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ΤΟ ΕΡΓΟ MUSELEARN: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ
ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
∆ηµήτριος Κοσµόπουλος
∆ΕΠ, Πανεπιστήµιο Πατρών

Αντώνης Αργυρός,

Ερευνητής, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ιωάννης Λαδάς

Ερευνητής, ∆ιάδραση ΟΕ

Ελένη Νοµικού

Ερευνήτρια, Μουσείο Ηρακλειδών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα µουσεία αποτελούν διαχρονικά ίσως τους σηµαντικότερους οργανισµούς για τη διαφύλαξη
και προβολή της παγκόσµιας πολιτισµικής κληρονοµιάς και εξαιρετικά σηµαντικούς φορείς εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Παρά τις σηµαντικές εξελίξεις στην επιστήµη της µουσειολογίας και
τους νέους τρόπους οργάνωσης, στα µουσεία συνήθως εφαρµόζονται οι παραδοσιακοί, γραµµικοί, µη διαδραστικοί τρόποι παρουσίασης των εκθεµάτων και εποπτικού υλικού, π.χ. ακουστική
ξενάγηση ή κωδικοί QR που παραπέµπουν σε στατική πληροφορία. Πρόσφατα έχουν αρχίσει να
αξιοποιούνται σύγχρονες διαδραστικές πολυµεσικές τεχνολογίες, που όµως απαιτούν σηµαντική
επένδυση από την πλευρά του µουσείου και συχνά έχουν περιορισµούς στην έκταση του υλικού
αλλά και στο πλήθος των ανθρώπων που µπορούν να τα επισκεφθούν. Επίσης για την πλειονότητα των µουσείων δεν είναι σαφές πόσο ικανοποιηµένοι είναι κάθε φορά οι επισκέπτες, πόσο τους
ενδιέφεραν τα εκθέµατα, το πρόσθετο ψηφιακό περιεχόµενο και ο τρόπος που παρουσιάζονται.
Αντικείµενο του έργου ΜuseLearn είναι η ανάπτυξη πρότυπου συστήµατος ξενάγησης σε µουσείο για κινητές συσκευές που θα παρέχει προσωποποιηµένο πρόσθετο περιεχόµενο αξιοποιώντας τεχνικές εντοπισµού εκθεµάτων και παρακολούθησης επισκεπτών. Τελικό αποτέλεσµα
θα είναι η αύξηση της ικανοποίησης των επισκεπτών και της επισκεψιµότητας του µουσείου.
Οι επιµέρους στόχοι είναι: α)Υλοποίηση µιας υπηρεσίας που θα εντοπίζει το έκθεµα που βλέπει ο επισκέπτης και δίνει πρόσβαση σε πρόσθετο ψηφιακό υλικό, µε έµφαση σε πολυµέσα και
τρισδιάστατες αναπαραστάσεις επαυξηµένης πραγµατικότητας, προσαρµοσµένο στις ιδιαίτερες
προτιµήσεις τους. β)Υλοποίηση µιας υπηρεσίας που θα επιτρέπει στο µουσείο να παρακολουθεί
µε αντικειµενικό και αυτόµατο τρόπο την συµπεριφορά του επισκέπτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αλλά και τον αντίκτυπο της παρεχόµενης ψηφιακής πληροφορίας, έτσι ώστε να µπορεί να
προσαρµόσει περαιτέρω την πληροφορία στις ανάγκες και απαιτήσεις του χρήστη δηµιουργώντας δυνητικά έναν ενάρετο κύκλο θετικής ανατροφοδότησης. γ)Η ανάπτυξη ενός πρότυπου συστήµατος ξενάγησης, το οποίο θα µπορεί να διεισδύσει δυναµικά στην παγκόσµια αγορά mobile
πολιτιστικών εφαρµογών, λόγω των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του σε σχέση µε τα κλασσικά
(αύξηση ικανοποίησης επισκέπτη, µικρό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας). δ)Η ανάπτυξη
ενός συστήµατος ξενάγησης που θα αυξάνει την ικανοποίηση του χρήστη από την επίσκεψη στο
µουσείο και θα αυξάνει µακροπρόθεσµα την επισκεψιµότητα σε αυτό. Η ικανοποίηση των στόχων αυτών θα τεκµηριωθεί κατά τη περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας µε την αισθητή αύξηση
της ικανοποίησης και της διάρκειας παραµονής στο µουσείο. ε)∆ιάχυση των αποτελεσµάτων
του έργου µε στόχο τη διαφήµιση των ωφελειών και απώτερο σκοπό την αντικατάσταση του
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τρέχοντος ξεπερασµένου µοντέλου παροχής περιεχοµένου σε επισκέπτες µουσείων. Οι οµάδες
– στόχοι είναι: ∆ιοίκηση και επιµελητές µουσείων, επισκέπτες και ευρύ κοινό, ερευνητές, εταιρείες στο χώρο του πολιτισµού. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην οικονοµική ελκυστικότητα και
βιωσιµότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ανάµεσα στους βασικούς στόχους του MuseLearn
είναι (α) ο απαιτούµενος εξοπλισµός από την πλευρά του µουσείου να περιορίζεται στο ασύρµατο
δίκτυο και στον εξυπηρετητή που θα κάνει την επεξεργασία/αποθήκευση και (β) από την πλευρά
των χρηστών η προβολή του περιεχοµένου να µπορεί να γίνεται µέσα από φθηνές φορητές συσκευές όπως ταµπλέτες ή έξυπνα κινητά τηλέφωνα µέσω εγκατάστασης της αντίστοιχης εφαρµογής µε λογικό κόστος.

ΤΕΧΝΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
Αλέξανδρος Τενεκετζής

Μεταδιδάκτορας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Γιώργος Καρυδάκης

Μέλος ∆ΕΠ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η χρήση της τεχνολογίας και των επιστηµονικών ανακαλύψεων ήταν πάντοτε κοµβικής σηµασίας για την εξέλιξη και πρόοδο των τεχνών ήδη από τους αρχαίους χρόνους. Οι λύσεις που
προσέφερε και προσφέρει και οι δυνατότητες που κάθε φορά ανοίγει η τεχνολογία στο πεδίο
των τεχνών έχαιρε εκτίµησης και αξιοποιήθηκε από τους καλλιτέχνες όλων των εποχών και
συνέβαλε σε νέα εικαστικά αποτελέσµατα όχι µόνο σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε στυλιστικό
και µορφολογικό. Ιδιαίτερα βέβαια µετά την βιοµηχανική επανάσταση και ειδικά από τις αρχές
του 20ου αιώνα η τεχνολογία άρχισε να αποτελεί και η ίδια θέµα διαπραγµάτευσης µέσα στα
καλλιτεχνικά έργα. Τα τελευταία βέβαια χρόνια προστέθηκε ακόµα µια προοπτική αξιοποίησης
της τεχνολογίας, αυτή της προβολής και παρουσίασης του καλλιτεχνικών δηµιουργιών – µε
πολλές φυσικά δυνατότητες αλλά και παγίδες. Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει τη χρήση και
την επίδραση των νέων ψηφιακών εργαλείων σε περιόδους κρίσης όπως η δική µας, που µεταλλάσουν τον χώρο θέασης των πολιτισµικών αντικειµένων και διαµορφώνουν έναν διαφορετικό ορίζοντας υποδοχής τους, καθώς από τον δηµόσιο χώρο του µουσείου µεταφερόµαστε
στον ιδιωτικό χώρο της οικίας ή µιας αίθουσας διδασκαλίας που παράλληλα όµως ξαναγίνεται
δηµόσιος και παγκόσµιος µέσω του διαδικτύου. Στο διαδικτυακό µοντέλο ο επισκέπτης µπορεί µέσω του ηλεκτρονικού του υπολογιστή να επισκεφθεί το µουσείο και να προσπελάσει
οποιοδήποτε πολιτιστικό απόθεµα (υλικό ή άυλο), να περιηγηθεί σε εκθέσεις, να περιπλανηθεί ανάµεσα στα εκθέµατα – ακόµα και σε αυτά που βρίσκονται στην αποθήκη – να ακούσει
και να διαβάσει αρχειακό και ηχητικό υλικό που διαφορετικά θα ήταν απροσπέλαστο. Εδώ θα
εξετάσουµε τις νέες δυνατότητες για τους πολιτιστικούς οργανισµούς, τις νέες δεξιότητες των
ανθρώπων τους, τους τρόπους και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που τα παραπάνω µπορούν να γίνουν πράξη, σύµφωνα και µε τους όρους για µια βιώσιµη ανάπτυξη, αλλά και τους
κινδύνους που ελλοχεύει η νέα πραγµατικότητα, κινδύνους διολίσθησης σε µια µονοδιάστατη
προσέγγιση του ανθρώπινου πολιτισµού.

