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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: TO YSER INUNDATION 
 
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 

Για να δημιουργήσετε ένα επαναχρησιμοποιήσιμο μοντέλο για να 
εξηγήσετε πώς ο Βελγικός Στρατός πέτυχε την πεδιάδα του Yser για 
να εμποδίσει την πρόοδο του γερμανικού στρατού τον Οκτώβριο του 
1914. Το αποτέλεσμα είναι μια ενσωματωμένη 360 ° που επιτρέπει 
στον θεατή να κάνει μια εικονική περιήγηση σε ένα μέρος και να 
κάνει κλικ μερικά σημεία για να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες. 
 

Περιγραφή του 
εργαλείου 
 

Διαδραστική φωτογραφία 360 ° του Μουσείου King Albert στο 
Nieuwpoort, Βέλγιο. Η εικόνα δείχνει το γύρω τοπίο από την κορυφή 
του Μουσείου Albert. Πάνω από ορισμένα συγκεκριμένα μέρη στο 
τοπίο, ο θεατής μπορεί να κάνει κλικ στα κουμπιά πληροφοριών για 
να λάβει πρόσθετες πληροφορίες (φωτογραφίες, πίνακες, κείμενα). 
Το soundtrack περιλαμβάνει κάποιες πληροφορίες για το WWI, τον 
κατακλυσμό Yser και κάποια ειδικά εφέ (κανόνια του γερμανικού 
στρατού στο WW1, στρατιώτες που περπατούν στο νερό) για την 
ανασύσταση της ατμόσφαιρας μιας μάχης. 

Μέσο που 
χρησιμοποιείται 
(υπολογιστής, tablet, 
τηλέφωνο) 

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

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

Στο Course Networking, στον ιστότοπο DIMPA, στον ιστότοπο MBCF. 
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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 2020. 
2 ώρες για αναζήτηση και εύρεση των φωτογραφιών και ανάγνωση 
της τεκμηρίωσης. ½ ώρα για να βρείτε τους ηχητικούς πόρους στη 
βάση δεδομένων του BBC και να καταγράψετε το soundtrack (φωνή 
και ειδικά εφέ του βομβαρδισμού και του περπατήματος στο νερό). 1 
ώρα για να βάλετε το περιεχόμενο σε H5P και να ενσωματωθείτε 
στην πλατφόρμα. 
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2. Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 
 

Όνομα του 
λογισμικού 

1 Insta 360; 2 Insta 360 Studio 2020; 3 Camtasia; 4 ιστότοπος 
Wordpress; Πρόσθετο 5 H5P 

Ονομα της εταιρείας 1 Insta 360; 2 Arashi Vision; 3 TechSmith; 4 Automattic; 5 H5P 
(ανοιχτή κοινότητα) 

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

1 Ιδιόκτητο σύστημα 2 ιδιόκτητο σύστημα 3 Ιδιόκτητο σύστημα; 4 
Ανοιχτός κώδικας. 5 Ανοιχτός κώδικας. 

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

 
Ήχοι πολέμου από τον ιστότοπο BBC Sound Effects: στρατιώτης περπατώντας σε 
πλημμυρισμένη τάφρο. στρατιώτες που περπατούν στη λάσπη. εκρήξεις από τον ΠΟΕ του 
Γερμανικού Στρατού. Φωτογραφίες και πίνακες - δωρεάν εικόνες. 
 
 

 
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). Ένα μικρόφωνο Yeti 
Blue κοστίζει περίπου 150 €. 
 

Γενικό πρόγραμμα 
τιμολόγησης 

Το εργαλείο H5P δεν κοστίζει τίποτα. 
Το υλικό και το λογισμικό (υπολογιστής, iPhone, κάμερα και 
αξεσουάρ Insta 360, 

 
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 και 
αυτό το είδος φωτογραφίας που μπορεί να εμπλουτιστεί 
με περιεχόμενο πολυμέσων όπως γραπτά σχόλια, 
soundtrack, βίντεο από το YouTube, 2D πρόσθετες εικόνες 
κ.λπ. Θέλαμε να τονίσουμε τη διαφορά μεταξύ των δύο 
ειδών εργαλείων δουλεύοντας στα ίδια θέματα με δύο 
τρόπους. 

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. 

ΈΚδοση Έκδοση των επιλεγμένων λήψεων με το Insta 360 Studio 2020: επιλογή 
Natural View; ενεργοποίηση της Σταθεροποίησης FlowState για αποφυγή 
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παραμόρφωσης αντικειμένων όταν ο θεατής πλοηγεί τη φωτογραφία με το 
δείκτη του ποντικιού. 

Εξαγωγή Εξαγωγή αρχείων σε μορφή JPEG (η επέκταση insv δεν είναι συμβατή με το 
H5P). 

Μίξη Άνοιγμα της προσθήκης H5P στον ιστότοπό μας στο Wordpress (η εικονική 
περιήγηση διατίθεται μέσω προσθηκών ή της έκδοσης LTI της εφαρμογής, 
όχι στον δωρεάν ιστότοπο). Μεταφόρτωση φωτογραφιών και κειμένων. 
 

Μουσική 
υπόκρουση 

Φωνητική ηχογράφηση των σχολίων με την Camtasia. Λήψη των ειδικών 
εφέ ήχου από τη βάση δεδομένων ηχητικών εφέ εκπαίδευσης του BBC. 
Συνδυασμός εγγραφής φωνής και ειδικών εφέ και εξαγωγή έργου 
soundtrack σε MP4A (συμπιεσμένη μορφή ήχου) με Camtasia. 

Μίξη Μεταφόρτωση MP4A στο πρόσθετο H5P. 

Ενσωμάτωση Ενσωμάτωση του τελικού προϊόντος στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
μάθησης. 
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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; 

 
Προσθέτουμε συστηματικά γραπτές πληροφορίες για κάθε σκηνή ή πρόσθετο υλικό 
(φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής), έτσι ώστε άτομα με προβλήματα ακοής ή με 
προβλήματα ακοής να μπορούν να απολαμβάνουν την εξήγηση. 
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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 σκεφτείτε το σενάριο πριν ξεκινήσετε, αλλά παραμείνετε ανοιχτοί γιατί τόσα πολλά 
πράγματα μπορούν να συμβούν μεταξύ του σχεδιασμού και της τελικής υλοποίησης. Αλλά 
είναι πάντα καλό να γνωρίζετε πού θέλετε να πάτε πριν ξεκινήσετε. 
Συγκεντρώστε τη μέγιστη δυνατή τεκμηρίωση πριν ξεκινήσετε την παραγωγή. Βεβαιωθείτε ότι 
έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το υλικό (έγγραφα δημόσιου τομέα, άδειες cc ή 
εξουσιοδότηση από τον κατάλληλο κάτοχο) 
Δοκιμάστε το τελικό προϊόν σε πολλές συσκευές για να δείτε πώς συμπεριφέρεται και εάν 
λειτουργεί πραγματικά σε κάθε λειτουργικό σύστημα ή σε φορητές συσκευές (κάποιο κείμενο 
μπορεί εύκολα να διαβαστεί σε οθόνη υπολογιστή αλλά σχεδόν αόρατο σε smartphone). 
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