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Πεξίιεψε

Η κεγάιε πιεζψξα θαη δηαζεζηκφηεηα ςεθηαθνχ βίληεν εγείξεη ην εξψηεκα αμηνπνίεζεο ηνπ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη
εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ρξήζεο θαη παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνχ βίληεν θαη
πξνηείλνληαη δπλαηέο πξνζεγγίζεηο ελζσκάησζεο ηνπ ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Βαζηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ
πιεξνθνξηθήο, αιιά βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζε φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Λέμεηο θιεηδηά: ψηφιακό βίντεο, youtube, teachertube.

1. Ειζαγφγή
Καηά ηνλ ηειεπηαίν αηψλα ζηελ εθπαίδεπζε ππήξμαλ ηεξάζηηεο εμειίμεηο. Η
απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα ησλ ηερλνινγηψλ πνπ βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν θαη εηδηθά
νη ππεξεζίεο ηνπ web2 φπσο ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο, ε αληαιιαγή αξρείσλ, ηα
ηζηνιφγηα (Blogs), ηα wikis θιπ έρνπλ αιιάμεη δξαζηηθά ηνλ ηξφπν πνπ νη
εθπαηδεπφκελνη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο, ηνπο άιινπο
εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν. Η ρξήζε απηψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
δεκηνπξγεί λέεο πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Τα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εκθαληζηεί ζηνλ παγθφζκην ηζηφ νη ηζηνζειίδεο
δηακνηξαζκνχ βίληεν πνπ πεξηέρνπλ πιεζψξα απφ βίληεν. Μέζσ απηψλ ησλ
ηζηνζειίδσλ πξνβνιήο βίληεν κηθξήο δηάξθεηαο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ

εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο κε πνηθίιν πεξηερφκελν, έρνπλ «αλέβεη» γηα δσξεάλ
πξνβνιή πξνο φινπο, εθαηνκκχξηα βίληεν.
Σηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη εθπαηδεπηηθά ζελάξηα
ρξήζεο ηνπ ςεθηαθνχ βίληεν ζηελ εθπαίδεπζε θαη πξνηείλνληαη δπλαηέο
πξνζεγγίζεηο ελζσκάησζήο ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε
θχξηα αλαθνξά ζηε δηδαζθαιία ηεο πιεξνθνξηθήο.

2. Ιζηοζελίδες διαμοιραζμού βίνηεο.
Τν YouTube (http://www.youtube.com) είλαη έλαο δηαδηθηπαθφο ηφπνο πνπ επηηξέπεη
ηελ απνζήθεπζε, ηελ αλαδήηεζε, ηελ αλαπαξαγσγή θαη ην δηακνηξαζκφ ςεθηαθψλ
ηαηληψλ (video) (YouTube, 2009). Παξφιν πνπ έρνπλ πεξάζεη κφλν πέληε ρξφληα απφ
ηφηε πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί θάπνηνη απνθαινχλ ηελ επνρή καο επνρή ηνπ youtube,
γηαηί έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζε πνιινχο ρψξνπο φπσο ε πνιηηηθή, ε δηαζθέδαζε
θαη ε θνηλσλία γεληθφηεξα. Οη Tamim et al. (2007) πξνηείλνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ηε ρξήζε ηνπ θαηά ηo ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ γηα ιφγνπο φπσο ε δεκνηηθφηεηα
ηνπ κέζνπ, ην ρακειφ θφζηνο θαη ε πνηθηιία ζηε δπλαηφηεηα ρξήζεσλ, εηδηθά φηαλ
ρξεζηκνπνηείηαη θαηλνηνκηθά ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα.
Τν teachertube (http://teachertube.com) απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πφξν κε κεγάιν
ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεηηθψλ επηζηεκψλ (Lucking 2009). Υπάξρνπλ
πνιιά βίληεν πνπ επηδεηθλχνπλ επηζηεκνληθά πεηξάκαηα. Σε έλα κεγάιν αξηζκφ απφ
απηά ηα πεηξάκαηα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο πνπ εθπιεξψλνπλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο.

3. Η τρήζη ηοσ Ψηθιακού Βίνηεο ζηην εκπαίδεσζη.
