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Περίληψη 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι βιβλιοθήκες εντάσσουν στη λειτουργία τους σύγχρονες 

υπηρεσίες ώστε να προσελκύσουν επισκέπτες κυρίως παιδιά και με απώτερο σκοπό 

να διασφαλίσουν την αναγκαιότητα της λειτουργίας τους στο μέλλον. Μια τεχνολογία 

που έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη και έχει λάβει την προσοχή ως ένα πολλά 

υποσχόμενο εργαλείο για την εξυπηρέτηση των χρηστών της βιβλιοθήκης είναι η 

επαυξημένη πραγματικότητα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, διερευνάται ο 

ρόλος της επαυξημένης πραγματικότητας στη βιβλιοθήκη ως μέσο προβολής και 

δημιουργίας δεδομένων από μαθητές Δημοτικού. Μέσω μιας εφαρμογής 

επαυξημένης πραγματικότητας, φωτογραφίες, βίντεο και 3d αντικείμενα 

προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο σε βιβλία, αφίσες και διαδρόμους της 

βιβλιοθήκης. Σκοπός είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με το 

περιεχόμενο και τον χώρο της βιβλιοθήκης, χρησιμοποιώντας ένα νέο πρωτότυπο 

εργαλείο τεχνολογίας. 

 

Λέξεις-κλειδιά: επαυξημένη πραγματικότητα, βιβλιοθήκη, μαθητές Δημοτικού, 

βιωματική προσέγγιση  

  



6 
 

Abstract 

In recent years, libraries have introduced modern services to attract visitors, mainly 

children, and with the ultimate goal of ensuring the necessity of their operation in the 

future. A technology that has been well-developed and received attention as a very 

promising tool to serve library users is the augmented reality. In the present thesis, the 

role of augmented reality in the library as a means of viewing and generating data 

from elementary school students is investigated. Through an Augmented Reality 

application, photos, videos, and 3D objects are viewed in real time on library books, 

posters and corridors. The goal is for children to get in touch and familiarize 

themselves with the content and space of the library, using a new technology tool. 

 

Keywords: augmented reality, library, elementary school students, experiential 

approach 
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1. Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η πρόοδος που 

παρατηρήθηκε στις κινητές συσκευές (smartphone, tablet) έχουν συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της επαυξημένης πραγματικότητας, μέσω της οποίας ο πραγματικός 

κόσμος επαυξάνεται με εικονικά αντικείμενα. Ένα σύστημα επαυξημένης 

πραγματικότητας συνδυάζει φυσικά και ψηφιακά αντικείμενα ή πληροφορίες και 

επιτρέπει στο χρήστη να αλληλεπιδράσει σε πραγματικό χρόνο με το περιβάλλον 

(Μουστάκας  κ.ά.,  2015). 

Η χρησιμότητα αυτής της τεχνολογίας στο χώρο των βιβλιοθηκών, 

διαμορφώνει ένα νέο πεδίο επικοινωνίας με τους χρήστες, παρέχοντας επιπλέον 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης και συμμετοχής (Boyadjian, 2014). Είναι σημαντικό, οι 

βιβλιοθήκες να βελτιώνονται και να παρέχουν υπηρεσίες στους χρήστες μέσω 

συσκευών, ώστε να κατευθύνονται μόνοι τους προς το επιθυμητό περιεχόμενο. 

Η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας εξαπλώνεται με ραγδαίους 

ρυθμούς στην εκπαίδευση και έχει τεράστιες δυνητικές συνέπειες στην επαύξηση του 

περιβάλλοντος της μάθησης. Αποτελεί μια ελκυστική μέθοδο διδασκαλίας με 

σημαντικά παιδαγωγικά οφέλη. Οι τρόποι που μπορούν να αξιοποιηθούν οι 

εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση ποικίλουν και επαφίενται 

στη φαντασία του εκπαιδευτικού και των μαθητών (Καλτσίδης, Κεδράκα, 2018). 

 

1.1.  Στόχοι διπλωματικής εργασίας και μεθοδολογία έρευνας 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται αρχικά η εμβάθυνση στην 

έννοια , τις τεχνολογίες και στα πεδία της επαυξημένης πραγματικότητας, δίνοντας 

έμφαση στις βιβλιοθήκες και στον τομέα της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια αναλύονται 

τα βήματα προβολής εικονικής πληροφορίας καθώς και της δημιουργίας 

περιεχομένου με την εφαρμογή ΗP Reveal.  Μέσω της εφαρμογής δημιουργούνται 

νέες δυνατότητες στο χώρο της βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, υλοποιείται ένα 

βιωματικό εργαστήριο όπου μαθητές Δημοτικού υπό την καθοδήγηση του 

προσωπικού της βιβλιοθήκης, γίνονται χρήστες της εφαρμογής HP Reveal και μέσω 

αυτής, δημιουργούν μόνοι τους σημεία ενδιαφέροντος. 

Κύριος στόχος της εργασίας είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες που δίνει η 

επαυξημένη πραγματικότητα στη βιβλιοθήκη ως μέσο προβολής πληροφορίας, ως 

εργαλείο δημιουργίας πληροφορίας  και ενίσχυσης της συνεργασίας και της 

συμμετοχικότητας. Καταγράφοντας τα αποτελέσματα αξιολόγησης του βιωματικού 

εργαστηρίου εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας στην παιδική βιβλιοθήκη, η 

εργασία ολοκληρώνεται με μερικές συνοπτικές παρατηρήσεις για περαιτέρω 

μελλοντική εργασία και έρευνα. 
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Το σχέδιο υλοποίησης αναπτύσσεται  μέσω μιας εξελικτικής διαδικασίας, στο 

πλαίσιο της μεθοδολογίας επαναληπτικού σχεδιασμού LUCID (Logical User-Centred 

Interactive Design). Αναλυτικότερα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης της 

βιωματικής προσέγγισης είναι τα εξής (Αβούρης, 2000): 

 Προσδιορισμός της βασικής ιδέας (στόχοι, λειτουργίες, περιβάλλον). 

 Ανάλυση απαιτήσεων (κατηγορίες χρηστών, καταγραφή προτάσεων και 

προβληματισμών του προσωπικού βιβλιοθηκών για τη δημιουργία 

περιεχομένου εφαρμογής). 

 Συλλογή και ψηφιοποίηση υλικού. 

 Επιλογή μεθόδου επαύξησης πληροφορίας βάσει των απαιτήσεων που 

καταγράφηκαν και αναλύθηκαν. 

 Δημιουργία περιεχομένου εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας. 

 Σενάριο χρήσης και δημιουργίας υλικού επαυξημένης πραγματικότητας στη 

βιβλιοθήκη από μια μικρή ομάδα μαθητών δημοτικού. 

 Αξιολόγηση της εφαρμογής από τους συμμετέχοντες, ανάλυση 

αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων για μελλοντική επέκταση. 

  

1.2.  Διάρθρωση κεφαλαίων 

Η εργασία διαρθρώνεται σε δέκα βασικά κεφάλαια.  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της επαυξημένης 

πραγματικότητας. Γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια, την ιστορική αναδρομή της 

επαυξημένης πραγματικότητας και τις δυνατότητες που δίνονται με τη χρήση αυτής 

της τεχνολογίας. Παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που επιτρέπουν τη σύνδεση 

εικονικού και πραγματικού κόσμου, οι κατηγορίες συστημάτων επαύξησης της 

πληροφορίας και οι πιο γνωστές πλατφόρμες δημιουργίας υλικού επαυξημένης 

πραγματικότητας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται ο ρόλος των βιβλιοθηκών και του 

βιβλιοθηκονόμου στη σημερινή εποχή καθώς και οι τεχνολογικές υπηρεσίες που 

προσφέρουν στους χρήστες.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται η αξιοποίηση επαυξημένης πραγματικότητας 

στο χώρο των βιβλιοθηκών. Παρουσιάζονται διαφορετικοί τύποι και παραδείγματα 

εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας, που έχουν σχεδιασθεί αποκλειστικά για 

χρήση σε βιβλιοθήκες.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες χρήσης 

επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Περιγράφονται τύποι 

εκπαιδευτικών εφαρμογών που αξιοποιούν την επαυξημένη πραγματικότητα και στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τα βήματα που μπορούν να ακολουθηθούν σε ένα σενάριο 

εκπαιδευτικής αξιοποίησης της  επαυξημένης πραγματικότητας. 
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Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη βασική ιδέα ενός σχεδίου υλοποίησης 

εργαστηρίων στην Παπαστράτειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου, για την εφαρμογή 

επαυξημένης πραγματικότητας από μαθητές Δημοτικού. Περιγράφεται  η έννοια  και 

η σημασία της βιωματικής μάθησης, καθώς και η φιλοσοφία εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών, που  στηρίζονται στη θεωρία 

αυτή. 

Στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρονται οι κατηγορίες χρηστών εφαρμογής 

επαυξημένης πραγματικότητας στην παιδική βιβλιοθήκη. Καταγράφονται, 

αναλύονται και αξιολογούνται οι γνώσεις και η εμπειρία υπαλλήλων βιβλιοθηκών, 

όσον αφορά την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας και την  ιδέα 

εφαρμογής της  στο παιδικό τμήμα.  Παρουσιάζεται η επιλογή μεθόδου επαύξησης 

πληροφορίας για τον σκοπό της παρούσας εργασίας και γίνεται αναλυτική περιγραφή 

της χρήσης της εφαρμογής HP Reveal, μιας εφαρμογής επαυξημένης 

πραγματικότητας η οποία λειτουργεί ως μέσο απεικόνισης πληροφορίας αλλά και ως 

εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου και σημείων από τους χρήστες.   

Το όγδοο κεφάλαιο περιγράφει αναλυτικά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

κύκλου εργαστηρίων σε μαθητές Δημοτικού, με θέμα «Επαυξημένη Πραγματικότητα 

στην Παιδική Βιβλιοθήκη». 

Το ένατο κεφάλαιο αφορά την αξιολόγηση εφαρμογής επαυξημένης 

πραγματικότητας στην βιβλιοθήκη. Εξάγονται συμπεράσματα για τη λειτουργικότητα 

της εφαρμογής και την εμπειρία χρήστη που προσφέρει.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στα συμπεράσματα της 

εργασίας καθώς και στα μελλοντικά, πιθανά σχέδια εφαρμογής επαυξημένης 

πραγματικότητας σε βιβλιοθήκη. 
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2. Επαυξημένη Πραγματικότητα 

 

Ο όρος «Επαυξημένη Πραγματικότητα» αναφέρεται σε μια ταχεία 

εξελισσόμενη τεχνολογία που επιτρέπει την ενίσχυση του πραγματικού κόσμου με 

ψηφιακά αντικείμενα ή πληροφορίες (κείμενα, ήχος, βίντεο). Η χρήση ενός 

συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας έχει ως αποτέλεσμα το συνδυασμό του 

φυσικού με τον εικονικό κόσμο, όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

αλληλεπιδράσει σε πραγματικό χρόνο (real-time intreraction) με το περιβάλλον 

(Spina, 2014).  

Οι προβολές των δεδομένων είναι δυνατές είτε από τις οθόνες κινητών 

συσκευών (Εικόνα 1) είτε από ειδικά γυαλιά AR (Augmented Reality). Οι 

πληροφορίες που προστίθενται στην πραγματικότητα δεν είναι απαραίτητα 

τρισδιάστατες ή δισδιάστατες, αλλά μπορεί να έχουν τη μορφή μιας ιστοσελίδας που 

ανοίγει σε ένα κινητό τερματικό ή μιας ενέργειας που ενεργοποιείται αυτόματα 

(αποστολή SMS, κλήση τηλεφωνικού αριθμού) (Accart, 2014). 

