,τον χώρο 

διεξαγωγής «όμορφο» και «προσεγμένο» και τον εξοπλισμό «πλούσιο». Χαρακτηριστικά 

αποσπάσματα αυτών των τοποθετήσεων είναι το εξής: «Ήταν ένα πρωτότυπο πρόγραμμα 

εμπλουτισμένο με καινούριες και πολλές πληροφορίες ενώ διέθετε πλούσιο εξοπλισμό και 

έμπειρο προσωπικό.», «Πολύ ωραίος χώρος και ευχάριστο κλίμα και φιλοξενία υπέροχη. 

Πολύ καλά οργανωμένο πρόγραμμα…».  

Τέσσερις συμμετέχοντες αναφέρουν πως απέκτησαν πολλές καινούριες γνώσεις, 

ενδεικτικά αποσπάσματα «…, έμαθα πολλά ...», «....πρωτότυπο πρόγραμμα εμπλουτισμένο 

με καινούριες και πολλές πληροφορίες...», «Απέκτησα πολλές καινούριες γνώσεις…», ένας 

εξ αυτών αναφέρεται συνδυαστικά στο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό αποτέλεσμα του 

εργαστηρίου, «... ήταν υπέροχα , ο τρόπος εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας...» 

Δύο συμμετέχοντες δήλωσαν ότι επιθυμούν μελλοντικά να ασχοληθούν 

επαγγελματικά με το αντικείμενο του προγράμματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά: 

«Μπορεί να συνεχίσω αυτό το επάγγελμα»,«… πιστεύω πως (το εργαστήριο) μπορεί να με 

βοηθήσει  ως μια εισαγωγή στον σχεδιασμό γραφικών». 

Επιπλέον κατέγραψαν και κάποιες προσωπικές διαπιστώσεις τους οι οποίες 

μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά σε περίπτωση επανάληψης του προγράμματος. Πιο 

συγκεκριμένα δύο συμμετέχοντες στο εργαστήριο δημιουργίας προσωπικών αφηγήσεων 

με τη χρήση VR τεχνολογίας ανέφεραν ότι  αυτό απευθυνόταν σε μεγαλύτερη ηλικιακή 
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ομάδα, «Σίγουρα όμως για μεγαλύτερες ηλικίες.», «Σίγουρα είναι για μεγαλύτερες ηλικίες, 

τουλάχιστον 15+.» Αναφορικά με τη διάρθρωση του προγράμματος ένα συμμετέχον 

εξέφρασε την επιθυμία να υπήρχε περισσότερος διαθέσιμος χρόνος για πειραματισμό με 

την VR τεχνολογία, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μόνο να υπήρχε λίγο περισσότερος χρόνος 

για να δούμε από τη μάσκα. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσα…». Τέλος, ένας 

συμμετέχων σχολίασε τον τρόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας τονίζοντας ότι 

οι παρεμβάσεις- βοηθητικές ενέργειες των εισηγητών ήταν περισσότερες από ότι 

επιθυμούσε, «…Κατά τη γνώμη μου θα μπορούσα οι δάσκαλοι να ερχόντουσαν σε κάποιον 

μόνο όταν χρειαζόταν βοήθεια…» 

 

Έντυπη αξιολόγηση των εργαστηρίων «Δημιούργησε τη δική σου Ψηφιακή Αφήγηση 

Ι & ΙΙ» -Ερωτηθέντες: Κηδεμόνες των συμμετεχόντων 

 

Η συνολική εικόνα των απαντήσεων φανερώνει ότι οι κηδεμόνες είχαν θετική στάση 

απέναντι στον τρόπο διεξαγωγής και στην αποτελεσματικότητα του εργαστηρίου που 

αξιολόγησαν (Ι και ΙΙ). Σε καμία από τις επτά θετικά διατυπωμένες προτάσεις δεν δόθηκε 

αρνητική, απόλυτα αρνητική ή ουδέτερη τοποθέτηση - απάντηση.  Πιο συγκεκριμένα, όλοι 

απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα με τις διατυπώσεις ότι ο χώρος διεξαγωγής του 

εργαστηρίου ήταν κατάλληλος και το προσωπικό εξυπηρετικό (Μ.Ο.:5). Χαρακτήρισαν το 

εργαστήριο οργανωμένο και ενδιαφέρον και τον διαθέσιμο εξοπλισμό επαρκή (Μ.Ο.: 

4,95). Οι κηδεμόνες θεώρησαν ότι τα παιδιά τους έμειναν ευχαριστημένα (Μ.Ο.: 4,95) και 

ότι η συμμετοχή των παιδιών στο εργαστήριο βελτίωσε τη μουσειακή μάθηση και εμπειρία 

τω τελευταίων (Μ.Ο: 4,89). Τρεις γονείς δεν τοποθετήθηκαν σχετικά με τη διατύπωση: 

«Το εργαστήριο βελτίωσε τη μουσειακή μάθηση και εμπειρία των παιδιών» (αποχή 

μεγαλύτερη από κάθε άλλη ερώτηση-διατύπωση). Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται σε 

απροθυμία τους να δηλώσουν κάποια απάντηση ή στο γεγονός ότι η πρόταση ήταν 
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τελευταία στη λίστα και ενδεχομένως να ξέχασαν να την απαντήσουν δεδομένου ότι 

πολλοί από τους κηδεμόνες βιάζονταν να φύγουν από τον χώρο διεξαγωγής του 

εργαστηρίου καθώς είχε φτάσει ήδη μεσημέρι. 

  Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά οι  απαντήσεις των 

κηδεμόνων των εφήβων που παρατηρούσαν τα εργαστήρια δημιουργίας ψηφιακής 

αφήγησης με την αξιοποίηση των τεχνολογιών AR και VR.  

Πίνακας 8: Απαντήσεις των κηδεμόνων σχετικά με το πόσο οργανωμένο τους φάνηκε το εργαστήριο 

 Απάντησαν 

(Δεν 

Απάντησαν) 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

(5) 

Συμφωνώ 

(4) 

Ούτε 

συμφωνώ/ ούτε 

διαφωνώ (3) 

Διαφωνώ 

(2) 

Διαφωνώ 

Έντονα 

(1) 

 

Μ.Ο. 

Το εργαστήριο 

ήταν 

οργανωμένο- 

δομημένο 

20 (1) 19 1 0 0 0 4,95 

 95% 5% 0% 0% 0% 

 

Πίνακας 9: Απαντήσεις των κηδεμόνων σχετικά με το πόσο ενδιαφέρον τους φάνηκε το εργαστήριο 

 Απάντησαν 

(Δεν 

Απάντησαν) 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

(5) 

Συμφωνώ 

(4) 

Ούτε 

συμφωνώ/ ούτε 

διαφωνώ (3) 

Διαφωνώ 

(2) 

Διαφωνώ 

Έντονα 

(1) 

 

Μ.Ο. 

Το περιεχόμενο 

του 

εργαστηρίου 

ήταν 

ενδιαφέρον 

19 (2) 18 1 0 0 0 4,947 

94,74% 5,26% 0% 0% 0% 

 

Πίνακας 10: Απαντήσεις των κηδεμόνων σχετικά με το κατά πόσο ο χώρος διεξαγωγής ήταν κατάλληλος 

 
Απάντησαν 

(Δεν 

Απάντησαν) 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

(5) 

Συμφωνώ 

(4) 

Ούτε 

συμφωνώ/ ούτε 

διαφωνώ (3) 

Διαφωνώ 

(2) 

Διαφωνώ 

Έντονα 

(1) 

 

Μ.Ο. 

Ο χώρος ήταν 

κατάλληλος 

20 (1) 

20 0 0 0 0 

5 

100% 0% 0% 0% 0% 

 

Πίνακας 11: Απαντήσεις των κηδεμόνων σχετικά με το αν ο εξοπλισμός ήταν επαρκής 

 Απάντησαν 

(Δεν 

Απάντησαν) 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

(5) 

Συμφωνώ 

(4) 

Ούτε 

συμφωνώ/ ούτε 

διαφωνώ (3) 

Διαφωνώ 

(2) 

Διαφωνώ 

Έντονα 

(1) 

 

Μ.Ο. 

