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Περίληψη 

Αυτή η έκθεση απευθύνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που θέλουν να μεταφέρουν την καλή πρακτική της 
πρόκλησης «Crowddreaming: I giovani co-creano cultura digitale» (Οι νέοι συν-δημιουργούν Ψηφιακό 
Πολιτισμό) για τα ιταλικά σχολεία στο εθνικό τους πλαίσιο. Το έγγραφο περιέχει μια εισαγωγή στη Μέθοδο 
Crowddreaming, την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολείων από τις συμμετέχουσες χώρες και 
το επιχειρησιακό πλαίσιο για τη μεταφορά της ορθής πρακτικής. 
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Ο σκοπός αυτού του εγγράφου 

Το έργο "Crowddreaming Digital Culture" θα αναβαθμίσει τις καλές πρακτικές του διαγωνισμού 

"Crowddreaming: Youth co-create Digital Culture" για ιταλικά σχολεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Ο διαγωνισμός "Crowddreaming: Οι νέοι συν-δημιουργούν Ψηφιακό Πολιτισμό " προέκυψε από την 

προσπάθεια αναζήτησης μιας απάντησης στην ακόλουθη ερώτηση: "Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να 

βοηθήσουν τους νέους να αντιμετωπίσουν την εποχική πρόκληση της μετάδοσης της κυρίως ψηφιακής 

κουλτούρας τους;". 

 

Η χρήση του «εποχικού» επίθετου δεν είναι απολύτως ακατάλληλη. Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι μια πολύ 

πρόσφατη εφεύρεση της σύγχρονης εποχής μας. Μετασχηματίζουν κάθε πτυχή της κοινωνίας, του 

πολιτισμού και της οικονομίας του κόσμου με πρωτοφανή ταχύτητα. Ένας τέτοιος μετασχηματισμός 

υπονομεύει το αναλυτικό παράδειγμα που κυριάρχησε στον πολιτισμό της κοινωνίας μας για περισσότερους 

από τρεις αιώνες έως σήμερα. 

 

Μέχρι στιγμής, αυτή η διερευνητική έρευνα έχει δημιουργήσει τέσσερις εκδόσεις του διαγωνισμού στην 

Ιταλία και αρκετές αναθεωρήσεις της "Τέχνης του Crowddreaming" εξυπηρετούν τη μέθοδο αυτή. Ο 

διαγωνισμός έχει σχεδιαστεί και διαχειριστεί εφαρμόζοντας μια τέτοια μέθοδο και εμπνέεται από τα κριτήρια 

του στιγματικού παραδείγματος. 

 

Η επεξεργασία ενός πλαισίου μεταφοράς για την καλή πρακτική του διαγωνισμού "Crowddreaming: Οι νέοι 

συν-δημιουργούν Ψηφιακό Πολιτισμό " δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη γνώση του στιγματικού 

παραδείγματος, της μεθόδου λειτουργίας "Art of Crowddreaming" και των πρώτων πρωτότυπων εφαρμογών 

τους στις διάφορες εκδόσεις του ίδιου του διαγωνισμού. 

Επομένως, ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να περιγράψει: 

- το στιγματικό παράδειγμα · 

- το εννοιολογικό πλαίσιο "Ψηφιακό μνημείο" · 

- την επιχειρησιακή Μέθοδο "Η Τέχνη του Crowddreaming" και ορισμένα εργαλεία για τη συμμετοχή των 

νέων στη συν-δημιουργία της ψηφιακής κουλτούρας. 

- την καλή πρακτική "Crowddreaming: Οι νέοι συν-δημιουργούν Ψηφιακό Πολιτισμό" · 

- το επιχειρησιακό πλαίσιο για τη μεταφορά της καλής πρακτικής του διαγωνισμού "Crowddreaming: Οι νέοι 

συν-δημιουργούν Ψηφιακό Πολιτισμό " στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο "Crowddreaming Digital 

Culture".  

 

  



 

1. Το Στιγμερμικό Παράδειγμα (the Stigmergic Paradigm) 

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει: 

- την κρίση του επιχειρησιακού πλαισίου του αναλυτικού παραδείγματος που προκαλείται από την έλευση 

των ψηφιακών τεχνολογιών · 

- τις εργασιακές υποθέσεις που θεωρείται ότι υιοθετούν ένα νέο παράδειγμα που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών οι οποίοι πρέπει να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους στη διαδικασία της συν-

δημιουργίας της ψηφιακής κουλτούρας · 

- το εννοιολογικό πλαίσιο του «Ψηφιακού Μνημείου», που χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό του 

διαγωνισμού «Crowddreaming: Οι νέοι συν-δημιουργούν Ψηφιακό Πολιτισμό». 

         

1.1 Η πρώτη κρίση του αναλυτικού παραδείγματος 

Το Αναλυτικό Παράδειγμα εξυπηρετεί υπέροχα τους περισσότερους ανθρώπινους πολιτισμούς για 

περισσότερους από τρεις αιώνες, από τότε που το συνέλαβε ο Sir Isaac Newton. Του χρωστάμε τεράστιες 

επιστημονικές ανακαλύψεις και όλα τα παράγωγα της κουλτούρας του Διαφωτισμού, ξεκινώντας από τη 

Βιομηχανική Εποχή μέχρι τη διδακτική αρχιτεκτονική του σύγχρονου σχολικού μας συστήματος. 

Η βασική ιδέα είναι ότι οποιοδήποτε φυσικό φαινόμενο μπορεί να οριστεί πλήρως, χωρίζοντάς το στα 

συστατικά του και προσδιορίζοντας τις σχέσεις μεταξύ τους. Η παρουσία σφαλμάτων αποδίδεται στα όρια 

ακριβείας των διαθέσιμων οργάνων και θεωρείται ότι είναι πιθανό να τα μειώσει κατά βούληση, όταν 

βελτιωθούν. Θεωρείται επίσης δεδομένο ότι είναι πάντα δυνατό θεωρητικά να επιτευχθούν οι ιδανικές 

συνθήκες για την ανεξαρτησία των αποτελεσμάτων από τις μεθόδους παρατήρησης, όπως διατυπώνεται από 

τη μέθοδο του Γαλιλαίου. 

Αυτός ο τρόπος σκέψης φαίνεται φυσικός σήμερα, αλλά δεν ήταν στον XVII αιώνα. Προσπαθήστε να 

σκεφτείτε τη συναρπαστική αίσθηση του θαύματος που δημιουργείται από μια ιδέα που επέτρεψε ξαφνικά 

στην ανθρωπότητα να υπολογίσει τα κοσμικά εφέ με απόλυτη ακρίβεια σε έναν κόσμο όπου μέχρι λίγα χρόνια 

πριν ήταν σχεδόν αδύνατο να μαντέψετε πού θα πέσει μια μπάλα από κανόνια εκατό μέτρα μακριά. Δεν 

προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι άνθρωποι άρχισαν να προσπαθούν να εφαρμόσουν το Αναλυτικό 

Παράδειγμα σε κάθε άλλο τομέα της ανθρώπινης γνώσης: από τη φιλοσοφία έως την παραγωγή 

αντικειμένων, από την κρατική οργάνωση έως τη σχολική εκπαίδευση. Η συνεχής επιτυχία του Age of Reason 

δικαιολογούσε την πεποίθηση ότι πράγματι η ανθρωπότητα είχε πλέον το κλειδί για να αποκρυπτογραφήσει 

ολόκληρο το σύμπαν σε όλες τις πτυχές του. Σε επιστολές που ανταλλάχθηκαν από μαθηματικούς και 

θεωρητικούς φυσικούς στα τέλη του 19ου αιώνα, η ιδέα του να είσαι κοντά στην ανεργία εμφανίζεται 

επαναλαμβανόμενα. Ήταν πεπεισμένοι ότι πρέπει να γίνουν ακόμη λίγα πράγματα για να αποκαλυφθούν τα 

τελευταία μυστήρια της Φύσης. 

Τότε συνέβη ο Αϊνστάιν. 

Η σωστή ερμηνεία του για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο το 1905 άνοιξε τα γόνιμα τριάντα χρόνια από τη 

γέννηση της κβαντικής μηχανικής. Μέσα σε λίγα χρόνια κατέστη σαφές ότι το Αναλυτικό Παράδειγμα δεν 

ήταν καθόλου καθολικό. Οι θεμελιώδεις παραδοχές του ως θεωρητική δυνατότητα να επιδιώκουμε απόλυτη 

ανεξαρτησία μεταξύ παρατηρητή και παρατηρήσιμου ήταν αληθινές μόνο σε πολύ συγκεκριμένες 

περιπτώσεις. Η αρχή αιτίου-αποτελέσματος απορρίφθηκε. Όλα αυτά οδήγησαν σε ένα βαθύ πολιτισμικό σοκ: 

ο ίδιος ο Αϊνστάιν απέρριψε την κβαντική θεωρία που βοήθησε να γεννήσει και προσπάθησε να αποδείξει 



 

την ψευδής της επιτυχία. Σήμερα είναι κοινώς αποδεκτό σε επιστημονικό επίπεδο ότι το Αναλυτικό 

Παράδειγμα δεν ισχύει γενικά, αν και είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε πολλά καθημερινά περιβάλλοντα. Ωστόσο, 

δεδομένου ότι το γάλα δεν πωλείται σε υποατομικά καταστήματα, έναν αιώνα μετά την επίδειξή του, το 

εννοιολογικό ψέμα του Αναλυτικού Παραδείγματος δεν έχει κάνει ακόμη πολλά βήματα στην κοινή 

κουλτούρα και η πρώτη κρίση του έχει περάσει απαρατήρητη από τους περισσότερους. 

Το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για την κρίση του λειτουργικού της πλαισίου, που καθορίζεται από τη διάδοση 

τεχνολογιών για την ψηφιακή αναπαράσταση της πραγματικότητας. 

 
1.2 Οι Ψηφιακές Προκλήσεις και η Δεύτερη Κρίση του Αναλυτικού Προτύπου 

Η λέξη «Ψηφιακό» είναι ένα επίθετο που συνδέεται με τόσο συνήθη και βαθιά μετασχηματιστικά φαινόμενα 

της πραγματικότητας στην οποία ζούμε που πολλές γλώσσες το έχουν μετατρέψει σε ουσιαστικό. Στο 

συλλογικό υποσυνείδητο αυτό το ουσιαστικό συνδέεται με μια αόριστη άυλη ουσία, η οποία καθίσταται 

επεξεργάσιμη μέσω υπολογιστών ούτως ώστε να παράγει απτά αποτελέσματα με τρόπο που ήταν απλώς 

αδιανόητο μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Είναι δύσκολο να επιτευχθεί ένας θετικός ορισμός αυτού του 

ουσιαστικού, καθώς σχεδόν πάντα περιγράφεται με την άρνηση ως μη υλική ουσία. Η εν λόγω λανθασμένη 

αντίληψη καθιστά μια συζήτηση για το ψηφιακό πολύ πιο περίπλοκη, ειδικά στον τομέα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Είναι επομένως σκόπιμο να αποσαφηνιστεί η ορολογία προτού συζητηθούν οι προκλήσεις που 

ενυπάρχουν στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού και οι διαταραχές που προκαλούν στο Αναλυτικό 

Πρότυπο. 

1.2.1 Η Ψηφιακή Αναπαράσταση της Πραγματικότητας 

Οι απαρχές της ψηφιακής επανάστασης βρίσκονται στην εφεύρεση του μικροεπεξεργαστή στη δεκαετία του 

'70 του περασμένου αιώνα. 

Η ιδέα πίσω από μικροεπεξεργαστές είναι πολύ απλή και δεν είναι καθόλου νέα: είναι ο συσχετισμός μιας 

συμβολικής τιμής με ένα σύμβολο. Εφαρμοζόταν ήδη χειροκίνητα για αιώνες με σήματα καπνού ή φανάρια. 

Πιο πρόσφατα με τους ηλεκτρικούς παλμούς των γραμμών τηλεγραφίας. Ο μικροεπεξεργαστής καθιστά 

δυνατή την αυτοματοποίηση της διαδικασίας on-off και, πάνω απ 'όλα, την εκτέλεση με συχνότητα που είναι 

αδιανόητη για τον άνθρωπο. Σε λιγότερο από 50 χρόνια έχουμε περάσει από περίπου 750.000 καταστάσεις 

ανά δευτερόλεπτο των πρώτων μικροεπεξεργαστών σε αρκετά δισεκατομμύρια σήμερα. Και οι πρόσφατα 

κατασκευασμένοι κβαντικοί μικροεπεξεργαστέ που διατίθενται στην αγορά καταδεικνύουν τη δυνατότητα 

αύξησης αυτών των αριθμών κατά αρκετές τάξεις μεγέθους. 

