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Ποιοι είμαςτε 
o Madgik, Τμιμα Πλθροφορικισ ΕΚΠΑ & Ε.Κ. Ακθνά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Ομάδα ψθφιακϊν αφθγιςεων 



Τι κάνουμε 
o Ψθφιακζσ Ιςτορίεσ ςε Μουςεία 
o Κλαςικι Προςζγγιςθ: Περιγραφι Εκκεμάτων (πινακίδεσ, audioguides) 

o  Ιςτορίεσ: Χαρακτιρεσ, Πλοκι, Πολυμζςα 

o  Ενϊνουν εκκζματα μαηί 

o  Αναδεικνφοντασ ςχζςεισ και ιςτορικό πλαίςιο 

Χαρακτηριστικό γλυπτό της 
περιόδου μετά τους 
Περσικούς Πολέμους. 
Συνδυάζει εύστοξα κίνηση, 
πλαστικότητα και 
σοβαρότητα στην έκφραση 
του προσώπου. Θεωρείται 
έργο του γλύπτη Κριτίου. 
Μάρμαρο από το νησί της 

Πάρου. 



Εφαρμογή δημιουργίασ ξεναγήςεων για μουςεία 



Ξενάγηςη ςτο μουςείο από το κινητό 



Ψηφιακή αφήγηςη 
  

«Τι να ςπουδάςω;»  
 

Η επιλογή των ςπουδών υπήρξε ανζκαθεν δφςκολη υπόθεςη… 
 

Ξεναγήσου ςτο πρϊτο πανεπιςτιμιο του 
ανεξάρτθτου ελλθνικοφ κράτουσ μζςα από τα μάτια 
ενόσ φοιτθτι του 1840! 

Διακζςιμθ 
ςτο 

Μουςείο 
Ιςτορίασ 



Στόχοσ 

o Να προςφζρουμε μια πλιρθ ξενάγθςθ  ςτο Μουςείο μζςα από μια 
διαφορετικι προςζγγιςθ - ιςτοριοκεντρικι και όχι εκκεματοκεντρικι 

o Να αναδείξουμε εκκζματα του Μουςείου από τα πρϊτα χρόνια τθσ 
ίδρυςθσ του Πανεπιςτθμίου 

oΝα δοκιμάςουμε τθν τεχνολογικι μασ προςζγγιςθ 

 



Μεθοδολογία 
o Επαναλθπτικόσ ςχεδιαςμόσ και αξιολόγθςθ 

o Προϊόν διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτο προςωπικό του 
Μουςείου Ιςτορίασ του ΕΚΠΑ και τθν ομάδα μασ: 
oΙςτορικοί 

oΜουςειολόγοι 

oΕικονογράφοσ – Ιςτοριογράφοσ 

oΤεχνολόγοι 

oΑξιολόγθςθ με επιςκζπτεσ 

 



Η ψηφιακή ξενάγηςη 
o Διαρκεί περίπου 45 λεπτά με 1 ϊρα 

o Συνδυάηει: 
o τθν ιςτορία ενόσ φανταςτικοφ χαρακτιρα, του 

Εμμανουιλ, που κζτει το γενικότερο ιςτορικό πλαίςιο 

o πλθροφορίεσ για τα επιλεγμζνα εκκζματα 

oΚακοδθγεί τον επιςκζπτθ από αίκουςα ςε αίκουςα 

o Προςφζρει επιλογζσ για επιπλζον πλθροφοριακό 
περιεχόμενο 



Αξιολόγηςη 
o 28 επιςκζπτεσ: 
o18 ενιλικεσ – 9 γυναίκεσ και 9 άντρεσ 

o10 παιδιά και ζφθβοι 

 

oΟι επιςκζπτεσ χρθςιμοποίθςαν τθν εφαρμογι 
για να περιθγθκοφν ελεφκερα ςτο Μουςείο 

oΑκολοφκθςε ςυνζντευξθ  

 



Αποτελζςματα  
Η εφαρμογι βοικθςε τουσ επιςκζπτεσ να... 

oΚατανοιςουν τθν εποχι και να αναγνωρίςουν 
διαχρονικά ςτοιχεία: 
oΠολιτικοκοινωνικό πλαίςιο 
oΦοιτθτικι ηωι (ακροατζσ, ςυνιςτϊντεσ) 
oΕπαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ 

 

oΝα αναγνωρίςουν ενδιαφζρουςεσ λεπτομζρειεσ 
για τα εκκζματα 

oΝα ανακτιςουν πλθροφορίεσ ςτο επικυμθτό 
επίπεδο λεπτομζρειασ: Επιλογζσ 

 
 



Αποτελζςματα 
Παρόλα αυτά... 

oΚάποιοι επιςκζπτεσ κα προτιμοφςαν διαφορετικι προςζγγιςθ: 
oΠλθροφοριοκεντρικι 

oΕκκεματοκεντρικι 

oΚθνφγι κθςαυροφ 
oΠεριςςότερθ «διάδραςθ» και ελευκερία κινιςεων ςτο χϊρο 

 

oΜια μόνο προςζγγιςθ δεν μπορεί να είναι κατάλλθλθ για όλουσ 
τουσ τφπουσ επιςκεπτϊν. 

 
 



Μια καλή ιςτορία για μουςείο - Προκλήςεισ 

Ιςτορία Μουςείο 
Οκόνθ Χϊροσ Συναιςκιματα 

Πλοκι 

Πλθροφορίεσ 
Επιςτθμονικι  
ακρίβεια 

Ατομικι 
Εμπειρία 

Ομαδικι 
Επίςκεψθ Ποιότθτα Κόςτοσ 

Ατομικό 
εγχείρθμα 

Ομαδικι 
προςπάκεια 



Σασ ευχαριςτϊ πολφ! 
 

o Ευχαριςτοφμε 
o τον διευκυντι του μουςείου, κ. Βαγγζλθ Παποφλια 

o το προςωπικό του μουςείου, κ.κ. Μυρςίνθ Πιχου, Φαίθ Τςίτου 

o το ςκιτςογράφο, κ. Πζτρο Χρθςτοφλια 

 

o Ερωτιςεισ; 


