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Πεξίιεςε 

Η επνρή καο θαηαθιχδεηαη απφ έλα ζχλνιν ηερλνινγηψλ κε θπξίαξρεο ηελ ηειεφξαζε 

θαη ην δηαδίθηπν, ε ζπλάληεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί κηα κεγάιε πξφθιεζε θαη 

ππφζρεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε. Η Δθπαηδεπηηθή Σειεφξαζε σο έγθπξνο παξαγσγφο 

εθπαηδεπηηθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη κε ηε δπλακηθή πνπ κπνξεί λα 

αλαπηχμεη, επηηειεί έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θνηλσληθφ ξφιν, ππνζηεξίδνληαο ηε 

ζρνιηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε. Δθπέκπεη έλα ζχλνιν 

πξνγξακκάησλ ζηεξηδφκελσλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, γεληθήο παηδείαο 

θαη πιεξνθφξεζεο, θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη ζπλεπψο επηδξά, 

καζαίλεη, θαζνξίδεη ζηάζεηο θαη αμίεο ζηνπο καζεηέο θαη ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. 

ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία ε δηάζεζε ηνπ πιηθνχ ηεο πέξαζε κε κεγάιε ηαρχηεηα 

απφ ηελ “επνρή ηεο εθπνκπήο” ζηελ “επνρή ηνπ βίληεν” θαη πξφζθαηα ζηελ “επνρή 

ηνπ δηαδηθηχνπ” κε δπζδηάθξηηα βέβαηα φξηα κεηαμχ ηνπο, εθφζνλ θακηά επνρή δελ 

έρεη θαηαξγεζεί εληειψο. Αμηνπνηψληαο ηηο ζπλερψο εμειηζζφκελεο ηερλνινγίεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ηα ζρνιεία κε επξπδσληθή πξφζβαζε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηνχλ 

ην πιηθφ ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεφξαζεο κε ηε κνξθή ησλ “κέζσλ ξνήο” ηελ 

επηζπκεηή ζηηγκή. Η δηδαζθαιία βαζηζκέλε ζηα “κέζα ξνήο” θαη ζε νινθιεξσκέλα 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα πνπ ζηεξίδνληαη ζε απηά, ζα επηδξάζεη ζηνλ ηξφπν 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ καζήκαηνο ελφο εθπαηδεπηηθνχ θαη αιπζηδσηά ζα επηθέξεη 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ, εκπιέθνληαο ηνπο καζεηέο ζε πινχζηεο 

αιιειεπηδξαζηηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη κεηαηξέπνληάο ηνπο απφ παζεηηθνχο 

δέθηεο ζε ελεξγνχο ζπκκεηέρνληεο.  

 

Abstract 

Nowadays we are being overwhelmed by numerous technologies such as Television 

and Internet. The way in which those two media entwine is a big challenge and a 

promise for education. As a valid producer of audiovisual material, Educational 

Television (ET) can play an important social role, supporting both school educational 

process and lifelong learning. ET‟s broadcasting is based on national curriculum and 

innovative educational projects and thus affects the learning procedure, shaping 

students‟ values for the rest of their lives. For as long as 30 years, ET‟s material has 

been developed in many ways and rapidly moved from the so-called „broadcast era‟ 

to the „video era‟ and recently to the „internet era‟. With the use of fast internet 

connections, school units make the most of the audiovisual material in a „streaming 

media‟ format upon request. The teaching procedure based on streaming media and 

„virtual learning environments‟ will definitely affect the way teachers prepare their 

class, changing the everyday teaching procedure. Students will be engaged in full 
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interactive experiences turning themselves from passive absorbers of information to 

active participants. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά 

Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε, κέζα ξνήο, βίληεν θαη΄απαίηεζε, αιιειεπίδξαζε, ελεξγεηηθή 

κάζεζε ππνζηεξηδόκελε από βίληεν, εθπαηδεπηηθό ζελάξην 

 

 

1. Δηζαγσγή 

Η ηειεφξαζε είλαη παξνχζα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ, απνηειεί έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ κέζν θνηλσληθνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο θαη κάιηζηα “κηα απφ ηηο 

θπξηφηεξεο πεγέο θνηλσληθήο κάζεζεο” (Καςάιεο, 1998). Η Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε 

(ΔΣ) έρεη αλαδεηρζεί δηεζλψο ζε πξνλνκηαθφ κεραληζκφ δηάρπζεο ηεο γλψζεο κέζσ 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα 

παξαθνινπζεί εθπνκπέο ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν πνπ αθνινπζνχλ ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) θαη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π.) ή άιια ζέκαηα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο φπσο θνηλσληθή 

αγσγή, αγσγή πγείαο, πεξηβαιινληηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη λα απνθηά 

γλψζεηο πνπ δχζθνια παξέρνληαη ζην ζπκβαηηθφ ζρνιείν εθφζνλ έξρεηαη ζε επαθή 

ηαπηφρξνλα κε θείκελν (αθήγεζε, δηάινγνπο), ήρν θαη εηθφλα (Βαζάια, 2001).  

Οη καζεηέο ζήκεξα ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο -απηφρζνλεο ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ 

(Prensky, 2001)- κεγαιψλνληαο κέζα ζε έλαλ θφζκν φπνπ νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 

είλαη παληαρνχ παξνχζεο, έιθνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ ηειεφξαζε, ηα 

αιιειεπηδξαζηηθά παηρλίδηα θαη ηα βίληεν ξνήο ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ζηα θηλεηά 

ηνπο ηειέθσλα. Υξεζηκνπνηνχλ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ) φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα νπνηνδήπνηε καζεζηαθφ ζθνπφ, ζπρλά έμσ απφ ηηο 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Γεκηνπξγείηαη έηζη κία “λέα γεληά κάζεζεο” (Punie & 

Carneiro, 2009) -νλνκαδφκελε επίζεο νη “Μαζεηεπόκελνη ηεο Νέαο Υηιηεηίαο” απφ ην 

Κέληξν Δθπαηδεπηηθψλ Δξεπλψλ θαη Καηλνηνκηψλ ηνπ ΟΟΑ- θαζψο θαη λένη ηξφπνη 

κάζεζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηχπσλ, νη νπνίνη εληζρχνληαη ηδηαίηεξα απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ ρσξίο βέβαηα λα κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ 