Έχοντας διατυπωθεί πολλοί ορισμοί για την επαυξημένη πραγματικότητα, 

επικρατέστερος είναι αυτός του Ronald Azuma. Σύμφωνα με τον Azuma, πρόκειται 

για μια τεχνολογία που πληροί τρεις βασικούς κανόνες: συνδυάζει τον πραγματικό 

κόσμο με τον εικονικό κόσμο, ο χρήστης αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο και 

λειτουργεί αρμονικά με τον πραγματικό κόσμο (Μουστάκας, Παλιόκας, Τσακίρης, 

Τζοβάρας, 2015). 

 

  

  Εικόνα 1.  Επαύξηση στο περιβάλλον 

της βιβλιοθήκης με εικονικά στοιχεία  
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2.1.  Ιστορική αναδρομή 

Η επαυξημένη πραγματικότητα εξελίχθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια κι 

αυτό χάρη στη διάδοση των κινητών συσκευών και τεχνολογικών επιτευγμάτων 

(αισθητήρες, κάμερες, γυροσκόπια, GPS). Ωστόσο τα πρώτα σημεία ύπαρξής της 

εμφάνισε το 1957. Ο Morton Heiling δημιούργησε το Sensorama1, έναν προσομοιωτή 

ο οποίος πρόσφερε στο χρήστη γραφικά, ήχο, δόνηση και οσμές. Έπειτα το 1966 ο 

ερευνητής Ivan Sutherland κατασκεύασε την πρώτη φορετή συσκευή απεικόνισης 

Head-Mounted Display (Sutherland, 1968), η οποία υποστήριζε τόσο την εικονική 

όσο και την επαυξημένη πραγματικότητα (Γαβαλάς, Κασαπάκης, Χατζηδημήτρης 

2015). 

Ο όρος εισάγεται για πρώτη φορά το 1992 από τον Tom Caudell και David 

Mizell, επιστήμονες που εργάζονταν στην εταιρεία Boeing (Caudell, Mizell, 1992). 

Στόχος τους ήταν η μείωση του κόστους και η αύξηση αποτελεσματικότητας στην 

κατασκευή αεροσκαφών. Το 1994 ο Paul Milgram όρισε και παρουσίασε το «συνεχές 

εικονικότητας-πραγματικότητας» (Milgram, Takemura, Utsumi, Kishino, 1994). Στο 

ένα άκρο βρίσκεται το πραγματικό περιβάλλον και στο άλλο άκρο το εικονικό 

περιβάλλον. Ανάμεσα βρίσκονται η επαυξημένη πραγματικότητα και η επαυξημένη 

εικονικότητα όπου το περιβάλλον ενισχύεται με στοιχεία από το πραγματικό 

περιβάλλον (Εικόνα 2). Το 1997 ο ερευνητής Ronald Azuma δημοσίευσε ένα άρθρο 

με τίτλο “A Survey of Augmented Reality”, μια λεπτομερής έρευνα πάνω στο πεδίο 

της επαυξημένη πραγματικότητας (Azuma, 1997). 

Το 1999 ο Hirokazu Kato αναπτύσσει την ARToolKit βιβλιοθήκη, βάση για 

πολλές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας που χρησιμοποιείται μέχρι και 

σήμερα. Το 2014 κυκλοφόρησαν τα Google Glasses, ένας υπολογιστής με σχήμα 

γυαλιών προσφέροντας στο χρήστη που τα φοράει επαυξημένη εμπειρία 

πραγματικότητας (Σαρλίδου, 2018). 

 

 

 

 

  

                                                             
1 http://uschefnerarchive.com/morton-heilig-inventor-vr/ 

      

Πραγματικό 

Περιβάλλον 

Επαυξημένη 

Πραγματικότητα 

Εικονικό 

Περιβάλλον 

Επαυξημένη 

Εικονικότητα 

Μικτή Πραγματικότητα 

Εικόνα 2.  Αναπαράσταση «Συνεχές Εικονικότητας – Πραγματικότητας» 

http://uschefnerarchive.com/morton-heilig-inventor-vr/
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2.2.  Τεχνολογίες επαύξησης περιεχομένου  

Η επαύξηση της πληροφορίας επιτυγχάνεται τεχνολογικά μέσω τριών 

διαφορετικών προσεγγίσεων. Στην πρώτη προσέγγιση η προβολή εικονικού 

περιεχομένου στον πραγματικό κόσμο γίνεται μέσω οθονών που φοριούνται στο 

κεφάλι (head-mounted display/HMD). Πρόκειται για έναν διαδεδομένο τρόπο 

απεικόνισης της πληροφορίας καθώς σχετίζεται με το πεδίο της εικονικής 

πραγματικότητας. Το πρόβλημα σε ένα τέτοιου είδους σύστημα είναι η δυσκολία 

χρήσης του εξοπλισμού καθώς ο χρήστης είναι αναγκασμένος να φοράει μια συσκευή 

για αρκετή ώρα, η οποία πολλές φορές περιορίζει το οπτικό του πεδίο. 

Ένας άλλος τρόπος σύνδεσης εικονικού και πραγματικού κόσμου είναι η 

χρήση φορητών συσκευών μέσω της ενσωματωμένης κάμερας που διαθέτουν. Οι 

έξυπνες κινητές συσκευές αν και δεν επιτρέπουν την ολοκληρωτική εμβάθυνση του 

χρήστη, διευκολύνουν κατά πολύ τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας. 

Θεωρούνται ιδανικές συσκευές για την εφαρμογή και ανάπτυξη των συστημάτων 

αυτής της τεχνολογίας. 

Τέλος, ένα διαφορετικό είδος επαύξησης της πληροφορίας το οποίο γνωρίζει 

μεγάλη ανάπτυξη στους τομείς της διαφήμισης και των βιντεοπαιχνιδιών αποτελεί η 

χρήση προβολικών συστημάτων. Στα συστήματα αυτά γίνεται προβολή του εικονικού 

στοιχείου πάνω στα αντικείμενα του πραγματικού κόσμου και απαιτείται η προ 

εγκατάστασή τους. Μειονέκτημα των προβολικών συστημάτων αποτελεί η χρήση 

τους  σε συγκεκριμένες περιοχές (Εικόνα 3) με αποτέλεσμα να περιορίζουν την 

ελεύθερη πλοήγηση του χρήστη στο περιβάλλον (Ιωαννίδη, 2017).

 

Εικόνα 3. Προβολική απεικόνιση πληροφοριών σε μία προσωρινή έκθεση στο Άμστερνταμ 
(Ridel, Reuter, Laviole, Mellado, Couture & Graniere, 2014) 
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2.3.  Κατηγορίες της Επαυξημένης Πραγματικότητας  

Ένα σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας χρειάζεται να γνωρίζει με 

ακρίβεια τη θέση και τον προσανατολισμό της κάμερας του χρήστη, ώστε να 

παρουσιαστούν οι κατάλληλες εικονικές πληροφορίες. Είναι πολύ σημαντικό να 

επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό ο συντονισμός των δυο κόσμων ώστε ο χρήστης να 

αντιλαμβάνεται ότι τα παραπάνω συνυπάρχουν αρμονικά μεταξύ τους.  Η απόκτηση 

πληροφοριών επιτυγχάνεται με την αναγνώριση της εικόνας και με τη χρήστη 

αισθητήρων σε συνεργασία με τον προσδιορισμό θέσης. Οι μέθοδοι επαύξησης της 

πληροφορίας βασίζονται σε δύο κατηγορίες, στην οπτική αναγνώριση και στον 

εντοπισμό θέσης του χρήστη (Ιωαννίδη, 2017). 

Τα συστήματα αναγνώρισης εικόνας χρησιμοποιούνται κυρίως σε 

εσωτερικούς χώρους και βασίζονται στην αναγνώριση δεικτών. Η εικόνα που 

συλλαμβάνει η κάμερα συσκευής αντιστοιχίζεται με τους δείκτες, που έχουν 

αποθηκευτεί με τη χρήση συγκεκριμένων πλατφορμών ανάπτυξης λογισμικού. Έτσι 

όταν αναγνωριστεί ένας δείκτης, γίνεται αντιληπτή η θέση και ο προσανατολισμός 

της κάμερας και επιτρέπεται η σωστή και ακριβής επαύξηση εικονικών πληροφοριών 

(Εικόνα 4). Η ποιότητα αυτής της τεχνικής εντοπισμού επηρεάζεται άμεσα από την 

απόσταση (πόσο κοντά βρίσκεται η κάμερα στο δείκτη) αλλά και από τις συνθήκες 

φωτισμού στο χώρο (Accart, 2014).  

  

Εικόνα 4. Επαύξηση πληροφορίας 

με οπτική αναγνώριση  
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Η χρήση αισθητήρων βασίζεται αποκλειστικά στις μετρήσεις αισθητήρων 

(sensors), όπως το γυροσκόπιο που μπορεί να περιέχουν οι συσκευές προβολής 

επαυξημένης πραγματικότητας. Ανάλογα με τις τιμές των μετρήσεων προβάλλονται 

εικονικά περιεχόμενα στην κατάλληλη θέση  και επιτυγχάνεται η διάδραση με το 

χρήστη. Στα συστήματα που εισάγεται ως παράμετρος ρύθμισης της προβολής 

εικονικών στοιχείων στην πραγματικότητα η θέση του χρήστη, οι εικονικές 

πληροφορίες συνδέονται με αντικείμενα του πραγματικού κόσμου σε συγκεκριμένες 

χωρικές συντεταγμένες (Εικόνα 5). Η θέση του χρήστη ανακτάται συνήθως από το 

GPS μιας έξυπνης συσκευής και ανάλογα τις συντεταγμένες και την οπτική του 

χρήστη απεικονίζεται η επαυξημένη πληροφορία στο συγκεκριμένο σημείο (Γαβαλάς, 

Κασαπάκης, Χατζηδημήτρης 2015). 

 

Εικόνα 5. Εμφάνιση πληροφοριών με βάση τη γεωγραφική θέση του χρήστη. Εφαρμογή  
Here City Lens (Seppälä, K., Heimo, O., Korkalainen, T., Pääkylä, J., Latvala, J., et al.). 

 

2.4. Πλατφόρμες δημιουργίας περιεχομένου με χρήση Επαυξημένης 

Πραγματικότητας 

Η επαυξημένη πραγματικότητα έχει αρχίσει να διεισδύει στη καθημερινότητά 

μας. Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για να προσθέσουμε εικονικά στοιχεία στον 

πραγματικό κόσμο. Αρκεί να διαθέτουμε μια κάμερα έξυπνης κινητής συσκευής και 

μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιο 

γνωστές πλατφόρμες δημιουργίας υλικού επαυξημένης πραγματικότητας οι οποίες 
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βασίζονται στις δυο κατηγορίες που αναφέρθηκαν, την οπτική αναγνώριση και τον 

εντοπισμό θέσης του χρήστη.  

Το HP Reveal (https://www.hpreveal.com/) είναι ένα αρκετά δημοφιλές 

εργαλείο, που βοηθάει τον χρήστη να εξοικειωθεί με τη χρήση της επαυξημένης 

πραγματικότητας. Μας επιτρέπει να προβάλουμε εικόνες, βίντεο και τρισδιάστατα 

αντικείμενα στον αληθινό κόσμο, κάθε φορά που στοχεύουμε ένα συγκεκριμένο 

σημείο με την κάμερα. 