Πρόγραµµα
συνεδρίου

ΠΕΜΠΤΗ
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ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

19:30

ΕΝΑΡΞΗ

19:30-20:00

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

20:00-20:20

Εναρκτήρια Οµιλία Πρυτάνισσα Πανεπιστηµίου Αιγαίου,
Καθηγήτρια, Χρυσή Βιτσιλάκη

20:20-20:40

«Οι Κοινωνικές Επιστήµες Σήµερα», Κοσµήτορας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστηµών, Καθηγητής, Νικόλαος Ναγόπουλος

20:40-21:30

«Πολιτιστικό ∆ρώµενο», ∆ιαπολιτισµική Χορωδία Ενηλίκων CANTAλαλούν
µε τραγούδια από όλο τον κόσµο
Θα ακολουθήσει µπουφές στο φουαγιέ του ∆ηµοτικού Θεάτρου
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγµατοποιηθεί Έκθεση µε θέµα «Κάτω από τους
κυβόλιθους. Εκθέτοντας τον Μάη του ΄68», από τους φοιτητές της κατεύθυνσης
Μουσειολογίας του ΠΜΣ "Πολιτισµική Πληροφορική", προπτυχιακούς φοιτητές και το
Εργαστήριο Μουσειολογίας του τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.

Παράλληλα, θα πραγµατοποιηθούν οι δράσεις
• Έκθεση σκίτσων «Βάλτους Χ - Ο µαύρος Χάρτης της Αθήνας»
• Προβολή ντοκιµαντέρ των µεταπτυχιακών φοιτητών-τριών της κατεύθυνσης του
Ντοκιµαντέρ του Τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, µε τίτλο
"Πεντάγραµµα Αντίστασης"
• Έκθεση & έρευνα βασισµένη στην Τέχνη µε τίτλο «Γυναίκα: Μητέρα-Εταίρα/
Εργάτρια/∆ούλα-Νοσταλγικός Εαυτός, ∆ιαλεκτικές Ανδρικές Εν-Εικονίσεις»
Μέρος των εργασιών του συνεδρίου προβλέπεται να αναµεταδοθεί απευθείας στο διαδίκτυο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 Ιουνίου 2019
09:00-09:30

ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 1
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 1.1. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (ΚΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ)
Κοινωνική οικονοµία, κοινωνική επιχειρηµατικότητα, συνεργατικά δίκτυα
Προεδρεύων: Θανάσης Κίζος
09:30-09:45

Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα την εποχή
της οικονοµικής κρίσης.
Ταξιάρχης Βουγλάνης

09:45-10:00

Policies promoting Social and Sharing Economies in Mediterranean
European Economic Area (MED EEA); a literature review focusing on youth
unemployment and NEETs
Athina Avagianou, Sofia Karampela, Theodoros Iosifides, Thanasis Kizos,
Ioannis Pissourios

10:00-10:15

Στάσεις και αντιλήψεις µελών κινηµάτων για το ζήτηµα της ιδιωτικοποίησης
του νερού. Η περίπτωση του Βόλου και της Θεσσαλονίκης
Μαρία Λαγού, Μαρία Σηφάκη

10:15-11:00

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 1.2. ΑΙΘΟΥΣΑ Α (ΚΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ)
Νέοι, Λιτότητα και Κρίση
Προεδρεύουσα: Ευαγγελία Καλεράντε
09:30-09:45

Οι ρίζες των αντιµνηµονιακών κινητοποιήσεων: Η διαµαρτυρία στην Ελλάδα
στο πλαίσιο του αντι-παγκοσµιοποιητικού κύκλου διαµαρτυρίας
Νίκος Σερντεδάκις, Βασίλης Ρόγγας

09:45-10:00

Young people not in employment, education or training (NEET) in the
Mediterranean EU South: a study of the phenomenon for the recent crisis
Effie Emmanuil, Michalis Poulimas, Ioannis Papageorgiou,
Stelios Gialis
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14:30-14:45

Η θεωρία του Καρλ Πολάνυι περί Φασισµού και η επικαιρότητα των γραπτών
της δεκαετίας του 1930
Μαρία Μαρκαντωνάτου

14:45-15:00

Προσεγγίζοντας τον «αντινεοφιλελευθερισµό»: κριτική παρουσίαση από το
έργο του L. Wacquant
Κων/νος Τουρατζίδης

15:00-15:30

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 3.3. ΑΙΘΟΥΣΑ Β (ΚΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ)
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Προεδρεύων: Γεράσιµος Κουστουράκης
14:00-14:15

Η πειθαρχία ως µηχανισµός κοινωνικού ελέγχου: Απόψεις εκπαιδευτικών
∆ανάη Καραθανάση, Παγώνα Κιτσικούδη, Καλλιόπη Λαµπρινού,
Περσεφόνη Λούπου, Παναγιώτης Γιαβρίµης