απηέο. Η ηερλνινγία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα κάζεζε, αλ παξαηεξήζνπκε 

ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ καζεηψλ φηαλ “παίδνπλ” κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ην γεγνλφο φηη 

καζαίλνπλ κέζα απφ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ζχγρξνλν ζρνιείν νθείιεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ θαη λα θξαηήζεη δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο. Με ηε ρξήζε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηηο πξφζθαηεο ηερλνινγίεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζην άξζξν απηφ, δίλεηαη κηα λέα δηάζηαζε ζηε 

ζχγθιηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεφξαζεο θαη ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Με ηελ 

πξνζθνξά ηεο νπηηθναθνπζηηθήο αθήγεζεο απφ ηελ πξψηε θαη ηελ ηθαλφηεηα 

δεκηνπξγίαο “εηθνληθώλ καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ” απφ ηε δεχηεξε, ε ζχγθιηζε 

ησλ δπν απηψλ ηερλνινγηψλ απνηειεί ζήκεξα κηα πξφθιεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε. Μηα 

αθφκα πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αμία θαη ηηο 

επθαηξίεο ησλ λέσλ ςεθηαθψλ “κέζσλ” θαη λα θαηαλνήζνπλ φηη απνηεινχλ ηζρπξά, 

θαηλνηφκα θαη δεκηνπξγηθά ζηνηρεία πνπ ζα εκπινπηίζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ηε 

κάζεζε (Bijnens et al. 2004). 

ην άξζξν απηφ ζθηαγξαθνχκε αξρηθά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΣ θαη πεξηγξάθνπκε ηηο ηερλνινγίεο αηρκήο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ΔΣ. Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη πνηφο ζεσξείηαη ν 

ξφινο ηεο ΔΣ ζήκεξα ζηελ επνρή ηνπ δηαδηθηχνπ θαη κε πνηνχο ηξφπνπο κπνξνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα αμηνπνηήζνπλ ηηο παξαγσγέο ηεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  
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Παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα, 

παξνπζηάδνπκε ηηο έλλνηεο ησλ “κέζσλ ξνήο”, ησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ 

κάζεζεο θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζήο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. ηελ επφκελε ελφηεηα 

βιέπνπκε ηηο δνκέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε ρψξα καο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο κε δπν 

κειέηεο πεξίπησζεο. Αθνινπζνχλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ θαη 

θαηαιήγνπκε ζηε ζπδήηεζε θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξφιν ηεο ΔΣ ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ επνρή ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο πξνθχπηνπλ 

απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή έξεπλα ζε 802 Έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηηο κειέηεο πεξίπησζεο θαζψο θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο.  

 

 

2. Οπηηθόο αιθαβεηηζκόο 

2.1 Δθπαηδεπηηθή ηαηλία 

Η ηαηλία (βίληεν) δειαδή ν ζπλδπαζκφο ιφγσλ, ήρσλ θαη εηθφλσλ είλαη έλα απφ ηα 

κέζα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιιά ρξφληα ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα κε 

πνιινχο ηξφπνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο (Bates, 1985) σο έλα δπλακηθφ 

κέζν νπηηθνπνίεζεο, αθήγεζεο, αθαίξεζεο θαη αλαγλψξηζεο - φκσο φρη ηφζν ζπρλά 

ζηε ρψξα καο. Η ηαηλία σο κέζν θαηαγξαθήο νπηηθναθνπζηηθνχ ιφγνπ επηδηψθεη ηε 

δηαηχπσζε λνεκάησλ, ηα νπνία ζα απνθσδηθνπνηήζεη ν ζεαηήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

κε ηελ εμέιημε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο 

αλαπαξαγσγήο θαη δηαλνκήο, ε ηαηλία κπνξεί εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηάμε 

γηα θαηαγξαθή θαη αλάιπζε αιιειεπηδξάζεσλ (Pea & Hay, 2002) θαη αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (BECTA, 

2004).  

Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθέο ηαηλίεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

κε ζθνπφ λα νδεγήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο “ζεαηψλ” - εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ λνεκάησλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ πξαγκαηεχνληαη. Η 

εθπαηδεπηηθή ηαηλία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα “ηαμηδέςεη” ζε άιινπο 

ηφπνπο ή άιινπο ρξφλνπο, λα αλαθαιχςεη “θξπκκέλνπο θφζκνπο”, λα απνζαθελίζεη 

θαη ζπζρεηίζεη αθεξεκέλεο έλλνηεο, λα δσληαλέςεη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, 

λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα λέα γλψζε. πρλά κεηαθέξεη θαλεξά ή 

ιηγφηεξν θαλεξά κελχκαηα θαη ζπκβνιηζκνχο, ηα νπνία κπνξνχλ λα είλαη 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά απφ ηελ ίδηα ηελ εηθφλα. Μπνξεί λα πξνβάιιεη δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλζξψπηλεο  ζπκπεξηθνξάο (εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, γιψζζα 

ηνπ ζψκαηνο, ηφλνο ηεο θσλήο θ.ά.) πνπ είλαη δχζθνιν λα πεξηγξαθνχλ ή λα γίλνπλ 

θαηαλνεηά εάλ αλαπαξαζηαζνχλ κε άιιεο κνξθέο δεδνκέλσλ, πξνζζέηεη κία 

πξαγκαηηθή δηάζηαζε θαη απζεληηθφηεηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, δσληαλεχνληαο 

ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο (Thornhill, Asencio θαη Young, 2002). Έρεη αθφκα 

ηελ ηθαλφηεηα λα αλαδείμεη απνκαθξπζκέλεο έλλνηεο (πρ. ηελ Κίλα, ηε βαζεηά 

ζάιαζζα, ην δηάζηεκα), έλλνηεο δχζθνιεο λα αληηιεθζείο  (πρ. ην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζψκαηνο, κηθξνζθνπηθά ζηνηρεία) λα επηκεθχλεη ην ρξφλν (πρ. ηε ζχγθξνπζε δπν 

απηνθηλήησλ) ή λα ηνλ ζπκπηχμεη (πρ. ηελ αλάπηπμε ελφο ινπινπδηνχ). Αθφκα 

πξνζζέηεη δηαθνξεηηθά νπηηθά θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα (ι.ρ. κνπζηθή, animation, 