Το Blippar (https://www.blippar.com/) αποτελείται από τη διαδικτυακή έκδοση 

(Blippbuilder) στην οποία δημιουργούμε τα έργα μας και μια εφαρμογή για το κινητό 

μας με την οποία αυτά “ζωντανεύουν”. Πρόκειται για μία μηχανή αναζήτησης που 

χρησιμοποιεί επαυξημένη πραγματικότητα για να αναγνωρίσει αντικείμενα και να 

προβάλει πληροφορίες γι' αυτά. Τα αποτελέσματα που δίνονται παρέχονται από 

εκατοντάδες διαφορετικές σελίδες. Όσον αφορά την αναγνώριση των αντικειμένων, 

γίνονται κάποια λάθη υπό συνθήκες τεχνητού φωτισμού, αλλά σε γενικές γραμμές 

είναι ικανοποιητική. 

Το Wikitude (https://www.wikitude.com/) αποτελεί μία από τις πιο 

ενδιαφέρουσες εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας. Μας επιτρέπει να 

αναζητήσουμε πληροφορίες για αξιοθέατα και υπηρεσίες σε μία συγκεκριμένη 

περιοχή, μέσω της κάμερας της συσκευής μας. Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων 

μπορούν να εμφανιστούν με τη μορφή χάρτη, αλλά και λίστας. Όταν φτάσουμε κοντά 

στο σημείο ενδιαφέροντος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κάμερά μας για να 

προβάλουμε περισσότερες πληροφορίες. 

Το Layar (https://www.layar.com/) είναι ένας browser επαυξημένης 

πραγματικότητα, που βασίζεται στην ίδια φιλοσοφία με το Blippar. Μέσω της 

κάμερας του έξυπνου κινητού μας εμφανίζει πληθώρα πληροφοριών στο πραγματικό 

περιβάλλον, όπως ξενοδοχεία, μουσεία, και αξιοθέατα. Επιπλέον, η εφαρμογή μας  

επιτρέπει να σαρώνουμε QR codes (Walsh, 2010), ενώ υποστηρίζει και μία μεγάλη 

ποικιλία εντύπων, τα οποία πρέπει να διαθέτουν το σύμβολο της εφαρμογής. 

 

2.5.  Πεδία εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας 

Ένας τρόπος ταξινόμησης τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας αφορά 

την περιοχή εφαρμογής που απευθύνονται. Σημαντικοί τομείς στους οποίους η 

επαυξημένη πραγματικότητα έχει εφαρμογή και ανάπτυξη είναι: 

https://www.hpreveal.com/
https://www.blippar.com/
https://www.wikitude.com/
https://www.layar.com/
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 Ιατρική. Στο χώρο της υγείας η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας 

χρησιμοποιείται σε βασικές διαδικασίες όπως είναι η διάγνωση, η θεραπεία μιας 

νόσου και η χειρουργική επέμβαση.  

 Εκπαίδευση. Η χρήση συστημάτων και εφαρμογών επαυξημένης 

πραγματικότητας, δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν σε πραγματικό χρόνο με το πραγματικό περιβάλλον, επαυξημένο 

με κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο. Επίσης, επιτρέπει στους μαθητές να εμπεδώσουν το 

μάθημα καλύτερα. 

 Ψυχαγωγία. Αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο υλοποίησης 

συστημάτων με συναρπαστικές δυνατότητες και ειδικότερα στο χώρο των παιχνιδιών. 

Το 2016, το Pokemon Go έγινε το πρώτο παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας. 

 Τέχνες και Πολιτισμός. Οι τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας 

προσφέρουν ενδιαφέρουσες εμπειρίες σε μουσεία και αίθουσες τέχνης. Μπορεί να 

γίνει προβολή πληροφοριών με οπτικό ή ακουστικό τρόπο στους επισκέπτες για τα 

εκθέματα και τα έργα τέχνης.  

 Τουρισμός. Τα συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας δίνουν στους 

επισκέπτες μια πόλης, ευκαιρίες παρατήρησης αξιοθέατων, τοπίων, αρχαιολογικών 

χώρων. 

 Διαφήμιση. Εταιρείες εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της επαυξημένης 

πραγματικότητας (QR Code σε διαφημιστική αφίσα) με στόχο να προωθήσουν τα 

προϊόντα τους. 

 Αρχιτεκτονική. Οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας 

χρησιμοποιούνται ως εργαλεία οπτικοποίησης κατασκευαστικών έργων κατά τη φάση 

σχεδιασμού τους.  

(Meredith, 2015) (Κοκκίνη, 2017) (Μουστάκας, κ.ά.,  2015) (Παπαδάκης, 2017) 

(Σαρλίδου, 2018). 
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3. Ο ρόλος των Βιβλιοθηκών σήμερα 

Οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία αποτελούν βασικούς φορείς της παγκόσμιας 

πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Σήμερα, στην εποχή της πληροφορίας 

και της γνώσης, έχουν αλλάξει με τη βοήθεια της τεχνολογίας τους ρόλους και τους 

ρυθμούς τους, την οργάνωση, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας τους. Αποτελούν 

κόμβοι πληροφόρησης, παιδείας και πολιτισμού τόσο για την στήριξη του 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, όσο και για 

τη δια βίου μάθηση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μετέχουν στη κοινωνία της 

πληροφορίας ως κέντρα πρόσβασης στην έντυπη και ηλεκτρονική πληροφορία. 

Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση, διαχείριση και διάδοση της 

γνώσης, η οποία αποτελεί το επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής 

μετεξέλιξης (Λουκοπούλου, 2016). 

 

3.1.  Ο ρόλος του Βιβλιοθηκονόμου- Επιστήμονα της 

Πληροφόρησης 

Ο βιβλιοθηκονόμος είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο ακόμη και σήμερα, στο 

διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον πληροφόρησης. Ο ρόλος του κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντικός, καθώς οργανώνει και διαχειρίζεται το υλικό, τις συλλογές και τις 

ψηφιακές πληροφορίες της βιβλιοθήκης. Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της 

επιστήμης του ώστε να κατέχει, να βελτιώνει τις δεξιότητές του σε  τεχνικά θέματα 

και να αναπτύσσει υπηρεσίες χρήσιμες και φιλικές προς το κοινό (Τσουμπαράκου,  

Μανωλοπούλου, Γαϊτάνου, 2012). Συνεργάζεται συνεχώς με ειδικούς της 

πληροφορικής και έχει συνεχή επαφή με υπαλλήλους άλλων βιβλιοθηκών ώστε να 

ανταλλάσσει γνώμες και απόψεις σε θέματα εργασίας αλλά και συνεργασίας τους. 

Είναι πιο σημαντικός και από τη βιβλιοθήκη και από το περιεχόμενό της, γιατί αυτός 

κάνει τη βιβλιοθήκη (Ντελόπουλος, 2005). 

 

3.2.  Ψηφιακή τεχνολογία σε Βιβλιοθήκες 

Η ανάπτυξη του διαδικτύου και των υπηρεσιών του τα τελευταία χρόνια, έχει 

επιφέρει κοσμογονικές αλλαγές σ’ όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Η αλματώδης εξέλιξη στους τομείς των υπολογιστών και των 

τηλεπικοινωνιών που εκφράστηκε κυρίως με τη δημιουργία και ευρεία χρήση του 
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Παγκοσμίου Ιστού επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την πληροφόρηση στη σύγχρονη 

κοινωνία (Γερόλυμος, 2008). Οι βιβλιοθήκες αναπτύσσονται διαρκώς σε τεχνολογία 

και έχουν αναλάβει σημαντικό ρόλο στον τομέα της πληροφόρησης. Έχουν διαρκώς 

αυξανόμενες δυνατότητες, μπορούν να αποθηκεύσουν και να διαθέσουν 

αποτελεσματικά κάθε μορφής πληροφορία, όπως κείμενο, εικόνα, ήχο και πολυμέσα.  

Παρέχουν ευκολία στην πρόσβαση και στη διανομή της πληροφορίας και συντελούν 

σημαντικά στη γνώση (Καπιδάκης, 2015). 
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4. Επαυξημένη Πραγματικότητα σε Βιβλιοθήκες 

Υπάρχουν εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας που έχουν σχεδιασθεί 

αποκλειστικά για χρήση σε βιβλιοθήκες. Οι περισσότερες είναι σταθερές στο χώρο. Ο 

χρήστης δηλαδή πρέπει να επισκεφθεί τη βιβλιοθήκη για να κάνει χρήση της 

εφαρμογής και να δει τις επιπρόσθετες εικονικές πληροφορίες. Η επαυξημένη 

πραγματικότητα κάνει πολύ πιο προσιτή και ποιοτική την επίσκεψη του χρήστη στη 

βιβλιοθήκη, καθώς βοηθάει να βρει τη διαδρομή ή τα βιβλία που ψάχνει πιο εύκολα 

και γρήγορα (Spina, 2014). Παρακάτω αναφέρονται διαφορετικοί τύποι και 

παραδείγματα εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για βιβλιοθήκες:  

Εφαρμογές που παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για τους χρήστες 

βιβλιοθηκών. Το LibrARi είναι μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για 

κινητές συσκευές με αναγνώριση εικόνας και ειδικά γυαλιά, που βοηθά τους χρήστες 

να βρουν το δρόμο τους προς το επιθυμητό βιβλίο στη βιβλιοθήκη. Το LibrARi 

προσφέρει αναζήτηση, εντοπισμό και πλοήγηση σε φυσικό χώρο χρησιμοποιώντας 

ψηφιακή διεπαφή σε μια κινητή συσκευή. 

Εφαρμογές που υποστηρίζουν βιβλιοθηκονόμους. Το Πανεπιστήμιο του 

Μαϊάμι (Miami University) στο Οχάιο, ανέπτυξε μια εφαρμογή επαυξημένης 

πραγματικότητας που ονομάζεται ShelvAR. Προορισμός αυτής της εφαρμογής ήταν 

να υποστηρίξει τους βιβλιοθηκονόμους να εντοπίζουν τα βιβλία που βρίσκονται σε 

λάθος θέση στο ράφι. Οι υπάλληλοι στοχεύοντας με το κινητό τηλέφωνο (π.χ. 

smartphone ή tablet) στο ράφι έβλεπαν ένα μήνυμα με τα βιβλία που ήταν 

τοποθετημένα σε λάθος μέρος (Murphy, 2012).  

Εφαρμογές που παρέχουν εικονικές πληροφορίες πολιτιστικού 

περιεχομένου που σχετίζονται με τη βιβλιοθήκη. Η Βαυαρική Κρατική Βιβλιοθήκη 

του Μονάχου ανέπτυξε την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας Ludwig II, η 

οποία παρουσιάζει πληροφορίες (π.χ. τοποθεσίες, κτίρια, μνημεία) που σχετίζονται με 

το βασιλιά Λούντβιγκ ΙΙ. Το πολυμεσικό περιεχόμενο εμφανίζεται πάνω από μια 

προβολή χάρτη ή ενσωματωμένο ζωντανά στο βίντεο του κινητού του χρήστη. 

Βιβλία που κάνουν χρήση επαυξημένης πραγματικότητας. Το SCARLET 

πρόκειται για μια εφαρμογή βασισμένη σε δείκτη και σχεδιάστηκε με σκοπό να 

υποστηρίζει τους μαθητές που πρέπει να συμβουλεύονται σπάνια βιβλία, χειρόγραφα 

και αρχεία υπό ελεγχόμενες συνθήκες βιβλιοθηκών. Στο SCARLET οι δείκτες 

μπορούν να ενσωματωθούν σε διάφορα είδη βιβλίων (παιδικά βιβλία, εκπαιδευτικά 
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βιβλία), περιοδικά ή εγκυκλοπαίδειες επιτρέποντας έτσι στον αναγνώστη να έχει 

πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες (ενίσχυση του αντικειμένου με διάφορα 

περιεχόμενα πολυμέσων).