Η εκθάληζε πνιιαπιψλ ηζηνζειίδσλ γηα πξνβνιή θαη δηακνηξαζκφ βίληεν σζεί ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηε δηεξεχλεζε ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο. Η παξνπζία
ηνπο ζην δηαδίθηπν είλαη ελδηαθέξνπζα ιφγσ ηεο ελδερφκελεο αμίαο ηνπο σο
ζσξεπκέλε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εθπαηδεπηηθά (Snelson 2008).
Τν βίληεν είλαη θηλνχκελεο εηθφλεο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κε ή ρσξίο ήρν. Η
αμία ηνπ βίληεν σο νπηηθή αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επεξγεηηθά κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηελ εθπαίδεπζε γηα πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Τα βίληεν
έρνπλ εμπκλεζεί εδψ θαη ρξφληα γηα ηελ παηδαγσγηθή ηνπο αμία (Snelson 2008).
Απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ηζρπξή ηερλνινγία γηα δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα φπσο
ηα αζιήκαηα θαη ε αλζξψπηλε θίλεζε (O'Sullivan 1989), ε ηέρλε θαη ε παξάδνζε
(Taylor et al. 2007), αιιά θαη γηα ζεηηθέο επηζηήκεο φπσο ε ηαηξηθή (Farnan et al,.
2008) θαη ε Φαξκαθεπηηθή (Wiecha et al., 2003). Σεκαληηθφηεξε είλαη ε ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο απηήο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε
ησλ μέλσλ γισζζψλ (Forger et al., 2005). Υπάξρεη επίζεο δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο
θαη αλαπαξαγσγήο ζθελψλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή.
Η πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα φηαλ πξέπεη λα
επηιεγεί θάπνην βίληεν απφ ην Internet. Υπάξρνπλ ηζηνζειίδεο κε ζπλδξνκή πνπ
πεξηέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο πεξηερφκελν θαηάιιειν γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε. Οη
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δσξεάλ κπνξεί λα πνηθίινπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ πνηφηεηα (αθαηάιιεια, θαθήο
πνηφηεηαο, αλαθξηβή θαη πνιιέο θνξέο δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ). Δπηπιένλ δελ
παξέρνπλ εχθνια ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ζηνλ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή καο
(Snelson, 2008).
Ο Koumi (2006 ζε Snelson, 2008) αλαθέξεηαη ζηηο αμίεο ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ
ηνπ βίληεν:
 γλσζηηθή αμία (κέζσ ζηξαηεγηθψλ φπσο ηα θηλνχκελα δηαγξάκκαηα γηα λα
δείμνπκε δηαδηθαζίεο, κέζσ ρξήζεσλ παξαδεηγκάησλ απφ ηελ πξαγκαηηθή
δσή ή κέζσ επίδεημεο ηθαλνηήησλ απφ εηδηθνχο),
 αμία πεηξακαηηζκνχ (κπνξεί λα γίλεη πξνβνιή κέζα απφ βίληεν πνπ είλαη
αζπλήζηζηα, επηθίλδπλα ή ζπκπεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζε
αλζξψπνπο ή δψα πνπ είλαη δχζθνιν λα επαλαιεθζνχλ) θαη
 ελδπλάκσζε ηεο αμίαο ησλ νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ (κέζσ ηεο
θηλεηνπνίεζεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ).
Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα βέβαηα είλαη φηη ν ζθνπφο ησλ πεξηζζφηεξσλ ηζηνζειίδσλ
πξνβνιήο βίληεν δελ είλαη θπξίσο εθπαηδεπηηθφο (Snelson, 2008). Γηα ην ιφγν απηφ
κεγάινο αξηζκφο απηψλ ησλ βίληεν δελ είλαη αμηνπνηήζηκνο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Πέξα απφ απηφ θάπνηεο ηζηνζειίδεο ήηαλ παιηφηεξα απαγνξεπκέλεο απφ ην
Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν (ΠΣΓ) ιφγσ αθαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ. Ο εληνπηζκφο
αμηνπνηήζηκσλ αξρείσλ βίληεν θαη ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηε ρξήζε ηνπο
απνηειεί κηα πξφθιεζε (Snelson, 2008).