3D graphics) θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηησκέλν επίπεδν παηδείαο, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο “νπηηθόο αιθαβεηηζκόο” (visual literacy). Ο ζεαηήο-

εθπαηδεπφκελνο εθηίζεηαη ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ιφγν θαη αλακέλεηαη κεηά ηελ 

πξσηνγελή αλαγλψξηζε λα πξνρσξήζεη ζε ζεκαζηνινγηθή αλάγλσζε απηψλ πνπ 

βιέπεη θαη αθνχεη, λα αλαζηνραζηεί θαη λα ζπκπιεξψζεη ή λα αλαζεσξήζεη απηά πνπ 

ήδε γλσξίδεη θαη λα δεκηνπξγήζεη λέα γλσζηηθά ζρήκαηα. Παξφιν ηνπ φηη, αθφκε θαη 

ε απιή πξνβνιή ελφο απνζπάζκαηνο κηαο θαιήο ηαηλίαο φπσο δείρλνπλ αξθεηέο 
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έξεπλεο (Lee & Huston, 2003; Wright & Huston, 1981; Παπαδάθεο & Υαηδειάθνο, 

2004) θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, νη καζεηέο εκβαζχλνπλ θαη 

αθνκνηψλνπλ θαιχηεξα φηαλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

φηαλ επαλαιακβάλνπλ ηε ζέαζε, ζηνράδνληαη θξηηηθά, δξνπλ θαη αλαζηνράδνληαη.  

 

2.2 Σειεόξαζε 

Γεληθά ε ηειεφξαζε έρεη θαηεγνξεζεί φηη παξακεξίδεη ην δηάβαζκα θαη επηδξά 

αξλεηηθά ζηε ζρεηηθή ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο ησλ λεαξψλ ζεαηψλ. Απνηειέζκαηα 

εξεπλψλ (Wright & Huston, 1981, 1995) ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηέηνηνπ 

είδνπο ζρέζε πθίζηαηαη αιιά κφλν ζε πεξηπηψζεηο ππεξβνιηθήο ρξήζεο πνπ μεπεξλά 

ηηο 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Αθφκε ε ηειεφξαζε έρεη θαηεγνξεζεί φηη παξεκπνδίδεη ηε 

γισζζηθή αλάπηπμε κε επηρείξεκα φηη ε παζεηηθφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ε 

ηαρχηεηα ηεο νκηιίαο ζην κέζν επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ απφθηεζε γισζζηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Έξεπλα ησλ Wright & Huston ην 1995ζε 250 νηθνγέλεηεο ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο, έδεημε φηη ην πεξηερφκελν ησλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη πην 

ζεκαληηθφ γηα ηελ αθαδεκατθή επηηπρία απ‟ φηη ν ρξφλνο ζέαζεο. πγθεθξηκέλα 

πξνέθπςε ζεηηθή ζπζρέηηζε γηα ηα παηδηά, κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ παξαθνινχζεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη γηα δηάβαζκα θαη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αληίζεηα ε παξαθνινχζεζε κε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, θηλνχκελσλ ζρεδίσλ θαη ςπραγσγηθψλ εθπνκπψλ ελειίθσλ είρε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην δηάβαζκα θαη ηελ ελαζρφιεζε κε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Όκσο ηα παηδηά ζπρλά “επηθνηλσλνχλ” κε ραξαθηήξεο ηεο 

ηειεφξαζεο θαζψο επίζεο κε ελήιηθεο ή άιια παηδηά πνπ ζπλ-παξαθνινπζνχλ έλα 

πξφγξακκα, ελψ ε ηαρχηεηα ηνπ ιφγνπ απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζεαηψλ γηα 

θαηαλφεζε ησλ κελπκάησλ. Γεληθφηεξα ε ηειεφξαζε δηεπξχλεη ηηο 

θνηλσληνγισζζηθέο εκπεηξίεο θαη ηελ θαηαλφεζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ιφγνπ. ε 

αληίζεζε κε παιαηφηεξεο αληηιήςεηο θαη κε ηελ εμέιημε ηνπ ίδηνπ ηνπ κέζνπ, νη 

ζεαηέο ζήκεξα δελ ζεσξνχληαη σο απινί δέθηεο, πνπ απνξξνθνχλ παζεηηθά ην 

πεξηερφκελν πνπ έξρεηαη απφ ηελ νζφλε αιιά εθαξκφδνπλ ελεξγεηηθά ηελ εκπεηξία 

θαη ηελ αληίιεςή ηνπο απ΄ απηφ πνπ παξαθνινπζνχλ (Singer & Singer, 1981). 

 

2.3 Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε (ΔΣ) 

Σν 1910 έγηλε ε εηζαγσγή ησλ ηαηληψλ σο εθπαηδεπηηθφ κέζν ζηα δεκφζηα ζρνιεία 

ηνπ Rochester ζηε Νέα Τφξθε. Με ηελ εθεχξεζε ηεο ηειεφξαζεο 

ζπζηεκαηνπνηήζεθε ε ρξεζηκνπνίεζε ηαηληψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σν ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε ζηηο ΗΠΑ εθθξάζηεθε λσξίο: νη εθπαηδεπηηθνί 

πξφβιεςαλ ηε δπλακηθή ηεο ηειεφξαζεο σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν θαη επηδίσμαλ ηε 

ζέζπηζε εθπαηδεπηηθψλ εθπνκπψλ απφ ην Κνγθξέζν. Σν 1934, ην θξαηηθφ 

Παλεπηζηήκην ηεο Iowa άξρηζε λα κεηαδίδεη κέζσ ηειεφξαζεο, εθπνκπέο καζεκάησλ 

ζρεηηθά κε ηε ζηνκαηηθή πγηεηλή θαη ηνπο αζηεξηζκνχο. Μεηά απφ πνιιέο 

πξνζπάζεηεο θαη δπζθνιίεο ιφγσ ηνπ κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ηεο, ε εθπαηδεπηηθή 

ηειεφξαζε ην 1967 έγηλε επίζεκα “δεκφζηα ηειεφξαζε” θαη πεξηιάκβαλε λέεο 

εμνπζηνδνηήζεηο πνηφηεηαο θαη πνηθηινκνξθίαο φπσο δηεπθξηλίδεηαη απφ ην Νόκν πεξί 

Γεκνζίσλ Δθπνκπώλ (Public Broadcasting Act) (Wikipedia, 2009). 