 

Εικόνα 6. Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας "Ludwig II (Murphy, 2012) 
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5. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση 

Η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας με τη ραγδαία εξέλιξη που έχει 

γνωρίσει τα τελευταία χρόνια, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα και στον τομέα της 

εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας αυξάνονται 

με ραγδαίους ρυθμούς και κατηγοριοποιούνται ανά γνωστικό αντικείμενο. Επομένως, 

η τεχνολογία αυτή μπορεί να αποδειχθεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια 

των εκπαιδευτικών και να οδηγήσει στην παραγωγή στοχευμένων και 

διασκεδαστικών εκπαιδευτικών δράσεων για τους μαθητές στην τάξη. Οι μαθητές σε 

ένα περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας μαθαίνουν πιο εύκολα και γρήγορα 

και παρουσιάζουν προσοχή, συγκέντρωση, αυξημένη παρακίνηση και ικανοποίηση 

(Akcayir, 2017). Η συνύπαρξη εικονικών στοιχείων στο πραγματικό περιβάλλον 

επιτρέπει στους μαθητές να οπτικοποιήσουν σύνθετες χωρικές σχέσεις και 

αφηρημένες έννοιες (Νταούλας, Γουδέλα, Ζώης, 2016). 

 

5.1.   Πλεονεκτήματα Επαυξημένης Πραγματικότητας στην 

Εκπαίδευση 

Μέσω μιας βιωματικής διαδικασίας οι μαθητές παρατηρούν και αναλύουν 

φαινόμενα, που είναι αδύνατο να δουν στον πραγματικό κόσμο. Σύμφωνα με 

αποτελέσματα ερευνών, η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση 

έχει θετική επίδραση σε μια σειρά από παράγοντες της εκπαιδευτικής και μαθησιακής 

διαδικασίας (Νταούλας, Γουδέλα, Ζώης, 2016).  Αναλυτικότερα τα κυριότερα 

πλεονεκτήματα αφορούν τα μαθησιακά οφέλη, την κινητοποίηση των μαθητών για 

μάθηση, τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση  και συνεργασία αλλά και την προσοχή στο 

μάθημα. Επιπλέον, η επαυξημένη πραγματικότητα δημιουργεί θετική προδιάθεση, 

αισθήματα ανυπομονησίας και ενθουσιασμού για το μάθημα, ευκολία στη 

συγκράτηση γνώσεων, ενίσχυση της χωρικής αντίληψης και της 

παρατηρητικότητας(Tζόρτζογλου, Σοφός, 2017) .  

 

5.2.  Εκπαιδευτικές εφαρμογές της Επαυξημένης Πραγματικότητας 

Οι εφαρμογές της επαυξημένης πραγματικότητας υποβοηθούν την 

εκπαιδευτική διαδικασία και μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλα σχεδόν τα διδακτικά 

αντικείμενα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους υλικό μέσω 
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ειδικών πλατφορμών, ώστε να εμπλουτίσουν το μάθημά τους με πολυμεσικό υλικό. 

Τύποι εκπαιδευτικών εφαρμογών που αξιοποιούν την επαυξημένη πραγματικότητα 

είναι (Καλτσίδης, Κεδράκα, 2018): 

Βιβλία. Πρόκειται για εφαρμογές οι οποίες προβάλουν σε έντυπα βιβλία 

μέσω μιας έξυπνης κινητής συσκευής πρόσθετο πολυμεσικό περιεχόμενο. Αποτελούν 

ένα διαδεδομένο και απλό τρόπο χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Παιχνίδια. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν παιχνίδια αυτής της τεχνολογίας 

για να διδάξουν το μάθημα με έναν προσιτό και κατανοητό τρόπο για τους μαθητές. 

Ανακαλυπτική μάθηση. Οι εφαρμογές αυτές αναπαριστούν πληροφορίες σε 

ένα χώρο και ωθούν τους μαθητές να τις ανακαλύψουν με μια έξυπνη συσκευή.  

Μοντελοποίηση αντικειμένων. H επαυξημένη πραγματικότητα εφαρμόζεται 

σε συγκεκριμένα αντικείμενα και οι μαθητές παρατηρούν πως αυτά τροποποιούνται 

κάτω από διαφορετικές ρυθμίσεις. 

Εξάσκηση δεξιοτήτων. Στις εφαρμογές αυτές χρησιμοποιείται εξοπλισμός, 

ώστε να επιτρέπεται ελευθερία κινήσεων. Ο χρήστης ακολουθεί και εκτελεί 

συγκεκριμένες ενέργειες που του δίνει η συσκευή. 
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5.3.  Σενάριο εκπαιδευτικής αξιοποίησης  

Η επαυξημένη πραγματικότητα προσφέρει πολλές δυνατότητες στην 

υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο εκπαιδευτικός γίνεται συντονιστής 

δραστηριοτήτων και ευνοείται η συνεργατική και βιωματική μάθηση. Τα βήματα σε 

ένα σενάριο αξιοποίησης επαυξημένης πραγματικότητας στην μαθησιακή διαδικασία 

είναι: 

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει το σχέδιο μαθήματος και επιλέγει το 

υλικό που θα χρησιμοποιήσει στο μάθημά  του. Στη συνέχεια σε μια πλατφόρμα, 

ορίζει τα σημεία που θέλει να προσθέσει πληροφορίες και τα αντιστοιχεί με 

πολυμεσικό περιεχόμενο (εικόνα, βίντεο, τρισδιάστατο αντικείμενο, ιστοσελίδα κλπ). 

Ο μαθητής εγκαθιστά σε μια έξυπνη κινητή συσκευή την κατάλληλη εφαρμογή και 

χρησιμοποιεί την κάμερα της συσκευής για να σαρώσει ένα σημείο. Μόλις αυτό 

αναγνωριστεί, εμφανίζεται στην οθόνη η επαυξημένη πληροφορία που έχει επιλεγεί 

(Εικόνα7) (Καλτσίδης, Κεδράκα, 2018). 

 

Εικόνα 7.  Προβολή ζωγραφιάς μαθητή ως επαυξημένη  πληροφορία σε παιδικό βιβλίο  
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6. Βιωματική προσέγγιση στην Παπαστράτειο Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Αγρινίου. Μελέτη περίπτωσης σε μαθητές 

Δημοτικού. 

 

6.1.  Βασική ιδέα 

Με το συγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης επιχειρείται να πραγματοποιηθεί σε 

μαθητές Δημοτικού μια περιήγηση στη βιβλιοθήκη μέσω μιας εφαρμογής 

επαυξημένης πραγματικότητας. Στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με το υλικό 

και τον χώρο της βιβλιοθήκης αλλά και με μια νέα τεχνολογία. Πιο συγκεκριμένα, με 

τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας, ο μαθητής θα είναι σε θέση να 

εντοπίζει το θέμα που είναι ταξινομημένη μια συλλογή βιβλίων, να βρίσκει σε ένα 

βιβλίο ζωγραφιές ή κείμενα από άλλα παιδιά που το έχουν διαβάσει, να βρίσκει σε 

αφίσες ή έργα παιδιών φωτογραφίες και βίντεο από δράσεις που έγιναν (Boyadjian, 

2014). 

 

6.2.  Παπαστράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου 

Η βιβλιοθήκη που επιλέγεται να υλοποιηθεί ο κύκλος εργαστηρίων 

Επαυξημένης Πραγματικότητας είναι η Παπαστράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αγρινίου. Πρόκειται για μια ενεργή βιβλιοθήκη, η οποία ανήκει στο Δίκτυο 

Ελληνικών Βιβλιοθηκών και διοργανώνει τα τελευταία χρόνια εκπαιδευτικές δράσεις, 

ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν τον κόσμο μέσα από ένα διαφορετικό θέμα.  Σκοπός και 

αποστολή της είναι να προσφέρει  δημιουργικές διεξόδους για όλη την κοινότητα 

μέσα από την ανάγνωση και την τεχνολογία. Επιπλέον στοχεύει να ενισχυθεί στη 

συνείδηση των κατοίκων της πόλης του Αγρινίου, η σπουδαιότητα της βιβλιοθήκης 

ως κέντρο μάθησης, χώρου δημιουργικότητας και διάδρασης. Η ανάγνωση και η 

καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης, στα παιδιά κυρίως, βρίσκονται στον πυρήνα 

του σχεδιασμού της Παπαστρατείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγρινίου, ώστε 

μακροπρόθεσμα να μπουν τα θεμέλια άτυπων μορφών εκπαίδευσης και παιδείας 

(Λουκοπούλου, 2016).  
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6.2.1. Παιδική Βιβλιοθήκη 

Το παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης διοργανώνει απογευματινές δράσεις κατά 

τη διάρκεια του σχολικού έτους με διαφορετική θεματολογία κάθε φορά. Δέχεται 

επισκέψεις σχολείων με συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα που αναλαμβάνει 

το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.  Παιδιά και έφηβοι, έχουν την ευκαιρία να 

συμμετέχουν στις ποικίλες δράσεις της βιβλιοθήκης, που συνδυάζουν τη 

δημιουργικότητα και τη μάθηση με τη διασκέδαση και τη ψυχαγωγία. Τα παιδιά 

συμμετέχουν σε εργαστήρια ανάγνωσης, εικαστικών, φωτογραφίας, πειραμάτων, 

μουσικής, κόμικς, κινηματογράφου. Εξοικειώνονται με εργαλεία τεχνολογίας και 

μαθαίνουν να τα χρησιμοποιούν με δημιουργικό τρόπο (Εικόνα 8). Κάθε χρόνο ο 

αριθμός προσέλευσης παιδιών στη βιβλιοθήκη αυξάνεται, καθώς έχουν αποκτήσει 

θετικές αναμνήσεις στο χώρο της και έχουν καλλιεργήσει την αγάπη για την 

ανάγνωση με έναν διαφορετικό δημιουργικό τρόπο (Λουκοπούλου, 2016).  

 

 

 Εικόνα 8. Δημιουργία Stop Motion βίντεο  

 

6.3.  Βιωματική μάθηση 

 Η θεωρία της βιωματικής μάθησης δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που 

παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης. Χαρακτηρίζεται ως ένας εναλλακτικός 

τρόπος εκπαίδευσης, όπου οι ίδιοι οι μαθητές είναι το επίκεντρο του μαθήματος, 

αναλαμβάνουν και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. Στόχος 

αυτής της μεθόδου είναι ο μαθητής να έρθει σε άμεση επαφή με το αντικείμενο 
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μάθησης, μέσα από την έρευνα, την παρατήρηση και εξειδικευμένες δραστηριότητες 

(π.χ. παιχνίδια, εικαστικές δημιουργίες, συνεντεύξεις, πειράματα). Επιπλέον, οι 

μαθητές μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες, να συνεργάζονται, να αναπτύσσουν 

κριτική σκέψη και να επικοινωνούν τα βιώματά τους. Οι διαδικασίες και οι μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται στην βιωματική μάθηση συμβάλλουν στην διανοητική και 

συναισθηματική κινητοποίηση του μαθητή (Δεδούλη, 2002).  

Το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών επιχειρεί να αναδείξει μακροπρόθεσμα 

τις δυνατότητες των βιβλιοθηκών ως κέντρα παιδείας και εκπαίδευσης. Στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούν γύρω από ένα θέμα, η γνώση 

προσεγγίζεται μέσα από τον πειραματισμό, τη βιωματική εμπειρία και τα πολλά 

βιβλία (Εικόνα 9). Οι βιβλιοθήκες υλοποιούν μια σειρά εργαστηρίων, που 

επικεντρώνονται στην παρατήρηση, την καταγραφή, την ερμηνεία και την 

αξιολόγηση γεγονότων, φαινομένων και συμπεριφορών μέσα από καινοτόμες 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις παιδαγωγικής (https://network.nlg.gr/).  