Η δπλαηφηεηα εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο βίληεν φκσο απφ ην δηαδίθηπν ππάξρεη θαη
ηειηθά εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ. Ο Karppinen (2005) δηαηχπσζε φηη ηα
βίληεν απφ ην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ γηα λα πξνσζήζνπλ ζεκαληηθή
γλψζε, θαη κάιηζηα επηζεκαίλεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο νη καζεηέο είλαη:
1) ελεξγνπνηεκέλνη, 2) δεκηνπξγηθνί σο πξνζσπηθφηεηεο, 3) ζπλεξγαηηθνί κέζα απφ
ζπδεηήζεηο, 4) ζρεηηθνί κε ην αληηθείκελν, 5) θαζνδεγνχκελνη θαη 6) ζπλαηζζεκαηηθά
εκπιεγκέλνη θαη θηλεηνπνηεκέλνη. Κάπνηα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα
βξεζνχλ ζε θαηαζηάζεηο πνπ ε δηδαζθαιία ζπκπεξηιακβάλεη βίληεν.
Σηελ αμηνιφγεζε ελφο βίληεν ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ
θξηηήξηα (Lucking, 2009, ζει 64):
 Να έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ή/θαη λα παξέρεη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
 Να κελ πεξηέρεη δηαθεκίζεηο ή πξνηάζεηο απφ εηαηξίεο.
 Να είλαη θαηάιιειν γηα λα ην παξαθνινπζήζνπλ καζεηέο ζρνιείσλ.
 Να έρεη δηάξθεηα 10 ιεπηά ή ιηγφηεξν.

Γηα λα ππνζηεξίμνπκε φκσο ηε κάζεζε κε λφεκα (meaningful learning), νη
καζεηέο πξέπεη λα είλαη θξηηηθνί ρξήζηεο θαη δεκηνπξγνί αληί γηα απινί
θαηαλαισηέο ςεθηαθνχ βίληεν. Η ρξήζε ηνπ ςεθηαθνχ βίληεν κπνξεί λα
ελεξγνπνηήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ αιιά ε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ
βίληεν κπνξεί λα ηνπο ελεξγνπνηήζεη επηπιένλ θαη λα δξαζηεξηνπνηήζεη ηε
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δεκηνπξγηθή θαη ηελ ελεξγή πιεπξά ηεο κάζεζεο. Ο ρεηξηζκφο ησλ εηθφλσλ
πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ελφο θψδηθα νπηηθναθνπζηηθήο γξαθήο. Η εηθφλα ζην
βίληεν δελ είλαη κφλν κηα απιή αληηγξαθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο αιιά θαξπφο
ελφο θαδξάδ, ελφο κνληάδ, κηαο γξαθήο. Καηά ζπλέπεηα ην βίληεν δελ
πξνζθέξεηαη κφλν γηα αλάιπζε νπηηθναθνπζηηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη γηα
ηελ παξαγσγή ηνπο. Η δεκηνπξγία ςεθηαθνχ βίληεν απαηηεί απφ ην καζεηή λα
εκπιαθεί ζε έλα πην ελεξγφ, δεκηνπξγηθφ, δηεζλή, απζεληηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ
ξφιν θαη λα ζθεθζεί θξηηηθά θαη δεκηνπξγηθά (Hakkarainen et al., 2007).

4. Το έργο EduTubePlus
Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα δξάζε είλαη ην έξγν EduTubePlus πνπ ζηνρεχεη ζηε
δεκηνπξγία κηαο Δπξσπατθήο πνιχγισζζεο, δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο βίληεν γηα ηα
ζρνιεία (http://www.edutubeplus.info/el). Η πβξηδηθή ππεξεζία EduTubePlus
πεξηιακβάλεη κία on-line βηληενζήθε κε κεξηθέο ρηιηάδεο βίντεο μικρής διάρκειας
(βίντεο-κλιπ) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη πξνέξρνληαη
απφ εθπαηδεπηηθέο ηειενξάζεηο θαη απφ θαηαμησκέλνπο παξαγσγνχο εθπαηδεπηηθψλ
βίληεν ηεο Δπξψπεο. Μαδί παξέρεη εξγαιεία πξνο εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο γηα λα
εκπινπηίδνπλ ηε βηληενζήθε κε δηθφ ηνπο πιηθφ, λα ζρεδηάδνπλ, λα αλαπηχζζνπλ, λα
κεηαθξάδνπλ θαη λα κνηξάδνληαη εθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζήκαηα πνπ
αμηνπνηνχλ βίληεν, λα αλαδεηνχλ απνδνηηθά πιηθφ κε φξνπο ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ ζηε γιψζζα ηνπο θαη λα αμηνπνηνχλ βίληεν ζηε ζρνιηθή ηάμε σο εξγαιείν
ελεξγεηηθήο κάζεζεο.
