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VR EDUCATION



Αγαπητοί εκπαιδευτικοί και μαθητές,

σε αυτό το έγγραφο σας παρουσιάζουμε μια νέα προσέγγιση 

στη μάθηση και τη μεταφορά γνώσης που βασίζεται στη χρήση 

της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας. Αυτό το έντυπο  

με οδηγίες για τη χρήση δωρεάν διαδικτυακού εκπαιδευτικού 

υλικού VR δημιουργήθηκε για εσάς με σκοπό να χρησιμοποιηθεί 

για την εφαρμογή μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης 

που βασίζεται στην τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας. 

Στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ «Εφαρμογή της μεθοδολογίας 

μάθησης βασισμένης στην εικονική πραγματικότητα στα 

σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», οι εταίροι του έργου 

ανέπτυξαν την εκπαιδευτική ενότητα VR  «Η γνώση είναι ο μόνος 

τρόπος»  που βασίζεται στην ιδέα του escape room.

Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του 

απαραίτητου εξοπλισμού υλικού, εγκατάστασης λογισμικού, 

διαχείρισης, καθώς και λεπτομερή περιγραφή της πρακτικής 

χρήσης υλικού και λογισμικού που μπορεί να σας βοηθήσει 

στην πρακτική χρήση αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας. Όλα 

τα δεδομένα συνοδεύονται με στιγμιότυπα οθόνης (εικόνες 

εκτύπωσης οθόνης) σε ρεαλιστική κατάσταση. Αυτό διασφαλίζει 

τη δυνατότητα μεταφοράς εκπαιδευτικού υλικού VR σε κάθε 

ενδιαφερόμενο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

εκπαιδευτικό που θα ήθελε να εφαρμόσει αυτό το διδακτικό 

εργαλείο στην εκπαιδευτική του διαδικασία.

Η κατευθυντήρια γραμμή είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

του έργου και βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή για δωρεάν λήψη.

Ιστοσελίδα του έργου: 

https://virtualrealityedu.eu/

Η εικονική πραγματικότητα (VR) έχει τόσες πολλές δυνατότητες ως εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει τη 

μάθηση πέρα από τη συμβατική τάξη. Έχοντας διάφορα πλεονεκτήματα, όπως η βελτιωμένη διατήρηση 

και η ικανότητα αποτροπής κοινών περισπασμών στην τάξη, αυτή η τεχνολογία που βασίζεται στην 

προσομοίωση, προβλέπεται να είναι μία από τις κορυφαίες μεθόδους μάθησης.

Ωστόσο, παρά τα σαφή πλεονεκτήματα, δεν έχουμε δει ακόμη την ευρεία χρήση της εικονικής 

πραγματικότητας στα σχολεία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη από την Extreme 

Networks, το 77% των 350 σχολείων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είχαν χρησιμοποιήσει την εικονική 

πραγματικότητα (VR)  στην τάξη και οι κύριοι λόγοι για τη μη χρήση της τεχνολογίας, σύμφωνα με το 

43% των ερωτηθέντων, ήταν το υψηλό κόστος του εξοπλισμού και η δυσκολία στην υλοποίηση.

Ωστόσο, το μέλλον του VR στον τομέα της εκπαίδευσης δεν είναι καθόλου ζοφερό. Περίπου το 53% των 

ερωτηθέντων στην έρευνα αποκάλυψε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την εικονική πραγματικότητα 

στο μέλλον και το 68% αναγνώρισε τη δύναμη αυτής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Η δημιουργική χρήση της τεχνολογίας VR ως εργαλείο αφήγησης ιστοριών αναμένεται επίσης να 

προσελκύσει περαιτέρω τους νέους μαθητές.

Οι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι (OERs) είναι πόροι διδασκαλίας, μάθησης και έρευνας που έχουν διατεθεί 

έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να μοιραστούν και να τροποποιηθούν ελεύθερα. 

Είναι ακριβό να δημιουργηθεί ένα τέτοιο περιεχόμενο VR και είναι κατανοητό ότι μια τέτοια εφαρμογή 

δεν μπορεί να βρεθεί ως δωρεάν λογισμικό.  

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εφαρμογές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ανοιχτοί 

εκπαιδευτικοί πόροι (OER) στα σχολεία, όπως το demo ή το δωρεάν λογισμικό.

Τα περισσότερα από αυτά έχουν αναπτυχθεί για κινητά τηλέφωνα που τοποθετούνται στο εσωτερικό 

της βάσης ακουστικών VR, αλλά υπάρχουν και μερικά από αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα 

στο Oculus Quest.

Εισαγωγή  011. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί 
Πόροι και Εικονική 
Πραγματικότητα

„

Ελπίζουμε ότι αυτό θα σας 

βοηθήσει σε περαιτέρω 

εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 5″Πώς να εφαρμόσετε δωρεάν διαθέσιμο διαδικτυακό λογισμικό εικονικής πραγματικότητας στις τάξεις σας″4



InMind VR 2

VR Roller Coaster

MEL VR Science Simulations

Ζήστε την πραγματική αίσθηση σε αυτό το 

τρενάκι 3D και βιώστε ένα συναρπαστικό 

περιβάλλον με το φορητό σας ακουστικό 

εικονικής πραγματικότητας.

Το MEL VR Science Simulations είναι μια αυξανόμενη 

σειρά επιστημονικών προσομοιώσεων, μαθημάτων και 

εργαστηρίων που καλύπτει τη χημεία και τη φυσική. 

Είναι φτιαγμένη για να ταιριάζει ακριβώς στο σχολικό 

πρόγραμμα, η εικονική πραγματικότητα μετατρέπει τη 

μελέτη σε μια διαδραστική και καθηλωτική εμπειρία, 

κάνοντας τη μάθηση διασκεδαστική.

