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METAVERSE 
Η αξιοποίθςθ των ζξυπνων κινθτϊν τθλεφϊνων (smartphones) και των tablets μασ 

δίνουν τθ δυνατότθτα να αξιοποιιςουμε τθν τεχνολογία προσ όφελοσ τθσ 

εκπαιδευτικισ και μακθςιακισ διαδικαςίασ υπό παιδαγωγικοφσ όρουσ 

Ειςαγωγι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα (AR) και ςτον κϊδικα γριγορθσ 

απόκριςθσ (QR) Σιμερα όλο και περιςςότεροι άνκρωποι, ιδιαίτερα νεαρισ θλικίασ 

ζχουν smartphones, tablets και laptops. 

Οι περιςςότεροι από αυτοφσ χρθςιμοποιοφν τα smartphones για να 

επικοινωνιςουν άμεςα, να παίξουν παιχνίδια, να επικοινωνιςουν μζςω κοινωνικϊν 

δικτφων, να αςχολθκοφν με διάφορεσ εφαρμογζσ (apps). Λιγότεροι όμωσ από 

αυτοφσ που χρθςιμοποιοφν τα smartphones, τα χρθςιμοποιοφν ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ. Η μάκθςθ όμωσ μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν (m-Learning) προςφζρει ζνα νζο 

τρόπο προςζγγιςθσ. 

Η Εικονικι Πραγματικότθτα (VR – Virtual Reality) αναφζρεται ςε εντελϊσ ψθφιακά 

περιβάλλοντα, όπωσ τα βιντεοπαιχνίδια, που δεν αποτελοφν μζροσ του φυςικοφ 

μασ περιβάλλοντοσ. Στο VR, οι χριςτεσ μπορεί π.χ να φοράνε γυαλιά και άλλεσ 

ςυςκευζσ. Με το AR, απλά ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί το τθλζφωνο ι το tablet. 

Τα smartphones όμωσ, εκτόσ των άλλων, αξιοποιοφνται και για τισ εφαρμογζσ τθσ 

Επαυξθμζνθσ Πραγματικότθτασ και του κϊδικα γριγορθσ απόκριςθσ (QR-code). 

Ορίηοντασ τθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα ωσ τον ςυνδυαςμό εικονικϊν και 

πραγματικϊν αντικειμζνων ςε ζνα πραγματικό περιβάλλον, ζνα ςφςτθμα που 

ευκυγραμμίηει / καταχωρεί εικονικά και πραγματικά αντικείμενα το ζνα μετά το 

άλλο και που αλλθλεπιδρά ςε πραγματικό χρόνο. 

Η εφαρμογι Metaverse είναι ζνα νζο δθμοφιλζσ εργαλείο για τθ δθμιουργία και 

τθν εμφάνιςθ ςτοιχείων Επαυξθμζνθσ Πραγματικότθτασ. 

Αυτι θ εφαρμογι επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να εμπλζκονται και να δθμιουργοφν τισ 

δικζσ τουσ εμπειρίεσ Επαυξθμζνθσ Πραγματικότθτασ και ψθφιακισ αφιγθςθσ. Οι 

εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςουν εμπειρίεσ 

(experiences) Augmented Reality χωρίσ να χρειάηεται να γράψουν κϊδικα. Βζβαια 

υπάρχουν και ςτοιχεία τα οποία χρειάηονται κϊδικα. Το Metaverse είναι μια 

δωρεάν Πλατφόρμα Αυξθμζνθσ Πραγματικότθτασ που χρθςιμοποιείται από χιλιάδεσ 

κακθγθτζσ για τθν οικοδόμθςθ όλων των ειδϊν διαδραςτικϊν μακθςιακϊν 

εμπειριϊν για τισ τάξεισ τουσ. Οι μακθτζσ αρζςκονται να δθμιουργοφν «εμπειρίεσ» 
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με τθν εφαρμογι Metaverse. Είναι διαςκεδαςτικό και επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να 

δθμιουργοφν αυτά που βλζπουν ι ςκζφτονται και μποροφν να παίξουν άμεςα. 

Η εφαρμογι Metaverse είναι μια εξαιρετικι επιλογι για να δθμιουργιςει κάποιοσ 

τζτοιου είδουσ περιεχόμενο και ςθμαντικό μζροσ αυτισ είναι δωρεάν. Η 

ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για ψθφιακι αφιγθςθ, για 

διαδραςτικζσ ιςτορίεσ, για quizzes, για αλλθλεπιδραςτικά βιβλία, για εικονικά και 

εκπαιδευτικά ταξίδια, για παιχνίδια εξερεφνθςθσ και πολλά άλλα. Ο κϊδικασ 

γριγορθσ απόκριςθσ όπωσ ονομάηεται (ςτθν αγγλικι γλϊςςα quick response) είναι 

μία εικόνα που με τθ βοικεια αυτισ μποροφν να διαβαςτοφν κάποια δεδομζνα από 

ςυςκευζσ όπωσtablets, smartphones και laptops. Ζχει ωσ ςυντομογραφία το QR. 

Πρόκειται για μια ςυγκεκριμζνθ εικόνα θ οποία περιζχει κάποιο περιεχόμενο. Όταν 

"διαβαςτεί", ςαρωκεί από μία ςυςκευι με το κατάλλθλο λογιςμικό εμφανίηονται 

διάφορεσ πλθροφορίεσ. 