 

 

Εικόνα 9. Βιωματική δράση στη παιδική βιβλιοθήκη «Γνωριμία με το ζωγράφο Jackson 
Pollock” 

 

  

https://network.nlg.gr/
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7. Απαιτήσεις σχεδίου υλοποίησης  

 

7.1.  Κατηγορίες χρηστών 

Η εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας στην παιδική βιβλιοθήκη 

στοχεύει κυρίως σε μαθητές για εκπαιδευτικούς σκοπούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να 

ανακαλύψουν και να γνωρίσουν το υλικό, τις δράσεις της παιδικής βιβλιοθήκης. 

Δευτερευόντως  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από οποιονδήποτε θέλει να μάθει 

πληροφορίες για το υλικό και το έργο της παιδικής βιβλιοθήκης. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι οι χρήστες να διαθέτουν και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια 

έξυπνη κινητή συσκευή (λειτουργικό σύστημα android  ή ios). Απευθύνεται επίσης 

στους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης, καθώς αυτοί οργανώνουν το περιεχόμενο της 

εφαρμογής και καθοδηγούν τα παιδιά πως να τη χρησιμοποιούν.  

 

7.2.  Ανάλυση γνώσεων και απαιτήσεων του προσωπικού για την 

δημιουργία περιεχομένου 

Για την υλοποίηση μιας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας στη 

βιβλιοθήκη, είναι σημαντικό πρώτα να καταγραφούν οι απόψεις, οι προβληματισμοί, 

οι ιδέες, οι γνώσεις αλλά και η προηγούμενη εμπειρία των υπαλλήλων βιβλιοθηκών 

όσον αφορά την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας. Επιλέγονται 

ενδεικτικά τέσσερις ακόμη βιβλιοθήκες  που ανήκουν στο Δίκτυο Ελληνικών 

Βιβλιοθηκών και έχουν ενεργό παιδικό τμήμα. Το ερωτηματολόγιο που 

δημιουργήθηκε (Παράρτημα Α΄), στάλθηκε στις εξής βιβλιοθήκες: Παπαστράτειος 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου, Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, Παπαχαραλάμπειος 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, Δημοτική Βιβλιοθήκη Φιλοθέης – Ψυχικού και 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων.  Υπάλληλοι,  που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία 

της παιδικής βιβλιοθήκης τους, το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, καλέστηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Τα 

συμπεράσματα χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία περιεχομένου αλλά και την 

επιλογή εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας σε μαθητές Δημοτικού στην 

παιδική βιβλιοθήκη της Παπαστρατείου Δημοτική Βιβλιοθήκης. 
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7.2.1.  Αξιολόγηση ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Α΄) συμπλήρωσαν τέσσερις 

βιβλιοθηκονόμοι-αρχειονόμοι και δύο εκπαιδευτικοί, που εργάζονται στις 

βιβλιοθήκες που προαναφέρθηκαν. Το δείγμα υπαλλήλων είναι μικρό, καθώς οι 

συγκεκριμένοι αναλαμβάνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της βιβλιοθήκης τους. 

Όλοι οι υπάλληλοι δηλώνουν εξοικειωμένοι με τη χρήση Διαδικτύου, τη χρήση Η/Υ 

και των έξυπνων κινητών συσκευών. Μάλιστα αναφέρουν πως υλοποιούνται δράσεις 

στην παιδική βιβλιοθήκη που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο και η ανταπόκριση των μαθητών είναι πάρα πολύ θετική. Για παράδειγμα, η 

αναζήτηση και καταγραφή πληροφοριών στο διαδίκτυο για ένα ιστορικό κτίριο και η 

δημιουργία βίντεο με την τεχνική του stop motion. Επίσης, συμφωνούν στην ιδέα 

δημιουργίας ενός συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας στη βιβλιοθήκη. Σε δυο 

βιβλιοθήκες έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από το κοινό.  

Επαυξημένες πληροφορίες στο χώρο της παιδικής βιβλιοθήκης θα μπορούσαν 

να είναι οι κατηγορίες συλλογής βιβλίων στα ράφια, κείμενα ή ζωγραφιές παιδιών 

από βιβλία που έχουν διαβάσει, φωτογραφίες ή βίντεο από δράσεις. Τέσσερις 

υπάλληλοι έχουν έρθει ήδη σε επαφή με εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας 

και όλοι τους δηλώνουν πρόθυμοι να καθοδηγήσουν τους μαθητές να μάθουν να 

χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία. Όσον αφορά τη σχεδιαστική δομή της 

εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας στην παιδική βιβλιοθήκη, θα ήθελαν να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τις ανάγκες ενός εργαστηρίου αλλά και 

οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον, οι υπάλληλοι θα ήθελαν η εφαρμογή να δίνει τη 

δυνατότητα στο προσωπικό και στους μαθητές να προσθέτουν πληροφορίες. Τέλος, 

θεωρούν ότι η υλοποίηση μιας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας θα 

προσελκύσει μαθητές στη βιβλιοθήκη.  

 

7.2.2.  Συμπεράσματα αξιολόγησης 

Από τις απαντήσεις των υπαλλήλων διαπιστώνεται πως είναι δεκτικοί στην 

ιδέα σχεδιασμού και υλοποίησης μια εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας σε 

μαθητές Δημοτικού στην παιδική βιβλιοθήκη. Πιστεύουν πως η προσθήκη μιας νέας 

τεχνολογίας θα αυξήσει την επισκεψιμότητα των μαθητών στη βιβλιοθήκη. Ένα 

ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η εξοικείωσή τους με το Διαδίκτυο, τους Η/Υ, τις 

έξυπνες συσκευές καθώς και η θετική τους  στάση να καθοδηγήσουν τους μαθητές 
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να μάθουν να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας. 

Σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, το περιεχόμενο επαυξημένων πληροφοριών που 

θα δημιουργηθεί στην εφαρμογή θα εμφανίζεται με τη μορφή εικόνας ή βίντεο. 

Επίσης, τα δεδομένα που θα εμφανίζονται μέσω της εφαρμογής στο χώρο της 

παιδικής βιβλιοθήκης, θα είναι οι κατηγορίες συλλογής βιβλίων στα ράφια, κείμενα ή 

ζωγραφιές παιδιών από βιβλία που έχουν διαβάσει, φωτογραφίες και βίντεο από 

δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν. 

 

7.3.  Υλικό 

Όσον αφορά το υλικό που συλλέχθηκε προκειμένου να σχεδιασθεί και να 

υλοποιηθεί η βιωματική γνωριμία των παιδιών με την τεχνολογία της επαυξημένης 

πραγματικότητας, αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε υλικό από τις δράσεις του 

παιδικού τμήματος της Παπαστρατείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης (κείμενα, ζωγραφιές, 

φωτογραφικό υλικό, βίντεο). Στη συνέχεια ακολούθησε η ψηφιοποίηση του υλικού, η 

δημιουργία δεικτών και εικονικών πληροφοριών μέσω εφαρμογής επαυξημένης 

πραγματικότητας. 

 

7.4.  Περιβάλλον και λειτουργίες της εφαρμογής 

Η εφαρμογή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χώρο της παιδικής 

βιβλιοθήκης, όπου ο χρήστης θα κινείται. Λόγω της βασικής ιδέας της εργασίας, είναι 

προφανές ότι η εφαρμογή θα πρέπει να εκτελείται σε κινητές συσκευές και με 

απαραίτητη τη συνεχής σύνδεση με το διαδίκτυο. 

Μέσω της κάμερας της κινητής συσκευής, ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει 

ψηφιακά δεδομένα επαυξημένα στο χώρο ή σε κάποιο βιβλίο. Ενώ ως εγγεγραμμένος 

χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει ο ίδιος ένα δικό του σημείο με επαυξημένη 

πληροφορία. 
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7.5.  Επιλογή μεθόδου επαύξησης πληροφορίας 

Όπως, αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι μέθοδοι επαύξησης 

πληροφορίας βασίζονται σε δυο κατηγορίες, στον εντοπισμό θέσης και την οπτική 

αναγνώριση. Στο πλαίσιο μιας βιωματικής προσέγγισης επαυξημένης 

πραγματικότητας στον εσωτερικό χώρο της βιβλιοθήκης, η καλύτερη επιλογή είναι τα 

συστήματα αναγνώρισης εικόνας. Τα συστήματα εντοπισμού θέσης περιορίζουν την 

σωστή και ακριβή τοποθέτηση της πληροφορίας λόγω της μικρής απόκλισης του 

GPS.  

Για τους σκοπούς της εργασίας ως παράδειγμα δημιουργίας υλικού 

επαυξημένης πραγματικότητας θα χρησιμοποιηθεί μια διαδεδομένη εφαρμογή, η  HP 

Reveal  (Aurasma), που αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Η συγκεκριμένη 

εφαρμογή είναι πολύ απλή, κατανοητή, εύκολη στη χρήση της και βασίζεται στην 

αναγνώριση δεικτών. Επειδή οι χρήστες μας είναι μαθητές και δεν έχουν 

προηγούμενη εμπειρία με την τεχνολογία αυτή, επιλέγουμε το εργαλείο HP Reveal, 

που θα τους εξοικειώσει γρήγορα ώστε να ανακαλύψουν και να δημιουργήσουν υλικό 

επαυξημένης πραγματικότητας μόνοι τους. 

 

7.6.  Δημιουργία υλικού Επαυξημένης Πραγματικότητας με την 

εφαρμογή HP Reveal 

Η εφαρμογή αποτελείται από το HP Reveal Studio, την πλατφόρμα 

σχεδιασμού του υλικού από Η/Υ και την εφαρμογή HP Reveal για κινητές συσκευές 

και υποστηρίζεται από τα συστήματα android και ios. Η δημιουργία υλικού 

επαυξημένης πραγματικότητας είναι δυνατή τόσο μέσω υπολογιστή, το οποίο 

βλέπουμε μετά στην εφαρμογή, είτε απευθείας μέσα από την εφαρμογή.  

Ενεργοποιούμε το WiFi ή τη χρήση δεδομένων της κινητής συσκευής ώστε να 

είναι δυνατή η εγκατάσταση και μετέπειτα η πλοήγηση της εφαρμογής. Κατά το 

άνοιγμα της εφαρμογής ζητούνται να δοθούν οι κατάλληλες άδειες για να γίνεται 

πρόσβαση στην κάμερα, στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής και στην τοποθεσία. 

Κάνουμε εγγραφή εισάγοντας email, username, password. Μόλις εισέλθουμε στο HP 

Reveal βλέπουμε την αρχική οθόνη της εφαρμογής, στην οποία παρατίθενται διάφορα 

δημοσιευμένα παραδείγματα χρηστών από όλο τον κόσμο. Μπορούμε να κάνουμε 

search την κατηγορία που μας ενδιαφέρει ή να δούμε τις δημοφιλέστερες κατηγορίες 
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υλικού επαυξημένης πραγματικότητας με #hashtags. Εδώ μπορούμε να βρούμε 

έτοιμες «αύρες» για εκπαιδευτική χρήση. 

Για να δημιουργήσουμε το δικό μας υλικό, επιλέγουμε στο δεξί μέρος της 

οθόνης μας το σύμβολο (+). Στη συνέχεια φωτογραφίζουμε την εικόνα στόχο μας. Η 

εφαρμογή διαθέτει κλίμακα που μας δείχνει αν η εικόνα είναι κατάλληλη για να γίνει 

δείκτης. Αφού βγάλουμε τη φωτογραφία, επιλέγουμε την επικάλυψη (overlay), το 

ψηφιακό υλικό επαυξημένης πραγματικότητας που θα εμφανίζεται δηλαδή, όταν η 

κινητή μας συσκευή στοχεύσει τη φωτογραφία μέσα από την εφαρμογή (Εικόνα 10). 