Η σύστασή μας είναι να επισκέπτεστε συχνά το κατάστημα Oculus στη διεύθυνση https://www.oculus.com/

experiences/quest/. Εκεί μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές ή να αγοράσετε πλήρεις εκδόσεις. 

Οι τιμές κυμαίνονται από 15€ - 30€ που είναι κάτι το αποδεκτό.

Επίσης για κινητές συσκευές Android ή IoS, μπορείτε να βρείτε εφαρμογές VR στα καταστήματά τους. Μερικά 

από αυτά είναι δωρεάν για χρήση.

Η ανάπτυξη εφαρμογών VR είναι ένα πολύ ζωντανό περιβάλλον στο οποίο εμφανίζονται νέες εφαρμογές κάθε 

μέρα. Επομένως, είναι σημαντικό να κάνετε τη δική σας έρευνα και να προσπαθήσετε να βρείτε το κατάλληλο 

περιεχόμενο VR.

Σίγουρα θα κάνουμε την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα και μοντέρνα με την δωρεάν έκδοση VR 

Escape room αφού σίγουρα δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες εκδόσεις, δωρεάν.

Ακολουθεί μια λίστα με επιλεγμένες εκπαιδευτικές εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να 

καινοτομήσετε στον τρόπο διδασκαλίας σας στην τάξη:

Περιστρέφεται γύρω από τη χημεία πίσω από το ανθρώπινο 

συναίσθημα, το InMind VR 2 εκτυλίσσεται μέσα στον εγκέφαλο 

του Τζον, ενός έφηβου. Είναι εμπνευσμένο από τη θεωρία των 

συναισθημάτων του Lövheim και την πολυαγαπημένη ταινία κινουμένων 

σχεδίων της Disney Pixar, „Inside Out“. Για να ελέγξει κανείς τα συναισθήματα του Τζον, 

πρέπει να πάρει τους σωστούς νευρώνες κουνώντας το κεφάλι του. Αυτά τα μόρια θα ελέγχουν 

τις αντιδράσεις του Τζον στις καταστάσεις γύρω του, οι οποίες στη συνέχεια θα διαμορφώσουν το 

μέλλον του ως ενήλικας.

Το InMind VR 2 είναι συμβατό με τα ακουστικά View Master, Fibrum, Homido, Lakento, Archos, Durovis και άλλα 

ακουστικά Cardboard.

Δοκιμάστε επίσης ένα σύνολο από επιδείξεις που περιλαμβάνονται επιπλέον:

• Earth: Πετάξτε εκεί που σας πηγαίνει η φαντασία σας στο Google Earth.

• Ξεναγός: Επισκεφθείτε τις Βερσαλλίες με τοπικό ξεναγό.

• Τα βίντεό μου: Παρακολουθήστε τα βίντεό σας σε μια τεράστια 

οθόνη.

• Εκθέματα: Εξετάστε από κάθε οπτική γωνία τα 

διάφορα αντικείμενα που σχετίζονται με την κουλτούρα και 

τον πολιτισμό

• Φωτόσφαιρα: Κοιτάξτε γύρω από τις φωτόσφαιρες 

που έχετε τραβήξει.

• Ταξίδι στην Αρκτική: Πετάξτε δίπλα στα πουλιά Arctic 

terns, δημιουργήστε τον δικό σας κήπο με λουλούδια, 

χαλαρώστε κάτω από το Βόρειο Σέλας και πολλά άλλα. 

Cardboard

Η Cardboard τοποθετεί την εικονική πραγματικότητα στο έξυπνό σας τηλέφωνο. 

Η εφαρμογή Cardboard σας βοηθά να εκκινήσετε τις αγαπημένες σας εμπειρίες 

VR, να ανακαλύψετε νέες εφαρμογές και να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα 

προβολής.

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 7″Πώς να εφαρμόσετε δωρεάν διαθέσιμο διαδικτυακό λογισμικό εικονικής πραγματικότητας στις τάξεις σας″6



Titans of Space KingTut VR

Medieval Math VR

Tilt Brush

Discovery VR

Anatomyou

Είναι ένας διαδραστικός τρόπος για να διδάξετε τους 

μαθητές σας για το ηλιακό σύστημα. Το Titans of Space παρέχει 

μια εις βάθος περιήγηση στους πλανήτες και στα αστέρια στον γαλαξία. 

Με εξαιρετική μουσική και διασκεδαστικά γραφικά, κάνει την εκμάθηση για το ηλιακό 

σύστημα πολύ πιο συναρπαστική.

Οι πλανήτες συρρικνώθηκαν στο ένα εκατομμυριοστό του πραγματικού τους μεγέθους για μια πιο 

σουρεαλιστική εμπειρία. Για παράδειγμα, η Γη θα φαίνεται να έχει το μέγεθος ενός μικρού σπιτιού ή μιας 

ολογραφικής μπάλας πλάτους 12,7 μέτρων.

Το Titan of Space είναι αυτορυθμισμένο και διαθέτει μια ποικιλία επιλογών, ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε 

πλήρως την περιήγηση ανάλογα με τις προτιμήσεις σας για τους μαθητές σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

συσκευές VR όπως το Oculus Rift, το HTC Vive και το Monitor.

Μια πρωτοβουλία παγκόσμιας κληρονομιάς από 

το reality EON, το King Tut VR σάς επιτρέπει να 

διδάξετε στους μαθητές σας ένα σημαντικό μέρος 

της ιστορίας. Αυτή η εφαρμογή σας οδηγεί σε 

μια περιήγηση 360 μοιρών στον παγκοσμίου 

φήμης τάφο του Αιγύπτιου Φαραώ βασιλιά 

Τουταγχαμών, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1922. 