Η ΔΣ (educational television) ρξεζηκνπνηεί ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ηειεφξαζεο σο κέζνλ, αιιά κηιάεη κία δηαθνξεηηθή γιψζζα: κία 

γιψζζα πνπ ππεξεηεί ηε κάζεζε, πξνσζεί ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε 

ηνπ ζεαηή θαη φρη ηε βηνκεραλία ηεο επηθνηλσλίαο. To Βξεηαληθφ Open University 

θαζψο θαη πνιιά άιια αλνηθηά Παλεπηζηήκηα αμηνπνίεζαλ ζπζηεκαηηθά 

πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο ηειεφξαζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εμ απνζηάζεσο 
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δηδαζθαιίαο. Αξθεηέο κειέηεο (Auckland, 2000; Dubeck et al., 1988; Gorn et al., 

1976) δηεξεπλνχλ ηελ αμηνπνίεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ΔΣ σο κεραληζκνχ 

δηάρπζεο ηεο γλψζεο θαη σο πξνο ηε δηδαζθαιία δηαθφξσλ καζεκάησλ. χκθσλα κε 

ηνπο Singer & Singer (1981) νη καζεηέο Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ πνπ παξαθνινπζνχλ 

κηθξήο δηάξθεηαο ηαηλίεο ηεο ΔΣ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε ζπδεηήζεηο 

γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο γίλνληαη πην δεκηνπξγηθνί θαη βειηηψλνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο 

ζθέςε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θπξηφηεξε θξηηηθή πνπ γίλεηαη γηα ηε ρξήζε ηεο ΔΣ 

ζηε δηδαζθαιία είλαη φηη απνηειεί έλα παζεηηθφ εθπαηδεπηηθφ κέζν θαη δελ πξνσζεί 

ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ψζηε ε αμηνπνίεζε ησλ ηαηληψλ ηεο ζηελ 

ηάμε δελ έρεη κεγάιε επηηπρία (Salomon, 1994).  

ήκεξα ηα πξνγξάκκαηά ηεο ΔΣ δηαηίζεληαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο: εθπνκπήο, κε 

DVD ή δηαδηθηπαθά. ην ζρνιείν ν δάζθαινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ηα 

ηειενπηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα σο κειέηεο πεξίπησζεο (case studies) θαη λα 

πξνθαιέζεη αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κε απηά, κέζσ θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ 

πνπ πξνσζνχλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ (Βαζάια, 2001). Η 

αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαιιηεξγεί ηελ αηνκηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία, ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ κάζεζεο θαη έξεπλαο θαη ηε δηέγεξζε  ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπ, κε ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ο καζεηήο 

πξνζπαζψληαο λα επηιχζεη πξνβιήκαηα επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία, δηακνξθψλεη 

θείκελα, ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, αλαπηχζζεη εξεπλεηηθφ πλεχκα θαη 

δεμηφηεηεο θαη ηειηθά καζαίλεη πψο λα καζαίλεη. Δξεπλεηέο (Singer & Singer, 1998, 

Fisch, 2004) έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν θαζνδεγεηηθφο θαη 

δηεπθξηληζηηθφο ξφινο ηνπ ελήιηθα-εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηειεφξαζεο. Ο Fisch (2004) κάιηζηα 

πξνηείλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηζπκνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα πξνγξάκκαηά 

ηεο, λα αθνινπζνχλ ηηο εμήο δηαδηθαζίεο: 

 Πξνεηνηκαζία: παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ λα επηβεβαησζεί φηη 

απηφ αθνινπζεί ηνπο ζηφρνπο, θαζνξηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζθεληθνχ 

(παξαθνινχζεζε ζηελ ηάμε ή ζην ζπίηη νιφθιεξνπ ηνπ βίληεν ή ηκεκάησλ ηνπ), 

πξνζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ην πεξηερφκελν θαη ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ελδερφκελε εμαηνκίθεπζε θαη θαζνξηζκφο ζαθψλ καζεζηαθψλ απαηηήζεσλ θαη 

εξγαζίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

 πκκεηνρή: δηαθνπή ηεο ξνήο ηνπ βίληεν γηα επηζήκαλζε θξίζηκσλ ζεκάησλ, 

ππνβνιή εξσηήζεσλ θαη θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ ψζηε λα ζθεθζνχλ θξηηηθά 

ζρεηηθά κε απηφ πνπ ήδε παξαθνινχζεζαλ ή ππνζεηηθά ζρεηηθά κε απηφ πνπ 

πεξηκέλνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα. Υσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε 

κηθξέο νκάδεο γηα ζπδήηεζε ή θαηαγξαθή ησλ ζθέςεσλ ηνπο θαη κνίξαζκα ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ηελ επξχηεξε νκάδα. 

 χλδεζε: επηινγή θαη ζρεδηαζκφο επαθφινπζσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ λα 

ζπλδένπλ ην βίληεν κε ην επξχηεξν δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ θαζψο επίζεο κε 

εκπεηξίεο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν.  

Ωζηφζν ν ίδηνο εξεπλεηήο ηνλίδεη φηη “δελ ππάξρεη έλαο κνλαδηθφο ηξφπνο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ βίληεν ζην ζρνιείν, ε θαιχηεξε πξαθηηθή 

εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ θαη ησλ ζεκάησλ θαη απφ ην 

ζηπι ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ. ηηο κέξεο καο ησλ απμεκέλσλ δηδαθηηθψλ 

απαηηήζεσλ, ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ηνπ απζηεξνχ ΑΠ, ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ είλαη πνιχ πηζαλφηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλνλ εθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί 

αληηιεθζνχλ ηνλ ηξφπν πνπ ζπλδέεηαη κε ην ΑΠ ηεο ηάμεο” (Fisch, 2004). 
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2.3.1 Παξαγσγή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ 

Σν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πξνζζέηεη κία πξαγκαηηθή δηάζηαζε θαη απζεληηθφηεηα 

ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο δσληαλεχνληαο ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. Ωζηφζν 

αιιά “έλαο απφ ηνχο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ζηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία κηαο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο είλαη ε πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, παξά ε ίδηα ε 