Ο εξοπλισμός 

ήταν επαρκής 

20 (1) 19 1 0 0 0 4,95 

 95% 5% 0% 0% 0% 
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Πίνακας 12: Απαντήσεις των κηδεμόνων σχετικά με το αν τα παιδιά τους έμειναν ικανοποιημένα 

 
Απάντησαν 

(Δεν 

Απάντησαν) 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

(5) 

Συμφωνώ 

(4) 

Ούτε 

συμφωνώ/ ούτε 

διαφωνώ (3) 

Διαφωνώ 

(2) 

Διαφωνώ 

Έντονα 

(1) 

 

Μ.Ο. 

Τα παιδιά 

έμειναν 

ευχαριστημένα 

20 (1) 

19 1 0 0 0 

4,95 

95% 5% 0% 0% 0% 

 

Πίνακας 13: Απαντήσεις των κηδεμόνων σχετικά με αν το προσωπικό του Ιδρύματος ήταν εξυπηρετικό 

 
Απάντησαν 

(Δεν 

Απάντησαν) 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

(5) 

Συμφωνώ 

(4) 

Ούτε 

συμφωνώ/ ούτε 

διαφωνώ (3) 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Έντονα 

(1) 

 

Μ.Ο. 

Το προσωπικό 

του Ιδρύματος 

ήταν 
εξυπηρετικό 

20 (1) 

20 0 0 0 0 

5 

100% 0% 0% 0% 0% 

 

Πίνακας 14: Απαντήσεις των κηδεμόνων σχετικά με τον θεωρούν ότι το εργαστήριο βελτίωσε τη μουσειακή μάθηση 
και εμπειρία των παιδιών τους 

 
Απάντησαν 

(Δεν 

Απάντησαν) 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

(5) 

Συμφωνώ 

(4) 

Ούτε 

συμφωνώ/ ούτε 

διαφωνώ (3) 

Διαφωνώ 

(2) 

Διαφωνώ 

Έντονα 

(1) 

Μ.Ο. 

Το εργαστήριο 

βελτίωσε τη 

μουσειακή 

μάθηση και 

εμπειρία των 

παιδιών 

18 (3) 

16 2 0 0 0 

4,89 

88,89% 11,11% 0% 0% 0% 

 

Ποιοτικά σχόλια σχετικά με τα εργαστήρια 

Στο συγκεκριμένο κομμάτι του ερωτηματολογίου δεν συλλέχθηκαν επαρκή δεδομένα, 

καθώς μόνο έξι από τους εικοσιένας κηδεμόνες έγραψαν κάποιο σχόλιο, γεγονός που 

οφείλεται στο περασμένο της ώρας και στο ότι φαίνονταν βιαστικοί. Τα σχόλια που 

συγκεντρώθηκαν ομαδοποιήθηκαν σε δύο κατηγορίες η μία με τίτλο «Όλα άρτια-θετική 

εμπειρία», όπου και συγκεντρώθηκε και η πλειοψηφία των σχολίων (επτά στον αριθμό) 

και η δεύτερη με τίτλο «Βελτιωτικές προτάσεις» όπου καταγράφηκαν δύο σχετικά σχόλια.  

Ακολουθούν κάποια από τα σχόλια της πρώτης κατηγορίας γραμμένα αυτολεξεί: 

«ΑΡΙΣΤΑ ΟΛΑ!», «Τα τελευταία τρία χρόνια ο γιος μου παρακολουθεί τα εργαστήρια 

αποκομίζοντας τις καλύτερες εμπειρίες!», «Εξαιρετικό σαν ιδέα και σαν υλοποίηση. 
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Ευχόμαστε να συνεχίσετε!». Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να αναφερθεί το σχόλιο μιας 

μητέρας η οποία εγραψε: «Είναι σημαντικό για τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τη χρήση 