Μέσω αυτής της εφαρμογής VR, οι μαθητές 

μπορούν να πλησιάσουν όσο θέλουν τη 

Μάσκα Θανάτου του Τουταγχαμών, 

να θαυμάσουν περίπλοκα 

ιερογλυφικά και να μάθουν για 

ορισμένα ιστορικά αντικείμενα 

της Αρχαίας Αιγύπτου.

Το Medieval Math VR είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι 

VR για οικογένειες και εκπαιδευτικούς. Ο στόχος 

αυτής της εφαρμογής είναι να προστατεύσει 

το Βασίλειο του Kels. Υπερασπιστείτε το 

κάστρο σας χρησιμοποιώντας τη δύναμη των 

μαθηματικών. Όσο περισσότερα μαθηματικά 

προβλήματα λύσετε τόσο πιο δυνατοί γίνεστε. 

Αποκτήστε power ups, όπως βέλη βόμβας, για να 

περάσετε μέσα από τις στρατιές των ιπποτών που 

γεννήθηκαν από το κακό Vorduum.

Το Tiltbrush σάς επιτρέπει να καταργήσετε τα 

παραδοσιακά υλικά τέχνης, ενθαρρύνοντας τους 

μαθητές να κάνουν τον καμβά τους οποιονδήποτε 

εικονικό χώρο. Έρχεται με μια μεγάλη παλέτα από 

δυναμικά πινέλα, μια ποικιλία διεπαφών και την 

επιλογή κοινής χρήσης έργων τέχνης είτε με τη 

μορφή κινούμενων gif είτε αριστουργημάτων μεγάλης 

κλίμακας.

Αυτή η εφαρμογή μπορεί να προβληθεί 

χρησιμοποιώντας το Google VR, το HTC Vive ή το 

Oculus Rift. Η τεχνολογία VR δεν είναι πλέον μόνο για 

ψυχαγωγικούς σκοπούς. Με το σωστό περιεχόμενο, 

μπορεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας 

των τάξεων κάνοντας τη μάθηση πιο διασκεδαστική 

και διαδραστική. Και, δεδομένου ότι χρησιμοποιεί 

έναν εικονικό χώρο, μπορεί ακόμη και να εξαλείψει την 

ανάγκη για φυσικό χώρο για τη διεξαγωγή μαθημάτων, 

κάνοντας τη μάθηση πιο προσιτή οποτεδήποτε και 

οπουδήποτε.

Το Discovery Channel είναι η κύρια 

πηγή όλων όσων σχετίζονται με την 

επιστήμη στην καλωδιακή τηλεόραση 

για περισσότερα από 30 χρόνια. Επιλέξτε 

από εκπομπές όπως το Discovery Atlas, 

το Let‘s Go Places Florida, το Discovery 

Presents, το DNews Labs και πολλά άλλα. 

Εκτός από το Google Cardboard, μπορείτε 

να παρακολουθήσετε βίντεο Discovery VR 

360 στον υπολογιστή σας με ένα συμβατό 

πρόγραμμα περιήγησης, μέσω του Gear 

VR, του Oculus Rift ή του HTC Vive.

Μια μοναδική και εντελώς καθηλωτική εμπειρία μάθησης, η 

χρήση του Anatomyou είναι σαν να κάνετε ένα μη επεμβατικό 

ταξίδι μέσα στο ανθρώπινο σώμα για να μάθετε περισσότερα 

για τα διάφορα συστήματα του (δηλαδή αναπνευστικό, 

πεπτικό, κυκλοφορικό και άλλα).

Αν και διατίθεται στην αγορά σε φοιτητές επιστήμης υγείας 

στον τομέα της ιατρικής, αυτή η εφαρμογή μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για να διδάξει νεότερους μαθητές σχετικά με 

την ανθρώπινη ανατομία.

Το Anatomyou κάνει μια ξενάγηση στα ακόλουθα συστήματα: 

μύτη και λαιμός, γαστρεντερικό, κυκλοφορικό (διαιρούμενο 

σε αρτηριακό, φλεβικό και λεμφικό) και γυναικείο 

αναπαραγωγικό. Ως πρόσθετες επιλογές, μπορείτε επίσης να 

δείτε το διαβρογχικό δέντρο και το ουροποιητικό 

σύστημα.

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 98



Sites in VR

Math VR VR Space Game

Εικονικές περιηγήσεις σε αξιοθέατα από Τουρκία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Συρία, Μαρόκο, Κουβέιτ, Υεμένη, 

Μακεδονία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα αλλά και στο διάστημα. Εξετάστε τα θαύματα της 

ισλαμικής αρχιτεκτονικής, επισκεφθείτε τζαμιά, τάφους, παλάτια σουλτάνων, μουσεία, πανδοχεία, λουτρά, 

κάστρα, πύργους, παλιά σπίτια, πλατείες, πάρκα, φύση, θρησκευτικούς χώρους, αρχαίες πόλεις, χώρο και άλλα 

μέρη με περισσότερα από χίλιες πανοραμικές εικόνες 360 μοιρών σε υψηλή ποιότητα. Ανεβείτε τον πύργο του 

Άιφελ, μπείτε μέσα στις Αιγυπτιακές πυραμίδες και επισκεφτείτε ακόμη και τον Άρη! Θα νιώσετε σαν να είστε 

εκεί. 