ηερλνινγία” Fabos (2001). Η επηηπρήο εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία απαηηεί πςειή πνηφηεηα θαη αηζζεηηθή, άξηηα δνκή, 

ζχλδεζε κε ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ, πνηθηιία εηθφλσλ αιιά θαη ζσζηή 

ηζνξξνπία ιφγνπ-εηθφλαο, γξήγνξν ξπζκφ, ρηνχκνξ θαη ζηνηρεία πξαγκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο (contextualization) αθνχ ζχκθσλα κε ηε Βνζληάδνπ (2002), “νη 

άλζξσπνη καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο”. Γηα λα επηηεπρζνχλ απηέο νη παξάκεηξνη απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, κε 

ππεχζπλνπο επαγγεικαηίεο δεκηνπξγνχο θαη παξαγσγνχο πεξηερνκέλνπ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο (ζελάξην, γχξηζκα, κνληάδ) γηα λα δηακνξθψζνπλ κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν ηα λνήκαηα πνπ επηζπκνχλ λα απνθσδηθνπνηήζεη ν ζεαηήο ζχκθσλα 

κε ηηο δηθέο ηνπ νπηηθέο γσλίεο θαηαγξαθήο ηεο δξάζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο 

κηαο ηαηλίαο απνηειεί έλα ζπλερή δηάινγν κεηαμχ ελφο θαιά ηεθκεξησκέλνπ 

παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ θαη ηερλνινγίαο. Ο θαθφο θσηηζκφο, νη εηθφλεο πνπ ηξέκνπλ, 

ν ήρνο πνπ δχζθνια γίλεηαη θαηαλνεηφο θαη ην αζπλάξηεην κνληάξηζκα ησλ εηθφλσλ, 

πεξηζζφηεξν ζα απνπξνζαλαηνιίζεη απφ ην κήλπκα ηνπ πεξηερνκέλνπ παξά ζα 

ππνζηεξίμεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Η δπλαηφηεηα ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ζην 

δηαδίθηπν επαλαπξνζδηνξίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ κέζνπ: λέεο ζεκαληηθέο παξάκεηξνη 

απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο εθπαηδεπηηθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, φπσο 

δηαθνξεηηθή ζθελνζεηηθή πξνζέγγηζε, κηθξφηεξε ρξνληθή δηάξθεηα. 

 

2.3.2 Γηάζεζε   

Ο Rosenberg ην 2001 δήισλε φηη “ν θχξηνο ιφγνο πνπ ε ηειεφξαζε δελ 

ελζσκαηψζεθε απφ φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη απνπζίαδε ην βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηδαζθαιίαο, ε ηθαλφηεηα 

επηθνηλσλίαο κε ην καζεηή”, ελλνψληαο: 

 ηελ πξφζβαζε δει. ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πιηθνχ νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε,  

 ηελ επηινγή  δει. ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο πιηθνχ θαη΄απαίηεζε θαη  

 ηνλ έιεγρν δει. ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλάεη, λα ζηακαηάεη, λα δηαθφπηεη, λα 

παξαθάκπηεη θαη λα επαλαπξνβάιεη ην πιηθφ. 

Η ηαπσληθή εηαηξία ειεθηξνληθψλ JVC θπθινθφξεζε ηελ θαζέηα VHS (Video 

Home System) ζηελ Δπξψπε θαη Αζία ην 1975 θαη ζηηο ΗΠΑ ην 1976, πνπ επέηξεπε 

ζηνλ θαηαλαισηή ηελ εγγξαθή ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Μεηά απφ ζθιεξφ 

αληαγσληζκφ κε ην Betamax ηεο Sony θαη άιια format ηεο Philips θαη ηεο RCA, ην 

VHS ήηαλ ην format πνπ επηθξάηεζε ζηνλ θαηαλαισηή κεηά ην 1990 γηα πξνβνιή θαη 

βηληενζθφπεζε. πλεπψο ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

κεηαβάιιεηαη ζεακαηηθά κε ηελ επίδξαζε θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ αιιά θπξίσο 

ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηηο αξρέο ηνπ 1980. Με ηελ άξζε ηνπ κνλνπσιίνπ ησλ 

θξαηηθψλ ζηαζκψλ εθπνκπήο, ηελ εκθάληζε πιεζψξαο ηδησηηθψλ ζηαζκψλ, ηε 

δηαζεζηκφηεηα ρακεινχ θφζηνπο θαη πςειήο πνηφηεηαο εμνπιηζκνχ παξαγσγήο ζε 

κία επξχηεξε θνηλφηεηα εθηφο ησλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα 

εμνπιηζκνχ εγγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο βίληεν ζην πιαηχ θνηλφ, κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη πεξάζακε απφ ηελ “επνρή ηεο εθπνκπήο” ζηελ “επνρή ηνπ βίληεν”. 

ηελ “επνρή ηνπ βίληεν” ππάξρεη απηνλνκία ρξήζεο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ 
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φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ρξφλνπ. Με ηηο 

ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ζπζθεπέο εγγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο βίληεν, πνπ δηαζέηνπλ 

δπλαηφηεηεο ζχλζεηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ, “παγψκαηνο” εηθφλαο (pause), 

γξήγνξεο θαη αξγήο θίλεζεο θαη θπξίσο εληνπηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ, είλαη 

δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή πξνεπηζθφπεζε θαη πξνεηνηκαζία, ε επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ πιηθνχ θαη ε επέιηθηε ρξήζε ηνπ ζε κία ζρνιηθή ηάμε, π.ρ. ζηακαηψληαο 

ηε ξνή ηεο εηθφλαο θαη ζέηνληαο εξσηήζεηο ή ζπδεηψληαο.  

