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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: WEST FRONT MUSEUM - NIEUWPOORT 
 
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 

360 ° βίντεο και φωτογραφία 

Τελικός στόχος και 
αποτέλεσμα 

H δημιουργία ενός επαναχρησιμοποιήσιμου μοντέλου για να 
εξηγήσσουμε τη χρήση της κυκλικής ζωγραφικής ως πανόραμα, 
πρόγονος συναρπαστικών τεχνολογιών όπως βίντεο 360 ° και 
εικονική πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα είναι μια ενσωματωμένη 
360 ° που επιτρέπει στον θεατή να κάνει μια εικονική περιήγηση σε 
ένα μέρος και να κάνει κλικ σε ορισμένα σημεία για να λάβει 
πρόσθετες πληροφορίες. 

Περιγραφή του 
εργαλείου 
 

Διαδραστική φωτογραφία 360 ° του Μουσείου Yser στο Nieuwpoort 
του Βελγίου. Η εικόνα δείχνει την κυκλική οθόνη όπου τμήματα μιας 
κυκλικής ζωγραφικής που δημιουργήθηκε από τον Βέλγο ζωγράφο 
Alfred Bastien το 1936 σχετικά με τις πλημμύρες των πεδίων μάχης 
στη Φλάνδρα κατά τη διάρκεια του Α 'Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η 
εικονική περιήγηση επιτρέπει στους θεατές να ανακαλύψουν το 
μουσείο, το άγαλμα του βασιλιά, το κυκλικό πλαίσιο και την ιστορία 
του Alfred Bastien, τη διατήρησή του στο Βασιλικό Μουσείο Τέχνης 
και Ιστορίας στις Βρυξέλλες, το αρχικό πανόραμα του Joseph Barker 
του 1787 και αυτό που ο Bastien συνειδητοποίησε για τη βελγική 
προπαγάνδα στο Κονγκό. 

Μέσο που 
χρησιμοποιείται 
(υπολογιστής, tablet, 
τηλέφωνο) 

IPhone XS; Insta360 One κάμερα; επιτραπέζιος υπολογιστής; Insta 
360 Αόρατο selfie stick; Λαβή Bullet Point Insta 360; Camtasia. 

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

Στο Course Networking, στον ιστότοπο DIMPA, στον ιστότοπο MBCF. 



 

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 

Πόσος χρόνος 
χρειάστηκε για την 
ανάπτυξη αυτού του 
εργαλείου; 

2 ώρες για να τραβήξετε τις τρισδιάστατες εικόνες και βίντεο. 10 
λεπτά για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο 360 Insta Studio 2019. 
2 ώρες για αναζήτηση και εύρεση των φωτογραφιών και ανάγνωση 
της τεκμηρίωσης. 2 ώρες για εγγραφή του soundtrack (φωνή πάνω 
από σχόλια). 3 ώρες για να βάλετε το περιεχόμενο σε H5P και να 
ενσωματωθείτε στην πλατφόρμα. 

 
  



 

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 

2. Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 
 

Όνομα του 
λογισμικού 

1 Insta 360; 2 Insta 360 Studio 2020; 3 Camtasia; 4 H5P 
 

Ονομα της εταιρείας 1 Insta 360; 2 Arashi Vision; 3 TechSmith; 4 H5P (open community) 
 
 

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

1 Ιδιόκτητο σύστημα 2 ιδιόκτητο σύστημα 3 Ιδιόκτητο σύστημα; 4 
Ανοιχτός κώδικας. 

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

 
 
 
 

 
3. Κόστος 

 

Κόστος δημιουργίας 
αυτού του εργαλείου 

Η δημιουργία από μόνη της δεν κόστισε τίποτα. Αλλά το υλικό για τη 
δημιουργία των μέσων είναι αρκετά δαπανηρό. Η κάμερα Insta 360 ° 
one και τα αξεσουάρ κοστίζουν περίπου 400 €. Η εκπαιδευτική 
έκδοση του Camtasia κοστίζει 182,65 €. Χρειάζεστε επίσης iPhone ή 
τηλέφωνο Android με προσαρμογέα και, φυσικά, έναν υπολογιστή 
για να επεξεργαστείτε τα αρχεία με το Insta 360 Studio 2019 (η 
εφαρμογή διατίθεται δωρεάν με την κάμερα). 

Γενικό πρόγραμμα 
τιμολόγησης 

 

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

Περιγράψτε κάθε βήμα της παραγωγής του εργαλείου 
Φάση σχεδιασμού 

Γιατί δημιουργήσατε αυτό το 
εργαλείο; 

Για να δείξετε την πιθανή παιδαγωγική χρήση 
διαδραστικών φωτογραφιών 360 °. Οι τρισδιάστατες 
βιντεοκάμερες μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε επίσης 
αυτό το είδος φωτογραφίας που μπορεί να εμπλουτιστεί 
με περιεχόμενο πολυμέσων όπως γραπτά σχόλια, 
soundtrack, βίντεο από το YouTube, 2D επιπλέον 
φωτογραφίες κ.λπ. 