Το Math VR LookSeeCatch, είναι παιχνίδι 

εικονικής πραγματικότητας, όπου μπορείτε με 

αστείο τρόπο να μάθετε μαθηματικά όπως την 

πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό 

και τη διαίρεση. Εμφανίζεστε σε λιβάδι 

περιτριγυρισμένο από δάσος. Στο λιβάδι οι 

αριθμοί μεγαλώνουν. Θα πρέπει να πάρετε το 

ψηφίο με τη σειρά για ένα καλό αποτέλεσμα. Πιο 

σωστά αποτελέσματα, υψηλότερη βαθμολογία 

και ταχύτερη κίνηση. Προσπαθήστε να πάρετε 

την υψηλότερη βαθμολογία.

Η συσκευή ακουστικών VR Space for Cardboard 

είναι μια καθηλωτική περιήγηση εικονικής 

πραγματικότητας  με „πλήρης κατάδυση“ στα 

συστήματα Sun Star και πλανητών σε σύμπαν 

VR. Ανακαλύψτε τα αστέρια και τον τεράστιο 

γαλαξιακό χώρο με VR.

Ο εξοπλισμός πληροφορικής για την εκπαιδευτική ενότητα VR απαιτεί ειδικό εξοπλισμό VR προκειμένου 

να χρησιμοποιηθεί η πρόσφατα αναπτυγμένη και καινοτόμος εφαρμογή εκπαίδευσης VR. Ο απαραίτητος 

εξοπλισμός βασίζεται στην τεχνολογία παρακολούθησης μέσα προς τα έξω. Η παρακολούθηση από μέσα προς 

τα έξω συνδυάζει ένα σετ μικροφώνου-ακουστικού VR με κάμερες που κοιτούν προς τα έξω που επιτρέπουν 

στον υπολογιστή να βλέπει το περιβάλλον και τα χειριστήρια χειρός. Αυτές οι συσκευές αναφέρονται ως 

„αυτόνομα“ ακουστικά. Μια αυτόνομη συσκευή VR σημαίνει ότι ο υπολογιστής που τροφοδοτεί το VR είναι 

ενσωματωμένος στα ακουστικά. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη σύνδεσης κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή στα 

ακουστικά. Ο συνδυασμός της παρακολούθησης από μέσα προς τα έξω με έναν αυτόνομο επεξεργαστή κινητού 

αυξάνει δραματικά την κινητικότητα της εικονικής πραγματικότητας και τις εμπειρίες στις οποίες βυθίζονται 

οι μαθητές. Ένα αυτόνομο σετ μικροφώνου-ακουστικού με παρακολούθηση από μέσα προς τα έξω επιτρέπει 

στους μαθητές να μετακινούνται ελεύθερα στον χώρο τους - δεν χρειάζονται καλώδια ή υπολογιστής. 

Αυτό επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν εικονικό περιβάλλον, σχεδόν παντού. Επίσης, 

καθώς τα ακουστικά δεν συνδέονται με καλώδια, μπορεί να υπάρχουν πολλές παράλληλες 

ταυτόχρονες συνδέσεις για πολλούς παίκτες/παίκτες που συνεργάζονται όλοι μαζί 

για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, χτίζοντας ταυτόχρονα το ομαδικό 

πνεύμα. Ένα πρόσθετο στοιχείο της ιδέας είναι η δυνατότητα εμφάνισης 

ενός εικονικού περιβάλλοντος στην τηλεόραση (οθόνη καθρέφτη) 

όπως το βλέπουν οι παίκτες κατά την επίλυση εργασιών 

στον εικονικό κόσμο. Αυτό επιτρέπει στην υπόλοιπη τάξη 

(ή στα μέλη της ομάδας) να συμμετέχουν στην επίλυση 

παζλ με προτάσεις. Η χρήση αυτής της εφαρμογής και της 

τεχνολογίας VR ανοίγει απεριόριστες δυνατότητες όσον 

αφορά την εκπαίδευση και τη χρήση της αποκτηθείσας 

γνώσης στην πράξη.

2. Λεπτομερής περιγραφή του ελάχιστου 
απαραίτητου υλικού εξοπλισμού για την 
εκπαιδευτική ενότητα „Η γνώση είναι ο 
μόνος τρόπος»02
Οδηγίες για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1110



OCULUS QUEST 2

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ για κινητά τηλέφωνα

Στην αγορά υπάρχουν πολλά ακουστικά που είναι κατάλληλα. Είναι 

σημαντικό να δώσετε προσοχή στο μέγιστο μέγεθος των 

κινητών τηλεφώνων που θα μπορούσαν να χωρέσουν μέσα. 

Αυτό το ακουστικό προορίζεται για δωρεάν ανοιχτούς 

εκπαιδευτικούς πόρους που εξηγούνται στο 

Κεφάλαιο 1.

Σημείωση:
Για την έκδοση πολλαπλών παιχνιδιών απαιτείται δρομολογητής δικτύου.
Για τη διοργάνωση του διαγωνισμού, όπως ορίσαμε, χρειάζεται τηλεόραση.
Η ροή και από τις δύο συσκευές Oculus θα πρέπει να μεταδίδεται στον φορητό υπολογιστή/υπολογιστή και να 
εμφανίζεται στην τηλεόραση.

02 // 
Δημιουργήστε τον 
λογαριασμό σας

Απαιτείται λογαριασμός Facebook για τη χρήση της συσκευής 

και των εφαρμογών σας και του Oculus Store. Μπορείτε να 

δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Facebook πατώντας Εγγραφή 

στην πρώτη οθόνη της διαδικασίας ρύθμισης της συσκευής 

στην εφαρμογή Oculus για κινητά.

Η φορητή συσκευή απαιτείται μόνο για την αρχική ρύθμιση. 