Η εικόνα αυτι μπορεί να περιζχει ωσ πλθροφορία μία ιςτοςελίδα, ζνα κείμενο, ζναν 

αρικμό τθλεφϊνου, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, επαφζσ, γεγονόσ 

θμερολογίου, ςυντεταγμζνεσ ενόσ τόπου. Είναι ζνασ εφκολοσ τρόποσ για να 

ςυνδεκεί ο φυςικόσ κόςμοσ με τον θλεκτρονικό κόςμο. Παράδειγμα μία αφίςα 

μπορεί να περιζχει ζνα QR που οδθγεί ςε ιςτοςελίδα του περιεχομζνου τθσ αφίςασ. 

Όταν δθμιουργθκεί θ εικόνα QR οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να δουν τισ 

πλθροφορίεσ αφοφ εγκαταςτιςουν ςτισ ςυςκευζσ τουσ μία εφαρμογι θ οποία 

"διαβάηει", ςαρϊνει τθν εικόνα QR. Τζτοιεσ εφαρμογζσ υπάρχουν πολλζσ ςτα 

διάφορα store, των διάφορων λειτουργικϊν (Android, Ios, Windows). Οι ςυςκευζσ 

αυτζσ εκτόσ από τθν εφαρμογι αυτι κα πρζπει να ενςωματϊνουν και κάμερα. Η 

εφαρμογι Metaverse δθμιουργεί θ ίδια ζνα κϊδικα γριγορθσ απόκριςθσ. 

Ενδεικτικά μποροφμε να αναφζρουμε δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ μποροφν να 

λάβουν χϊρα με τθ υποςτιριξθ τθσ Επαυξθμζνθσ Πραγματικότθτασ. Οι μακθτζσ, για 

παράδειγμα, αςχολοφνται με τθν εργαςία τουσ μζςα ςτθν τάξθ ι ςτο ςπίτι, 

ςαρϊνουν μια ςελίδα αυτισ τθσ εργαςίασ και θ ςελίδα αποκαλφπτει ζνα βίντεο που 

ζχει δθμιουργιςει ο δάςκαλοσ βοθκϊντασ τα να λφςουν ζνα πρόβλθμα. Ζνα άλλο 

παράδειγμα είναι ςτθν είςοδο του ςχολείου να υπάρχουν φωτογραφίεσ όπου οι 

επιςκζπτεσ να ςαρϊνουν τθ φωτογραφία ανακαλφπτοντασ το περιεχόμενο, το 

ψθφιακό περιεχόμενο. Οι μακθτζσ επίςθσ μποροφν να δθμιουργιςουν ζνα δικό 

τουσ video ωσ επιςκόπθςθ ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου, να καταγράψουν τον εαυτό 

τουσ και ςτθ ςυνζχεια να εμφανίηονται αυτζσ οι πλθροφορίεσ μζςω τθσ εφαρμογισ. 

Ακόμθ, μποροφν να δθμιουργιςουν τζτοιου είδουσ ψθφιακό υλικό για διάφορεσ 

εκδθλϊςεισ, ακλθτικζσ, ςυναυλιϊν κτλ.. Να δθμιουργιςουν ζνα παιχνίδι 

εξερεφνθςθσ. Οι δυνατότθτεσ είναι απεριόριςτεσ. Με αυτι τθ διαδικαςία μποροφν 

να βοθκθκοφν μακθτζσ ϊςτε να κατανοιςουν βακφτερα το περιεχόμενο. Αυτό 

λειτουργεί ιδιαίτερα καλά με τουσ οπτικοφσ μακθτζσ και βοθκά τουσ άλλουσ να 
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βρουν εναλλακτικοφσ τρόπουσ ενςωμάτωςθσ του κεωρθτικοφ υλικοφ με το 

πραγματικό. 

 

Δθμιουργία λογαριαςμοφ ςτο Μetaverse ςε Η/Υ 

1. 

 

2. Κάνουμε εγγραφι (sign up) ι Είςοδο (Sign in)αν ζχουμε ιδθ λογαριαςμό  

 

3. Πατϊντασ Create experience δθμιουργοφμε  τθν νζα Metaverse εφαρμογι μασ, 

όπωσ οι τρεισ παραπάνω ςτθν εικόνα. 

4. Μόλισ δθμιουργιςω τθν εφαρμογι μου και τθν αποκθκεφςω πατϊντασ Publish, 

μπορϊ να τθν επεξεργαςτϊ εκ νζου πατϊντασ ςτο Edit. 
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Μπορϊ να ςκανάρω με το κινθτό μου τον QR κϊδικα που δθμιουργείται, μόνο αν 

ζχω πρϊτα εγκαταςτιςει ςτο κινθτό μου (ι Tablet)  το Metaverse App από το Play 

Store, κι ζτςι ςκανάροντασ τον  QR κϊδικα να εκτεςτεί ςτο κινθτό μου θ εφαρμογι. 

 

Ουςιαςτικά δθμιουργοφμε ζνα κεντρικό μενοφ κι ανάλογα τι επιλζγει ο χριςτθσ 

πατϊντασ τθν ςχετικι επιλογι – κουμπί ςτο κινθτό του, εκτελείται θ ανάλογθ ςειρά 

ςυμβάντων, όπωσ φαίνεται ςτο απλό παρακάτω παράδειγμα. 

 

Δείτε και το ςχετικό Tutorial Υοutube Video ςτα παρακάτω links:  

https://www.youtube.com/watch?v=EHl5cZbSR2s&feature=youtu.be 

https://vimeo.com/477077728 

https://www.youtube.com/watch?v=EHl5cZbSR2s&feature=youtu.be
https://vimeo.com/477077728