Η επειημία ηνπ βίληεν πξνθαλψο πνιιαπιαζηάδεη ηε δηδαθηηθή αμία ηνπ (Hellastat, 

2007), σζηφζν νη βηληενζήθεο απαηηνχλ ζπρλή ελεκέξσζε κε πνηνηηθά 

πηζηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ε νπνία ζπρλά είλαη δχζθνιε θαη δαπαλεξή λα 

επηηεπρζεί. ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία ε δηάζεζε πέξαζε κε κεγάιε ηαρχηεηα απφ 

ηελ “επνρή ηεο εθπνκπήο” ζηελ “επνρή ηνπ βίληεν” θαη πξφζθαηα ζηελ “επνρή ηνπ 

δηαδηθηύνπ”. Σα φξηα βέβαηα κεηαμχ ησλ ηξηψλ επνρψλ είλαη δπζδηάθξηηα εθφζνλ 

θακηά επνρή δελ έρεη θαηαξγεζεί εληειψο. ήκεξα κε ηελ αχμεζε ησλ επξπδσληθψλ 

ζπλδέζεσλ (κεγάιν εύξνο δώλεο, bandwidth) θαη ηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ 

ζπκπίεζεο είλαη εθηθηή ε δηάζεζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ κέζσ δηαδηθηχνπ ηελ 

επηζπκεηή ζηηγκή θαη απνηειεί κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε. Σν 

πιενλέθηεκα ηεο απηνλνκίαο ρξήζεο ηνπ πιηθνχ απφ ηελ “επνρή ηνπ βίληεν” 

δηαηεξείηαη ζηελ “επνρή ηνπ δηαδηθηύνπ”. Δπηπιένλ παξέρεηαη επειημία αιιά θαη 

επθνιία ζηε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ, ε νπνία κπνξεί λα θέξεη αλαηξνπή ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή.  

 

 

3. Σα Μέζα ξνήο θαη ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο  

3.1 Οξνινγία 

ηε δεκνθηιέζηεξε ππεξεζία ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνλ Παγθφζκην Ιζηφ, ππάξρεη πιήζνο 

δηθηπαθψλ ηφπσλ φπσο νη schooltube.com, teacherstv.com θαη schooltv.com, φπνπ 

εθπαηδεπηηθέο ηαηλίεο είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ λα επηιερζνχλ θαη λα 

κεηαθεξζνχλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (ΗΤ) ηνπο “θαη‟ απαίηεζε” (video on 

demand, βίληεν θαη΄ απαίηεζε). Απφ ηε ζηηγκή πνπ επηιέγεηαη έλα βίληεν μεθηλάεη κηα 

ξνή (streaming) δεδνκέλσλ απφ ηνλ ΗΤ-εμππεξεηεηή πξνο ηνλ ΗΤ-πειάηε θαη 

απαηηείηαη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα νινθιεξσζεί ε κεηάδνζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Η ιήςε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζπλερήο ή ζρεδφλ ζπλερήο. Με ηηο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, πξηλ νινθιεξσζεί αθφκα ε κεηάδνζε κπνξεί λα μεθηλήζεη ε 

αλαπαξαγσγή ηνπ βίληεν (streaming video, βίληεν ξνήο) φηαλ επαξθήο αξηζκφο 

δεδνκέλσλ έρεη κεηαθεξζεί απφ ην δίθηπν ξνήο ζε κία ελδηάκεζε κλήκε κε 

απνηέιεζκα ηελ αίζζεζε ηεο άκεζεο ιήςεο ηνπ αξρείνπ-βίληεν θαη ηεο ειάρηζηεο 

έσο κεδεληθήο αλακνλήο.  

Αθφκα κεξηθνί δηθηπαθνί ηφπνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε “λα 

θαηεβάζεη” (download) ην “βίληεν θαη΄ απαίηεζε” ζην δίζθν ηνπ ΗΤ ηνπ θαη λα ην 

αλαπαξάγεη φπνηε επηζπκεί. Σν θχξην πξφβιεκα απηήο ηεο δπλαηφηεηαο είλαη ε 

ππνρξεσηηθή αλακνλή κέρξηο φηνπ παξαιεθζεί νιφθιεξν ην βίληεν δηφηη κφλν ηφηε 

κπνξεί λα μεθηλήζεη ε απνθσδηθνπνίεζε θαη αλαπαξαγσγή ηνπ. Ο φξνο 

“θσδηθνπνίεζε” αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε ζπκπίεζε ηνπ αξρείνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη -

ελψ δελ είλαη απαξαίηεηε- γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή κεηάδνζή ηνπ. Η ζπκπίεζε 

ζηα ζπζηήκαηα ξνήο πνιπκέζσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα ηε κείσζε 

ηνπ απαηηνχκελνπ ξπζκνχ δεδνκέλσλ (data rate). ηελ νξνινγία “streaming media, 

κέζα ξνήο” ζπκπεξηιακβάλνληαη ην βίληεν θαη ν ήρνο. 
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3.2 Παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ βίληεν ζηε ζρνιηθή ηάμε 

Καηά ηε Βνζληάδνπ (2002) “ε κάζεζε ζην ζρνιείν απαηηεί ηελ πξνζνρή ησλ 

καζεηψλ, ηελ παξαηήξεζε, ηελ απνκλεκφλεπζε, ηελ θαηαλφεζε, ηνλ νξηζκφ ζηφρσλ 

θαη ηελ αλάιεςε επζχλεο γηα ηελ ίδηα ηε κάζεζή ηνπο. Απηέο νη γλσζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη δπλαηέο ρσξίο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη εκπινθή ηνπ 

καζεηή. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα είλαη ελεξγνί ζηελ 

ηάμε θαη λα ζέηνπλ ζηφρνπο αμηνπνηψληαο ηε θπζηθή ηνπο δηάζεζε γηα δηεξεχλεζε, 

θαηαλφεζε λέσλ πξαγκάησλ θαη κάζεζε”. ε κηα ζρνιηθή ηάμε φπνπ ππάξρεη κφλν 

κία νζφλε ή κεράλεκα πξνβνιήο, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν 

ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο θαη φινη νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ην ίδην βίληεν. Όηαλ ζηελ 

αίζνπζα ππάξρνπλ ΗΤ, ν έιεγρνο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο εμαηνκηθεχεηαη. Κάζε 

καζεηήο κπνξεί λα εξγάδεηαη ελεξγά ζηνλ αηνκηθφ ΗΤ ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ 

επίπεδν θαη ην δηθφ ηνπ ξπζκφ, αληί λα αθνχεη παζεηηθά ηελ νκαδηθή δηδαζθαιία. ε 

κηα ηέηνηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ν εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ 

καζεηή ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα νηθνδνκήζεη λέα γλψζε. 