Αφού γίνει αυτό, όλα τα άλλα μπορούν να διαχειριστούν μέσω του 

ίδιου του σετ μικροφώνου-ακουστικού. Ανοίξτε την εφαρμογή 

Oculus σε μια συμβατή κινητή συσκευή. Εάν δεν διαθέτετε ήδη 

την εφαρμογή Oculus, μπορείτε να την κατεβάσετε είτε από το 

App Store είτε από το Google Play store χρησιμοποιώντας τους 

συνδέσμους δίπλα σε αυτό το κείμενο.

01 // 
Φόρτιση του 
ακουστικού σας

Για να ξεκινήσετε, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στο ακουστικό 

Oculus Quest 2 και σε μια πηγή τροφοδοσίας για να ξεκινήσετε 

τη φόρτισή του. Η ένδειξη φόρτισης θα γίνει πράσινη μόλις 

φορτιστεί πλήρως. Εάν δεν έχετε ήδη φορτίσει το Quest 2, 

συνιστούμε να διατηρείτε τα ακουστικά σας συνδεδεμένα σε μια 

πηγή τροφοδοσίας ενώ εκτελούνται οι αρχικές ενημερώσεις.

03 // 
Ρύθμιση

Εφαρμογή 

Google Play 

Εφαρμογή 

IOS 

Source:
https://newatlas.com/ghost-ar-headset/54124/

2.1. Πώς να ρυθμίσετε τον εξοπλισμό

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 13″Πώς να εφαρμόσετε δωρεάν διαθέσιμο διαδικτυακό λογισμικό εικονικής πραγματικότητας στις τάξεις σας″12



04 // 
Ρύθμιση προφίλ VR

Στη συνέχεια, φορέστε τα ακουστικά σας. Για να το 

ενεργοποιήσετε, πατήστε παρατεταμένα ένα κουμπί 

λειτουργίας που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά ενός ακουστικού 

για 2 δευτερόλεπτα.

Θα σας εμφανιστεί αυτή η εικόνα.

Τα χειριστήρια αφής θα πρέπει αυτόματα 

να αντιστοιχίζονται με ένα ακουστικό 

και θα πρέπει να μπορείτε να τα 

χρησιμοποιείτε και να αλληλεπιδράτε 

στον χώρο VR. Κάντε κλικ στο επόμενο 

κουμπί για να μεταβείτε στην επιλογή 

γλώσσας.

Στην επόμενη οθόνη θα σας ζητηθεί να 

ρυθμίσετε το IPD (απόσταση μεταξύ των 

φακών) για να έχετε μια καθαρή εικόνα. 

Υπάρχουν τρεις επιλογές: η ρύθμιση μία 

είναι 58 mm, δύο είναι 63 mm και τρεις 

είναι 68 mm. Επιλέξτε αυτό που λειτουργεί 

καλύτερα για εσάς.

Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να 

συνδεθείτε στο Wi-Fi σας. Συνδεθείτε στο 

ίδιο Wi-Fi με το κινητό σας τηλέφωνο.

Μετά από αυτό, θα σας παρασχεθεί ένα 

σύντομο βίντεο ασφαλείας που εξηγεί 

πώς να ρυθμίσετε τον χώρο παιχνιδιού 

σας.

Σε αυτό το σημείο, τα ακουστικά πιθανότατα θα 

χρειαστούν ενημέρωση. Μπορείτε να τα αφαιρέσετε 

και να περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή 

Oculus για κινητά, θα συνεχίσετε τη 

διαδικασία εγκατάστασης, η οποία 

περιλαμβάνει:

Σύνδεση στο Oculus με Facebook.

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 15″Πώς να εφαρμόσετε δωρεάν διαθέσιμο διαδικτυακό λογισμικό εικονικής πραγματικότητας στις τάξεις σας″14



05 // 
Σύζευξη (Pairing) 

Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, 

θα χρειαστεί να αντιστοιχίσετε τα 

ακουστικά με μια εφαρμογή για 

κινητά. Η εφαρμογή θα πρέπει να 

αναγνωρίζει ένα σετ μικροφώνου-

ακουστικού και να σας ζητά 

αυτόματα να το αντιστοιχίσετε.

Σε περίπτωση που δεν 

γίνει αυτόματη σύζευξη, 

θα εμφανιστεί ένας 

κωδικός σύζευξης στα 

ακουστικά που θα πρέπει 

να πληκτρολογήσετε 

χειροκίνητα στην εφαρμογή 

για κινητά.

06 // 
Σύστημα φύλακα 
(Guardian system)

Το επόμενο βήμα είναι να ρυθμίσετε ένα σύστημα ορίων φύλακα. 

Θα είναι εκεί για να σας ειδοποιεί πότε θα βγείτε από μια ασφαλή 

περιοχή παιχνιδιού, ώστε να μην συναντήσετε εμπόδια.

Φορέστε ένα ακουστικό και θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε το 

επίπεδο του δαπέδου. Αυτό γίνεται χαμηλώνοντας το χειριστήριο 

στο πάτωμα, ώστε το ακουστικό να μπορεί να το εντοπίσει.

Τώρα απλώς σχεδιάζετε το περίγραμμα των 

ορίων σας χρησιμοποιώντας έναν ελεγκτή 

πατώντας παρατεταμένα ένα κουμπί 

σκανδάλης. Μόλις είστε ικανοποιημένοι 

με αυτό, απλώς πατήστε επιβεβαίωση 

και είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το 

Quest 2.

Κάντε κλικ στο Δημιουργία νέου 

οργανισμού, πληκτρολογήστε όποιο 

όνομα θέλετε και κάντε κλικ στην υποβολή.