Αυτή μπορεί να είναι κάποια από τα 3d αντικείμενα της εφαρμογής ή κάποιο βίντεο ή 

φωτογραφία (Εικόνα 11). Σε αυτό το βήμα μπορούμε να επιλέξουμε τη φωτογραφία 

που θέλουμε από αυτές που έχουμε ανεβάσει παλαιότερα ή να ανεβάσουμε κάποια 

καινούργια από τη συσκευή μας. Θα δούμε το πλαίσιο της εικόνας ή του βίντεο να 

έχει εμφανιστεί επάνω στη φωτογραφία μας. Μπορούμε να προσαρμόσουμε το 

μέγεθος του πλαισίου, ώστε να επικαλύπτει όλη τη φωτογραφία (Εικόνα 12). 

 

   

Εικόνες 10, 11 και 12. Βήματα δημιουργίας υλικού επαυξημένης πραγματικότητας με την 

εφαρμογή Hp Reveal 

 

Αφού ολοκληρώσουμε τις αλλαγές, πατάμε την επιλογή “next”. 

Συμπληρώνουμε το όνομα της αύρας και την αποθηκεύουμε σε φάκελο (channel) 

δημόσιας ή ιδιωτικής προβολής (Εικόνα 13). Τέλος, πατάμε δημοσίευση και 

μπορούμε να κάνουμε χρήση της (Εικόνα 14). 
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Εικόνες 13 και 14.  Προβολή οθόνης δημιουργίας τίτλου  και δημοσίευσης του σημείου 

 

Ανοίγουμε την εφαρμογή HP Reveal στην κινητή μας συσκευή, ώστε να 

φορτωθεί το νέο μας έργο και στοχεύουμε με την κάμερα της συσκευής (Εικόνα 15) 

(Ke, Hsu, 2015). 

 

 

Εικόνα 15. Προβολή εικονικής πληροφορίας σε ράφι βιβλιοθήκης 
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8. Βιωματική Δράση: «H Επαυξημένη Πραγματικότητα 

στη Βιβλιοθήκη» 

 

Στόχος: Με το συγκεκριμένο εργαστήριο επιχειρείται η εξοικείωση των 

παιδιών με το υλικό και τον χώρο της παιδικής βιβλιοθήκης. Να αντιληφθούν τη 

δυνατότητα που τους δίνει η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας.  

Ηλικίες παιδιών: 6-12 ετών 

Διάρκεια: 3 ώρες 

Υλικό: προβολικό μηχάνημα για την παρουσίαση του θεωρητικού μέρους, 

φορητές συσκευές (κινητά ή τάμπλετ) μαθητών. 

Αρχικά, το προσωπικό της βιβλιοθήκης ανακοινώνει τον κύκλο εργαστηρίων 

«Επαυξημένη πραγματικότητα στην παιδική βιβλιοθήκη» (θέμα, ημέρα και ώρες 

διεξαγωγής, διάρκεια, αριθμός και ηλικίες παιδιών). Οι μαθητές καλούνται να φέρουν 

στο εργαστήριο μια έξυπνη κινητή συσκευή μαζί τους. 

Περιγραφή: Τα παιδιά γνωρίζουν την έννοια της επαυξημένης 

πραγματικότητας. Μέσα από συζήτηση, εικόνες και βίντεο οι συμμετέχοντες θα 

αντιληφθούν τη διάκριση μεταξύ εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. 

Ενημερώνονται για τις εφαρμογές της επαυξημένης πραγματικότητας και καλούνται 

να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν. Είναι απαραίτητο να έχουν 

φέρει έστω τα μισά παιδιά κινητές συσκευές. Αυτά που δεν διαθέτουν θα δουλέψουν 

ομαδικά με τα παιδιά που έχουν φέρει κινητή συσκευή. Αρχικά συνδέονται με το 

WiFi της βιβλιοθήκης και κατεβάζουν από το Play Store την εφαρμογή HP Reveal. 

Αφού την ανοίξουν, επιλέγουν το κεντρικό μπλε εικονίδιο της κάμερας. Το μόνο που 

βλέπουν μέσα από την κάμερα του κινητού είναι το πραγματικό περιβάλλον γύρω 

τους.  

Μόλις μετακινηθούν μπροστά από μια συλλογή βιβλίων, εμφανίζεται ως 

επαύξηση στο πραγματικό περιβάλλον, ένα κείμενο σε μορφή εικόνας που 

παρουσιάζει το θέμα ταξινόμησης αυτών των βιβλίων. Στη συνέχεια, έχοντας 

ενεργοποιημένη την κάμερά τους και στραμμένη προς κάποια αφίσα ή κολάζ στη 

βιβλιοθήκη, εμφανίζεται φωτογραφία ή βίντεο από τη συγκεκριμένη δράση. Τέλος, 

μπορούν σε βιβλία που υπάρχουν σε συγκεκριμένα ράφια, να στοχεύσουν με την 

κάμερα σε ένα εξώφυλλο και να προβληθεί ως επαυξημένη πληροφορία μια εικόνα ή 

ένα βίντεο με εντυπώσεις από το βιβλίο (Εικόνες 16 και 17). 
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Εικόνες 16 και 17. Οι μαθητές εντοπίζουν επαυξημένες πληροφορίες στο χώρο της 

βιβλιοθήκης με την εφαρμογή  HP Reveal 

 

Εφόσον οι μαθητές έχουν δει στην πράξη πως ακριβώς λειτουργεί η 

εφαρμογή, καλούνται να δημιουργήσουν τα δικά τους σημεία «αύρες» (όπως 

ονομάζονται στην εφαρμογή HP Reveal). Βρίσκουν στα ράφια ένα βιβλίο που έχουν 

διαβάσει στο παρελθόν. Σε λευκό χαρτί, ζωγραφίζουν ή γράφουν κείμενο από κάτι 

που τους άρεσε στην συγκεκριμένη ιστορία. Έπειτα το φωτογραφίζουν ώστε να 

αποθηκευτεί ψηφιακά η πληροφορία στο κινητό τους. Επιλέγουν να εγγραφούν ως 

μέλη στην εφαρμογή. Πλέον ως εγγεγραμμένοι χρήστες, έχουν τη δυνατότητα να 

προσθέσουν δικές τους πληροφορίες για τα βιβλία της βιβλιοθήκης. Επιλέγουν το 

σύμβολο (+) και φωτογραφίζουν την εικόνα του βιβλίου. Ως επικάλυψη επιλέγουν να 

ανεβάσουν από τη συσκευή τους την εικόνα που αποθήκευσαν με τις εντυπώσεις τους 

από το συγκεκριμένο βιβλίο ή κάποιo 3d αντικείμενο από την εφαρμογή. 

Συμπληρώνουν το όνομα της αύρας που δημιούργησαν και την αποθηκεύουν σε 

φάκελο δημόσιας προβολής (Εικόνες 18 και 19).  
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Εικόνες 18 και 19. Οι μαθητές δημιουργούν τα δικά τους σημεία «αύρες» 

 

Τέλος δημοσιεύουν και ανοίγουν πάλι την εφαρμογή στην κάμερα ώστε να 

μπορούν να δουν τις επαυξημένες πληροφορίες που δημιούργησαν οι συμμαθητές 

τους στα βιβλία (Εικόνες 20 και 21). 

  

Εικόνα 20 και 21. Οι μαθητές βρίσκουν τις επαυξημένες πληροφορίες που δημιούργησαν οι 

συμμαθητές τους 
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9. Αξιολόγηση 

Οι στόχοι που τέθηκαν κατά την αξιολόγηση εφαρμογής επαυξημένης 

πραγματικότητας στην παιδική βιβλιοθήκη ήταν οι εξής (Ιωαννίδη, 2017): 

 Να διαπιστωθούν πιθανά προβλήματα ή δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι χρήστες 

(μαθητές, προσωπικό βιβλιοθήκης) με την εφαρμογή.  

 Να καταγραφεί η εμπειρία του μαθητή στο περιβάλλον επαυξημένης 

πραγματικότητας.  

 Να εξεταστεί η εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας ως μελλοντικό εργαλείο 

προβολής πληροφοριών και δημιουργίας περιεχομένου στη βιβλιοθήκη. 

 

9.1.  Μεθοδολογία αξιολόγησης 

Για την αξιολόγηση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας στην παιδική 

βιβλιοθήκη δημιουργήθηκαν δυο ερωτηματολόγια. Το πρώτο δόθηκε στο προσωπικό 

της βιβλιοθήκης που καθοδήγησε τους μαθητές να δημιουργήσουν επαυξημένες 

πληροφορίες (Παράρτημα Β΄).  

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Γ΄) δημιουργήθηκε με το εργαλείο 

Google forms και μοιράστηκε στους δέκα μαθητές που συμμετείχαν στο σχέδιο 

δράσης. Το μικρό δείγμα χρηστών λόγω συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, αποτελεί 

μία αρχική προσπάθεια αξιολόγησης της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας. 

Το ερωτηματολόγιο αναλύεται σε οχτώ βασικές κατηγορίες (Ιωαννίδη, 2017): 

 

1. Προσωπικές πληροφορίες. Στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων 

συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με το προφίλ του μαθητή. To 70% των 

συμμετεχόντων είναι κορίτσια και 30% αγόρια (Εικόνα 22).  Το 30% είναι μαθητές 

της Ε΄ Δημοτικού, επίσης 30% της ΣΤ΄ και το 20% της Γ΄ Τάξης. Με μόλις 10% 

ακολουθούν οι κατηγορίες μαθητών Β΄ και Δ΄ Τάξης, ενώ κανένας μαθητής Τάξης Α΄ 

δεν συμμετείχε στον κύκλο των εργαστηρίων (Εικόνα 23). 
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Εικόνα 22. Φύλο συμμετεχόντων 

 

Εικόνα 23.  Επίπεδο τάξης Δημοτικού των χρηστών 

 

2. Επισκεψιμότητα στη βιβλιοθήκη. Σε αυτή την κατηγορία 

συγκεντρώνονται στοιχεία του χρήστη αναφορικά με την επαφή του με τη 

βιβλιοθήκη. Το 90% δηλώνει εγγεγραμμένο μέλος στη βιβλιοθήκη  και ένα άτομο 

μόνο (10%) δεν γνωρίζει (Εικόνα 24). Όσον αφορά τη συχνότητα επισκεψιμότητά 

τους, το 90% των μαθητών πηγαίνει κάθε εβδομάδα στη βιβλιοθήκη και το υπόλοιπο 

10% καθημερινά (Εικόνα 25).  Ο λόγος που έρχονται και οι δέκα μαθητές (100%) 

στη βιβλιοθήκη είναι για να συμμετέχουν σε δημιουργικά εργαστήρια και το 90% για 
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να δανείζονται βιβλία. Από 70% συγκεντρώνουν οι λόγοι για να διαβάσουν βιβλία 

και να συναντήσουν φίλους. Μικρότερα ποσοστά έχουν η αναζήτηση πληροφοριών 

και η χρήση υπολογιστών με 20 και 10% αντίστοιχα (Εικόνα 26).  

 

Εικόνα 14. Εγγεγραμμένα μέλη στη βιβλιοθήκη 

 

 

Εικόνα 25. Συχνότητα επισκεψιμότητας στη βιβλιοθήκη 
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Εικόνα 26. Λόγοι επίσκεψης στη βιβλιοθήκη 

 

3. Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες. Πρόκειται για δεδομένα όσον 

αφορά την εξοικείωση και την εμπειρία των μαθητών με έξυπνες συσκευές και 

διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, οι μισοί από τους μαθητές διαθέτουν έξυπνη κινητή 

συσκευή (Εικόνα 27). To 50% ξέρει πάρα πολύ καλά να τη χρησιμοποιεί, το 40% 

δηλώνει πολύ καλά ενώ το 10% αρκετά καλά (Εικόνα 28). Ως προς το πόσο καλά 

γνωρίζουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, 50% απάντησε πάρα πολύ, 20% αρκετά 

και 10% πολύ καλά (Εικόνα 29).  