Εάν κάθε κατάσταση παρουσίας ή απουσίας σήματος σχετίζεται αντίστοιχα με την τιμή "1" ή την τιμή "0", μια 

ακολουθία αυτών μπορεί να ερμηνευθεί ως ένας φυσικός αριθμός σε δυαδική αναπαράσταση. Η μαθηματική 

θεωρία διασφαλίζει ότι όλα τα συστήματα αναπαράστασης φυσικών αριθμών σε διαφορετικές βάσεις είναι 

ισοδύναμα μεταξύ τους. Συνεπώς, είναι δυνατόν να συσχετιστούν οι ακολουθίες καταστάσεων ενός 

μικροεπεξεργαστή με δεκαδικά ή δεκαεξαδικά ψηφία, τα οποία οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να 

ανασύρουν λίστες από αρχαιοτάτων χρόνων. Τα γράμματα του αλφαβήτου ή μια παλέτα χρωμάτων είναι 

μόνο δύο από τα άπειρα παραδείγματα. Εκμεταλλευόμενοι αυτήν την αρχή, καθίσταται δυνατή η 

αναπαράσταση κειμένων ή εικόνων μέσω τυποποιημένων κωδικών και κατάλληλων διεπαφών μεταξύ 

ανθρώπων και μικροεπεξεργαστών. 

Ωστόσο, η ισχύς αυτής της μεθόδου δεν σταματά εκεί. Για άλλη μια φορά η μαθηματική θεωρία του δέκατου 

έβδομου αιώνα μας λέει ότι οποιαδήποτε συνεχής γεωμετρική οντότητα μπορεί να προσεγγιστεί με ακρίβεια 



 

κατά βούληση μέσω καταλόγων τιμών. Αυτό το σύστημα προσέγγισης μέσω ταξινόμησης μπορεί να 

εφαρμοστεί σχεδόν παντού και είναι η αρχή που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε την «ψηφιακή 

αναπαράσταση» για να περιγράψουμε τον κόσμο μέσω των υπολογιστών. Ίσως είναι χρήσιμο να 

υπενθυμίσουμε ότι το "ψηφιακό" είναι παράγωγο της αγγλικής λέξης "ψηφίο", που σημαίνει "αριθμός". Με 

τη σειρά του, το "ψηφίο" προέρχεται από τη λατινική λέξη "digitus" ή "δάχτυλο". 

Η εφαρμογή του στον τομέα της αναπαράστασης εικόνας είναι ένα καλό παράδειγμα της φύσης και της 

δυναμικής της ψηφιακής τεχνικής. Η οθόνη δεν είναι παρά μια πεπερασμένη μήτρα σημείων. Κάθε σημείο 

μπορεί να αναγνωριστεί από έναν αριθμό ευρετηρίου και επομένως η οθόνη κάνει αναφορά σε μια λίστα. 

Επιπλέον, μια λίστα χρωμάτων μπορεί να συσχετιστεί με κάθε σημείο. Στις σύγχρονες οθόνες είναι σύνηθες 

να υπάρχουν μήτρες 4 εκατομμυρίων κουκκίδων, με κάθε κουκκίδα να μπορεί να αναπαραγάγει εκατομμύρια 

χρώματα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο λιστών μας επιτρέπει να παράγουμε προσεγγίσεις εικόνων με τη 

μορφή ψηφιδωτού, οι οποίες δεν ξεχωρίζουν από το πρωτότυπο στο ανθρώπινο μάτι. Αυτή η πιστότητα 

επιτυγχάνεται μέσω της ικανότητας δημιουργίας μιας ακολουθίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου "1" ή "0" ανά 

δευτερόλεπτο. Ένα έργο που με άνεση καλύπτεται από τους σημερινούς εμπορικούς μικροεπεξεργαστές. 

Ένα θεμελιώδες αποτέλεσμα της παραπάνω ακολουθίας σκέψεων είναι ότι η ικανότητά μας να χειριζόμαστε 

την ενέργεια για τη δημιουργία σημασιολογικής αξίας με τον πανταχού παρόν τρόπο είναι το καινοτόμο 

στοιχείο που εισάγεται από τις τεχνολογίες ψηφιακής αναπαράστασης. Πιθανότατα ο Μιχαήλ Άγγελος, εάν 

ζούσε στις μέρες μας, δεν θα έλεγε ότι είδε έναν άγγελο στην πέτρα και τη λάξευσε μέχρι να μπορέσει να τον 

ελευθερώσει, αλλά ότι τον είδε μέσα στην ενέργεια και ότι χρησιμοποίησε κώδικα αντί για σμίλη. Μια άλλη 

μεγάλη προσωπικότητα της ανθρώπινης ιστορίας, ο προαναφερθείς Albert Einstein, εξήγησε με τη διάσημη 

εξίσωση E = mc2 ότι η μάζα και η ενέργεια είναι απλά δύο διαφορετικές καταστάσεις της ύλης. Δεδομένου 

ότι αυτό ισχύει, ο Μιχαήλ Άγγελος σήμερα ενδεχομένως να επέλεγε να «σμιλεύσει» την εικόνα του Δαβίδ 

είτε ως άγαλμα από μάρμαρο είτε ως ολόγραμμα από ενέργεια. Και τα δύο θα θεωρούνταν υλικές 

κατασκευές. 

Η προηγούμενη δήλωση οδηγεί σε ένα αποκαλυπτικό γλωσσικό πρόβλημα. Η περιγραφή ενός ολογράμματος 

ως προϊόν ψηφιακού υλικού προκύπτει άμεσα, αλλά ποιο επίθετο θα χρησιμοποιηθεί για το μαρμάρινο 

ομόλογό του; 

Πριν από την εξάπλωση των τεχνικών ψηφιακής αναπαράστασης, δεν υπήρχε μια δοκιμή litmus που να 

απέδειξε ότι η «ύλη» και η «μάζα» δεν είναι η ίδια έννοια. Στην κοινή πρακτική συχνά μπερδεύονταν και η 

γλώσσα δεν εξελίχθηκε για να διαφοροποιήσει επαρκώς τις δύο καταστάσεις. Το «Απτό» είναι το επίθετο που 

χρησιμοποιείται συχνότερα για να περιγράψει ένα υλικό αντικείμενο σε κατάσταση απτής μάζας, αλλά, πάλι, 

αυτό είναι ένα στοιχείο που δημιουργεί σύγχυση στις ομιλίες, όταν το ψηφιακό μπαίνει στο παιχνίδι. Η άυλη 

ιδιότητα του ψηφιακού αντικειμένου είναι αυτό που ωθεί την κοινή λογική να το ταξινομήσει ενστικτωδώς 

ως άυλο, αλλά είναι μια κατηγοριοποίηση που απλώς χάνει το νόημά της σε αυτήν την ευρύτερη 

πραγματικότητα. 

Εν αναμονή της ωρίμανσης του πολιτισμού μας, μια λέξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά είναι 

«αντικειμενικό». Εφευρέθηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα στο πλαίσιο της επίσημης έρευνας γύρω από 

τον Κυβισμό και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τους Φουτουριστές και τους Ντανταϊστές. Ο όρος για τον 

Πικάσο και τους Κυβιστές δίνει έμφαση στη σημασιολογική αξία που μια υλική κατασκευή αναλαμβάνει σε 

ένα δεδομένο πλαίσιο λόγω της μορφής του ως αντικείμενο. Αν και δεν είναι εννοιολογικά εντελώς 

ικανοποιητική λύση, έχει το πλεονέκτημα ότι προσφέρει μια σαφή διαφοροποίηση σε σχέση με μια 

κατασκευή ψηφιακού υλικού που έχει αξία μόνο ως διαδικασία αναπαράστασης.  

 



 

1.2.2 Η Εννοιολογική Πρόκληση του Χώρου 

Η Ψηφιακή Εποχή μετράει ελάχιστα χρόνια συνεπώς είναι πρόωρο να την αναλύσουμε από μια υγιή ιστορική 

προοπτική. Ωστόσο, δεν είναι δύσκολο να εντοπιστούν τουλάχιστον τρεις προκλήσεις που φαίνεται να είναι 

κρίσιμες αυτή τη στιγμή. 

Η πρώτη είναι η Πρόκληση του Χώρου. Ειδάλλως η πρόκληση της μορφής. 

Οι κατασκευές ψηφιακού υλικού δεν υφίστανται τους χωρικούς περιορισμούς των αντικειμενικών 

κατασκευών. Οι πιθανές συνέπειες έχουν διερευνηθεί ελάχιστα μέχρι τώρα. Η ψηφιακή διάσταση της 

πραγματικότητας μπορεί να θεωρηθεί ως ένας άπειρος πλανήτης έτοιμος να υποδεχτεί την ανθρώπινη ζωή, 

αλλά ακόμα και σε γήινη μορφή. Είναι μια συναρπαστική ευκαιρία ανάπτυξης σε κάθε τομέα, αλλά πρέπει να 

αξιοποιηθεί με σύνεση, καθώς δεν είναι δωρεάν. Ακόμη και εάν ο χώρος δεν είναι πρόβλημα, ο λογαριασμός 

της ενέργειας είναι. Για παράδειγμα, ορισμένες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η σημερινή κατανάλωση ενέργειας 

μόνο για την αλυσίδα συστοιχιών (blockchain) είναι οκτώ φορές μεγαλύτερη από αυτή της Γαλλίας και 

διπλάσια από αυτή των Η.Π.Α. 

Ένα ανάλογο σκεπτικό ισχύει για ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο ενδιαφέροντος: την πρώτη γραμμή όπου 

συναντώνται ψηφιακές και αντικειμενικές κατασκευές. Οι δυνατότητες της Υπολογιστικής Χωρικών 

Δεδομένων (ή της Επαυξημένης Πραγματικότητας ή της Μικτής Πραγματικότητας, παρότι προτιμητέο είναι 

να αποκαλείται επιστήμη) δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί και δεν έχει ακόμη επινοηθεί μια αποτελεσματική 

«μητρική» αφηγηματική γλώσσα. Και πάλι, οι νέες γενιές έχουν το σπάνιο προνόμιο να είναι κυριολεκτικά σε 

θέση να μπορούν να εφεύρουν το δικό τους κόσμο. Παρόλα αυτά, η εκθετική ανάπτυξη της ανθρώπινης 

ικανότητας να τροποποιεί εύκολα το περιβάλλον απαιτεί την ανάπτυξη μιας «ψηφιακής συνείδησης» που 

απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό σήμερα. 

Είναι ένα επείγον πρόβλημα: η ψηφιακή διάσταση της πραγματικότητας συμπεριφέρεται σαν μια μαύρη 

τρύπα που συνεχίζει να απορροφά διαδικασίες με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα καθώς αυξάνει τη μάζα της, 

χωρίς βιώσιμες λειτουργικές εναλλακτικές σε περίπτωση βλάβης του συστήματος. Μια δυσλειτουργία του 

συστήματος δεν είναι καθόλου απίθανη, δεδομένης της έλλειψης προσοχής στην ασφάλεια και την 

αξιοπιστία των συστημάτων από τα οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η κοινωνία μας. Μια μελέτη του 2016 

του γερμανικού κλαμπ ADAC σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών κλειδιών αυτοκινήτου προσφέρει 

ένα περιορισμένο, αλλά πολύ σημαντικό παράδειγμα. Δείχνει ότι 19 από τους κορυφαίους κατασκευαστές 

του κόσμου έχουν αφήσει τα ηλεκτρονικά τους κλειδιά ευάλωτα σε απλές εισβολές για μια περίοδο που 

κυμαίνεται από 2 έως 4 χρόνια. Δεν μπορούμε παρά να ανησυχήσουμε για την ασφάλεια ενός συστήματος 

ανεξέλεγκτης πολυπλοκότητας που είναι επίσης το αποτέλεσμα της επικάλυψης χιλιάδων περιπτώσεων όπως 

αυτή που μόλις αναφέρθηκε. 

Από την άποψη της δημιουργίας και της μετάδοσης του ψηφιακού πολιτισμού, η Πρόκληση του Χώρου 

προτείνει τουλάχιστον τέσσερα σημεία για προβληματισμό: 

1. Η ψηφιακή διάσταση της πραγματικότητας είναι ένας κόσμος που δεν έχει ακόμα διερευνηθεί και 

επινοηθεί. Οι λέξεις-κλειδιά είναι δημιουργικότητα και καινοτομία. 

2. Η αντικειμενική διάσταση και η ψηφιακή διάσταση της πραγματικότητας δεν είναι χωριστές, αλλά 

συμπληρωματικές και αλληλένδετες. 

3. Οι ψηφιακές κατασκευές είναι υλικές και δεν έχουν μηδενικό κόστος για τον πλανήτη: πρέπει να δοθεί 

μεγάλη προσοχή στην κατανάλωση ενέργειας. 

https://www.autoexpress.co.uk/car-news/consumer-news/94918/tests-uncover-major-security-risk-to-keyless-cars
https://www.autoexpress.co.uk/car-news/consumer-news/94918/tests-uncover-major-security-risk-to-keyless-cars


 

4. Η ικανότητα τροποποίησης του περιβάλλοντός μας χάρη στην τεχνολογία αυξάνεται εκθετικά με την 

έλευση της ψηφιακής τεχνολογίας. Το ενδεχόμενο κόστος σφαλμάτων που προκύπτει από την έλλειψη 

ανάλυσης αντικτύπου είναι πολύ υψηλό για να μην επενδύσουμε στην ανάπτυξη μιας συλλογικής 

ψηφιακής συνείδησης. Η μεγάλη εξουσία συνεπάγεται μεγάλη ευθύνη. 