Καηά ηνλ Ληνλαξάθε (1999), ε εθπαηδεπηηθή ηαηλία θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε θαη 

αληαπνθξηλφκελε ζηηο αλάγθεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη κηα 

ζεηξά απφ κεραληζκνχο κάζεζεο θαη λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν. πγθεθξηκέλα, πξνζθέξεη δσληαλφ ιφγν κε εηθφλα θαη ήρν, δξακαηνπνηεί 

ηζηνξίεο, απνηειεί επράξηζην, εχρξεζην, ειθπζηηθφ εξγαιείν, δεκηνπξγεί εληππψζεηο 

πνπ είλαη δχζθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ην έληππν πιηθφ θαη βνεζάεη ζε ζέκαηα 

δξαζηεξηνηήησλ θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ. Η παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ βίληεν ζηε ζρνιηθή ηάμε ζηεξίδεηαη ζε αξρέο θαη πξφηππα ηεο 

θνηλσληθό-επνηθνδνκεηηθήο (Jonassen, 1991, Salomon et al., 1991, Vygotsky 1978), 

θαη θξηηηθό-θνηλσληθήο πξνζέγγηζεο (Edmonson et al., 1993, Taylor, 1996). χκθσλα 

κε ηελ πξψηε, δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ θνηλσληθή θχζε ηεο κάζεζεο θαη ζην 

ζπγθείκελν πιαίζην ζην νπνίν απηή ζπληειείηαη (Jonassen 1991ab, Perkins 1991 ab).  

Η γλψζε δνκείηαη απφ ηνλ καζεηή πάλσ ζηελ δηαλνεηηθή θαη πξαθηηθή 

δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο είλαη ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο 

επηδηψθνληαο ηερληθέο θαη δεκηνπξγηθέο ιχζεηο, είλαη δέθηεο θαη “δηεξκελείο” πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηέο ηηο 

δηαλνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη καζεηέο νηθνδνκνχλ κηα εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε 

ηεο γλψζεο, κηα πξνζσπηθή εξκελεία ηεο εκπεηξίαο. Tα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο 

κεηαηξέπνληαη ζε γλψζε θαηά ηε κάζεζε θαη επηπξνζζέησο ν καζεηήο ζα ηδηνπνηεζεί 

ην πεξηερφκελν θαη ζα ην αλαδεκηνπξγήζεη ζε κηα λέα αλαπαξάζηαζε πνπ είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Η κάζεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη 

κέζσ κηαο ελεξγήο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ νπνία ε έλλνηα αλαπηχζζεηαη ζηεξηδφκελε 

ζηελ εκπεηξία (Φξαγθάθε, 2008). Ο θξηηηθόο επνηθνδνκηζκόο επηπξφζζεηα, 

επεθηείλεηαη ζην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν νηθνδνκείηαη ε γλψζε. Σα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο βαζίδνληαη ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ εξκελεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, ζηηο λνεηηθέο 

δνκέο θαη ζηηο πεπνηζήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο γηα λα 

εξκελεχζνπλ αληηθείκελα θαη γεγνλφηα (Cooper 1993, Edmonson & Novac 1993, 

Jonassen 1991g). Η παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπ βίληεν σο γλσζηηθό (cognitive), 

πνιηηηζκηθό (cultural) θαη ρεηξαθεηηθό (emancipatory) εξγαιείν επηηξέπεη ηε γλσζηηθή 

επεμεξγαζία θαη ηελ θαηαζθεπή ελλνηψλ, ελεξγνπνηεί ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή 

ζθέςε θαη πξνσζεί ηε κάζεζε ζε δεμηφηεηεο θαη καζεζηαθά πξντφληα αλψηεξσλ 

επηπέδσλ κάζεζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2005, Fragkaki et al., 2006). Οη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελεξγεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζσ νκαδνζπλεξγαηηθψλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (κέζνδνο ζρεδίσλ εξγαζίαο-project method, κέζνδνο επίιπζεο 
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πξνβιήκαηνο-problem solving method θ.ά.), ζπλδένληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ην βίληεν κε ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ηνπο εκπεηξία αιιά θαη κε 

επξχηεξα θνηλσληθά δεηήκαηα. πιιέγνπλ πιεξνθνξίεο, μεθηλψληαο απφ ην 1
ν
 

επίπεδν κάζεζεο (Πιεξνθνξηαθή Μάζεζε), νξγαλψλνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο, θηάλνληαο 

ζην 2
ν
 επίπεδν κάζεζεο (Οξγαλσηηθή Μάζεζε), ηα αλαιχνπλ θαηαθηψληαο ην 3

ν
 

επίπεδν κάζεζεο (Αλαιπηηθή Μάζεζε) αιιά θαη ηα ππεξβαίλνπλ πξνβαίλνληαο ζην 4
ν
 

θαη πςειφηεξν επίπεδν ηεο Παξαγσγηθήο Μάζεζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2005, Fragkaki 

et al., 2006).  

Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε (collaborative learning) πξνηείλεη ηελ εξγαζία, φπνπ νη 

καζεηέο εξγάδνληαη θαηά νκάδεο δει. έλαλ ηξφπν επαθήο κε ηνπο ζπκκαζεηέο, πνπ 

ζέβεηαη θαη ηνλίδεη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε κέινπο ηεο 

νκάδαο. Η πξνυπφζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη ε χπαξμε ζεηηθνχ νκνθψλνπ 

πλεχκαηνο απφ ηα κέιε νκάδαο, ζε αληίζεζε κε ην αληαγσληζηηθφ, πλεχκα φπνπ ηα 

άηνκα πξνζπαζνχλ λα δηαθξηζνχλ απφ ηα άιια κέιε. χκθσλα κε ηνλ ςπρνιφγν Lev 

Vygotsky, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ ηα παηδηά είλαη ε εζσηεξίθεπζε 

δξαζηεξηνηήησλ, ζπλεζεηψλ, ιεμηινγίνπ θαη ηδεψλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζηελ 

νπνία κεγαιψλνπλ ζπλεπψο ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη ε θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα κέζα απφ ηελ νπνία ζπληειείηαη ε κάζεζε. Η δεκηνπξγία κηαο 

παξαγσγηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο αηκφζθαηξαο απνηειεί νπζηαζηηθφ θεθάιαην ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Η θνηλσληθή ζπλεξγαζία κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ ππφ ηνλ φξν φηη ηα είδε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ελζαξξχλνληαη 

ζπκβάιινπλ ζηε κάζεζε (Βνζληάδνπ, 2002). Οη αξρέο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ 

επνηθνδνκηζκνχ ηνπ Vygotsky εμάιινπ απνηεινχλ ζήκεξα βαζηθέο παηδαγσγηθέο θαη 

δηδαθηηθέο αξρέο ζην Γ.Δ.Π.Π. πνπ ζπληζηά ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ ψζηε λα εθαξκνζηνχλ ζχγρξνλεο 

δηδαθηηθέο κέζνδνη ζην ειιεληθφ ζρνιείν. 