της τεχνολογίας και για άλλους σκοπούς πλην της ψυχαγωγίας.», τοποθέτηση η οποία 

δηλώνει την αναγνώριση της εκπαιδευτικής (πέραν της ψυχαγωγικής) διάστασης στην 

χρήση της τεχνολογίας της μεικτής πραγματικότητας από την ίδια. Τα σχόλια εντάχθηκαν 

στην δεύτερη κατηγορία και αφορούσαν προτάσεις για βελτίωση στο μέλλον είναι τα εξής: 

«Θα ήταν καλό να διευρύνετε τις δραστηριότητές σας σε πιο ευρύ κοινό και να 

προσπαθήσετε να ανοιχτείτε περισσότερο. Σας ευχαριστώ.», «Πρόταση για παρόμοια 

προγράμματα -εργαστήρια μεγαλύτερης διάρκειας (π.χ. 3 μηνών)». 

Σύνοψη 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι οι δύο υποθέσεις της παρούσας 

έρευνας επιβεβαιώθηκαν. Η εμπειρία ψυχαγωγίας που προσφέρει η χρήση των τεχνολογιών 

AR και VR φαίνεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην εμπειρία των επισκεπτών. Το 

παραπάνω διαπιστώθηκε και από την ανάλυση της λεκτικής και μη επικοινωνίας των 

συμμετεχόντων βάσει των πληροφοριών που κατέγραψε ο ερευνητής αλλά και βάσει των 

γραπτών απαντήσεων των συμμετεχόντων στα ερωτηματολόγια, καθώς σχεδόν όλες οι 

κριτικές ήταν θετικά διακείμενες προς τη χρήση των τεχνολογιών AR και VR. Από την 

ανάλυση περιεχομένου που προηγήθηκε φαίνεται επίσης ότι η συμμετοχή στο εργαστήριο 

δημιουργίας μετα-αντικειμένων έχει θετικό αντίκτυπο στην εμπειρία των επισκεπτών. 

Κεφάλαιο 4: Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 

Συζήτηση 
 

Οι ψηφιακές εφαρμογές μικτής πραγματικότητας αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης 

κοινωνικής αλλαγής προς μια παγκόσμια κοινωνία της πληροφορίας (Kesim & Ozarslan, 
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2012). Η τάση στις ψηφιακές τεχνολογίες σήμερα είναι να παρέχονται εργαλεία και 

εφαρμογές που ενδυναμώνουν τους τελικούς χρήστες (Νικονάνου κ.ά., 2015, σ. 237). Με 

άλλα λόγια, δίνουν στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να σχεδιάσουν, να 

τροποποιήσουν, να επεκτείνουν, να εξελίξουν και να μοιραστούν τις εφαρμογές που έχουν 

οι ίδιοι κατασκευάσει (Fischer, 2009). Η τάση αυτή φαίνεται να κατακτά όλο και 

περισσότερο έδαφος σε μουσειακούς χώρους βιβλιοθήκες και χώρους πολιτισμικής 

κληρονομιάς. Ο σχεδιασμός κατάλληλων δραστηριοτήτων που θα επιτρέπουν στους 

μουσειοπαιδαγωγούς να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των τεχνολογιών αυτών, 

παρεμβαίνοντας όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, δημιουργώντας νέους τρόπους προσέγγισης 

των πολιτισμικών αντικειμένων και εμπλουτίζοντας την μουσειακή εμπειρία των 

επισκεπτών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός. Ο χώρος διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, ο 

εκθεσιακός χώρος της Ωνασείου Βιβλιοθήκης αποτελεί ένα παράδειγμα προσπάθειας 

εφαρμογής των παραπάνω.  Η σύνδεση των νέων τεχνολογιών με τα υλιστικά αντικείμενα 

ενός μουσείου πρέπει να είναι τέτοια ώστε η παρεχόμενη εμπειρία του επισκέπτη να 

ενισχύεται, να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του, αλλά παράλληλα να μην επηρεάζει 

αρνητικά τα εκθέματα. Το παραπάνω φαίνεται να επιτεύχθηκε στην περίπτωση της 

αξιοποίησης των τεχνολογιών AR και VR μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων εφαρμογών 

στον εκθεσιακό χώρο της Ωνασείου Βιβλιοθήκης. 