1.2.3 Η Εννοιολογική Πρόκληση του Χρόνου 

Η δεύτερη πρόκληση είναι η Πρόκληση του Χρόνου, ειδάλλως της Παροδικότητας. 

Αυτό που κερδίζουν οι ψηφιακές κατασκευές όσον αφορά τους χωρικούς περιορισμούς, το χάνουν λόγω 

χρονικών περιορισμών. Μια απαραίτητη αλλά όχι επαρκής προϋπόθεση για να διαρκέσει μια ψηφιακή 

αναπαράσταση στην πάροδο του χρόνου είναι ότι η ενέργεια πρέπει να είναι εγγυημένα διαρκής είτε ως 

συνεχής ροή είτε ως μακροχρόνια φόρτιση. Και στις δύο περιπτώσεις οι απειλές για την υλική επιβίωση μιας 

ψηφιακής κατασκευής είναι πολλές. Για να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα, μπορούμε να μετρήσουμε τη 

φθορά του μέσου λόγω εξωτερικών παραγόντων οποιουδήποτε είδους, που περιλαμβάνουν το ανθρώπινο 

σφάλμα ή διακοπή της ροής ενέργειας λόγω βλαβών. Ή απλά αλλαγές στην πολιτική. Ή εξαφάνιση του ατόμου 

ή του οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τη κάλυψη του κόστους. 

Στη συνέχεια, υπάρχουν όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την κωδικοποιημένη φύση της ψηφιακής 

κατασκευής, όπως η απαρχαίωση του απαραίτητου υλικού, του λογισμικού ή των format που 

χρησιμοποιούνται. 

Τέλος, όπως στην περίπτωση των αντικειμενικών κατασκευών, όσοι σκοπεύουν να διατηρήσουν για τις 

επόμενες γενεές ψηφιακό πολιτισμικό περιεχόμενο πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα εξακολουθήσει να έχει 

νόημα και αξία για τους μελλοντικούς παραλήπτες. Οι γίγαντες του νησιού του Πάσχα, για παράδειγμα, έχουν 

σωθεί έως τις μέρες μα, αλλά δεν υπάρχει πλέον κανένας που να μπορεί να μας πει τι αντιπροσώπευαν για 

την κοινότητα που τους έχτισε με τόση προσπάθεια. 

Από την άποψη της δημιουργίας και της μετάδοσης ψηφιακού πολιτισμού, η Πρόκληση του Χρόνου 

προτάσσει έναν κύριο προβληματισμό: 

- η μετάδοση του πολιτισμού με ψηφιακά μέσα είναι μια πολύ λεπτή και πολύπλοκη διαδικασία που δεν 

ανέχεται την παραμικρή ασυνέχεια. 

 

1.2.4 Η Εννοιολογική Πρόκληση της Ταχύτητας 

Η Τρίτη πρόκληση είναι η Πρόκληση της Ταχύτητας, ειδάλλως της Αλλαγής. 

Η εξάπλωση των τεχνολογιών της ψηφιακής αναπαράστασης έχει προσφέρει μια αξιοσημείωτη επιτάχυνση 

στις διαδικασίες αλλαγής στην ανθρώπινη κοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Νέες ανακαλύψεις, νέα προϊόντα, 

νέες ιδέες, νέες ιστορίες παράγονται κυριολεκτικά σχεδόν καθημερινά χάρη στην εξαιρετική ευκολία 

πρόσβασης σε άμεση επικοινωνία για οποιονδήποτε. 

Το αυστηρό Αναλυτικό Πρότυπο απαιτεί μακροχρόνια διαστήματα επεξεργασίας των καινοτομιών. Η 

ακολουθία της παρατήρησης, της ανάλυσης, της μοντελοποίησης, της επαλήθευσης, της κατηγοριοποίησης, 

της μετάφρασης των αποτελεσμάτων σε εκπαιδευτικά πακέτα, η εκπαίδευση εκπαιδευτών και, τέλος, η 

εκπαίδευση των τελικών χρηστών επιτρέπουν τη δημιουργία εκπαιδευτικών πακέτων υψηλού επιπέδου, 

αλλά λειτουργεί μόνο εάν πληρούνται δύο απαιτήσεις:  



 

1. οι υψηλά καταρτισμένοι ανθρώπινοι πόροι που έχουν τον έλεγχο των πρώτων βημάτων της ακολουθίας 

πρέπει να είναι σε επαρκή αριθμό για την αντιμετώπιση των προς ανάλυση αντικειμένων. 

2. το φαινόμενο υπό παρατήρηση πρέπει να παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητο για μια χρονική περίοδο 

σημαντικά μεγαλύτερη από τη διάρκεια της δημιουργίας των νέων γνώσεων και του κύκλου διάχυσης 

αυτών. 

Και οι δύο συνθήκες, αλλά ειδικά η δεύτερη, αποτυγχάνουν στην ψηφιακή εποχή. Η εκθετική ανάπτυξη της 

πολυπλοκότητας των συστημάτων θα απαιτούσε την παρουσία ενός πολύ υψηλού αριθμού ειδικευμένων και 

συνεχώς ενημερωμένων εμπειρογνωμόνων. Υποθέτοντας ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη 

αυτού του στόχου στέφονταν με επιτυχία, παραμένει το πρόβλημα ότι ο χρόνος μέσα στον οποίο, μεγάλος 

όγκος γνώσεων και δεξιοτήτων θεωρούνται απαρχαιμένες, μετριέται πια σε μήνες και όχι πλέον δεκαετίες ή 

αιώνες. Για να παραμείνει βιώσιμο το λειτουργικό πλαίσιο του Αναλυτικού Παραδείγματος, θα πρέπει να 

καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του κύκλου δημιουργίας και μεταφοράς των νέων γνώσεων σε λίγες ώρες ή 

το πολύ σε λίγες ημέρες. Αυτός ο στόχος είναι προφανώς αδύνατος, για τον επιπλέον λόγο ότι η ίδια η 

βελτίωση αυτής της διαδικασίας συμβάλλει στην αύξηση του προβλήματος που πρέπει να λύσει. 

Απαιτείται ένα νέο πρότυπο. 

1.3 Μια Υπόθεση Εργασίας για ένα νέο Πρότυπο 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να οριστούν παραδείγματα που είναι διαφορετικά ή 

εν μέρει διαφορετικά από το αναλυτικό πρότυπο. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, αλλά 

υπάρχουν ήδη διαθέσιμα αρκετά χρήσιμα στοιχεία για να ξεκινήσει η κατασκευή πρωτότυπων συστημάτων 

για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της υποστήριξης των νέων στη διαδικασία δημιουργίας και μετάδοσης 

ψηφιακού πολιτισμού. 

Πριν από την πρώτη έκδοση του διαγωνισμού «Crowddreaming: νέοι συν-δημιουργούν ψηφιακό πολιτισμό», 

υιοθετηθηκαν ορισμένες υποθέσεις εργασίας, προκειμένου να επιλεγεί ένα νέο πρότυπο και να δοκιμαστεί 

στο πεδίο. 

1. Η δημιουργία και μετάδοση του ψηφιακού πολιτισμού είναι ένα πρόβλημα που εμπίπτει στον τομέα της 

διαχείρισης αλλαγών. 

2. Από την ίδια τη φύση μιας διαδικασίας αλλαγής, δεν υπάρχει ποτέ μια οριστική λύση και κάθε ενδιάμεση 

λύση είναι διαφορετική από αυτήν που επελέγη στην αρχή της πορείας πριν αλλάξει. 

3. Η διαδικασία δημιουργίας και διαχείρισης του ψηφιακού πολιτισμού είναι υπερβολικά περίπλοκη για να 

οριστεί με τρόπο από επάνω προς τα κάτω (top-down) από μια ομάδα σχεδιασμού. Οι ανθρώπινοι, 

οικονομικοί και ιδιαίτερα οι χρονικοί πόροι δεν επαρκούν. Αναφέροντας τον καθηγητή Otto Scharmer του 

MIT «πρέπει να είμαστε σε θέση να μάθουμε από το μέλλον καθώς αναδύεται» με μια ολιστική προσέγγιση 

στα προβλήματα. 

4. Μια ολιστική προσέγγιση καθιστά δύσκολη, εάν όχι αδύνατη, τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας μεταξύ 

παρατηρητή και παρατηρούμενου φαινομένου. Αυτή η συνθήκη δεν πρέπει να είναι απαραίτητη για να 

λειτουργήσει το νέο πρότυπο. 

5. Μια ολιστική προσέγγιση πρέπει να αφήσει στην άκρη τον απαραίτητο προσδιορισμό των συστατικών ενός 

φαινομένου και των σχέσεών τους. Επομένως, ακόμη και η περιγραφή των ρόλων των ατόμων και των 

ειδικών ικανοτήτων τους δεν πρέπει να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργεί το νέο πρότυπο. 



 

6. Μια ολιστική προσέγγιση τείνει να αποκρύπτει τις εσωτερικές συναλλαγές του συστήματος, οι οποίες 

ωστόσο αποτελούν τον κύριο μηχανισμό μιας αναλυτικής λογικής για τον προσδιορισμό και τη δημιουργία 

εσόδων από τη δημιουργηθείσα αξία. Δεδομένου ότι η οικονομική βιωσιμότητα είναι θεμελιώδης 

παράγοντας, πρέπει να μελετηθούν εναλλακτικοί μηχανισμοί δημιουργίας εσόδων. 

7. Δεν υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ της ψηφιακής και της αντικειμενικής διάστασης της πραγματικότητας: 

είναι δυο άρρηκτα συνδεδεμένα συστήματα. 

8. Τα προϊόντα των τεχνικών ψηφιακής αναπαράστασης της πραγματικότητας είναι υλικά και καταναλώνουν 

ενέργεια. 

9. Οι διαδικασίες μετάδοσης ψηφιακού πολιτισμού με την πάροδο του χρόνου είναι εξαιρετικά ευαίσθητες 

και απαιτούν αδιάλειπτη προσοχή από την κοινότητα που τις δημιουργεί. 

10. Η μετασχηματιστική δύναμη των ψηφιακών τεχνολογιών απαιτεί την ανάπτυξη μιας υψηλής 

κοινωνικής ευαισθησίας για να καθοδηγεί ηθικά τις επιλογές που προσφέρουν. 

 

1.4 Το Στιγμεργικό Πρότυπο και το εννοιολογικό πλαίσιο του «Ψηφιακού Μνημείου» 

Με βάση τις εννοιολογικές απαιτήσεις που προσδιορίστηκαν προηγουμένως, κρίνουμε ενδιαφέρον και πολλά 

υποσχόμενο να πειραματιστούμε με ένα μοντέλο βασισμένο στην αρχή της στιγμεργίας, το οποίο διακρίνεται 

σε πολλά αυτο-οργανωμένα συστήματα στη φύση, όπως οι αποικίες μυρμηγκιών, το ανοσοποιητικό μας 

σύστημα ή το μυκήλιο μυκήτων. 

Η Wikipedia ορίζει τη «στιγμεργία» ως εξής: «ένας μηχανισμός συναίνεσης για τον έμμεσο συντονισμό των 

παραγόντων μέσω περιβαλλοντικών ερεθισμάτων. Παράγει σύνθετες και φαινομενικά έξυπνες δομές χωρίς 

να απαιτείται σχεδιασμός, έλεγχος ή ακόμη και άμεση επικοινωνία μεταξύ των παραγόντων». 

Μερικά παραδείγματα: 

- τα μυρμήγκια χρησιμοποιούν ίχνη φερομόνης για τον προσανατολισμό των μετακινήσεων 

- το ανοσοποιητικό σύστημα χρησιμοποιεί κυτοκίνες για να αλλάξει τη συμπεριφορά των κυττάρων 

- το μυκήλιο των μυκήτων παρέχει ανάπτυξη με βάση τη διαθεσιμότητα νερού και θρεπτικών συστατικών. 

Εμπνευσμένο από αυτά τα φυσικά συστήματα, μπορούμε να πάρουμε ως πρότυπο λειτουργίας ένα πρότυπο 

που υποδηλώνει ότι η συμπεριφορά ενός σύνθετου συστήματος μπορεί να περιγραφεί πλήρως από την 

άποψη των αναμενόμενων επιθυμητών αποτελεσμάτων και ενός ισορροπημένου συνόλου ερεθισμάτων, 

χωρίς να χρειάζεται να αναλύσουμε την εσωτερική του σύνθεση και τις σχέσεις μεταξύ των συστατικών. 