Τι λειτουργίες έχει; Είναι μια διαδραστική τρισδιάστατη εικόνα: προσφέρει 
κουμπιά με δυνατότητα κλικ. Αυτά τα κουμπιά μπορούν να 
σας οδηγήσουν σε μια άλλη τρισδιάστατη φωτογραφία ή 
σε άλλο μέσο με μερικές πρόσθετες πληροφορίες. 

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

Παιδαγωγική: γνωρίζουμε ότι τα μαθήματα ιστορίας δεν 
είναι πολύ δημοφιλή. Αυτό το είδος εργαλείου μπορεί να 
βοηθήσει τον μαθητή να βυθιστεί σε ένα μέρος και να 
επισκεφτεί το παρελθόν με διαδραστικό τρόπο. Θα 
μπορούσε να κάνει την ιστορία πιο ελκυστική για τις νέες 
γενιές που είναι απρόθυμα να μελετήσουν αυτό το θέμα 
μέσω απλών αναγνώσεων. 

 
5. Φάση δημιουργίας 

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

Σύλληψη Το θέμα: για τι πρόκειται να μιλήσουμε; Για τι είδους κοινό; Τι είδους μέσα 
μαζικής ενημέρωσης μπορεί να είναι τα καλύτερα για να προσελκύσουν 
την προσοχή των μαθητών που δεν βρίσκονται απαραίτητα σε αυτό το 
είδος θέματος; 

Έρευνα και 
ανάγνωση 

Έρευνα στον Ιστό, σε μουσεία, σε βιβλία πληροφοριών σχετικά με την 
εκδήλωση. επιλογή σχετικών εγγράφων · 

Λήψη Πρέπει να πάτε στο μέρος που θέλετε να πυροβολήσετε. Και γενικά, 
πρέπει να τραβήξετε αρκετές λήψεις για να βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον 
ένα από αυτά είναι αρκετά καλό για να πάει στην παραγωγή. 

Επεξεργασία Έκδοση των επιλεγμένων λήψεων με το Insta 360 Studio 2020: επιλογή 
Natural View; 

Εξαγωγή Εξαγωγή αρχείων σε μορφή JPEG (η επέκταση ins δεν είναι συμβατή με το 
H5P. 
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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; 

 

Γιατί;  
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Αντιμετωπίσατε δυσκολίες σε 
αυτό το βήμα; 

 

Εάν ναι, εξηγήστε 
 
 
 

 

 
 

7. Συμπεριληπτική προσέγγιση 
 

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

 
Όλο το περιεχόμενο εισάγεται με ένα κουμπί πληροφοριών. Κωφά ή άτομα με προβλήματα 
ακοής μπορούν επίσης να κατανοήσουν το υλικό περιεχόμενο. 
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8. Καλές/κακές πρακτικές 
 

Θα συνιστούσατε αυτό το 
λογισμικό στους χρήστες; 

Ναι  

Παρακαλώ εξηγήστε Το H5P είναι ένας πολύ χρήσιμος ιστότοπος γεμάτος πόρους, 
που επιτρέπει στους δασκάλους και τους μαθητές να 
δημιουργήσουν δωρεάν διαδραστικά μέσα. 
Η εικονική περιήγηση 360 προσφέρει την ευκαιρία να 
ενσωματώσετε άλλα μέσα όπως φωτογραφίες, εικόνες, κείμενο, 
ήχο και ακόμη και βίντεο. 
Από παιδαγωγική άποψη, η εικονική περιήγηση 360 είναι ένα 
πολύ ενδιαφέρον εργαλείο λόγω αυτής της διαδραστικής 
ενσωμάτωσης πολυμέσων. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αφήγηση ιστοριών - όπως 
κάναμε για να αποκαλύψουμε ένα ιστορικό γεγονός και να 
διερευνήσουμε μερικές πρόσθετες πληροφορίες. 
Ο τελικός χρήστης έχει κάποια ελευθερία στο γενικό πλαίσιο που 
παρέχουμε. 

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

Να σκέφτονται πάντα τον αντίκτυπο που θέλουν να επιτύχουν: επικοινωνία, εκπαίδευση κ.λπ. 
Για να γράψετε ένα σενάριο που αντιστοιχεί σε αυτόν τον στόχο. 
 
Για να βεβαιωθείτε ότι έχουν όλα τα δικαιώματα να χρησιμοποιούν αυτό το περιεχόμενο. 
 
Για να χρησιμοποιήσετε την κινούμενη εικόνα ή τη διαδραστική λειτουργία όχι μόνο για 
«ψυχαγωγία» ή ελκυστικότητα, αλλά και για να προσθέσετε νόημα στο περιεχόμενο. 
 
Για να χρησιμοποιήσετε υλικό υψηλής ποιότητας: οι χρήστες είναι πλέον εξοικειωμένοι με 
εκατομμύρια εικόνες και βίντεο απόλυτης ποιότητας. Η εισαγωγή εικόνας, ήχου ή βίντεο 
χαμηλής ποιότητας με τη δικαιολογία ότι πρόκειται για «παιδαγωγικό σκοπό» είναι μια πολύ 
κακή πρακτική. Για να τραβήξετε την προσοχή των νέων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το 
καλύτερο υλικό που μπορείτε να βρείτε. 

 
 