Tα συμμετοχικά πρότζεκτ της Ωνασείου βιβλιοθήκης με τίτλο «Δημιούργησε τη 

δική σου ψηφιακή αφήγηση Ι και ΙΙ» αντίστοιχα, φαίνεται να προήγαγαν πολλαπλών 

κατευθύνσεων εμπειρίες περιεχομένου. Το Ίδρυμα φάνηκε να λειτούργησε 

αποτελεσματικά ως «πλατφόρμα» (όπως αναφέρει ο Simon στο έργο του (2010)), που 

συνδέει διαφορετικούς χρήστες που ενεργούν ταυτόχρονα ως δημιουργοί, διανομείς, 

καταναλωτές και κριτικοί περιεχομένου, ενώ την ίδια στιγμή μπορούν να συνεργάζονται- 

συνδέονται μεταξύ τους. Το Ίδρυμα παρείχε την ευκαιρία στους εφήβους να συμμετέχουν 
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σε μία διαφορετική ομαδική εμπειρία συμπαραγωγής, δηλώνοντας έτσι εμπιστοσύνη στις 

ικανότητες των επισκεπτών του (Simon, 2010). Όπως προαναφέρθηκε, οι 

Csikszentmihalyi και Hermanson (1995), υποστηρίζουν ότι η μάθηση βρίσκεται σε άμεση 

συνάρτηση με τις καταστάσεις εκείνες στις οποίες το άτομο “προκαλείται” να κάνει κάτι 

πέραν της συνηθισμένης εμπειρίας του ή των ικανοτήτων του.  

Οι θετικές δημιουργικές εμπειρίες οδηγούν σε αυξημένο ενδιαφέρον διατηρώντας 

τα επίπεδα επιμονής και προσήλωσης στη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα 

(Csikszentmihalyi, 1990). Η εμπειρία της συμμετοχής στα εργαστήρια της βιβλιοθήκης 

κρίθηκε ως θετική και πέτυχε να διατηρήσει το ενδιαφέρον σχεδόν όλων των 

συμμετεχόντων σε υψηλά επίπεδα. Επίσης, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες έδειξαν επιμονή 

και προσήλωση κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Η αρχική πρόκληση δόθηκε με 

ένα διαδραστικό έκθεμα στην οθόνη αφής των τάμπλετ που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

φάση της ξενάγησης (πίνακες του Θ. Πουλάκη και «Ο κοιμώμενος Λέων»).  Το παραπάνω 

προκάλεσε στους επισκέπτες την ανάπτυξη προσωπικό ενδιαφέροντος για τα εκθέματα και 

στη συνέχεια το εργαστήριο τους προσέφερε ευκαιρία για συμμετοχή (αισθητική, 

διανοητική, συναισθηματική), όπως αναφέρει στο βιβλίο της η Νικονάνου (2015). 

Συνεπώς μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η συμμετοχή στα εργαστήρια έδωσε το έναυσμα 

για να προκληθεί μία «κατάσταση ροής» στους περισσότερους συμμετέχοντες. Όπως 

αναφέρεται στην βιβλιογραφία της συγκεκριμένης θεωρίας. προκειμένου να διατηρηθεί η 

«κατάσταση ροής», το άτομο πρέπει διαρκώς να ανανεώνει το ενδιαφέρον του, ώστε να μη 

νιώσει ανία ή ενόχληση από μια δραστηριότητα (Csıkszentmihályi, 1975). Όπως 

προαναφέρθηκε, για να προκληθεί μία «κατάσταση ροής», οι προκλήσεις που θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει το άτομο θα πρέπει να είναι ισότιμες των ικανοτήτων του, αλλιώς είτε θα 

βαρεθεί είτε θα αγχωθεί. Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι ένα μικρό ποσοστό των 

συμμετεχόντων αισθάνθηκαν ενοχλημένοι από την αδυναμία τους να ακολουθήσουν τα 
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σταδιακά αυξανόμενης δυσκολίας βήματα δημιουργίας της ψηφιακής αφήγησης, το οποίο 

ήταν πηγή δυσαρέσκειας και αποτέλεσε αιτία να μην υπάρξουν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθεί η κατάσταση της «ροής». 

Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η πρόβλεψη που τόλμησε να 

κάνει ο  Azuma στο έργο του (2015), υποστηρίζοντας ότι μακροπρόθεσμα, μία από τις  

σημαντικότερα πεδία εφαρμογής των τεχνολογιών MR και AR στην εκπαιδευτική 

διαδικασία θα είναι αυτή της ψηφιακής αφήγησης φαίνεται να επιβεβαιώνεται στην 

περίπτωση των εργαστηρίων της Ωνασείου Βιβλιοθήκης. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο 

Fisher (2008), οι εξελιγμένες μορφές ψηφιακής αφήγησης, με χρήση διαδραστικών 

στοιχείων (τα οποία παρέχονται με την αξιοποίηση των MR τεχνολογιών), επιτρέπουν την 

ενεργό συμμετοχή του επισκέπτη του μουσείου στη δημιουργία των δικών τους 

προσωπικών ιστοριών εντάσσοντας τις δικές τους ερμηνείες και οπτικές. Οι 

συμμετέχοντες στα εργαστήρια της Ωνασείου Βιβλιοθήκης κατάφεραν μέσω της 

εκμάθησης της χρήσης των λογισμικών προγραμμάτων να δημιουργήσουν μόνοι τους τη 

δική τους προσωπική ψηφιακή αφήγηση έχοντας ελευθερία κινήσεων καθώς και ελευθερία 

επιλογής των ποιοτικών χαρακτηριστικών και του περιεχομένου της γεγονός που 

συνέβαλλε στην ενίσχυση του αισθήματος ευθύνης και της αίσθησης της κυριότητας 

(sense of ownership) για το παραγόμενο έργο, στοιχεία άκρως σημαντικά κατά τους Blau 

και Caspi (2009).  

Η συμμετοχή των εφήβων στα δύο εργαστήρια της Ωνασείου βιβλιοθήκης 

κατάφερε να δώσει ενεργητικό ρόλο στους συμμετέχοντες επισκέπτες και φάνηκε 

λειτούργησε θετικά στη διαμόρφωση της μουσειακής τους εμπειρίας, ωστόσο τα 

παραγόμενα μετα-αντικείμενα δεν είχαν την ελάχιστη απαιτούμενη ποιότητα ώστε να 

μπορούν να αξιοποιηθούν από τη βιβλιοθήκη στο μέλλον (όπως συμβαίνει και με την 
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πλειοψηφία των μετα-αντικειμένων που δημιουργούνται σε παρόμοια εργαστήρια, γεγονός 

που υπογραμμίστηκε κατά την ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας).  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι πολλά από τα σχόλια και κάποιες από τις 

προτάσεις που έκαναν οι συμμετέχοντες έφηβοι και κηδεμόνες αυτών (παρατηρητές)  

αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εργαστηρίων λήφθηκαν σοβαρά υπόψη από τον 

φορέα διεξαγωγής του προγράμματος.  Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση προέβη σε 

υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος υλοποιώντας ένα αντίστοιχο πρόγραμμα 

μεγαλύτερης διάρκειας καλώντας σχολεία της Αττικής (διευρυμένο κοινό). Πιο 

συγκεκριμένα, ο κάθε κύκλος εργαστηρίων θα ολοκληρωνόταν με την διεξαγωγή 

τεσσάρων συναντήσεων διάρκειας τριών ωρών η καθεμία (αντί της μίας τρίωρης όπως 

έγινε το 2019) κάποιες από τις συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ωνάσειο 

Βιβλιοθήκη, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και στον χώρο των σχολείων. Το Σάββατο 

στις 14 Μαρτίου 2020 ήταν προγραμματισμένο να γίνει η παρουσίαση των ψηφιακών 

έργων των σχολείων στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν 

πραγματοποιήθηκε λόγω των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση 

της πανδημία του νέου κορονοϊού. 