Είναι μια πολύ γενική και αφηρημένη διατύπωση που χρειάζεται ένα πλαίσιο για να μπορεί να εφαρμοστεί 

στο πεδίο της δημιουργίας και της μετάδοσης του ψηφιακού πολιτισμού. 

Το εννοιολογικό πλαίσιο του «ψηφιακού μνημείου» έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμο για την πρόκληση 

ερωτήσεων και προβληματισμών, όπως ενδείκνυται σε αυτήν τη φάση διερεύνησης και πειραματισμού. 

Κατ 'αρχάς, απαιτείται να υιοθετήσουμε την άποψη όχι εκείνων που μελετούν ή θαυμάζουν ένα μνημείο του 

παρελθόντος, αλλά εκείνων που θέλουν να χτίσουν ένα για το μέλλον. 

Στην προ-ψηφιακή εποχή η έννοια των ακόλουθων στόχων ήταν σαφής: 



 

- διατήρηση και μετάδοση με την πάροδο του χρόνου σημαντικών αξιών για την κοινότητα με την πεποίθηση 

ότι είναι καθολικές και πρέπει να συνεχίσουν να καθοδηγούν την κοινότητα για στο μέλλον 

- δημιουργία με σκοπό τη διάρκεια στο χρόνο 

- δημιουργία με σκοπό τον εντυπωσιασμό και ενθάρρυνση γύρω από τη διατήρηση της μνήμης μέσα από μια 

αξιοσημείωτη ιστορία που αξίζει να επαναλμβάνεται από γενιά σε γενιά. 

Πώς αλλάζει η έννοια του μνημείου - εάν αλλάζει - όταν δημιουργείται ως ψηφιακή αντι για αντικειμενική 

κατασκευή; 

Οι τρεις εννοιολογικές ψηφιακές προκλήσεις δημιουργούν μια μεγάλη σειρά ερωτήσεων, που όχι όλες είναι 

εύκολο να απαντηθούν: 

- Τι δυνατότητες ανοίγει η μετεγκατάσταση της κατασκευής; 

- Έχει ακόμη νόημα να σκεφτόμαστε ένα μνημείο από την άποψη της μοναδικότητας; 

- Εάν το μνημείο δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος, πώς αλλάζει η σχέση του με την κοινότητα για 

την οποία αντιπροσωπεύει μια αξία; 

- Πώς μπορεί να κατασκευαστεί ένα ψηφιακό μνημείο; Τι μορφές μπορεί να λάβει; 

- Πώς μπορεί κανείς να δημιουργήσει ψηφιακά μια αξέχαστη εμπειρία, όπως το Κολοσσαίο ή η Πυραμίδα του 

Χέοπα; 

- Ποιο είναι το «πραγματικό» μνημείο; Η υλική του όψη ή οι αλγόριθμοι που την κωδικοποιούν; 

- Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τη συνεχή ροή ενέργειας που απαιτείται από τις αντιληπτές εμφανίσεις 

ενός ψηφιακού μνημείου; 

- Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το μνημείο θα μπορεί να αναπαραχθεί για αιώνες χωρίς να 

αντιμετωπίσει προβλήματα με το hardware και το λογισμικό που καθιστούν δυνατή την ύπαρξή του; 

- Πώς υπολογίζονται και εξασφαλίζονται οι οικονομικοί πόροι για τη διατήρηση μια αέναης διαδικασίας 

συνεχώς ενεργής και αποτελεσματικής; 

Σε μια πολύπλοκη κοινωνία σε συνεχή και γρήγορο μετασχηματισμό, πώς μπορούμε να εγγυηθούμε τη 

διαιώνιση των στατικών κοινωνικών αξιών; Εξακολουθεί να έχει νόημα να το κάνουμε; 

Αυτός ο κατάλογος πιθανών ερωτήσεων είναι οτιδήποτε εκτός από πλήρης. Ωστόσο, η απάντηση των εν λόγω 

ερωτημάτων είναι ήδη πολύ δύσκολο εγχείρημα. 

Ο διαγωνισμός «Crowddreaming: νέοι συν-δημιουργούν ψηφιακό πολιτισμό» δημιουργήθηκε για να ελέγξει 

μερικές προσωρινές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. 

1. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ένα μνημείο ως ένα αντικείμενο, αλλά ως μια διαδικασία σε διαρκή εξέλιξη. 

Συγκεκριμένα, είναι μια αφηγηματική διαδικασία. Αυτή η προσέγγιση είναι ούτως ή άλλως πιο σωστή, 

αλλά στην περίπτωση των μνημείων που κατασκευάζονται ψηφιακά, οι πρακτικές συνέπειες αυτής της 

άποψης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. 

2. Ένα ψηφιακό μνημείο δεν χρησιμεύει στη μετάδοση αμετάβλητων απαντήσεων και αξιών, αλλά σε 

θεμελιώδη ερωτήματα και μεθόδους για να απαντηθούν με ειλικρίνεια. 



 

3. Ένα ψηφιακό μνημείο είναι μια ανακλαστική διαδικασία: ένας συλλογικός νους που ξέρει τον εαυτό του 

και εξελίσσεται διηγούμενο τον εαυτό του ενώ ονειρεύεται το μέλλον του. Το ακρωνύμιο D.REA.M. - 

Μνημείο Ψηφιακής Πραγματικότητας – θυμηθάται αυτή του τη φύση. 

4. Ένα ψηφιακό μνημείο είναι ένα οικοσύστημα: δεν υφίσταται πλέον, εάν η κατασκευή διαχωριστεί στα 

συστατικά της ή διακοπεί ο σύνδεσμος με τους κατασκευαστές ή τους χρήστες του. 

5. Ερεθίσματα: αναγνώριση και αίσθηση του ανήκειν, προσωπική συνάφεια του διλήμματος, πνεύμα 

περιπέτειας, θέληση για οικοδόμηση του μέλλοντος, αγάπη για τους νέους, αναπαραγωγικό ένστικτο, 

οικονομικό όφελος, πολιτισμική βελτίωση, προσωπική ανάπτυξη. 

6. Η οικονομική βιωσιμότητα, με την πάροδο του χρόνου, θα μπορούσε να επιτευχθεί ή να ευνοηθεί μέσω 

μηχανισμών συμβολικών νομισμάτων στους τομείς της πολιτισμικής επιμέλειας. 

7. Συστατικά ενός ψηφιακού μνημείου είναι το αυτή τη στιγμή αναπτυσσόμενο d.rea.m. - meme ψηφιακής 

πραγματικότητας -, το c.a.t.s - ιστορίες επαυξημένης κοινότητας -, ιστορίες που περιπλανώνονται και στη 

συνέχεια επιστρέφουν σπίτι για να προσθέσουν τη δική τους συνεισφορά στη συλλογική ιστορία, και το 

g.host, με τους γενεαλογικούς οικοδεσπότες. 

Μέσα από αυτές τις υποθέσεις γεννιέται η τέχνη του Crowddreaming, μια πρώτη προσπάθεια να απαντηθεί 

το ερώτημα: «Πώς χτίζεται ένα ψηφιακό μνημείο;» 

 

2. Η Δημιουργία ενός ψηφιακού μνημείου  

Για να προχωρήσετε στη δημιουργία ενός ψηφιακού μνημείου, πρέπει να γνωρίζετε: 

To proceed with the creation of a digital monument it is necessary to know: 

- την μέθοδο της Τέχνης του Crowddreaming 

- τις θεμελιώδεις έννοιες της χωρικής Πληροφορικής και της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) 

 

2.1 Η Τέχνη του Crowddreaming 

Η Τέχνη του Crowddreaming σχετίζεται  με την εκπαίδευση ενός Συλλογικό Νου για να διαφύγει μέσω του 

Ονείρου στο Μέλλον.  

Η μέθοδος διαρθρώνεται σε τρία διαφορετικά σημεία: 

- από το Μεγάλο Δίλημμα (Big Dilemma) στην Πρόθεση (Intent)  · 

- από την Πρόθεση (Intent)  στην Ιστορία (Story)· 

- από την Ιστορία (Story) στην Παραγωγή (Production). 

Η πρώτη φάση αφορά συνήθως μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Στόχος της είναι να καθορίσει το σημείο 

εκκίνησης (Big Dilemma) και το επιθυμητό σημείο άφιξης (Intent) της διαδικασίας αλλαγής. 

Η δεύτερη φάση εξυπηρετεί έναν διπλό σκοπό: να εμπλέξει μια κοινότητα στην επιθυμητή διαδικασία 

αλλαγής και να εξοπλίσει τα μέλη της με όλες τις πληροφορίες και τα ερεθίσματα που απαιτούνται για να 



 

παρέχουν τη δική τους προσωπική απάντηση στις ερωτήσεις και στις προκλήσεις που θα φέρει η διαδικασία 

αλλαγής σε αυτούς. 

Η τρίτη φάση χρησιμεύει στην παροχή χρήσιμων εργαλείων για την πραγματοποίηση του επιθυμητού 

μέλλοντος. 

 

2.1.1 από το Μεγάλο Δίλημμα (Big Dilemma) στην Πρόθεση (Intent)   

Ένα ψηφιακό μνημείο προκαλεί όσους έρχονται αντιμέτωποι με αυτό για να παρέχουν τη δική τους 

προσωπική απάντηση σε ένα ερώτημα που καθορίζει την πολιτιστική ταυτότητα της κοινότητας που εκτιμά 

αυτό το μνημείο. Ένα μεγάλο δίλημμα που διεγείρει την έναρξη μιας διαδικασίας ατομικής αλλαγής στην 

κατεύθυνση που θεωρείται σωστή και επιβραβευτική από την κοινότητα. Συχνά αυτή η ερώτηση προκύπτει 

από μια ατομική ανάγκη ή διαίσθηση και διαμορφώνεται σε έναν μικρό κύκλο ανθρώπων. 

Η πρώτη φάση της μεθόδου της Τέχνης του Crowddreaming διευκολύνει τον ορισμό ενός τέτοιου διλήμματος, 

χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του Theory U από το MIT Presencing Institute. Οι αρχές της θεωρίας U 

περιγράφονται πολύ καλά με τα δικά τους λόγια. 

 
Το Ινστιτούτο Presencing ιδρύθηκε το 2006 από τον Eight Scharmers, Αναπληρωτή 

Καθηγητή του MIT Sloan School of Management και τους συνεργάτες του για να 

δημιουργήσει μια πλατφόρμα έρευνας δράσης στη διασταύρωση της επιστήμης, της 

συνείδησης και της βαθιάς κοινωνικής αλλαγής. 

 

 

 

Διάγραμμα U: Μία Διαδικασία, Πέντε Κινήσεις 

https://presencing.com/


 

 

Όπως δείχνει το διάγραμμα, κινούμαστε προς τα κάτω στη μία πλευρά του U (που συνδέεται με τον κόσμο 

που είναι η θεσμική μας φούσκα) στο κάτω μέρος του U (που συνδέεται με τον κόσμο που αναδύεται από 

μέσα) και προς την άλλη πλευρά του U (φέρνοντας το νέο στον κόσμο). 

Σε αυτό το ταξίδι, στο κάτω μέρος του U, υπάρχει μια εσωτερική πύλη που απαιτεί από εμάς να απορρίψουμε 

όλα όσα δεν είναι απαραίτητα. Αυτή η διαδικασία απελευθέρωσης (του παλαιού μας εαυτού και του εαυτού 

μας) και το letting-as (η υψηλότερη μελλοντική μας δυνατότητα: ο Εαυτός μας) δημιουργεί μια λεπτή σύνδεση 

με μια βαθύτερη πηγή γνώσης. Η ουσία της παρουσίασης είναι ότι υπάρχουν δύο εαυτοί - ο τρέχων εαυτός 

μας και το καλύτερο μέλλον μας. 

Μόλις μια ομάδα περάσει αυτό το λεπτό κατώφλι, τίποτα δεν παραμένει το ίδιο. Τα άτομα και τα μέλη της 

ομάδας αρχίζουν να λειτουργούν με αυξημένο επίπεδο ενέργειας και αίσθηση μελλοντικής δυνατότητας. Εκ 

των οποίων αρχίζουν να λειτουργούν ως εκούσιο όχημα για μελλοντικές αναδυόμενες αγορές. 

Επτά Ικανότητες Ηγεσίας 

Το ταξίδι μέσω της μεθόδου U αναπτύσσει επτά βασικές ικανότητες ηγεσίας. 

1. Διατηρώντας τον Χώρο της Ακρόασης 

 

Η θεμελιώδης ικανότητα της μεθόδου U είναι να ακούει κάποιος. Να ακούει τους άλλους. Να ακούει 

τον εαυτό του. Και να ακούει ό, τι προκύπτει από την ομάδα. Η αποτελεσματική ακρόαση απαιτεί τη 

δημιουργία ανοιχτού χώρου στον οποίο οι άλλοι μπορούν να συμβάλουν στο σύνολο. 

2. Παρατηρώντας 

Η ικανότητα αναστολής της «φωνής της κρίσης» είναι το κλειδί για τη μετάβαση από την προβολή σε 

εστιασμένη και περιφερειακή παρατήρηση. 