 

Εικόνα 27. Διαθεσιμότητα έξυπνης συσκευής 
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Εικόνα 28. Εμπειρία χρήσης μιας έξυπνης συσκευής 

 

Εικόνα 29. Εμπειρία χρήσης διαδικτύου 

 

4. Εμπειρία με την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας. Οι 

ερωτήσεις εξετάζουν την προηγούμενη επαφή των μαθητών με την έννοια και τις 

εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας. Η πλειοψηφία με 70% δεν γνώριζε την 

τεχνολογία αυτή, πριν την χρησιμοποιήσει στη βιβλιοθήκη (Εικόνα 30). Επίσης, το 

60% δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ εφαρμογές ή παιχνίδια επαυξημένης 

πραγματικότητας (Εικόνα 31), ενώ οι υπόλοιποι μαθητές που είχαν χρησιμοποιήσει, 
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ανέφεραν το παιχνίδι Pokémon Go (75%) και την εφαρμογή Messenger (25%) 

(Εικόνα 32).  
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Εικόνα 30, 31 και 32. Γνώση και εμπειρία σχετικά με την τεχνολογία Επαυξημένης 
πραγματικότητας  και εφαρμογές της 

5. Εμπειρία χρήσης της εφαρμογής HP Reveal. Σε αυτή την ενότητα 

εξετάζεται η ικανοποίηση των μαθητών με την εφαρμογή. Στο σύνολό τους οι 

μαθητές βρήκαν την εφαρμογή από πολύ έως πάρα πολύ ευχάριστη και εύχρηστη 

(Εικόνες 33 και 34). 
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Εικόνες 33 και 34. Αξιολόγηση της πλοήγησης στην εφαρμογή HP Reveal 
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6. Περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας. Οι ερωτήσεις αυτές 

συλλέγουν πληροφορίες για την γενική εικόνα που αποκόμισαν οι μαθητές από το 

περιβάλλον της επαυξημένης πραγματικότητας. Το σύνολο των μαθητών θεώρησε 

την παρουσίαση της πληροφορίας ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, ευκρινής, ενδιαφέρουσα 

και ευχάριστη (Εικόνες 35, 36 και 37). Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες εντόπισαν 

επαυξημένα σημεία στο χώρο της βιβλιοθήκης που δημιούργησαν οι ίδιοι. Το 

περιεχόμενο της πληροφορίας που δημιουργήθηκε από τους συμμαθητές τους, τους 

φάνηκε από αρκετά έως πολύ καλό (Εικόνες 38 και 39).  

 

Εικόνες 35 και 36. Αξιολόγηση του περιβάλλοντος επαυξημένης πραγματικότητας 
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Εικόνα 37. Αξιολόγηση επαυξημένης πληροφορίας 
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Εικόνες 38 και 39. Προβολή πληροφοριών δημιουργημένων από άλλους 
μαθητές/τριες 

 

7. Δημιουργία περιεχομένου. Σε αυτήν την κατηγορία ερωτήσεων 

εξετάζεται η διαδικασία δημιουργίας επαυξημένης πληροφορίας ως προς την 

ευχρηστία και την εμπλοκή του μαθητή. Αρχικά όλοι οι μαθητές μόνοι τους ή σε 

ομάδες δημιούργησαν από 2  επαυξημένα σημεία στη βιβλιοθήκη (Εικόνες 40 και 

41). Τα βήματα που ακολούθησαν για τη δημιουργία του σημείου θεωρήθηκαν από 

όλους τους συμμετέχοντες πολύ εύκολα (Εικόνα 42). 
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Εικόνες 40 και 41. Δημιουργία σημείου επαυξημένης πραγματικότητας 
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Εικόνα 42. Αξιολόγηση διαδικασίας δημιουργίας περιεχομένου 

  

8. Συνολική αξιολόγηση εφαρμογής. Εξάγονται συμπεράσματα από τη 

γενική εικόνα των μαθητών για την εφαρμογή. Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι 

θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν ξανά την εφαρμογή για να προσθέσουν πληροφορία 

σε κάποιο βιβλίο (Εικόνα 43) και θα την πρότειναν σε άλλους συμμαθητές τους 

(Εικόνα 44). Όσον αφορά τις βελτιώσεις της εφαρμογής, 7 μαθητές ανέφεραν ότι θα 

ήθελαν να εμφανίζεται παραπάνω από μια πληροφορία την ίδια στιγμή, να δίνεται η 

δυνατότητα προσθήκης ήχου, κειμένου. Επίσης, το περιεχόμενο να συνδέεται με μια 

ιστοσελίδα και με κανάλι YouTube (Εικόνα 45). Ένας μόνο μαθητής ανέφερε ως 

πρόβλημα την καθυστέρηση λόγω σύνδεσης με το διαδίκτυο (Εικόνα 46). Η συνολική 

αξιολόγηση των μαθητών για την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας ήταν 

θετική. Την χαρακτήρισαν χρήσιμη, έξυπνη ενδιαφέρουσα, διασκεδαστική, 

μαθησιακή εφαρμογή (Εικόνα 47). 
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Εικόνες 43, 44 και 45. Μελλοντική χρήση, επιπλέον δυνατότητες εφαρμογής επαυξημένης 
πραγματικότητας 
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Εικόνα 46 και 47. Προβλήματα και συνολική αξιολόγηση εφαρμογής επαυξημένης 
πραγματικότητας 

 

9.2.  Συμπεράσματα αξιολόγησης 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του προσωπικού, στον κύκλο εργαστηρίων 

επαυξημένης πραγματικότητας στη βιβλιοθήκη, συμμετείχαν 10 μαθητές Δημοτικού. 

Αν και μόνο οι μισοί από αυτούς έφεραν μαζί τους μια έξυπνη κινητή συσκευή όπως 

τους είχε ζητηθεί, παρατηρήθηκε πως όλοι οι μαθητές ήταν πάρα πολύ εξοικειωμένοι 

με την χρήση κινητών. Η πρώτη θεωρητική συνάντηση με τους μαθητές βοήθησε 

πολύ να κατανοήσουν την έννοια και τις εφαρμογές της επαυξημένης 

πραγματικότητας, ώστε  να εργαστούν με μεγαλύτερη ευκολία στην εφαρμογή HP 

Reveal. Οι μαθητές χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή σε ομάδες, εντόπισαν και 

δημιούργησαν χωρίς δυσκολία, επαυξημένα σημεία στο χώρο της βιβλιοθήκης. 

Τέλος, θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον η εφαρμογή να δίνει τη δυνατότητα στον 

χρήστη να σχολιάζει ή να δημιουργεί πληροφορία σε μορφή κειμένου ή συνδέσμου 

ιστοσελίδας. Ένα σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας στη βιβλιοθήκη θα 

βοηθούσε στην επισκεψιμότητα και την αύξηση μελών της.  
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Οι συμμετέχοντες που αξιολόγησαν και χρησιμοποίησαν την εφαρμογή, είναι 

μαθητές διαφόρων τάξεων του Δημοτικού. Είναι σχεδόν όλοι εγγεγραμμένοι χρήστες 

και επισκέπτονται την παιδική βιβλιοθήκη κάθε εβδομάδα, κυρίως για να 

συμμετάσχουν στα δημιουργικά εργαστήρια, να συναντήσουν φίλους, να δανειστούν 

και να διαβάσουν βιβλία. Οι περισσότεροι είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση 

διαδικτύου και έξυπνων κινητών συσκευών, είτε διαθέτουν είτε όχι. Η εφαρμογή είχε 

θετική αποδοχή από τους μαθητές και τους φάνηκε ευχάριστη και εύχρηστη ως προς 

τις λειτουργίες της. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, αν και δεν είχαν εμπειρία με 

αντίστοιχες εφαρμογές, εξοικειώθηκαν πολύ γρήγορα με το περιβάλλον εργασίας. Το 

μοναδικό πρόβλημα που καταγράφηκε ήταν η αργή συνδεσιμότητα, ένα ζήτημα το 

όποιο δεν αντιμετωπίζεται από την εφαρμογή. Οι μαθητές ανέφεραν κάποιες επιπλέον 

δυνατότητες που θα ήθελαν να προσφέρει η εφαρμογή, όπως να εμφανίζεται η 

επαυξημένη πληροφορία με μορφή κειμένου, ήχου, ιστοσελίδας. Συνολικά 

διαπιστώνεται ότι, οι εντυπώσεις των μαθητών από την εφαρμογή επαυξημένης 

πραγματικότητας είναι πολύ θετικές. Θα την χρησιμοποιούσαν ξανά για την 

επαύξηση πληροφορίας σε βιβλίο αλλά επίσης, θα την πρότειναν και σε άλλους 

συμμαθητές τους. Η αξιολόγηση από τους μαθητές οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

πρόκειται για μια εύχρηστη, χρήσιμη και κατανοητή εφαρμογή, η οποία δίνει τη 

δυνατότητα να δημιουργήσουν οι ίδιοι μια πληροφορία και να την μοιραστούν με 

άλλους. 
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10.  Συμπεράσματα και μελλοντικά σχέδια 

 

Κύριος στόχος της εργασίας ήταν να διερευνήσει την έννοια της επαυξημένης 

πραγματικότητας και τις δυνατότητές σε μια βιβλιοθήκη, ως μέσο προβολής 

πληροφορίας, ως εργαλείο δημιουργίας πληροφορίας  και ενίσχυσης της συνεργασίας 

και της συμμετοχικότητας μαθητών Δημοτικού.  

Με τη βιωματική δράση που υλοποιήθηκε, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα 

μέσω μιας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας να περιηγηθούν στη βιβλιοθήκη 

να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν το υλικό της και παράλληλα να δημιουργήσουν 

σημεία σε βιβλία που τους ενδιέφεραν.  Από τα ερωτηματολόγια αποτυπώθηκε  πως 

αν και για τους περισσότερους ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία , εξοικειώθηκαν 

γρήγορα και μπόρεσαν να συμμετέχουν, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η χρήση 

τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας των παιδιών στη βιβλιοθήκη, ενθουσίασε 

και τράβηξε την προσοχή τους, ενώ παράλληλα προέκυψε συνεργασία μεταξύ τους.  

Μια επέκταση αναφορικά με την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων  ως προς την 

χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα της εφαρμογής, θα ήταν η αξιολόγηση από 

μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και με διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. 

Με μια εφαρμογή δημιουργίας υλικού επαυξημένης πραγματικότητας, όπως η 

HP Reveal, μια βιβλιοθήκη έχει τη δυνατότητα να την αξιοποιήσει με ποικίλους 

τρόπους.  Το περιεχόμενο δημιουργείται  από το προσωπικό ή τους μαθητές και 

μπορεί να είναι: 

 Δραστηριότητες περιήγησης στους διαδρόμους και τα ράφια της βιβλιοθήκης. 

 Δημιουργία «ζωντανών» αφισών ή κολάζ, εμπλουτισμένα με ήχους, εικόνες, 

βίντεο. 

 Αγαπημένα βιβλία που θα περιέχουν εικόνα, ήχο ή βίντεο από τους ίδιους 

τους μαθητές, με εντυπώσεις τους. 

 Κυνήγι θησαυρού στα βιβλία. 

 Δραστηριότητες περιήγησης στο κτίριο της βιβλιοθήκης, με ιστορικό 

περιεχόμενο. 