Περιορισμοί της παρούσας έρευνας 
 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης και πιο συγκεκριμένα μια πιλοτική 

εφαρμογή, γεγονός που σημαίνει ότι το μέγεθος του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

μικρό και τα συμπεράσματα που προέκυψαν μπορούν να βοηθήσουν απλά στην βελτίωση 

της διεξαγωγής του συγκεκριμένου εργαστηρίου, μη μπορώντας να  συνδράμουν σε μια 

προσπάθεια ορισμού των βασικών κατευθυντήριων γραμμών για μια αποτελεσματική 

εφαρμογή μεθόδων για την διεξαγωγή εργαστηρίων βελτίωσης της μουσειακής εμπειρίας. 

Επομένως, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν κι ίσως μπορούν να θεωρηθούν 
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επισφαλή.  Στο μέλλον ωστόσο, έπειτα από την πραγματοποίηση των διορθωτικών 

αλλαγών, που προτάθηκαν για τη βελτίωση του τρόπου διεξαγωγής κυρίως του 

εργαστηρίου, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια νέα έρευνα, η οποία θα περιλαμβάνει 

μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων και ίσως ερωτήσεις για τη διερεύνηση των γενικών 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επίσης, σκόπιμο θα ήταν να διενεργηθούν και ημι-

δομημένες συνεντεύξεις, ώστε οι έφηβοι να μπορούν να εκφραστούν καλύτερα. 

Πιθανές περιοχές αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας- 

Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 
 

Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας προτείνεται να αξιοποιηθούν για την καλύτερη 

αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στον χώρο 

της μουσειακής εκπαίδευσης και κατ΄ επέκταση και σε άλλα περιβάλλοντα άτυπης 

μάθησης. Η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει πηγή γνώσης και να βοηθήσει 

μουσειοπαιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς και μη να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατότητες 

των εφαρμογών AR και VR για την ενίσχυση της μουσειακής εμπειρίας. Ωστόσο, η  

παρούσα μελέτη μπορεί να παράσχει μόνο υποκειμενικά ευρήματα σχετικά με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα, για τον λόγο αυτό προτείνεται η διεύρυνση της παρούσας 

έρευνας με μελλοντικές,  οι οποίες θα περιλαμβάνουν ομάδες ελέγχου (και πειραματικές) 

ώστε να κατανοηθούν καλύτερα οι δυνατότητες των εφαρμογών AR και VR αναφορικά με 

την ενίσχυση ή όχι των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα, η δοκιμή 

διαφορετικών ψηφιακών εφαρμογών σε εργαστηριακές συνθήκες θα μπορούσε να 

προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τους χρόνους κατάκτησης της γνώσης και την 

πραγματική συμπεριφορά και τα συναισθήματα των χρηστών.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν, παρά τους περιορισμούς 

που αναφέρθηκαν, να αξιοποιηθούν στο να διασαφηνιστεί για το αν οι 

τεχνολογίες AR και VR είναι ικανές να ενισχύσουν και να δημιουργήσουν μια ιδανική 
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εμπειρία ξενάγησης και να συμβάλλουν στο να ενισχύσουν την επιθυμία των επισκεπτών 

να ξαναεπισκεφτούν τον μουσειακό χώρο σε μελλοντικό χρόνο. Συνεπώς τα 

αποτελέσματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με απώτερο σκοπό τον επαναπροσδιορισμό 

και την ποιοτική αναβάθμιση των ξεναγήσεων και των εργαστηρίων δημιουργίας μετα-

αντικειμένων σε διαφορετικούς προορισμούς πολιτισμικής κληρονομιάς, εσωτερικούς  και 

μη, συμβάλλοντας στη βελτίωση της τουριστικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας, στην 

ανάδειξη νέων τουριστικών προορισμών και συνεπώς στην ανάπτυξη της τουριστικής 

βιομηχανίας. 
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