3. Αισθανόμενοι 

Βλέποντας το σύστημα από την περιφέρεια. Η προετοιμασία για την εμπειρία, το ανοιχτό μυαλό, η 

ανοιχτή καρδιά, το ανοιχτό μυαλό. Αυτή η διαδικασία είναι μια ενεργή «αίσθηση» του μαζί ως 

ομάδα. Για να ανοίξετε την πόρτα προς τα δεξιά για να ανοίξετε την πόρτα προς τα δεξιά για να 

ανοίξετε την πόρτα. 

4. Παρουσιάζοντας 

Η ικανότητα σύνδεσης με τις βαθύτερες πηγές του εαυτού. 

5. Αποκρυσταλλώνοντας 



 

Όταν μια μικρή ομάδα που δημιουργεί αλλαγές δεσμεύεται για κοινό σκοπό, η δύναμη της πρόθεσής 

τους δημιουργεί ένα ενεργειακό πεδίο που προσελκύει ανθρώπους, ευκαιρίες και πόρους που 

κάνουν τα πράγματα να συμβούν. Αυτή η βασική ομάδα και το περιβάλλον της λειτουργούν ως 

όχημα για να εκδηλωθεί η όλη προσπάθεια. 

6. Δημιουργώντας πρότυπα 

Μετακινούμενοι την αριστερή πλευρά του δρόμου. Η κίνηση προς τη δεξιά πλευρά απαιτεί την 

ενσωμάτωση της σκέψης, του συναισθήματος και στο πλαίσιο των πρακτικών εφαρμογών και της 

βιωματικής μάθησης. 

7. Συν-εξέλιξη 

Ένας εξέχων βιολιστής κάποτε είπε ότι δεν μπορούσε απλά να παίξει το βιολί του στον καθεδρικό ναό 

του Σαρτρ έπρεπε να "παίξει" ολόκληρο το χώρο, αυτό που ονόμασε "μάκρο βιολί", για να αποκριθεί 

τόσο στον χώρο όσο και στη μουσική. Ομοίως, οι οργανισμοί πρέπει να λειτουργήσουν σε αυτό το 

μάκρο επίπεδο: πρέπει να κάνουν τα πράγματα σωστά για συν-δημιουργία στην κλίμακα του όλου. 

 

Όπως προκύπτει από την περιγραφή που παρέχεται από το ίδιο το Ινστιτούτο Παρουσιάσεων και από τη 

Θεωρία U, αν και βασίζεται σε καθολικές αρχές, η γλώσσα που υιοθετείται προδίδει την προέλευσή της 

στον επιχειρηματικό τομέα της έρευνας και μπορεί να είναι δύσκολη, όταν φέρεται στον κόσμο του 

σχολείου και πάνω από όλα σε πολύ νέους μαθητές. Η Τέχνη του Crowddreaming προχωρά στην 

απλούστευση και στην απόκρυψη αυτής της γλώσσας στη διαδικασία συν-δημιουργίας μιας ιστορίας 

blockbuster. 

Μεταξύ των πολλών εργαλείων στην εργαλειοθήκη της θεωρίας U, ο coaching circle είναι ο πιο άμεσα 

προσαρμόσιμος στην πραγματικότητα του σχολείου και της νεολαίας γενικά. Το πολύ δομημένο περιβάλλον 

του τον καθιστά εύκολο να λειτουργήσει με παιδιά και εκπαιδευτικούς. 

2.1.2 Από την Πρόθεση στην Ιστορία 

Σύμφωνα με το στιγμεργικό μοντέλο, κάθε μεμονωμένος παράγοντας μπορεί να προσανατολιστεί για να 

δράσει για το καλό του συστήματος στο σύνολό του, εάν υποβληθεί στα σωστά ερεθίσματα. Η κοινωνική 

λειτουργία των ιστοριών ήταν πάντα να βοηθά το κοινό να αναγνωρίζει και να είναι σε θέση να εκτιμήσει εκ 

των προτέρων τις συνέπειες και τις επιπτώσεις ορισμένων επιλογών που θα μπορούσε να κάνει. 

Ειδικότερα, εάν υπάρχει μια ιστορία αλλαγής, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα δίλημμα, μια επιλογή μεταξύ 

παλαιού και νέου. Όχι μόνο αυτό: αν υπάρχει ένα καλό τέλος, υπάρχει μια ιστορία επιτυχίας που πρέπει να 

πούμε. 



 

Ξεκινώντας από αυτές τις παραδοχές και από το δίλημμα και την πρόθεση που ορίστηκαν στην προηγούμενη 

φάση, το δεύτερο βήμα της Τέχνης του Crowddreaming συνίσταται στη διδασκαλία να γράφει επιτυχημένες 

ιστορίες αλλαγών με τέτοιο τρόπο ώστε: 

- να ενθαρρύνει το άτομο να αναζητήσει την προσωπική του απάντηση στο δίλημμα · 

- να προσελκύει αρκετά άτομα για να είναι αισθητή η επίδραση της αλλαγής. 

Για να γίνει αυτό, δεν χρειάζεται να εφεύρουμε κάτι νέο: αρκεί να μελετήσουμε πώς το Χόλυγουντ 

κατασκευάζει τις ταινίες blockbuster για δεκαετίες. 

Σχεδόν όλες οι ταινίες blockbuster του Χόλυγουντ είναι ιστορίες ατομικής αλλαγής απέναντι σε μεγάλα 

διλήμματα. 

Η τυπική δομή τους έχει τέσσερις φάσεις: 

1. Η Εγκατάλειψη 

2. Η Έρευνα 

3. Ο Αγώνας 

4. Η Αποκήρυξη  

Η φάση της Εγκατάλειψης περιγράφει την αρχική κατάσταση της κανονικότητας του κύριου χαρακτήρα και 

εισάγει τον καταλύτη που τον/την αναγκάζει να την εγκαταλείψει. Εδώ ξεκινά η διαδικασία αλλαγής του/της. 

Στη φάση της Έρευνας, ο κύριος χαρακτήρας προσπαθεί με κάθε ενέργεια ή με ανθρώπους που μπορούν να 

τον βοηθήσουν να λύσει το πρόβλημά του. Στο τέλος αυτής της φάσης εντοπίζει μια λύση που φαίνεται 

λογική με βάση τις τρέχουσες γνώσεις του. 

Στη φάση της Μάχης, ο κύριος χαρακτήρας προσπαθεί με κάθε τρόπο να συνειδητοποιήσει τη λύση που έχει 

εντοπίσει, αλλά καταδικάζεται για αποτυχία, καθώς η αξιολόγησή του προέρχεται από τον παλιό εαυτό που 

δεν έχει ακόμη καταλάβει τη φύση της αλλαγής που τον ενεργοποίησε . Αυτή η δραματική φάση τελειώνει 

πάντα με τη στιγμή της Κρίσης, στην οποία η αποτυχία φαίνεται αναπόφευκτη. 

Η κρίση καταδεικνύει σαφώς την ανεπάρκεια της προηγούμενης προσέγγισής της και ευαισθητοποιεί την 

ανάγκη υιοθέτησης μιας νέας προοπτικής. Σε γενικές γραμμές, ο κύριος χαρακτήρας έχει δυσκολία να 

παρατηρήσει αυτήν τη νέα αλήθεια, η οποία εκ των υστέρων θα φαίνεται προφανής, επειδή θα τον 

αναγκάσει να ξεφύγει από ένα βασικό στοιχείο της ζωής και της ταυτότητάς του. Όταν η Αλλαγή συνέβη με 



 

επιτυχία, ο κύριος χαρακτήρας βλέπει τον κόσμο με νέα μάτια και κατανοεί την ανάγκη να αγκαλιάσει η 

Αποκήρυξη το νέο και μια λύση στο δίλημμα του που είναι πολύ διαφορετική από αυτή που φαινόταν σωστή 

στην αρχή. 

Η προηγούμενη δομή ταιριάζει απόλυτα σε ιστορίες που πρέπει να λειτουργούν ως ερέθισμα για την ατομική 

συμπεριφορά. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τον παράγοντα της αλλαγής να αξιολογήσει ειλικρινά 

και διεξοδικά τις επιλογές από όλες τις πιθανές απόψεις, τόσο ορθολογικές όσο και συναισθηματικές. Για να 

επιτραπεί η ταυτοποίηση του πράκτορα, όλες αυτές οι απόψεις συνδέονται  με χαρακτήρες της ιστορίας και 

καθορίζουν την αλληλεπίδρασή τους. Οποιοσδήποτε χαρακτήρας μπορεί να κατασκευαστεί ξεκινώντας από 

οκτώ αρχέτυπα: Πρωταγωνιστής, Συναγωνιστής, Λόγος, Συναίσθημα, Συντροφικότητα (Ασφάλεια), 

Σκεπτικιστής (Αμφιβολία), Προστάτης (Συνείδηση) και Ανταγωνιστής (Πειρασμός). 

Όταν προσδιοριστεί η εξέλιξη της ιστορίας από το status quo στο επιθυμητό αποτέλεσμα και οι χαρακτήρες 

που αντιπροσωπεύουν τα διάφορα στοιχεία αξιολόγησης που συμμετέχουν στις αποφάσεις που πρέπει να 

ληφθούν, το σενάριο της ιστορίας δομείται γύρω από τις διασταυρώσεις τεσσάρων αφηγηματικών γραμμών 

: της εξέλιξης του πλαισίου στο οποίο λαμβάνει χώρα η ιστορία, της άποψης του κύριου χαρακτήρα, της 

άποψης του χαρακτήρα που ενεργεί ως καταλύτης για την αλλαγή του, της άποψης της σχέσης τους. 

Τέλος, οι συγγραφείς της θεωρίας "Dramatica" προτείνουν δώδεκα ερωτήσεις για την επαλήθευση της 

πληρότητας του 

σχεδιασμένη ιστορία: 

- Ποια είναι η Ανάλυση του Κύριου Χαρακτήρα; 

- Ποια είναι η Ανάπτυξη του Κύριου Χαρακτήρα; 

- Ποια είναι η Προσέγγιση του Κύριου Χαρακτήρα; 

- Ποιο είναι το Στυλ Επίλυσης-Προβλημάτων του Κύριου Χαρακτήρα; 

- Τι είναι το Πρόγραμμα Οδήγησης της Ιστορίας; 

- Ποιο είναι το Όριο της Ιστορίας; 

- Ποιο είναι το Αποτέλεσμα της Ιστορίας; 

- Ποια είναι η Απόφαση για την Ιστορία; 

- Ποια είναι η Συνολική Ιστορία; 



 

- Ποιός είναι ο Συνολικός Προβληματισμός  της Ιστορίας; 

- Ποιο είναι το Γενικό Ζήτημα της Ιστορίας; 

- Ποιο είναι το Συνολικό Πρόβλημα της Ιστορίας; 

Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί μέχρι στιγμής παρέχουν μια δομή που δεν είναι πολύ περίπλοκη για να 

δημιουργήσει μια ιστορία αλλαγής η οποία είναι καλά δομημένη και αξιόπιστη. Φυσικά, το αφηγηματικό 

ταλέντο κάνει τη διαφορά όσον αφορά την ικανότητα για συμμετοχή, αλλά είναι δυνατόν να ληφθούν 

σαφείς αφηγήσεις, χρησιμοποιώντας το βασικό σχήμα που περιγράφηκε σε αυτή την παράγραφο. Για όσους 

επιθυμούν να μάθουν περισσότερα, προτείνουμε να διαβάσουν το «Dramatica: a Theory of Story». 

2.1.3 Από την Ιστορία στην Παραγωγή 

Η Ιστορία ενθαρρύνει κάθε άτομο να λάβει ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με ένα θεμελιώδες δίλημμα 

για την κοινότητα στην οποία ανήκει. Για να γίνει το άτομο παράγοντας αλλαγής είναι απαραίτητο όταν 

αποκρίνεται στο ερέθισμα να διευκολύνεται η μετάβαση από τη σκέψη στη δράση. 

Και πάλι, βοηθά να κοιτάξουμε τις τεχνικές παραγωγής των blockbusters του Χόλυγουντ. Όχι μόνο παρέχουν 

ένα αφηγηματικό πλαίσιο που προσελκύει τους νέους πολύ πιο εύκολα από τις τεχνικές τυπικής διαχείρισης 

έργων, αλλά είναι επίσης πιο ευέλικτες καθώς βασίζονται σε ανεξάρτητη διαχείριση σημαντικών γεγονότων 

και όχι για τον έλεγχο της εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με μια ακριβή αλυσίδα αιτίων και αποτελεσμάτων. 

Ένα λειτουργικό πλαίσιο που επιτρέπει στο κάθε άτομο να λειτουργεί χωρίς να έχει ιδέα για τη συνολική 

εικόνα είναι ιδανική για μια στιγμεργική προσέγγιση. 