07 // 
Πλευρική φόρτωση 
εφαρμογών στο 
Oculus Quest 2

Η πλευρική φόρτωση εφαρμογών απαιτεί μερικά βήματα. Το 

πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε έναν 

λογαριασμό developer στον λογαριασμό σας oculus. Για να το 

κάνετε αυτό, μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου (dashboard) του 

oculus:

https://dashboard.oculus.com/organizations/create/

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό facebook με τον 

οποίο αντιστοιχίσατε το Quest 2.

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 17″Πώς να εφαρμόσετε δωρεάν διαθέσιμο διαδικτυακό λογισμικό εικονικής πραγματικότητας στις τάξεις σας″16



Το δεύτερο μέρος είναι η εγκατάσταση 

προγραμμάτων οδήγησης ADB σε έναν υπολογιστή 

για να μπορείτε να μεταφέρετε και να εγκαταστήσετε 

εφαρμογές στο Quest. Αυτό το τμήμα απαιτείται 

μόνο εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή. Εάν 

χρησιμοποιείτε Mac ή Linux, παραλείψτε αυτό το 

βήμα.

Για λήψη προγραμμάτων οδήγησης ADB 

ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: : 

https://developer.oculus.com/downloads/package/

oculus-adb-drivers/

Το τρίτο μέρος είναι η ενεργοποίηση της λειτουργίας developer στο Quest. Για να το κάνουμε αυτό θα 

χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή oculus στο κινητό σας τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι το Quest 2 είναι 

ενεργοποιημένο και ορατό στην εφαρμογή (πρέπει να είναι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi).

Τώρα είναι ώρα να συνδέσετε το Quest 2 στον 

υπολογιστή σας. Εάν είναι η πρώτη φορά που 

το συνδέεται στον υπολογιστή σας, θα πρέπει 

να βάλετε ένα ακουστικό και να επιτρέψετε τον 

εντοπισμό σφαλμάτων USB (USB debugging). 

Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο πλαίσιο 

ελέγχου για να επιτρέπεται πάντα σε αυτόν τον 

υπολογιστή, ώστε να μην σας ζητηθεί ξανά.

Για το τελευταίο βήμα θα χρειαστεί 

να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε 

το Sidequest στον υπολογιστή σας.  

https://sidequestvr.com/setup-howto 

Μόλις ολοκληρωθεί, ανοίξτε την εφαρμογή 

και ελέγξτε ότι το Quest 2 είναι συνδεδεμένο 

και αναγνωρισμένο. Αυτό θα είναι ορατό στην 

επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής με τις 

πληροφορίες Quest 2 να εμφανίζονται.

Τώρα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί 

εγκατάστασης APK και να διαλέξετε ένα APK 

που θέλετε να εγκαταστήσετε. Εγκαταστήστε 

το και είστε έτοιμοι.

Κάντε κλικ στο 

αναπτυσσόμενο μενού 

κοντά στο Quest 2 

και μετά στο „More 

settings”.

Θα δείτε τη 

„Developer mode“ 

στη λίστα. Κάντε 

κλικ σε αυτό και 

ενεργοποιήστε το.

Μόλις γίνει λήψη, εξαγάγετε το αρχείο zip και μεταβείτε σε αυτόν τον φάκελο. Βρείτε το αρχείο «android_winusb», 

κάντε δεξί κλικ πάνω του και επιλέξτε εγκατάσταση.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 19″Πώς να εφαρμόσετε δωρεάν διαθέσιμο διαδικτυακό λογισμικό εικονικής πραγματικότητας στις τάξεις σας″18



08 // 
Εκτέλεση πλευρικών 

εφαρμογών

Για να εκτελέσετε την εφαρμογή, φορέστε τα ακουστικά σας και μεταβείτε 

στο μενού Εφαρμογές (App menu). Εκεί από το αναπτυσσόμενο μενού 

επιλέξτε „Unknown sources“ και θα πρέπει να δείτε την εφαρμογή εκεί, 

κάντε κλικ σε αυτήν για να την εκτελέσετε.

01 // 
Σύνδεση φορητού 
υπολογιστή με το 
δρομολογητή (router)

Συνδέστε τον υπολογιστή σας με το δρομολογητή χρησιμοποιώντας 

καλώδιο δικτύου. Αυτό πρέπει να γίνει για να ρυθμίσετε έναν δρομολογητή. 

Χρησιμοποιήστε το δωρεάν λογισμικό Winbox για να κάνετε αλλαγές στο 

δρομολογητή εάν αγοράσετε δρομολογητή Mikrotik. 

https://mikrotik.com/download 

Εάν θα χρησιμοποιήσετε τον δρομολογητή Mikrotik όπως προτείνεται, αυτή 

η συσκευή έχει ήδη ρυθμιστεί με το IP 192.168.88.1 Εάν χρησιμοποιείτε 

άλλο δρομολογητή, τότε θα πρέπει να ορίσετε την IP του δρομολογητή σε 

192.168.88.1

Εάν το δίκτυο wifi δεν είναι ενεργοποιημένο στο δρομολογητή, 

ενεργοποιήστε το. Μπορείτε να δώσετε όποιο SSID θέλετε και μπορείτε να 

ανοίξετε τη σύνδεση wifi.