Η πξνζέγγηζε EduTubePlus βαζίδεηαη ζηελ επέθηαζε, πξνζαξκνγή θαη νινθιήξσζε
δηαζέζηκσλ ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ βίληεν, πθηζηάκελσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ,
ψξηκσλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ, ηεθκεξησκέλσλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Η Δπξσπατθή πνιχγισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή βηληενζήθε
ηνπ EduTubePlus, κε 9.000 κηθξήο δηάξθεηαο βίληεν, δεκηνπξγείηαη επηιέγνληαο
απνζπάζκαηα «καζεζηαθά πςειήο ππθλφηεηαο» απφ ηα επαγγεικαηηθήο πνηφηεηαο
εθπαηδεπηηθά βίληεν πνπ παξέρνπλ νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε κηα θαιά
νξηζκέλε ζηξαηεγηθή επηινγήο βίληεν γηα ρξήζε ζηε ζρνιηθή ηάμε.
Γίλεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο λα αλαθηνχλ
πνιππνιηηηζκηθφ πιηθφ ζηε δηθή ηνπο γιψζζα θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Η
δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο αλαβαζκίδεηαη πεξαηηέξσ, ελζσκαηψλνληαο έλα γξαθηθφ
εξγαιείν νξγάλσζεο θαη αλαδήηεζεο βίληεν κε πινήγεζε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν.
Με ηνλ νξηζκφ ελφο παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε βίληεν ζηελ ηάμε, σο
εξγαιείν ελεξγεηηθήο κάζεζεο θαη ηελ αλάπηπμε θαη ελζσκάησζε ζηελ ππεξεζία
EduTubePlus ελφο δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ
θαζψο θαη πξνηχπσλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ αμηνπνίεζεο βίληεν ζηελ ηάμε, νη
εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχζζνπλ, λα απνζεθεχνπλ θαη λα κνηξάδνληαη
εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, ρξεζηκνπνηψληαο βίληεν-θιηπ ηεο βηβιηνζήθεο, αιιά θαη λα
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αλαδνκνχλ θαη λα κεηαζρεκαηίδνπλ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ηξίησλ κε βάζε δηθέο ηνπο
καζεζηαθέο αλάγθεο.
Υπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ θαη λα
νξγαλψζνπλ δηαδξαζηηθά καζήκαηα, ζπλδπάδνληαο ηα βίληεν κε άιινπο ηχπνπο
καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ (εηθφλεο, θείκελα, πξνζνκνηψζεηο θιπ.).

5. Ενζφμάηφζη ηοσ υηθιακού βίνηεο ζηην διδαζκαλία
Οη καζεηέο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνην γεγνλφο πνπ έγηλε ζην παξειζφλ ή
ζε πνιχ καθξηλφ κέξνο κέζα απφ ηελ ηάμε ηνπο (Snelson, 2008). Γηα παξάδεηγκα έλα
θαληαζηηθφ ηαμίδη ζηελ Ιηαιία πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη πνιπκέζα φπσο
βίληεν απφ ην youtube, ψζηε λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κηα ππνθαηάζηαζε
ηαμηδηνχ ζε αξθεηέο ηηαιηθέο πφιεηο (Γιψζζα, Γεσγξαθία). Έλα πείξακα Φπζηθήο,
Φεκείαο πνπ είηε είλαη επηθίλδπλν είηε ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλα αθξηβά φξγαλα. Σην
κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο κπνξνχκε λα δνχκε βίληεν κε εθζέκαηα ζε κνπζεία ή
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Σην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ κπνξνχκε λα δνχκε βίληεν
κε λανχο ή ρψξνπο ιαηξείαο γεληθφηεξα. Υπάξρνπλ πνιιέο πεγέο πέξα απφ ην πνιχ
γλσζηφ youtube πνπ είλαη ζηε ιίζηα ηνπ Alexa, http://www.edutubeplus.info/,
http://www.blinkx.com/, http://www.teachertube.com/
Καιέο πξαθηηθέο γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ ςεθηαθνχ βίληεν ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία ζα ήηαλ λα ππάξρεη κηα εηζαγσγή ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο ζα
παξαθηλεί θαη ζα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ζα θαζνξίδεη ην ιφγν γηα ηνλ
νπνίν βιέπνπλ ην ζπγθεθξηκέλν βίληεν θαη ζα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζην ζηφρν
ηεο δηδαζθαιίαο. Κίλεηξα κάζεζεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ επίζεο εάλ δνζεί ε
δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ειέγρνπλ ηελ χιε θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο, εάλ
κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ κφλνη ηνπο ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη εάλ ηα πξνζθεξφκελα
πιηθά θηλνχλ ηελ πεξηέξγεηα ηνπο.