Η Τέχνη του Crowddreaming απαιτεί ανάλυση των καταγεγραμμένων αλλαγών σκηνής της ιστορίας για την 

αναγνώριση όλων των γεγονότων που πρέπει να συμβούν για να φτάσετε στο happy end. Για κάθε εκδήλωση 

πρέπει να προσδιοριστούν  ο τόπος, οι απαιτούμενοι πόροι για το κάθε στάδιο, οι χαρακτήρες που 

συμμετέχουν ενεργά ή παθητικά, τα κίνητρά τους και οι αλληλεπιδράσεις τους. Το κλειδί είναι να 

αναζητήσετε την απάντηση στην ερώτηση: "Αυτό το γεγονός συμβαίνει μόνο εάν ...". 

Για να δομηθούν αυτές οι πληροφορίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα προγράμματα γραφής και 

υποστήριξης παραγωγής, όπως το Aeon Timeline, το  Scrivener ή το Celtx. Τα εγχειρίδιά τους παρέχουν πολλά 

παραδείγματα και χρήσιμες πληροφορίες. 

 

 



 

2.1.4 Παραδείγματα Παραγωγών 

Η μέθοδος της τέχνης του Crowddreaming έχει ήδη δοκιμαστεί σε διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας σε 

ορισμένα έργα, των οποίων η συνθετική περιγραφή όσον αφορά το Δίλημμα, την Πρόθεση, την Ιστορία και 

την Παραγωγή μπορεί να είναι χρήσιμη για να καταλάβετε καλύτερα τι γράφτηκε παραπάνω. 

Piazza Europa 

Δίλημμα 

Μπορούμε και θέλουμε πραγματικά να θεωρούμε τους εαυτούς μας Ευρωπαίους; 

Ζώντας σε μια Ευρώπη όπου γνωρίζουμε πλήρως ότι η κουλτούρα του καθενός μας ακόμη και στο επίπεδο 

της καθημερινότητάς μας, η σκέψη και η πράξη είναι στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα της υπέρθεσης 

επιρροών που προέρχονται από τους πολιτισμούς των άλλων εθνών που ζουν και έχουν ζήσει στην ήπειρό 

μας. 

Ιστορία 

Ας φανταστούμε μια αμοιβαία τελετή ευχαριστιών σε μια πλατεία, όπου ένα ψηφιακό μνημείο μας επιτρέπει 

να εκφράσουμε και να καταγράψουμε την προσωπική μας ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους άλλων εθνών 

για ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό δώρο που έχουν μας δόθηκε σε κάποια στιγμή της ιστορίας. 

Παραγωγή 

Ο διαγωνισμός Crowddreaming, που εμπλέκει τα παιδιά σχολείου στη δημιουργία εμπειριών επαυξημένης 

πραγματικότητας με σκηνές ευχαριστιών, στην οποία οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετέχει σε κάθε τόπο 

όπου είναι εγκατεστημένες. Το άθροισμα όλων αυτών των εμπειριών και οι αντιδράσεις αποτελούν με την 

πάροδο του χρόνου ένα συλλογικό έργο τέχνης. 

Quintana 4D  

Δίλημμα 

Είναι εύκολο να εμπλουτίσουμε μια παράδοση με ψηφιακά μέσα?  

Πρόθεση 

Οι αναμνήσεις των κατοίκων αντιστοιχίζονται κάθε χρόνο στους τόπους της παράδοσης για να μεταφέρουν 

στις επερχόμενες γενιές την αξία και το νόημα του να ανήκεις στους Ανθρώπους του Quintana. 



 

Ιστορία 

Ανασύρουμε τις αρχαίες ρωμαϊκές έννοιες των Lares και Genius Loci για να στοιχειώσουμε τα κτίρια και τα 

αντικείμενα του Quintana με ψηφιακά φαντάσματα που συνδέονται άρρηκτα μαζί τους και είναι σε θέση να 

κάνουν διάλογο με τον επισκέπτη του μέλλοντος. 

Παραγωγή 

Η ομπρέλα του προγράμματος Quintana 4D παρέχει έναν κοινό παρονομαστή σε πολλά διαφορετικά σχολικά 

έργα σε συνεργασία με τους ανθρώπους του Quintana για τη συλλογή σύγχρονων ιστοριών με τη μορφή 

εμπειριών με επαυξημένη πραγματικότητα ή παιχνίδια. 

Hackeriamo la Città 

 

Δίλημμα 

Είναι δυνατόν για τους νέους να βοηθήσουν στην αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της Norcia μετά την 

καταστροφή ενός σεισμού? 

Πρόθεση 

Οι νέοι συνεργάζονται ενεργά με ιδρύματα για να ξεκινήσουν ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα ψυχαγωγίας. 

Ιστορία 

Επωφελούμαστε από τα οικονομικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών τεχνολογιών για να οργανώσουμε ένα 

πρόγραμμα προβολής ταινιών κινουμένων σχεδίων στην κεντρική πλατεία, σε συνδυασμό με παιχνίδια για 

παιδιά υπό την ηγεσία νέων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και μαθητών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Παραγωγή 

Μια πρώτη πιλοτική εκδήλωση κινουμένων σχεδίων στην πλατεία, η οποία συνδυάζει κουίζ και άλλα 

ομαδικά παιχνίδια μέσω smartphone με προβολή παιδικής ταινίας. 

2.2 Επαυξημένη Πραγματικότητα: Επικάλυψη ψηφιακής και αντικειμενικής διάστασης 

Οι τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας αναφέρονται πολύ συχνά στα προηγούμενα παραδείγματα. 



 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τουλάχιστον τις βασικές του έννοιες και γιατί αυτή η τεχνολογία είναι 

ιδιαίτερα κατάλληλη στο έργο της οικοδόμησης ενός ψηφιακού μνημείου. 

2.2.1 Χωρικός Υπολογισμός και το Εικονικό Συνεχές 

Ο όρος «Spatial Computing» ορίζει την πειθαρχία που επιτρέπει την σύνδεση ψηφιακού υλικού με θέσεις 

στο χώρο ή σε αντικείμενα που κατασκευάζονται από υλικά. 

Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι ένα στοιχείο από το λεγόμενο "Εικονικό Συνεχές", το οποίο κυμαίνεται 

από την Αντικειμενική Πραγματικότητα στην Εικονική Πραγματικότητα, μέσω της Επαυξημένης 

Πραγματικότητας και της Επαυξημένης Εικονικότητας. 

Η Αντικειμενική Πραγματικότητα είναι ένα πλαίσιο όπου αλληλοεπιδρούμε αποκλειστικά με αντικείμενα 

που έχουν μάζα. Είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε - εσφαλμένα - Πραγματικότητα ή Φυσική 

Πραγματικότητα ή Απτή Πραγματικότητα. 

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα είναι ένα πλαίσιο στο οποίο επικρατεί η αλληλεπίδραση με αντικείμενα 

κατασκευασμένα από υλικά, και τα οποία συνδέονται με δημιουργήματα από ψηφιακά υλικά. Για 

παράδειγμα, μια εικόνα αφίσας ή ένα περιοδικό που πλαισιώθηκε με ένα smartphone, αποκαλύπτει ένα 

βίντεο, μια συλλογή εικόνων ή άλλου είδους ψηφιακό περιεχόμενο. 

Το Επαυξημένη Εικονικότητα είναι ένα ψηφιακό περιβάλλον αντιληπτό μέσω ειδικών ακουστικών κεφαλής, 

τα οποία απομονώνουν τον χρήστη από άμεση αισθητηριακή επαφή με την αντικειμενική διάσταση. Ωστόσο, 

τα συστήματα αισθητήρων επιτρέπουν το σύστημα των ακουστικών να εντοπίσουν την παρουσία 

κατασκευών με αντικείμενα και να τις τροποποιήσουν ανάλογα την ψηφιακή εμπειρία εμβύθισης. Ένα 

άμεσο παράδειγμα είναι οι προειδοποιήσεις για να μην χτυπήσετε ένα αντικείμενο, ενώ περπατάτε 

κινούμενοι μέσα στον παράλληλο κόσμο που αναπαρίσταται μέσω των ακουστικών. 

Τέλος, η εικονική πραγματικότητα είναι ένα εξαιρετικά διεισδυτικό ψηφιακό περιβάλλον με το οποίο 

αλληλοεπιδρά ο χρήστης μέσω ακουστικών κεφαλής, που παρέχουν απομόνωση από τη διάσταση των 

αντικείμενων που έχουν κατασκευασθεί από υλικά.  

Οι διαδικασίες σε αυτό το εικονικό περιβάλλον μπορούν να επινοηθούν πλήρως από τον προγραμματιστή ή 

να είναι αναπαραγωγές διεργασιών που ανήκουν σε αντικειμενικά κατασκευάσματα, όπως για παράδειγμα 

στη επίσκεψη εμβύθισης σε επιστημονικές ανακατασκευές αρχαιολογικών χώρων. 

 



 

2.2.2 Λόγοι χρήσης της Επαυξημένης Πραγματικότητας για ένα Ψηφιακό Μνημείο 

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα είναι η ιδανική τεχνολογία για την κατασκευή ενός ψηφιακού μνημείου για 

τρεις λόγους: 

1. Λειτουργεί στη διασταύρωση της ψηφιακής και της αντικειμενικής διάστασης. 

2. Επιτρέπει τη δημιουργία διασκεδαστικών και συναρπαστικών εμπειριών για τους χρήστες. 

3. Σας επιτρέπει να παράγετε εύκολα ορατά και συγκεκριμένα αποτελέσματα με παιδιά σχολικής ηλικίας και 

κατά συνέπεια παράγουν ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα ικανοποίησης. 

2.2.2 Λόγοι χρήσης της επαυξημένης πραγματικότητας για ένα ψηφιακό μνημείο 

 Η επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality) είναι η ιδανική τεχνολογία για την κατασκευή ενός 

ψηφιακού μνημείου για τρεις λόγους: 

1. Λειτουργεί στη διασταύρωση της ψηφιακής και αντικειμενικής διάστασης. 

2. Επιτρέπει τη δημιουργία διασκεδαστικών και συναρπαστικών εμπειριών για τους χρήστες. 

3. Σας επιτρέπει να παράγετε εύκολα ορατά και συγκεκριμένα αποτελέσματα με παιδιά σχολικής ηλικίας και 

κατά συνέπεια παράγουν ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα ικανοποίησης. 

2.2.3 Λόγοι μη χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας για ένα ψηφιακό μνημείο 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα όρια των σημερινών τεχνολογιών AR στη φάση σχεδιασμού, ώστε να 

αποφύγετε τη δημιουργία μη ρεαλιστικών προσδοκιών και της απογοήτευσης που θα προκύψει. 

1. Πολύ υψηλού επιπέδου, και επομένως ακριβή καθώς απαιτούνται smartphones και tablets. 

2. Η έλλειψη ομοιομορφίας στη συμπεριφορά των συσκευών Android καθιστά πολύ δύσκολο τον έλεγχο της 

ποιότητας των εμπειριών για αυτά τα συστήματα. 

3. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Μια εμπειρία που είναι 

συνεχώς ενεργή εξαντλείται γενικά από την μπαταρία εντός 1 ώρας το πολύ. 

4. Είναι ακόμα πολύ δύσκολο να κάνουμε διαφορετικούς χρήστες να αλληλοεπιδρούν με την ίδια εμπειρία. 

5. Η αγορά είναι ακόμη πολύ ανώριμη και οι πιθανότητες ότι ένα προϊόν ή μια πλατφόρμα δεν θα διαρκέσει 

είναι πολύ υψηλές. 



 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους περιορισμούς, σήμερα είναι περισσότερο από δυνατό να δημιουργηθούν 

αξιόπιστες λύσεις για ελεγχόμενες περιβάλλοντα, όπως συμβαίνει στα σχολεία. 

3: Μια καλή πρακτική: Ο διαγωνισμός "Crowddreaming: Οι νέοι συν-δημιουργούν 

ψηφιακό πολιτισμό". 

Οι δύο προηγούμενες ενότητες παρέχουν το σωστό πλαίσιο για να κατανοήσετε τον πειραματικό χαρακτήρα 

του διαγωνισμού "Crowddreaming: Οι νέοι συν-δημιουργούν ψηφιακό πολιτισμό" και να κατανοήσετε γιατί 

αποτελεί μια καλή πρακτική. 

 

3.1 Σύντομη ιστορία του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός "Crowddreaming: Οι νέοι συν-δημιουργούν ψηφιακό πολιτισμό" ξεκίνησε για πρώτη φορά 

τον Δεκέμβριο του 2016 από το δίκτυο Digital Cultural Heritage Arts & Humanities School, που περιλαμβάνει 

πάνω από 70 Ιταλικούς οργανισμούς που ασχολούνται με τον ψηφιακό πολιτισμό με διάφορους τρόπους. Η 

μη κερδοσκοπική ένωση Stati Generali dell'Innovazione είναι ο επικεφαλής συνεργάτης από την αρχή. 

