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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: QUIVERVISION 
 
Υπενθύμιση: Αυτοί οι χάρτες πορείας θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση της ροής 
εργασίας της παραγωγής ψηφιακού διαδραστικού περιεχομένου μέσω πρακτικών συστάσεων 
και μαρτυριών επαγγελματιών. 
Με αυτόν τον τρόπο, σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε τους μαθητές και τους δασκάλους στις 
μάθειές τους, αλλά και μετά την εκπαίδευση, στην πρακτική εργασιακή τους ζωή. 
 

1. Σχετικά με την τεχνολογία 
 

Η τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται 

Επαυξημένη Πραγματικότητα για έντυπο υλικό 

Τελικός στόχος και 
αποτέλεσμα 

Δημιουργώντας μια εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας όπου ο 
χρήστης σαρώνει μια εικόνα με το smartphone του και η εικόνα 
ζωντανεύει (μαζί με κάποιες επιπλέον λειτουργίες) / 

Περιγραφή του 
εργαλείου 
 

Το Quiver Vision χρησιμοποιεί την Επαυξημένη Πραγματικότητα για 
να ζωντανέψει τις χρωματικές δημιουργίες σας ψηφιακά, με τρόπους 
που γοητεύουν, εκπαιδεύουν και εμπνέουν. Η Quivervision 
συνεργάζεται με επωνυμίες και εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 
δημιουργικών και μεταμορφωτικών εμπειριών για τους χρήστες 
τους. 

Μέσο που 
χρησιμοποιείται 
(υπολογιστής, tablet, 
τηλέφωνο) 

Υπολογιστής / smartphone / tablet 

Πού θα είναι 
προσβάσιμο 
(εφαρμογή, 
πλατφόρμα, 
ιστότοπος…) 

Θα είναι προσβάσιμο μέσω της εφαρμογής QuiverVision και του 
επίσημου ιστότοπου https://quivervision.com/  
 
Quivervision για iOS 
Quivervision για Android 

Πόσος χρόνος 
χρειάστηκε για την 
ανάπτυξη αυτού του 
εργαλείου; 

20 λεπτά περίπου 

 
  

https://quivervision.com/
https://apps.apple.com/us/app/quiver-3d-coloring-app/id650645305
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix&hl=en_US&gl=US
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2. Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 
 

Όνομα του 
λογισμικού 

Quiver 

Ονομα της εταιρείας Quivervision 

Κατάσταση 
πνευματικών 
δικαιωμάτων 
(cc, ιδιόκτητο 
σύστημα, κ.λπ.) 

Είναι ιδιόκτητο σύστημα 

 
Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει επιπλέον πόρους για το περιεχόμενο του εργαλείου 
σας, περιγράψτε τους παρακάτω: 

 
 
 

 
3. Κόστος 

 

Κόστος δημιουργίας 
αυτού του εργαλείου 

0 € 
Χρήση των δωρεάν προτύπων. 

Γενικό πρόγραμμα 
τιμολόγησης 

Διαφορετικά, υπάρχουν αρκετές επιλογές τιμολόγησης: 

• Quiver Vol. 1 $2.99 

• Dover Vol 1 $2.99 

• Amazing Animals of New Zealand $2.99 

• Summer & Sea Pack $0.99 

• Quiver Monthly Subscription $0.99 

• Quiver Vol. 2 $2.99 

• Quiver Education Vol. 2 $0.99 

• Quiver Platonic Solids $2.99 

• BBC Children in Need $4.99 

• B-Daman Fireblast $2.99 
 

 
Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει επιπλέον πόρους για το περιεχόμενο του εργαλείου 
σας, αναφέρετε λεπτομερώς το κόστος τους παρακάτω: 

 
Κανένα επιπλέον κόστος για πόρους 
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4. Βήματα παραγωγής 
 

Περιγράψτε κάθε βήμα της παραγωγής του εργαλείου 
Φάση σχεδιασμού 

Γιατί δημιουργήσατε αυτό το 
εργαλείο; 

Ο στόχος αυτού του μοντέλου είναι να δείξει μια εμπειρία 
επαυξημένης πραγματικότητας χρησιμοποιώντας έντυπο 
υλικό. Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
 
  Η ενσωμάτωση περιεχομένου AR στο εκπαιδευτικό μας 
υλικό, διατηρεί το ενδιαφέρον του μαθητή και μας 
επιτρέπει να ενσωματώσουμε περαιτέρω υλικό ανάγνωσης 
με έναν έξυπνο, διαδραστικό και ενδιαφέρον τρόπο. 