14:15-14:30

Επιµήκυνση και εγκατάλειψη των σπουδών στη τριτοβάθµια εκπαίδευση: µια
εναλλακτική κοινωνιολογική προσέγγιση
∆ηµήτρης Σακκούλης, Άννα Ασηµάκη, Γεράσιµος Κουστουράκης

14:30-14:45

Κοινωνιολογική προσέγγιση των παιδαγωγικών πρακτικών που υλοποιούνται
για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών στις ∆ΥΕΠ: Μια µελέτη περίπτωσης
Αχροντούλα Λάγιου, Άννα Ασηµάκη, Γεράσιµος Κουστουράκης

14:45-15:00

Ανοιχτά ερµηνευτικά ρεπερτόρια σε µια διαδικασία διοµαδικής επικοινωνίας:
Η Έρευνα-∆ράση στη διαδικασία δηµοκρατικής παραγωγής λόγου"
Ευαγγελία Καλεράντε, Λέλα Γώγου

15:00-15:30

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 3.4. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (ΚΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ)
Κοινωνική Ιστορία και Εθνική Ταυτότητα
Προεδρεύων : Ευθύµιος Παπαταξιάρχης
14:00-14:15

∆ηµόσια ιστορία. Το παρελθόν ως διαρκές κοινωνικό και πολιτικό δια
Κώστας Μπέλσης

14:15-14:30

Μια σύγχρονη προσέγγιση της επιστήµης της Ιστορίας των Θρησκειών
Γεώργιος Γαϊτάνος

14:30-14:45

Ιστορίες ζωής και αρχεία στην κοινωνιολογική έρευνα: επανεξετάζοντας το
νοµαδικό υποκείµενο
Μαρία Ταµπούκου
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16:15-16:30

Πολιτιστικές Τεχνολογίες: Η περίπτωση του Αρχαιολογικού Μουσείου
Τρίπολης
Αγγελική Αντωνίου, Γιώργος Λέπουρας, Κώστας Βασιλάκης, Μανόλης
Γουάλλες, Νίκος Πλατής

16:30-16:45

Το έργο MuseLearn: Μοντελοποίηση επισκεπτών σε µουσεία µέσω τεχνητής
όρασης και µηχανικής µάθησης για την παροχή στοχευµένου περιεχοµένου
και παιχνιδιών επαυξηµένης πραγµατικότητας
∆ηµήτριος Κοσµόπουλος, Αντώνης Αργυρός, Ιωάννης Λαδάς, Ελένη
Νοµικού

16:45-17:00

Τέχνη, τεχνολογία και δηµόσιος χώρος
Αλέξανδρος Τενεκετζής, Γιώργος Καρυδάκης

17:00-17:30

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 4.3. ΑΙΘΟΥΣΑ Β (ΚΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ)
Χωρικές ∆ιαστάσεις της Κρίσης
Προεδρεύων: Στέλιος Γκιάλης
16:00-16:15

Η πρόσφατη ελληνική κρίση και ο «Νέος ∆ρόµος του Μεταξιού»: παγκόσµιες
αξιακές αλυσίδες στην πόλη-λιµάνι του Πειραιά
Γεώργιος Συκάς, ∆ηµήτρης Ψαρολόγος, Στέλιος Γκιάλης

16:15-16:30

Το σχέδιο δηµιουργίας Ειδικής Οικονοµικής Ζώνης στη Θράκη
Θεοφάνης Μαλκίδης

16:30-16:45

Η Προστιθέµενη Αξία των Γεωπολιτικών Αναπαραστάσεων και η
Νοηµατοδότηση του Μεσογειακού Χώρου
Ιωάννης Γεωργικόπουλος

16:45-17:00

Η Επιρροή του C. Moskos στην Ανάπτυξη της Στρατ. Κοινωνιολογίας
∆ηµήτριος Σµοκοβίτης

17:00-17:30

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 4.4. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (ΚΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ)
Εκπαιδευτικές πολιτικές και σχολικές πρακτικές
Προεδρεύουσα : Παρασκευή Πουλογιαννοπούλου
16:00-16:15

Το σχολείο µέσα στην κοινότητα –η κοινότητα µέσα από το σχολείο: µια νέα
παιδαγωγική προσέγγιση
Γεωργία Τσάγκου, Αλέξης Βασιλοµανωλάκης, Ειρήνη Σαµίου, Αναστασία
Ζήση