Ο δρομολογητής δεν 

χρειάζεται να είναι 

συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο

3. Λεπτομερής περιγραφή της 
εγκατάστασης του λογισμικού - 
ρύθμιση της έκδοσης Escape room 
για πολλαπλά παιχνίδια (multiplay 
version) Κατεβάστε την έκδοση πολλαπλών παιχνιδιών της εφαρμογής Escape 

room από εδώ: https://lunar.hr/radni/VR_Escape_V2_Multiplay.zip

Για εξάσκηση σε έκδοση multiplay θα χρειαστείτε τον ακόλουθο εξοπλισμό:

1. Oculus Quest 2 – 2 συσκευές

2. Δρομολογητή (Router) (Προτείνουμε Microtik hap LITE)

https://www.amazon.com/Mikrotik-RB931-2nD-Wireless-Ethernet-RouterOS/dp/B0711VCLG8/ 

3.Laptop/PC 

4. Καλώδιο δικτύου για σύνδεση στο δρομολογητή (router)

03
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02 // 
Τώρα είναι η ώρα να 
συνδέσετε τις συσκευές 
Oculus Quest

Εάν θα χρησιμοποιήσετε ολοκαίνουργιες συσκευές, ακολουθήστε τα βήματα 

για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία “developer mode” και να ρυθμίσετε 

πρώτα το Quest.

Συνδέστε και τις δύο συσκευές Oculus Quest σε νέο δρομολογητή.

Τώρα θα πρέπει να μπορείτε να δείτε τις Quests σας στη λίστα συσκευών 

DHCP.

Για να επικοινωνούν οι συσκευές Quest μεταξύ τους, πρέπει 

να τους δώσετε  STATIC IP. 

Μόλις τελειώσετε με αυτήν την ενέργεια, πρέπει 

να κάνετε δεξί κλικ στη λίστα κάθε συσκευής και 

ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ STATIC,

ώστε την επόμενη φορά που θα συνδεθούν 

τα ακουστικά Quest θα έχουν πάντα αυτές τις 

διευθύνσεις IP που τους δώσαμε.

Επανεκκινήστε και τις δύο συσκευές Oculus Quest.

Βεβαιωθείτε ότι μετά την επανασύνδεση και στις δύο έχουν δωθεί 

διευθύνσεις IP.

Τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε μια εφαρμογή.

192.168.88.250

192.168.88.253

Κάντε διπλό κλικ ή ανοίξτε τις ιδιότητες για 

τη συσκευή Quest στη λίστα συσκευών DHCP 

και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP για την πρώτη 

συσκευή.

Τώρα κάντε το ίδιο με τη δεύτερη συσκευή 

Quest και δώστε διεύθυνση IP.

Π Ο Λ Υ 
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο !

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 23″Πώς να εφαρμόσετε δωρεάν διαθέσιμο διαδικτυακό λογισμικό εικονικής πραγματικότητας στις τάξεις σας″22



03 // 
Έναρξη εφαρμογής 

Εγκαταστήστε την εφαρμογή και στις δύο συσκευές.

Η έκδοση για ένα παιχνίδι και η έκδοση πολλαπλών παιχνιδιών βρίσκονται 

σε μία εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να παίξετε single play χωρίς 

να συνδεθείτε στο δρομολογητή ή να πολλαπλασιάσετε χρησιμοποιώντας 

επεξηγημένη διαδικασία.

Βρείτε στην ενότητα Άγνωστες πηγές (Unknown sources) την εφαρμογή 

multiplay Room Escape και ξεκινήστε την.

Επανατοποθετήστε τους παίκτες με τον ίδιο τρόπο όπως στην έκδοση single 

play. Και οι δύο παίκτες, ένας κάθε φορά, πρέπει να στέκονται στη μέση της 

περιοχής παιχνιδιού και να κρατούν πατημένο το κουμπί Oculus μέχρι να 

γίνει πλήρης κύκλος και να επανατοποθετηθεί η σκηνή.

Και οι δύο παίκτες θα πρέπει τώρα να είναι ορατές 

σε ενιαίο χώρο σε μορφή avatar.

Επίσης, και οι δύο παίκτες μπορούν να λύσουν 

ταυτόχρονα εργασίες ταυτόχρονα. Μετά την 

ολοκλήρωση της τελευταίας εργασίας, ο χρόνος 

σταματά και γίνεται ανακεφαλαίωση του 

επιτευχθέντος αποτελέσματος.

044. Αναλυτική περιγραφή της 
πρακτικής αξιοποίησης υλικού 
και λογισμικού από καθηγητές 
και μαθητές

4.1. Αρχικη ρυθμιση τησ σκηνησ

Πρώτα απ ‚όλα, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ο χώρος στις 

διαστάσεις 5m x 5m.

Ο μαθητής πρέπει να σταθεί στο κέντρο του χώρου εργασίας και 

να ξεκινήσει την εφαρμογή. Είναι καλή πρακτική να επισημαίνετε 

το κέντρο σε απόσταση 5 με 5 μέτρων με κάποιο τρόπο. Μετά 

την εκκίνηση της εφαρμογής, μερικές φορές είναι απαραίτητο 

να επανατοποθετήσετε την εικονική σκηνή. Μετά από μερικές 

εκκινήσεις θα γνωρίζετε ήδη πώς πρέπει να τοποθετηθεί η σκηνή 

για να βρίσκεται σε έναν συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Προτείνω 

να αλλάζετε τη θέση της σκηνής κάθε φορά πριν αρχίσετε να 

χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.

5 m

5 m

Αυτό πρέπει να γίνει ως εξής:

Πατώντας το κουμπί με το σύμβολο Oculus, είναι 

απαραίτητο να κρατήσετε αυτό το κουμπί μέχρι 

να τοποθετηθεί σωστά η εικονική σκηνή. Οπτικά 

εμφανίζεται έτσι ώστε να γεμίζει ένας κύκλος και όταν 

ολοκληρωθεί αυτό το γέμισμα, η σκηνή τοποθετείται 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή.