Τι λειτουργίες έχει; Η εφαρμογή Quiver συνδυάζει τον φυσικό χρωματισμό από 
το "back in the day" με την τεχνολογία τελευταίας 
τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας για να φέρει 
εσάς και τα παιδιά σας μια εξαιρετικά μαγική εμπειρία. 
 
Μπορείτε να βρείτε τις δωρεάν σελίδες μας κατεβάζοντας 
την εφαρμογή και στον επίσημο ιστότοπο 
(http://www.QuiverVision.com). Μπορείτε να 
αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε τις σελίδες απευθείας 
από την εφαρμογή Quiver ή από έναν υπολογιστή για να 
αρχίσετε να απολαμβάνετε τη διασκέδαση. Η εφαρμογή 
Quiver επιτρέπει σε παιδιά και ενήλικες να 
απελευθερώσουν τον εσωτερικό τους καλλιτέχνη και να 
αλληλεπιδράσουν με τις προσωπικά προσαρμοσμένες 
δημιουργίες τους. 
 
Κάθε έγχρωμη σελίδα ζωντανεύει με τον μοναδικά 
χρωματισμένο τρόπο της, δίνοντας στον καλλιτέχνη μια 
άμεση και ιδιαίτερη αίσθηση ιδιοκτησίας και 
υπερηφάνειας! Όχι μόνο η εφαρμογή είναι απίστευτα 
διασκεδαστική, αλλά είναι επίσης ένα εξαιρετικό εργαλείο 
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων σε διάφορα 
θέματα. 

Ποιος θα είναι ο σκοπός του; 
(παιδαγωγική, επικοινωνία, 
παιχνίδια κ.λπ.) 

Παιδαγωγικός 
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5. Φάση δημιουργίας 
 

Παρακαλώ ονομάστε και περιγράψτε παρακάτω τα διάφορα βήματα της δημιουργίας του 
εργαλείου (ελάχιστο 5) 

Προετοιμασί
α 

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της QuiverVision εδώ: https://quivervision.com/  
Και κατεβάστε την εφαρμογή Quiver στο smartphone ή το tablet σας 
 
Έκδοση iOS: https://apps.apple.com/us/app/quiver-3d-coloring-
app/id650645305  
Έκδοση Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix&hl=el_G
R&gl=US  

Αποκτήστε 
το πακέτο 
χρωματισμο
ύ σας 
Δημιουργήσ
τε ένα έργο 

Κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία το εικονίδιο "Coloring Packs" 
  

 
Και μετά επιλέξτε ένα πακέτο χρωματισμού της επιλογής σας. Κάθε πακέτο 
χρωματισμού διαφέρει όχι μόνο από την εμφάνισή του, αλλά και από τη 
λειτουργικότητά του. 
 

https://quivervision.com/
https://apps.apple.com/us/app/quiver-3d-coloring-app/id650645305
https://apps.apple.com/us/app/quiver-3d-coloring-app/id650645305
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix&hl=el_GR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix&hl=el_GR&gl=US
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Ανοίξτε την 
εφαρμογή 
χρωματισμο
ύ και 
ξεκινήστε 
την 
εφαρμογή 
στο 
smartphone 
ή το tablet 
σας 

Ανοίξτε την εφαρμογή χρωματισμού και, στη συνέχεια, ξεκινήστε την 
εφαρμογή Quiver στο smartphone σας. 
 
Εδώ είναι αυτό που θα δείτε όταν ξεκινάτε την εφαρμογή Quiver. 