Τν κνληέιν ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ (WebQuest) έρεη πξνηαζεί σο θαηάιιειε
ζηξαηεγηθή γηα ηελ ελζσκάησζε βίληεν απφ ην youtube (Tamin et al., 2007). Η
ηζηνεμεξεχλεζε απνηειεί µία δξαζηεξηφηεηα θαηεπζπλφκελεο δηεξεχλεζεο
(Βνζληάδνπ, 2005) θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα ιχζνπλ έλα
πξφβιεκα θαη αμηνπνηνχλ ην δηαδίθηπν σο βαζηθή πεγή πιεξνθνξίαο αιιά ζπρλά φρη
κνλαδηθή (Παπαληθνιάνπ & Γξεγνξηάδνπ, 2005).

6. Διδακηική δοκιμή με παραγφγή υηθιακού βίνηεο ζε
μαθήμαηα πληροθορικής
Τα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εξγαζίεο ζηα πιαίζηα
ησλ καζεκάησλ α) «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο(Α ηάμε)/Υπνινγηζηψλ (Β, Γ ηάμε)»
καζήκαηνο επηινγήο Γεληθνχ Λπθείνπ θαη β) «Πιεξνθνξηθήο» Γ Γπκλαζίνπ.
α) «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο/Υπνινγηζηψλ» καζήκαηνο επηινγήο Γεληθνχ Λπθείνπ
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Οη καζεηέο δεκηνπξγνχλ νκάδεο ησλ 4-5 αηφκσλ κε ζηφρν λα παξνπζηάζνπλ έλα
δειηίν εηδήζεσλ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη κηα δηδαθηηθή ελφηεηα ηνπ
εγρεηξηδίνπ ηνπ καζήκαηφο ηνπο. Σε θάζε νκάδα κπνξνχλ λα δνζνχλ ξφινη νπεξαηέξ,
ερνιήπηε, ζθελνζέηε, παξνπζηαζηή θαη φινη καδί επεμεξγάδνληαη ηα θείκελα πνπ ζα
εθθσλεζνχλ ζην δειηίν. Σηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο project.
Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ΜΜΔ αζθνχλ κηα ηεξάζηηα επηξξνή ζηα παηδηά. Έηζη ην δειηίν
πνπ ηνπο δεηάεη ε εξγαζία λα θηηάμνπλ ζα κνηάδεη σο πξνο ηε θφξκα, ην ζηπι, ηε
ζθελνζεηηθή αληίιεςε αιιά θαη ηε γιψζζα κ’ απηφ πνπ θαζεκεξηλά ηα παηδηά
βιέπνπλ ζηελ ηειεφξαζε. Οη δεκνζηνγξάθνη καζεηέο γλσξίδνπλ φηη πξέπεη ην δειηίν
λα είλαη ειθπζηηθφ γηα ην θνηλφ αιιά ζπγρξφλσο νη ίδηνη λα είλαη ζπλεηδεηνί
επαγγεικαηίεο θαη απηφ ζα βγεη απφ ηα θείκελά ηνπο.
Η παηδαγσγηθή αμία ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζηα εμήο:
 Οη καζεηέο εμαζθνχληαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία φπνπ ην καζαίλσ κέζα απφ
δξαζηεξηφηεηεο (learning by doing) βξίζθεη ηελ ηέιεηα εθαξκνγή ηνπ.