Η επαυξημένη πραγματικότητα πρόκειται για μια διαδεδομένη, ελκυστική και 

εύχρηστη τεχνολογία, όπου οι βιβλιοθήκες ως κέντρα πληροφόρησης, οφείλουν να 

είναι έτοιμες να την υποστηρίξουν. Μελλοντικό σχέδιο θα μπορούσε να είναι η 

ανάπτυξη μιας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας αποκλειστικά για χρήση σε 
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μια βιβλιοθήκη, που θα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και κατηγορίες χρηστών. Ο 

χρήστης που επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, να μπορεί 

να βρει τη διαδρομή ή τα βιβλία που ψάχνει εύκολα και γρήγορα. Επιπλέον, να 

δημιουργεί σημεία ενδιαφέροντος σε βιβλία, προσθέτοντας βαθμολογία ή κάποιο 

σχόλιο αλλά και να μπορεί να παρατηρεί προτεινόμενα βιβλία άλλων χρηστών. Μια 

ακόμα επέκταση της εφαρμογής θα ήταν η δυνατότητα μιας πλατφόρμας ενημέρωσης 

και επικοινωνίας ανάμεσα στους χρήστες, αλλά και σε υπαλλήλους, σχετικά με 

δράσεις της βιβλιοθήκης. 

Τέλος, θα είχε ενδιαφέρον στο μέλλον να διερευνηθεί κατά πόσο θα 

μπορούσαν δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες να ανταποκριθούν και να 

ενσωματώσουν στη λειτουργία τους την τεχνολογία της επαυξημένης 

πραγματικότητας.  
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12. Παράρτημα Α΄ 

 

Επαυξημένη πραγματικότητα στη βιβλιοθήκη σε μαθητές Δημοτικού 

Ο όρος «Επαυξημένη Πραγματικότητα» αναφέρεται σε μια τεχνολογία που 

επιτρέπει την ενίσχυση του πραγματικού κόσμου με ψηφιακά αντικείμενα ή 

πληροφορίες (κείμενα, ήχος, βίντεο). Η χρήση ενός συστήματος επαυξημένης 

πραγματικότητας έχει ως αποτέλεσμα το συνδυασμό του φυσικού με τον εικονικό 

κόσμο, όπου ο χρήστης με την κάμερα μιας έξυπνης συσκευής έχει τη δυνατότητα να 

αλληλεπιδράσει σε πραγματικό χρόνο με το περιβάλλον. 

Το ερωτηματολόγιο συγκεντρώνει απόψεις, προβληματισμούς, γνώσεις αλλά 

και την προηγούμενη εμπειρία υπαλλήλων βιβλιοθηκών, όσον αφορά την τεχνολογία 

της επαυξημένης πραγματικότητας.Τα συμπεράσματα από το ερωτηματολόγιο, θα 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία περιεχομένου αλλά και την επιλογή εφαρμογής 

επαυξημένης πραγματικότητας σε μαθητές Δημοτικού στην παιδική βιβλιοθήκη της 

Παπαστρατείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγρινίου. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα μικρό βίντεο με 

παραδείγματα εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας στη βιβλιοθήκη σε 

μαθητές. 

https://www.youtube.com/watch?v=yhPbUbx91iY&t=20s 

 

1. Ιδιότητα υπαλλήλου 

Η απάντησή σας 

 

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε στη Βιβλιοθήκη;  

Η απάντησή σας 

 

3. Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με την χρήση του διαδικτύου;  

Απαντήστε με Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα πολύ 

 

4. Οι γνώσεις και η ικανότητά σας να χειρίζεστε Η/Υ 

Απαντήστε με Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα πολύ 

 

5. Οι γνώσεις και η ικανότητά σας να χειρίζεστε έξυπνες κινητές συσκευές 

https://www.youtube.com/watch?v=yhPbUbx91iY&t=20s


62 
 

Απαντήστε με Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα πολύ 

 

6. Έχουν υλοποιηθεί δράσεις στην παιδική βιβλιοθήκη που να χρησιμοποιούν τις 

ΤΠΕ; 

Απαντήστε με Ναι ή Όχι 

 

7. Αν ναι, αναφέρετε κάποιες δράσεις 

Η απάντησή σας 

 

8. Πώς πιστεύετε ότι ανταποκρίνονται οι μαθητές σε τέτοιου είδους δράσεις 

Απαντήστε με Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα πολύ 

 

9. Πώς βρίσκετε την ιδέα δημιουργίας ενός συστήματος επαυξημένης τεχνολογίας 

στη βιβλιοθήκη; 

Απαντήστε με Συμφωνώ ή Διαφωνώ 

 

10. Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους χρήστες της βιβλιοθήκης για ανάπτυξη 

ενός τέτοιου συστήματος; 

Απαντήστε με Ναι ή Όχι 

 

11. Επαυξημένη πληροφορία στην παιδική βιβλιοθήκη θα μπορούσε να είναι 

 Κατηγορία συλλογής βιβλίων στα ράφια 

 Κείμενα, ζωγραφιές παιδιών από βιβλία που διάβασαν 

 Φωτογραφίες, βίντεο από δράσεις της βιβλιοθήκης 

 Όλα τα παραπάνω  

Σημειώστε τουλάχιστον ένα 

 

12. Η επαυξημένη πληροφορία να εμφανίζεται με τη μορφή 

 Κειμένου 

 Εικόνας 

 Βίντεο 

 Όλα τα παραπάνω 

Σημειώστε τουλάχιστον ένα 



63 
 

 

13. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας; 

Απαντήστε με Ναι ή Όχι 

 

14. Θα μπορούσατε να καθοδηγήσετε μαθητές να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή Ε.Π. 

στην βιβλιοθήκη; 

Απαντήστε με Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα πολύ 

 

15. Η σχεδιαστική δομή της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας στην παιδική 

βιβλιοθήκη να 

 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες ενός εργαστηρίου 

 μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή 

 δίνει τη δυνατότητα προσθήκης πληροφορίας από το προσωπικό 

 δίνει τη δυνατότητα προσθήκης υλικού από τους μαθητές 

 Όλα τα παραπάνω 

Σημειώστε τουλάχιστον ένα 

 

16. Θεωρείτε ότι η υλοποίηση μιας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας θα 

προσελκύσει μαθητές στη βιβλιοθήκη ; 

Απαντήστε με Ναι ή Όχι 
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Παράρτημα Β΄ 

Αξιολόγηση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας στην παιδική βιβλιοθήκη 

(προσωπικό) 

1. Πόσοι μαθητές συμμετείχαν στον κύκλο των εργαστηρίων;  

 

2. Πόσοι μαθητές έφεραν στη βιβλιοθήκη έξυπνη κινητή συσκευή; 

 

3. Πόσο εξοικειωμένοι ήταν με τις κινητές συσκευές; 

 

4. Πόσο βοήθησε τους μαθητές η πρώτη συνάντηση, να κατανοήσουν την έννοια 

και τις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας; 

 

5. Πόσο εύκολη ήταν η εφαρμογή HP Reveal; 

 

6. Υπήρχε δυσκολία στην δημιουργία σημείων επαύξησης πληροφορίας; 

 

7. Πόσο εύκολο ήταν για τα παιδιά να εντοπίσουν τα σημεία αυτά στη 

βιβλιοθήκη; 

 

8. Πόσο καλά ανταποκρίθηκαν τα παιδιά στη δημιουργία σημείων επαύξησης 

πληροφορίας; 

 

9. Τι άλλες δυνατότητες θα θέλατε να έχει η εφαρμογή; 

 

10. Πιστεύετε ότι ένα σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας θα βοηθούσε να 

αυξηθούν τα μέλη της βιβλιοθήκης; 
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Παράρτημα Γ΄ 

Αξιολόγηση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας στην παιδική βιβλιοθήκη 

(μαθητές) 

 

1. Φύλο 

 Αγόρι          Κορίτσι 

 

2. Τάξη 

 Α      Β      Γ     Δ     Ε    ΣΤ 

 

3. Είσαι εγγεγραμμένο μέλος στη βιβλιοθήκη; (κάρτα βιβλιοθήκης) 

 Ναι 

 Όχι 

 Δεν ξέρω 

 

4. Επισκέπτεσαι συχνά την βιβλιοθήκη; 

 Καθημερινά 

 Κάθε βδομάδα 

 Μια φορά το μήνα 

 Σπάνια 

 Ποτέ 

 

5. Για ποιούς λόγους έρχεσαι στη βιβλιοθήκη; 

 Να δανειστώ βιβλία 

 Να συναντήσω φίλους 

 Να αναζητήσω πληροφορίες 

 Να διαβάσω βιβλία 

 Να συμμετέχω στα δημιουργικά εργαστήρια 

Να χρησιμοποιήσω τους υπολογιστές 
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6. Έχεις έξυπνη κινητή συσκευή; 

 Ναι 

 Όχι 

 

7. Πόσο καλά ξέρεις να χρησιμοποιείς ένα έξυπνο κινητό; 

Απάντησε με Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα πολύ 

 

8. Πόσο καλά ξέρεις να χρησιμοποιείς το διαδίκτυο; 

Απάντησε με Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα πολύ 

 

9. Γνώριζες την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας, πριν την 

χρησιμοποιήσεις στη βιβλιοθήκη; 

 Ναι 

 Όχι 

 

10. Έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ εφαρμογές/παιχνίδια επαυξημένης 

πραγματικότητας; 

 Ναι 

 Όχι 

 

11. Εάν ναι, ποιές εφαρμογές ήταν αυτές; 

Η απάντησή σου 

 

12. Η εφαρμογή HP Reveal ήταν ευχάριστη 

Απάντησε με Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα πολύ 

 

13. Η εφαρμογή HP Reveal ήταν εύκολη στη χρήση της 

Απάντησε με Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα πολύ 

 

14. Η πληροφορία που εμφανιζόταν στην οθόνη ήταν χρήσιμη 

Απάντησε με Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα πολύ 
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15. Η πληροφορία ήταν ευανάγνωστη/ευκρινής; 

Απάντησε με Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα πολύ 

 

16. Η παρουσίαση της πληροφορίας ήταν ενδιαφέρουσα και ευχάριστη 

Απάντησε με Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα πολύ 

 

17. Είδες πληροφορίες που δημιουργήθηκαν από άλλα παιδιά στη βιβλιοθήκη; 

 Ναι 

 Όχι 

 

18. Εάν ναι, πόσο επιτυχημένο σου φάνηκε το περιεχόμενο που δημιούργησαν; 

Απάντησε με Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα πολύ 

 

19. Δημιούργησες μόνος σου ή σε συνεργασία με άλλους μαθητές σημείο 

επαύξησης πληροφορίας σε βιβλίο; 

 Ναι 

 Όχι 

 

20. Εάν ναι, πόσα σημεία δημιούργησες; 

Η απάντησή σου 

 

21. Τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσεις για τη δημιουργία επαυξημένης 

πληροφορίας ήταν εύκολα; 

 Ναι 

 Όχι 

 

22. Θα ήθελες να χρησιμοποιήσεις ξανά την εφαρμογή για να προσθέσεις 

πληροφορίες για κάποιο βιβλίο; 

 Ναι 

 Όχι 

 

23. Αν όχι, για ποιό λόγο; 

Η απάντησή σου 
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24.  Θα πρότεινες την εφαρμογή σε άλλους συμμαθητές σου; 

 Ναι 

 Όχι 

 

25. Τι άλλη δυνατότητα θα ήθελες να προσφέρει η εφαρμογή; 

Η απάντησή σου 

 

26. Ανέφερε κάποιο πρόβλημα που αντιμετώπισες στην εφαρμογή 

Η απάντησή σου 

 

27. Πώς θα χαρακτήριζες συνολικά την εφαρμογή με μια φράση; 

Η απάντησή σου 
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