 

The #DIMPAproject has been funded with support from the European Commission. Its content and material reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project code: 2018-1-FR01-KA202-048220 

  
 
Κάντε κλικ στο κάτω μισό της οθόνης στο εικονίδιο πεταλούδας και, στη 
συνέχεια, τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή smartphone / tablet στο 
πακέτο χρωματισμού που μόλις κατεβάσατε από τον ιστότοπο Quiver. 

Προαιρετικά
: Μπορείτε 
να 
χρωματίσετε 
το πακέτο 
που έχετε 
κατεβάσει 

Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό. 
 
Πριν δείξετε τη φωτογραφική μηχανή smartphone / tablet στο Coloring Pack, 
μπορείτε να βάψετε το πακέτο σας χρησιμοποιώντας δείκτες της επιλογής 
σας. Αυτό θα έχει απλώς επίδραση στο χρώμα που θα δείτε αργότερα στην 
εμπειρία της επαυξημένης πραγματικότητας. Είναι όμως πολύ διασκεδαστικό! 

Τέλος! Κατεβάστε περισσότερα πακέτα χρωματισμού και απολαύστε!  
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6. Φάση δοκιμής 
 
Έχει δοκιμαστεί το εργαλείο από κάποιον άλλο από εσάς; 
- Εάν ναι, συμπληρώστε τις ακόλουθες ερωτήσεις 
- Εάν όχι, πηγαίνετε στην ερώτηση 7 
 

Αριθμός χρηστών  

Κατηγορία χρηστών 
(εκπαιδευτικοί, νέοι, 
επαγγελματίες κ.λπ.) 

 

Σωρευμένος χρόνος 
δοκιμής από τους 
χρήστες 

 

 
Περιγράψτε τη δοκιμή των εργαλείων 

 

 
Τι μάθατε από αυτό; 

 

 
Αλλάξατε κάτι στο περιεχόμενο μετά τη δοκιμή; 

 
 

Εάν ναι, εξηγήστε τα διάφορα βήματα: 

 
 
 
- 
 
 
 

 
Κυκλοφορία 

Πού δημοσιεύσατε το 
εργαλείο; 

Μπορείτε να το βρείτε στο DIMPA MOOC 

Γιατί; 
 

Για να είναι προσβάσιμο σε όλους και να ενθαρρύνετε 
άλλους να δοκιμάσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτό το 
εργαλείο 

Αντιμετωπίσατε δυσκολίες σε 
αυτό το βήμα; 

Όχι 
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Εάν ναι, εξηγήστε 
 
 
 

 

 
 

7. Συμπεριληπτική προσέγγιση 
 

Ποια ενέργεια εφαρμόσατε για να καταστήσετε αυτό το εργαλείο χωρίς αποκλεισμούς σε όσο 
το δυνατόν περισσότερους χρήστες; 

 
Για να το καταστήσετε προσβάσιμο σε όλους και να ενθαρρύνετε άλλους να δοκιμάσουν και 
να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο. Αυτό το μοντέλο μπορεί να γίνει με διαφορετικά 
εργαλεία: υπολογιστής ή tablet: apple ή android και είναι συμβατό μεταξύ αυτών των 
πλατφορμών. 
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8. Καλές/κακές πρακτικές 
 

Θα συνιστούσατε αυτό το 
λογισμικό στους χρήστες; 

Ναι 

Παρακαλώ εξηγήστε Είναι πολύ εύκολο στη χρήση, αρκεί να έχετε smartphone / 
tablet και σύνδεση στο Διαδίκτυο. 
Συνιστάται για χρήση από όλους, καθώς δεν απαιτεί απολύτως 
καμία τεχνική γνώση. 

 
Ποια πρόταση θα δώσατε σε άτομα που δημιουργούν ένα τέτοιο εργαλείο ή δημιουργούν 
περιεχόμενο σε αυτήν την τεχνολογία; 

Επιλέξτε το σωστό πακέτο χρωματισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας και μην το 
χρησιμοποιείτε υπερβολικά. Θυμηθείτε, ότι ο σκοπός του είναι καθαρά παιδαγωγικός και ο 
απώτερος στόχος είναι η μάθηση! 

 
 