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλα τα Ιταλικά σχολεία οποιασδήποτε βαθμίδας και προωθείται σε συνεργασία 

με το Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίου και Έρευνας της Ιταλίας. 

Κατά τις τελευταίες τέσσερις εκδόσεις του διαγωνισμού, συμμετείχαν συνολικά πάνω από 300 σχολεία και 

περισσότεροι από 4.500 μαθητές. 

Η πρώτη έκδοση ζητούσε από τους μαθητές να δημιουργήσουν ψηφιακό περιεχόμενο σχετικό με την έννοια 

του να είναι κάποιος Ιταλός σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. 

Η δεύτερη έκδοση ζητούσε από τους μαθητές να δημιουργήσουν ψηφιακό περιεχόμενο για την ιδανική πόλη, 

βασιζόμενοι σε γνώσεις και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

Στην τρίτη έκδοση, το πλαίσιο του διαγωνισμού τελειοποιήθηκε, εισάγοντας τρία νέα χαρακτηριστικά τα 

οποία διατηρήθηκαν και στην τέταρτη έκδοση το 2019: 

1. το θέμα "Piazza Europa", με στόχο να δοθεί το ερέθισμα για προβληματισμό αναφορικά με την Ευρώπη ως 

ένα διαπολιτισμικό εργαστήρι, 

2. τη χρήση προτύπων που επιτρέπουν στους μαθητές να δημιουργούν εμπειρίες επαυξημένης 

πραγματικότητας με άμεσο τρόπο, αντί απλώς να προσδίδουν το περιεχόμενο, 

3. η έμφαση στη συνεργατική προσπάθεια των εκπαιδευτικών. 

Περισσότερες πληροφορίες (στα Ιταλικά) μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω ιστοτόπους υποστήριξης του 

διαγωνισμού: 

- http://diculther.it 

- http://statigeneralinnovazione.it 

- http://piazzaeuropa.it 

- http://crowddreaming.academy 

http://diculther.it/
https://statigeneralinnovazione.it/
http://diculther.it/
http://statigeneralinnovazione.it/
http://piazzaeuropa.it/
http://crowddreaming.academy/


 

3.2 Η ιστορία της Αλλαγής 

Ο ίδιος ο διαγωνισμός μπορεί τώρα να περιγραφεί με τους όρους της Τέχνης του Crowddreaming: 

Το Δίλημμα 

Μπορούμε ακόμα να χρησιμοποιήσουμε τον ρόλο μας ως εκπαιδευτικοί και να βοηθήσουμε τους νέους στην 

πρόκληση της εποχής να κατανοήσουν, να δημιουργήσουν και να κληροδοτήσουν ψηφιακό πολιτισμό; 

Η Πρόθεση 

Να οριστεί ένα βιώσιμο πρόγραμμα σπουδών που να βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν κατάλληλη 

ψηφιακή κουλτούρα, ενώ αντιμετωπίζουν την πρόκληση να συμβάλλουν με μια δημιουργία τους στο 

ψηφιακό μνημείο "Piazza Europa". 

Η Ιστορία 

Η συμβολή με μια δημιουργία στο ψηφιακό συλλογικό έργο τέχνης, την "Piazza Europa", ενθαρρύνει τους 

νέους να προβληματιστούν σχετικά με τη διαπολιτισμική φύση της Ευρώπης και τους επιτρέπει να 

κατανοήσουν καλύτερα πώς να δημιουργήσουν και να μεταδώσουν τον ψηφιακό πολιτισμό. Οι μαθητές 

πρέπει να φανταστούν ότι βρίσκονται σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πλατεία, έχουν φίλους μιας άλλης 

ευρωπαϊκής χώρας μπροστά τους και θέλουν να τους ευχαριστήσουν για ένα πολιτιστικό στοιχείο που 

μοιράστηκε η χώρα τους με τις υπόλοιπες. 

Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν πάθος για καινοτομία στην εκπαίδευση, ανακαλύπτουν νέες 

τεχνολογίες, πειραματίζονται με νέες μεθόδους και ξεπερνούν την αίσθηση της απομόνωσης μέσω δικτύωσης 

με συναδέλφους με παρόμοια συναισθήματα. 

Η Παραγωγή 

Ο διαγωνισμός Crowddreaming προϋποθέτει τη δημιουργία μιας εμπειρίας επαυξημένης πραγματικότητας 

ξεκινώντας από ένα πρότυπο, το οποίο περιέχει έναν προβληματισμό για την ευρωπαϊκή διαπολιτισμικότητα. 

 

3.3 Τα κλειδιά της επιτυχίας 

Τα κλειδιά για την επιτυχία του διαγωνισμού στην Ιταλία ήταν τέσσερα: 

 

1. Το φιλτράρισμα 

Παρά το γεγονός ότι ήταν ανοιχτός σε όλα τα Ιταλικά σχολεία οποιασδήποτε βαθμίδας στην Ιταλία και στο 

εξωτερικό, τα μηνύματα προώθησης και οι ίδιοι οι κανόνες του διαγωνισμού ήταν ιδιαίτερα προσεγμένοι και 

δομημένοι με μια γλώσσα που στόχευε στη συμμετοχή μόνο εκείνων των εκπαιδευτικών με έντονο 

ενδιαφέρον για την πειραματική διδασκαλία και με στοιχειώδη περιέργεια για τα ψηφιακά ζητήματα. Ένα 

βασικό στοιχείο επιλογής ήταν η συμμετοχή στο σύστημα μηνυμάτων "Telegram" ως το μόνο κανάλι 

επικοινωνίας με τους διοργανωτές. 

 

2. Η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας 



 

Η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας της Ιταλίας υλοποιήθηκε μέσα από μια μοναδική, αλλά εξαιρετικά 

χρήσιμη, πράξη: την αποστολή επίσημου σημειώματος σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή σε όλα τα σχολεία. 

Αυτό το κανάλι αποδείχθηκε ο πιο αποτελεσματικός δίαυλος επικοινωνίας από οποιονδήποτε άλλον 

χρησιμοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών δικτύων. 

 

3. Το κανάλι συνομιλίας και η "συνεταιριστική" αρχή 

Από την τρίτη κιόλας έκδοση του διαγωνισμού, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην αρχή του «συνεταιρισμού», που 

δανειστήκαμε από το "Made in Italy", το επιτυχημένο μοντέλο των βιομηχανικών περιοχών της Ιταλίας: όλοι 

οι συμμετέχοντες συνεργάζονται για τη συνολική επιτυχία της πρωτοβουλίας και ένας μεμονωμένος νικητής 

αναδύεται μόνο εφόσον έχει επιτευχθεί  ένα κοινός ελάχιστος στόχος. Αυτή η αρχή συμπεριλήφθηκε ρητά 

στους κανόνες του διαγωνισμού. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώχθηκε να ξεπεραστεί η αντίφαση που ενυπάρχει 

στο ανταγωνιστικό μοντέλο των παραδοσιακών διαγωνισμών: η εκδήλωση οργανώνεται για να συγκεντρώσει 

εκπαιδευτικούς που μοιράζονται το ίδιο πάθος, αλλά στη συνέχεια αποθαρρύνεται ο διάλογος μεταξύ τους 

κάνοντάς τους ανταγωνιστές για τη νίκη. 

Η ομάδα συζήτησης "Piazza Europa" στην πλατφόρμα Telegram ήταν το βασικό στοιχείο για τη διάδοση αυτής 

της συνεταιριστικής νοοτροπίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Χάρη στο υπομονετικό έργο εμψύχωσης και 

προσανατολισμού της συνομιλίας από τους συντονιστές της Stati Generali dell'Innovaizone, η ομάδα 

ζωντάνεψε και έγινε η καρδιά του έργου. Σήμερα απαριθμεί 89 μέλη, τα οποία έχουν ανταλλάξει περισσότερα 

από 6.000 μηνύματα συνολικά και τα χρησιμοποιούν ως βάση ανταλλαγής πληροφοριών για εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού για συμμετοχή σε πρωτοβουλίες όπως ένα 

δίκτυο σχολείων για δημόσιες προσκλήσεις. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού η ομάδα χρησιμοποιείται για 

μια κοινή εμβάθυνση στα θέματα, τα οποία, στη συνέχεια, κάθε δάσκαλος αναπτύσσει ανεξάρτητα μαζί με 

τους μαθητές του. 

 

4. Τα μοντέλα του Metaverse 

Στο αρκετά ανώριμο τρέχον πανόραμα της προσφοράς πλατφορμών και υπηρεσιών για την Επαυξημένη 

Πραγματικότητα (AR), το Metaverse Studio της [Gometa Inc.] (https://gometa.io) έχει αναγνωριστεί , προς το 

παρόν, ως το πιο κατάλληλο εργαλείο για να υλοποιηθούν οι πρώτες εμπειρίες για την Piazza Europa. Παρά 

τους πολλούς προφανείς περιορισμούς του προϊόντος, το Metaverse Studio διαθέτει τρία χαρακτηριστικά 

που το καθιστούν ιδανικό για τις τρέχουσες ανάγκες του έργου: 

- επιτρέπει την εύκολη γεωγραφική τοποθέτηση ψηφιακού περιεχομένου. 

- λειτουργεί αρκετά καλά σε μεγάλο αριθμό smartphones. 

- επιτρέπει τη δημιουργία προτύπων εμπειριών τα οποία μπορούν να κλωνοποιηθούν και να προσαρμοστούν 

με εξαιρετική ευκολία ακόμη και από άτομα χωρίς προγραμματιστικές δεξιότητες. 

Αυτή η τελευταία δυνατότητα έπαιξε τον πιο σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της Piazza Europa και εκτιμήθηκε 

ιδιαίτερα από τους εκπαιδευτικούς, τόσο επειδή επιτρέπει στους μαθητές να αρχίσουν να ανακαλύπτουν τον 

κόσμο της επαυξημένης πραγματικότητας αλλά και επειδή τους επιτρέπει να βλέπουν ένα άμεσο και πολύ 

ευχάριστο αποτέλεσμα με προφανή τη θετική επίδραση στη συνολική τους παρακίνηση. 

 



 

3.4 Παράγοντες κινδύνου 

Οι Ιταλικές εκδόσεις του διαγωνισμού "Crowddreaming: Οι νέοι συν-δημιουργούν ψηφιακό πολιτισμό" 

αντιμετώπισαν δύο βασικούς παράγοντες κινδύνου: τη διασπορά των συμμετεχόντων και τη δυσκολία των 

εκπαιδευτικών να λειτουργήσουν με διαπολιτισμική προοπτική. 

Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις διάφορες εκδόσεις του διαγωνισμού αλλά δεν 

ολοκλήρωσαν τον κύκλο ήταν περίπου 50% κατά μέσο όρο. Πέρα από τη φυσιολογική παρουσία 

εκπαιδευτικών που εγγράφονται χωρίς να έχουν πραγματικά κίνητρα και δεν ξεκινούν ποτέ το ταξίδι - είναι 

αδύνατη η παρέμβαση εκεί - επισημάνθηκαν δύο βασικοί λόγοι που επηρεάζουν αυτό το ποσοστό. 

Ο πρώτος παράγοντας συνδέεται με την υιοθέτηση της πλατφόρμας Telegram ως το μοναδικό περιβάλλον 

επικοινωνίας. Πολλοί εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν ένα νέο εργαλείο είτε επειδή δεν έχουν το κατάλληλο ψυχολογικό προφίλ για να 

επικοινωνήσουν σε ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον συζήτησης. Ο αριθμός στην πρώτη κατηγορία μειώνεται 

σταδιακά, καθώς εξαπλώνεται η συνήθεια της χρήσης εργαλείων άμεσων μηνυμάτων για την αντικατάσταση 

των e-mail. Αυτό το εμπόδιο δεν θεωρείται, ωστόσο, πρόβλημα, αλλά αντίθετα ένας επιλογέας που επιτρέπει 

μόνο στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μια διαδικτυακή κοινότητα, και 

μπορούν να το κάνουν ενεργά, να περάσουν από το κόσκινο. 

Ο δεύτερος λόγος που επηρεάζει το ποσοστό εγκατάλειψης σχετίζεται με τον αγώνα για χρόνο και προσοχή 

εν μέσω των πολλαπλών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχει ένας εκπαιδευτικός. Ο κίνδυνος μειώθηκε 

από τη μια με τη ζωντανή ενθάρρυνση της διαδικτυακής κοινότητας σε μια προσπάθεια να διεγείρει τη χαρά 

της συμμετοχής και από την άλλη με την προσπάθεια να επιτρέψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επικάλυψη 

και συνέργεια του διαγωνισμού με άλλα ειδικά έργα. 