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 25″Πώς να εφαρμόσετε δωρεάν διαθέσιμο διαδικτυακό λογισμικό εικονικής πραγματικότητας στις τάξεις σας″24



4.2.1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

4.2. Εναρξη 

4.2.1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τώρα είναι η ώρα να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.

Ο μαθητής δεν χρειάζεται να αρχίσει να λύνει προβλήματα αμέσως 

επειδή ο μετρητής χρόνου δεν λειτουργεί ακόμα. Ειδικά με τις 

πρώτες εκκινήσεις, είναι σημαντικό οι μαθητές να αισθάνονται τον 

εικονικό χώρο και να κινούνται μέσα από αυτόν. Επιλέγοντας ένα 

από τα στοιχεία και τοποθετώντας το στην προβλεπόμενη θέση, 

ξεκινούν οι εργασίες. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει να κυλάει ο χρόνος. 

Η πρώτη εργασία εμφανίζεται στην οθόνη που βρίσκεται 

στο κέντρο του δωματίου αφού ενεργοποιηθεί η επίλυση 

μαθηματικών προβλημάτων. Υπάρχουν συνολικά 3 

μαθηματικά προβλήματα από διαφορετικούς τομείς. Οι 

μαθητές θα πρέπει να γράψουν τους τύπους στον χώρο που 

παρέχεται, ανάλογα με το τι απαιτείται και ανάλογα με την 

εικόνα που ορίζει επίσης το πρόβλημα. Η εισαγωγή στοιχείων 

τύπου γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απαραίτητο 

να αγγίξετε ένα συγκεκριμένο πεδίο εισαγωγής στην 

εικονική οθόνη και έτσι να το ενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια, 

πατώντας το εικονικό πληκτρολόγιο, εισάγονται τα στοιχεία 

των απαιτούμενων τύπων. Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερα 

πεδία, αγγίζοντας ένα συγκεκριμένο πεδίο ενεργοποιείται 

επίσης. Αφού λυθεί η πρώτη ερώτηση, αγγίζοντας το βέλος 

που δείχνει προς τα δεξιά, προχωράτε στην επόμενη.

Όταν επιλέγετε ένα πρόβλημα φυσικής, 

χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα στοιχεία 

καλωδίου για να συνδέσετε την μπαταρία, 

τον διακόπτη και τον λαμπτήρα και να 

κλείσετε σωστά το κύκλωμα. Αφού συνδεθεί 

το κύκλωμα, ενεργοποιείται ένα πρόσθετο 

λέιζερ, το οποίο πρέπει να κατευθυνθεί στην 

προβλεπόμενη θέση μέσω ενός κινητού 

καθρέφτη. Αυτό ολοκληρώνει το έργο της 

φυσικής.

Σε μια από τις εκπαιδεύσεις, οι δάσκαλοι όρισαν 

μοριακές ενώσεις των οποίων τη δομή θα πρέπει 

να γνωρίζουν οι μαθητές. Στους μαθητές δίνεται 

τυχαία κείμενο, που περιέχει την ένωση που πρέπει 

να συναρμολογηθεί (π.χ. H2SO4) και εναπόκειται σε 

αυτούς να δημιουργήσουν σωστά τη δομή αυτού του 

χημικού στοιχείου. Ανάλογα με τη ένωση που δίνεται, 

οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν μοριακούς 

δεσμούς και άτομα στοιχείων, απαραίτητα για την 

κατασκευή της σωστής δομής της ένωσης.

Στον τυφλό χάρτη, είναι απαραίτητο να βρείτε την 

τοποθεσία αυτής της πόλης, μαχαιρώνοντας το 

βέλος στην κατάλληλη θέση. Οι πόλεις ορίζονται με 

φωτογραφία ενός χαρακτηριστικού της πόλης. Χωρίς  

το όνομα πόλης. Βελτιώσαμε αυτό το μέρος δείχνοντας 

το κείμενο με το όνομα της πόλης εάν ο μαθητής 

κρατά το βέλος στο χέρι του για περισσότερο από 15 

δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια εμφανίζεται το όνομα 

της πόλης και έτσι προστίθενται 10 δευτερόλεπτα στο 

τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, εάν ένας μαθητής τρυπήσει 

ένα βέλος σε έναν χάρτη μέσα σε 15 δευτερόλεπτα και 

το κείμενο με το όνομα της πόλης δεν εμφανίζεται και 

δεν υπάρχει επιπλέον χρόνος.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν τη σειρά με την 

οποία θα λύσουν τα προβλήματα. Όταν ολοκληρωθεί το 

τελευταίο πρόβλημα, ο χρόνος σταματά και μετρώνται 

πιθανά επιπλέον δευτερόλεπτα. Προστίθενται επιπλέον 

δευτερόλεπτα ανάλογα με το πόσο επιτυχώς έχουν 

επιλυθεί τα προβλήματα. Ο τελικός υπολογισμός με τον 

απαιτούμενο κανονικό χρόνο καθώς και η προδιαγραφή 

πρόσθετων δευτερολέπτων ανά θέμα εμφανίζεται 

επίσης καθ‘ όλη τη διάρκεια της επίλυσης προβλημάτων. 

Ο τελικός χρόνος είναι το αποτέλεσμα που έχει πετύχει ο 

μαθητής.

Δίνονται στους μαθητές 3 λέξεις. Αγγίζοντας το 

κουμπί PLAY μπροστά από κάθε γραμμή, ακούγεται 

η λέξη από το ηχείο και οι μαθητές θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν το πληκτρολόγιο για να γράψουν 

σωστά την προεπιλεγμένη λέξη.

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

4.2.2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ 
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V
RΑυτό το φυλλάδιο αντικατοπτρίζει μόνο τις 

απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί 

να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του εγγράφου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου 
που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.


