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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014, 10 π.μ.-17.00 μ.μ.
Αίθουσα Διοτίμα, Αρκαδικό Κέντρο Ελληνικών, Μεσογειακών και Βαλκανικών
Σπουδών, Εμπεδοκλέους 26 Πλατεία Βαρνάβα, Παγκράτι
Το σεμινάριο απευθύνεται σε αρχαιολόγους, ιστορικούς, μουσειολόγους και γενικά
σε όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν επαγγελματικά με την προβολή
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω νέων τεχνολογιών. Φοιτητές τελευταίων ετών σε
αντίστοιχες σχολές δεκτοί.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.30-10 π.μ.: Εγγραφές
10 π.μ.-11.30 π.μ. Όροι και κριτήρια αποτίμησης έργων προβολής πολιτιστικής
πληροφορίας στο διαδίκτυο: προκαταρκτικά ερωτήματα:Η εισαγωγική αυτή
ενότητα θέτει τις βασικές προβληματικές, τις οποίες οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν
στις κατοπινές ενότητες: στόχοι-κοινό-η κοινότητα των ειδικών- λειτουργίες
κειμένων. Για την εξοικείωση με αυτή την προβληματική θα εξετάσουμε κείμενα από
το περιεχόμενο ορισμένων έργων,ώστε να αποτιμήσουμε τον βαθμό στον οποίο οι
τρόποι έκφρασης και συγγραφής ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στους στόχους
των έργων αυτών. Διδάσκουσα: Δέσποινα Λαμπαδά, MA, αρχαιολόγος
11.30-11.45 π.μ.: Διάλειμμα καφέ
11.45-13.15: Διάρθρωση πληροφορίας: Θα εξετάσουμε τρόπους διάρθρωσης της
πληροφορίας με βάση διαφορετικούς τύπους κοινού (ευρύ, επιστημονικό, παιδιά,
κλπ.) αλλά και έργων (τουριστική προβολή, δήμος, μουσείο, κλπ.). Διδάσκουσα:
Δρ. Κλεοπάτρα Φέρλα, ιστορικός
13.15-13.45: Ελαφρύ γεύμα
13.45- 15.15: Σύνθεση πληροφορίας: Στο πλαίσιο του σεμιναρίου δουλεύουμε
συνθέτοντας πληροφοριακές ενότητες με βάση διαφορετικά παραδειγματικά σενάρια
αξιοποιώντας τις δεξιότητες των συμμετεχόντων: οργανώνουμε ομάδες εργασίας και
καταμερίζουμε τους ρόλους στη σύνθεση της πληροφορίας (συγγραφή, επιμέλεια,

επιλογή πολυμεσικού υλικού, τεκμηρίωση κλπ.), παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα
της δουλειάς των ομάδων σε ένα ιστολόγιο και τα συγκρίνουμε μεταξύ τους
εξάγοντας συμπεράσματα για τον βαθμό ανταπόκρισης στους παραδειγματικούς
στόχους που έχουν τεθεί. Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Τζεδόπουλος, ιστορικός
15.15-15.30: Διάλειμμα καφέ
15.30-17.00: Εικονικό και πολυμεσικό υλικό, δικτυογραφίες και σύνδεσμοι:
Εκτός από κείμενο, η πολιτισμική πληροφορία περιλαμβάνει πλούσιο εικονογραφικό
υλικό, βίντεο, ηχητικά ντοκουμέντα κ.ο.κ. Επίσης, ανάλογα με το βάθος της
πληροφορίας που θέλουμε να δώσουμε περιλαμβάνει παραπομπές και συνδέσεις με
άλλους ιστοτόπους, ακόμη και επιστημονικά άρθρα. Ο τρόπος επιλογής, σύνδεσης
και χρήσης του υλικού αυτού θα αποτελέσει το αντικείμενο της τελευταίας ενότητάς
μας. Διδάσκουσα: Δρ. Αφροδίτη Καμάρα, διευθύνουσα σύμβουλος Time
Heritage
Κόστος σεμιναρίου: 60 ευρώ (45 ευρώ για φοιτητές). Συμπεριλαμβάνονται τα
διαλείμματα καφέ και το ελαφρύ γεύμα, καθώς και ο φάκελος σημειώσεων.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα
Πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής:
6973919957. Μέχρι τις 20/9.
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