Ο δεύτερος παράγοντας κινδύνου για την επιτυχία του έργου προέκυψε με την υιοθέτηση του θέματος της 

Ευρωπαϊκής διαπολιτισμικότητας. Πολλοί εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται ακόμα και οι ίδιοι να αναγνωρίσουν 

πόσα στοιχεία των πολιτισμών άλλων πληθυσμών που κατοικούν στην Ευρώπη εμφανίζονται στον δικό τους 

πολιτισμό. Πολλοί τείνουν να σκεφτούν προς την αντίθετη κατεύθυνση και εξακολουθούν να προτείνουν στα 

παιδιά σημαντικά πολιτιστικά θέματα που διαδόθηκαν στην Ευρώπη, αλλά που γεννήθηκαν στη χώρα τους, 

την Ιταλία στη συγκεκριμένη περίπτωση των πρώτων εκδόσεων του διαγωνισμού. Για να μειωθεί αυτός ο 

παράγοντας κινδύνου, ο ενεργός διάλογος μέσα στο περιβάλλον συνομιλίας του έργου, τόσο με τους 

διοργανωτές όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών, έχει αποδειχθεί θεμελιώδης, όταν ακολουθεί μια 

συνεταιριστική, και όχι ανταγωνιστική, προσέγγιση. 

 

4. Μεταφορά του διαγωνισμού στην Ευρώπη 

4.1 Ανάγκες κατάρτισης 

Οι Συμβουλευτικοί Κύκλοι (Coaching Circles) παρείχαν πολλές πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα, τους 

φόβους, τις προθέσεις και τις προηγούμενες εμπειρίες των εκπαιδευτικών που ενεπλάκησαν με το έργο. 

Επισημάνθηκε επίσης μια συλλογή από πιθανούς Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OERs) που θα 

μπορούσαν να διατεθούν στους συναδέλφους. 

Από τις συνομιλίες προέκυψαν οι ακόλουθες βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 



 

- Μάθηση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών για να προκληθεί το ενδιαφέρον και να εμπλακούν ενεργά 

οι μαθητές στη μελέτη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, και μέσω τεχνικών gamification. 

- Ανακάλυψη νέων ιδεών, νέων πηγών έμπνευσης και νέων μεθόδων για την υλοποίηση ψηφιακών έργων 

στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολλά παραδείγματα έχουν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των 

coaching circles και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία OERs. 

- Παρακολούθηση των νέων ευκαιριών που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στον τομέα της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

- Ικανότητα αναγνώρισης τεχνολογιών και ψηφιακών πόρων που εύκολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα 

έργα τους, 

- Απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με τις τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας για να 

μπορούν να καθοδηγήσουν τις επιλογές των μαθητών. 

- Ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για να υποστηρίξουν και να μην καθοδηγήσουν τους 

μαθητές. 

- Αποσαφήνιση και προώθηση του τί σημαίνει «κοινές Ευρωπαϊκές αξίες». 

Οι γόνιμοι διάλογοι του coaching circle επιβεβαιώνουν επίσης έναν κίνδυνο που έχει ήδη επισημανθεί στις 

αρχικές Ιταλικές εκδόσεις του διαγωνισμού: την τάση των εκπαιδευτικών να επικεντρώσουν την προσοχή 

τους στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό δεν είναι από μόνο του κακό, αλλά κινδυνεύει να θέσει σε 

κίνδυνο τον στόχο του έργου που είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τον βαθιά 

διαπολιτισμικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής πραγματικότητας. 

 

4.2 Το μοντέλο μεταφοράς 

Το μοντέλο λειτουργίας του διαγωνισμού Crowdreaming είναι στην πραγματικότητα αρκετά απλό και μόνο 

στην πρώτη του φάση συνδέεται με κάποια Ιταλική ιδιαιτερότητα. 

Προβλέπονται οι ακόλουθες φάσεις: 

1. Ανακοίνωση του διαγωνισμού και εγγραφή των συμμετεχόντων, 

2. Φάση επεξεργασίας του περιεχομένου από τα σχολεία, 

3. Αξιολόγηση της δυνατότητας εισαγωγής των υποβληθέντων έργων, 

4. Ενημέρωση του ψηφιακού δημιουργήματος "Piazza Europa" και εγκατάστασής της στην περιοχή.     

4.2.1 Η δημόσια πρόσκληση 

Αυτή η φάση είναι η μόνη που σχετίζεται με την ιδιαιτερότητα της Ιταλικής περίπτωσης, στον βαθμό που η 

συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο συμμετείχε ενεργά στην ευρεία διάχυση της πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων σε όλα τα Ιταλικά σχολεία μέσω των δικών του καναλιών θεσμικής επικοινωνίας, 

αποδείχθηκε μακράν το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την προσέλκυση της προσοχής των εκπαιδευτικών. 

Η πιλοτική εφαρμογή που προβλέπει το έργο CDDC προφανώς δεν επηρεάζεται από αυτόν τον παράγοντα, 

καθώς τα σχολεία έχουν ήδη επιλεγεί. 



 

Για τις επόμενες εκδόσεις, με βάση τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής, πρέπει να αναπτυχθούν δύο 

έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγίες: 

-  Οι κανόνες του διαγωνισμού, που αποτελούνται από ένα κεντρικό τμήμα κοινό για όλες τις χώρες και 

ένα δεύτερο τμήμα που λαμβάνει υπόψιν, εντός ενός κοινού σχήματος, τις πιθανές ιδιαιτερότητες που 

συνδέονται με το σχολικό σύστημα κάθε συμμετέχουσας χώρας. 

-  Τον κατάλογο των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων τα οποία σε κάθε χώρα μπορούν να 

διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο στην προώθηση της πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος, καθώς και 

τις ενδείξεις για την αποτελεσματική συμμετοχή τους. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε από τους εταίρους του έργου, μια πρώτη λίστα μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Κροατία 

Το CTK προτίθεται να διερευνήσει συνέργειες με τους εμπλεκόμενους σε πολλές πρωτοβουλίες όπως 

περιγράφονται στο έγγραφο "Στρατηγική: Ριέκα 2020 Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα". 

Τα "27 Neighborhoods" διεθνή προγράμματα ανταλλαγών μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία για τον 

εντοπισμό και την κοινή χρήση πολιτιστικών στοιχείων που έχουν μεταφερθεί μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Το Ευρωπαϊκό εργαστήριο Ιστορίας, "The Season of Power", μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για την 

αναγνώριση πολιτιστικών επιρροών που έρχονται στη Ριέκα. 

Τέλος, η πρωτοβουλία "Kitchen" που συγκρίνει τις εμπειρίες των μεταναστεύσεων  που προκύπτουν μέσω 

των διατροφικών συνηθειών. 

Λετονία 

Το LIKTA προτίθεται να διερευνήσει τρόπους να προτείνει τη "Europa Square" και τη μέθοδο Crowddreaming 

ως χρήσιμα εργαλεία. 

Οι στόχοι του Υπουργείου Πολιτισμού να υποστηρίξει την ανάπτυξη της δημιουργικότητας στη γενική τυπική 

εκπαίδευση και τη μη τυπική εκπαίδευση παιδιών και νέων σχετικά με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και 

την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, όπως οραματίζεται η στρατηγική «Δημιουργική Λετονία». 

Το ίδιο ισχύει και για το "Project Skola2030" που προωθεί μεθοδολογίες για τη διδασκαλία στη γενική 

εκπαίδευση προκειμένου ο μαθητής να εκτιμήσει τον εαυτό του ως δημιουργό πολιτιστικής κληρονομιάς 

μέχρι το τέλος του δημοτικού σχολείου. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να διερευνηθούν ευκαιρίες για ανταλλαγές 

OERs. 

Το έργο "The Latvian Cultural Canon" θα μπορούσε να προσφέρει μια διαφορετική ευκαιρία για διεθνή 

συνεργασία. Η προσθήκη πληροφοριών σχετικά με το πώς στοιχεία που ανήκουν στo Canon επηρέασαν 

άλλους Ευρωπαϊκούς πολιτισμούς μπορεί να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους λόγους για να 

ευχαριστήσουμε τη Λετονία στη "Europa Square". 

 

Ελλάδα 

Παρομοίως με το «Latvian Cultural Canon», το «Εθνικό Αποθετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» θα 

μπορούσε να είναι ένα μέσο για να διευκολυνθεί η αναγνώριση των συνεισφορών του Ελληνικού πολιτισμού 

σε άλλα Ευρωπαϊκά έθνη. Ενδεχομένως, στο πλαίσιο της «Ψηφιακής στρατηγικής για τον πολιτισμό» στην 

Ελλάδα και ειδικότερα χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα eTwinning για την προώθηση της διαπολιτισμικής 



 

μάθησης, όπως ορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων 

για σχολικές δραστηριότητες για το χρονικό διάστημα 2018-19. 

 

4.2.2 Ανάπτυξη περιεχομένου 

Αυτό το στάδιο του διαγωνισμού δεν παρουσιάζει δραστηριότητες που να απαιτούν συγκεκριμένη 

προσαρμογή ανάλογα με τη συμμετέχουσα χώρα. Οι ακόλουθες συστάσεις ισχύουν για όλους τους εταίρους: 

- να συμμετέχουν αμέσως όλοι οι εκπαιδευτικοί στην κοινή συνομιλία του έργου και να διατηρούν τη 

συζήτηση ζωηρή καθημερινά. Αυτή η δραστηριότητα ήταν το κλειδί για την επιτυχία του διαγωνισμού. 

- να χρησιμεύσει η κοινή συνομιλία του έργου για να ευθυγραμμιστούν οι εκπαιδευτικοί στο σωστό κοινό 

όραμα ως προς την έννοια της Ευρωπαϊκής διαπολιτισμικότητας, χρησιμοποιώντας τόσο την «ιστορία 

επιτυχίας» (βλ. 3.2) όσο και συγκεκριμένα παραδείγματα. 

- να παρέχεται έγκαιρη βοήθεια σχετικά με τις απαντήσεις σε τεχνικές ερωτήσεις αναφορικά με τη χρήση της 

πλατφόρμας επαυξημένης πραγματικότητας. 

- να εντοπιστούν τοπικοί ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να διευκολύνουν την ανάπτυξη περιεχομένου από 

μαθητές, ενδεχομένως συμπεριλαμβάνοντας τις δραστηριότητες σε συμβατά έργα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να 

βελτιστοποιήσουν τον χρόνο που αφιερώνουν σε εξειδικευμένα έργα και εξωσχολικές δραστηριότητες. 

4.2.3 Αξιολόγηση 

Αυτή η φάση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία μεταφοράς και απαιτεί μόνο ό,τι 

προβλέπεται κατά τη φάση έναρξης του διαγωνισμού, συμφωνούνται εκ των προτέρων τα γενικά κοινά 

κριτήρια αξιολόγησης. 

4.2.4 Ενημέρωση και ανάπτυξη του ψηφιακού υλικού κατασκευάσματος "Europa Square". 

Αυτή η φάση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη κρισιμότητα στη διαδικασία μεταφοράς, εκτός μόνο της συγκρότησης 

μιας ομάδας ικανής να χρησιμοποιήσει το ειδικό λογισμικό που θα είναι ένα από τα παραδοτέα του έργου. 

 
 

 

 
  


	Ο σκοπός αυτού του εγγράφου
	1. Το Στιγμερμικό Παράδειγμα (the Stigmergic Paradigm)
	1.1 Η πρώτη κρίση του αναλυτικού παραδείγματος
	1.2 Οι Ψηφιακές Προκλήσεις και η Δεύτερη Κρίση του Αναλυτικού Προτύπου
	1.2.1 Η Ψηφιακή Αναπαράσταση της Πραγματικότητας
	1.2.2 Η Εννοιολογική Πρόκληση του Χώρου
	1.2.3 Η Εννοιολογική Πρόκληση του Χρόνου
	1.2.4 Η Εννοιολογική Πρόκληση της Ταχύτητας
	1.3 Μια Υπόθεση Εργασίας για ένα νέο Πρότυπο
	1.4 Το Στιγμεργικό Πρότυπο και το εννοιολογικό πλαίσιο του «Ψηφιακού Μνημείου»


	2. Η Δημιουργία ενός ψηφιακού μνημείου
	2.1 Η Τέχνη του Crowddreaming
	2.1.1 από το Μεγάλο Δίλημμα (Big Dilemma) στην Πρόθεση (Intent)

	3: Μια καλή πρακτική: Ο διαγωνισμός "Crowddreaming: Οι νέοι συν-δημιουργούν ψηφιακό πολιτισμό".
	3.1 Σύντομη ιστορία του διαγωνισμού
	3.2 Η ιστορία της Αλλαγής
	3.3 Τα κλειδιά της επιτυχίας
	3.4 Παράγοντες κινδύνου

	4. Μεταφορά του διαγωνισμού στην Ευρώπη
	4.1 Ανάγκες κατάρτισης
	4.2 Το μοντέλο μεταφοράς
	4.2.1 Η δημόσια πρόσκληση
	4.2.2 Ανάπτυξη περιεχομένου
	4.2.3 Αξιολόγηση
	4.2.4 Ενημέρωση και ανάπτυξη του ψηφιακού υλικού κατασκευάσματος "Europa Square".