 Αλαιακβάλνπλ ξφινπο κε ζπγθεθξηκέλεο ππεπζπλφηεηεο γηα ηηο νπνίεο
θξίλνληαη. Έηζη καζαίλνπλ λα είλαη ππεχζπλνη θαη απαηηεηηθνί απφ ηνλ εαπηφ
ηνπο.
 Μαζαίλνπλ παίδνληαο.
β) «Πιεξνθνξηθήο» Γ’ Γπκλαζίνπ
Σην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ ζηα πιαίζηα ησλ ζπλζεηηθψλ
εξγαζηψλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν project, νη καζεηέο ελφο ηκήκαηνο ζα
κπνξνχζαλ λα εηνηκάζνπλ έλα ςεθηαθφ βίληεν κε ζέκα «Υπνινγηζηέο θαη γπλαίθεο».
Τν ξεπνξηάδ ζα κπνξνχζε λα πεξηέρεη ζρφιηα θαη απφςεηο γπλαηθψλ γηα ηνπο
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Τηο ζπλεληεχμεηο ηηο επεμεξγάδεηαη κηα νκάδα καζεηψλ
θαη κηα άιιε νκάδα καζεηψλ αζρνιείηαη κε ηε δεκνζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο ζε
δηαθνξεηηθέο ειηθίεο γπλαηθψλ.
Τν παξαπάλσ ζελάξην παξαγσγήο ςεθηαθνχ βίληεν απφ καζεηέο κπνξεί λα
απνηειέζεη κηα αμηφινγε εκπεηξία γηαηί κέζα απφ ηελ νκαδηθή απηή εξγαζία
καζαίλνπλ κεηαμχ άιισλ: α) λα ζρεδηάδνπλ κηα νπηηθφ – αθνπζηηθή εθπνκπή, β)
κπνχληαη ζην ρεηξηζκφ ηνπ ιφγνπ, γ) καζαίλνπλ ηελ έλλνηα ηεο δεκνζθφπεζεο, δ)
καζαίλνπλ λα ςάρλνπλ, λα εξεπλνχλ, λα ζπλεξγάδνληαη, ε) εξγάδνληαη
εκπεξηζηαησκέλα πάλσ ζην ζέκα πνπ εξεπλνχλ.
Μηα ηέηνηα εξγαζία ησλ καζεηψλ πνπ ζα γίλεη κέζα ζ’ έλα ζπιινγηθφ ελζνπζηαζκφ,
δεκηνπξγεί κηα αηκφζθαηξα θαηάιιειε γηα ηελ πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή έξεπλα
θαζψο επίζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ απφ ηελ
πιεπξά ησλ καζεηψλ, αθφκα θαη απηψλ κε ρακειέο επηδφζεηο. Ο δηαθνξεηηθφο ξφινο
ηνπ θαζεγεηή – ζπληνληζηή, ε πηζαλή απνπζία βαζκνινγίαο, νη αληαιιαγέο αλάκεζα
ζε δηάθνξεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ, ε πνιιαπιφηεηα ησλ απφςεσλ θαη ε αληηκεηψπηζε
κηαο δχζθνιεο άζθεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πξντφληνο βίληεν απνηεινχλ
θαζνξηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ.
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Γεληθφηεξα ζέκαηα, φπσο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο, πεξηβαιινληηθήο αγσγήο,
θνηλσληθά, εθπαηδεπηηθά θιπ ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ αθνξκέο ζηνπο καζεηέο γηα
λα παξάγνπλ θάπνην ςεθηαθφ βίληεν

7. Σσμπεράζμαηα - Προηάζεις
Τν ςεθηαθφ βίληεν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν γηα ηε κάζεζε πξαγκάησλ
πνπ έρνπλ λφεκα (meaningful learning), αλαπαξηζηψληαο θαη ελεξγνπνηψληαο
θαηαζηάζεηο, πξνβιήκαηα ή πεξηβάιινληα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, αλαπαξηζηψληαο
πεπνηζήζεηο, πξννπηηθέο θαη ηζηνξίεο άιισλ, ππνζηεξίδνληαο ηε ζπδήηεζε αλάκεζα
ζηνπο καζεηέο (Hakkarainen et al., 2007).
Φάξε ζην ςεθηαθφ βίληεν θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα
πξνηείλεη ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο, ηαμηλνκήζεηο, επηζεκάλζεηο θαη έηζη
λα γίλνπλ πην ελεξγεηηθνί απέλαληη ζηηο εηθφλεο. Τν θπξηφηεξν φκσο δελ είλαη λα
εμεηάζεη θαλείο ηη πξνμελνχλ νη εηθφλεο ζηνπο καζεηέο, αιιά ηη θάλνπλ νη καζεηέο κε
ηηο εηθφλεο, γηαηί ην βίληεν εηζάγεη κέζα ζηελ ηάμε εηθφλεο απζεληηθέο, ζχγρξνλεο θαη
πνηθίιεο.
Έηζη, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αμίδεη λα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ παξαγσγή βίληεν ζηελ
ηάμε ζπλνςίδνληαη σο εμήο: (Needleman, 2009)
1. Δκπινθή καζεηψλ. Η πξψηκε εκπινθή ησλ καζεηψλ θαη ε παξνρή ζεηηθψλ
εκπεηξηψλ ζην ζρνιείν κεηαηξέπεη ην ζρνιείν ζε ρψξν δεκηνπξγηθφ θαη
ειθπζηηθφ.
2. Καηνξζψκαηα καζεηψλ. Η παξαδνζηαθή δηδαζθαιία δελ έρεη απνηέιεζκα ζε
καζεηέο κε ρακειέο επηδφζεηο. Απαηηείηαη δηδαζθαιία πνπ απεπζχλεηαη ζε
δηαθνξεηηθνχο καζεζηαθνχο αηζζεηήξεο.
3. Υςειφηεξν επίπεδν ζθέςεο. Η αλαζεψξεζε ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom βάδεη
ηε δεκηνπξγία ζην πςειφηεξν επίπεδν. Οη πεξηζζφηεξεο παξαδνζηαθέο
ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο δεηνχζαλ απφ ηνπο καζεηέο λα απνκλεκνλεχζνπλ
θαη λα αλαθαιέζνπλ πιεξνθνξίεο. Η δεκηνπξγία βίληεν δεηά απφ ηνπο
καζεηέο λα αλαιχζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ πιεξνθνξία απφ πνιιέο πεγέο, λα
απνθαζίζνπλ ηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηεο πιεξνθνξίαο θαη λα ηελ
παξνπζηάζνπλ.
4. Γλψζε ησλ κέζσλ. Η δεκηνπξγία θηικ είλαη ε γιψζζα ηνπ 20νπ αηψλα,
παξφιν πνπ ζηα ζρνιεία καο εηζάγεηαη ζηνλ 21ν. Οη καζεηέο εθηίζεληαη ζηα
κέζα ρξεζηκνπνηψληαο φιν θαη κηθξφηεξεο ζπζθεπέο θαη ην παξαδνζηαθφ
ζρνιείν δελ αζρνιείηαη κε ηνλ εγγξακκαηηζκφ θαη ηελ θξηηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηα κέζα. Με ηε δεκηνπξγία κέζσλ νη καζεηέο θαηαλννχλ αθξηβψο
ηε δεκηνπξγία κελπκάησλ πνπ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ δεκηνπξγψληαο ηα.
5. Κιείζηκν ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. Οη καζεηέο κε ρακειφηεξν εηζφδεκα
έρνπλ κηθξφηεξε πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία. Η δηδαζθαιία πνπ δελ ηνπο
δεηάεη απιά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία αιιά λα δεκηνπξγήζνπλ κε
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απηήλ κε ζχγρξνλν ηξφπν, ζπληειεί ζηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο, κε ηελ
πξνυπφζεζε λα δηαζέηεη ην ζρνιείν ηα θαηάιιεια ηερληθά κέζα ππνδνκήο.
Δθαηνκκχξηα βίληεν ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ
πξνβνιήο ηνπο. Τα Παλεπηζηήκηα ρξεζηκνπνηνχλ ηζηνζειίδεο φπσο ην youtube γηα
λα αλεβάζνπλ ηα βίληεν, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ κέζνπ
(Horizon Report, 2008). Η αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ δηακνηξαζκνχ βίληεν αλνίγεη
λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε.
Τέινο, ε παξαγσγή ςεθηαθνχ βίληεν ζηελ ηάμε παξέρεη ζηνλ ζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ
εθφδηα πνπ κπνξνχλ λα ηνλ πξνζαλαηνιίζνπλ ζε κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ην
ζρνιείν θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
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