 

3.3 Δηθνληθό πεξηβάιινλ κάζεζεο 

Σν Γηεζλέο Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ηεο Unesco (Βνζληάδνπ, 2002) πξνηείλεη ηξεηο 

αξρέο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα 

ζρεδηάδνπλ ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ: πεξηβάιινληα 

κάζεζεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα καζαίλνπλ ελεξγεηηθά, λα ζπλεξγάδνληαη 

κε άιινπο καζεηέο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα.  

Σα “εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο” ζηεξηδφκελα ζε πεγέο ςεθηαθνχ 

νπηηθναθνπζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχζζνπλ, λα απνζεθεχνπλ θαη λα κνηξάδνληαη εθπαηδεπηηθά 

ζελάξηα κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. “Δθπαηδεπηηθό ζελάξην” ή “εθπαηδεπηηθή 

αθνινπζία” ζεσξείηαη κηα αιιεινπρία καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά γηα ηελ επίηεπμε θαζνξηζκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

Απνηειεί ζπλδπαζκφ ησλ εμήο ζπληειεζηψλ: α) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ζρεηηθά κε ηνλ καζεζηαθφ ζηφρν, β) ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο, γ) ηνπ ξφινπ ησλ 

δαζθάισλ/καζεηψλ θαη δ) ησλ εξγαιείσλ, δπλαηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο (Phoebe Pedagogic planner, 2009). 

 

3.3.1 Δλζσκάησζε 

Με ην δηαδίθηπν εθηφο ηεο επθνιφηεξεο δηαλνκήο ηνπ πεξηερνκέλνπ, πξνζηίζεηαη κία 

αθφκε δπλαηφηεηα ζηε ρξήζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ βίληεν ζηελ ηάμε, ε 

“ελζσκάησζε” (integration) (Thornhill, Asensio and Young, 2002). Η ελζσκάησζε 

ζηεξίδεηαη ζηε ζχλδεζε ηνπ βίληεν κε άιιν πιηθφ φπσο παξνπζηάζεηο,  
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ππνζηεξηθηηθά θείκελα θαη άξζξα, πίλαθεο, νκάδεο ζπδεηήζεσλ (discussion groups), 

εθαξκνγψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ (π.ρ. blogs, wikis), ζπλδέζκνπο (links) ζε πεγέο 

πιεξνθφξεζεο, ηεζη απηναμηνιφγεζεο, εξσηεκαηνιφγηα γλψζεσλ (quizzes) πνπ 

ζπλδένληαη γλσζηηθά (δηδαθηηθά θαη ελλνηνινγηθά) κε ην αληηθείκελν ηνπ βίληεν. Σν 

βίληεν ξνήο καδί κε ην ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απνηειεί έλα “εηθνληθό 

πεξηβάιινλ κάζεζεο” (virtual learning environment) θαη ε δηαζχλδεζε ηνπ κε άιια 

κέζα επεθηείλεη ηηο πηζαλέο ρξήζεηο ηνπ θαη ην κεηαηξέπεη ζε έλα αιιειεπηδξαζηηθφ 

κέζν (Ισαλλίδεο, Γαξπθαιιίδνπ, 2005). Αθφκε ην βίληεν κπνξεί λα απνηειέζεη 

καζεζηαθό αληηθείκελν (learning object) θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζε άιια 

πεξηβάιινληα. Η “ελζσκάησζε” πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαηλνηφκσλ 

καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ θαη ηξφπσλ αιιειεπίδξαζεο κε ην κέζν. Δπηπιένλ, ζπκπλέεη 

κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνηείλεη ν Fish (2004) ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ βίληεν ζηελ ηάμε –φπσο αλαθέξζεθαλ ζην δεχηεξν θεθάιαην, δηεπθνιχλνληαο 

ηελ πξψηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη εληζρχνληαο ηε δεχηεξε θαη ηξίηε θάζε ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ζχλδεζεο κε ην επξχηεξν δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ.  

 

3.3.2 Αιιειεπίδξαζε 

χκθσλα κε ηνλ Rieber (1990) ε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ηαηληψλ ζπληζηάηαη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ αιιειεπηδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα απνθεχγεηαη ε παζεηηθή 

παξαθνινχζεζε. Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα, ζεσξνχληαη ρξήζηκεο ζηελ πξαγκαηηθή δσή θαη 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο (Βνζληάδνπ, 2002). χκθσλα κε ηνλ Ληνλαξάθε 

(2001) “νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη αζθήζεηο, ζε αλαινγία αζθαιψο θαη κε ην εχξνο 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη κε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πιηθνχ, 

ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζε κηα δηαξθή αιιειεπίδξαζε καζεηή-δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη 

λα ηνλ νδεγνχλ δεκηνπξγηθά ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Οη παξαθάησ ηχπνη 

δξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο γηα κηα επέιηθηε θαη ακθίδξνκε ζρέζε: 

α) αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ β) αλαδήηεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ γ) εθαξκνγήο δ) θξηηηθήο ζθέςεο ε) επαιήζεπζεο θαη 

απηναμηνιφγεζεο”.  

Δθαξκφδνληαο “εθπαηδεπηηθά ζελάξηα” πνπ βαζίδνληαη ζε αληίζηνηρεο ηαηλίεο, 

πηνζεηνχληαη “απζεληηθέο” καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, εληαγκέλεο ζε δηαδηθαζίεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ψζηε λα γεθπξψλεηαη ην ράζκα 

πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλσλία. Ο καζεηήο ζηελ επνρή ηνπ 

δηαδηθηύνπ έρεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ ψζηε λα 

είλαη επηηξεπηή φρη κφλν ε επηινγή αιιά θαη ε δηακφξθσζή ηνπ. Η ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία ζεκαηνδνηεί ηε δηαθνξά θαη ραξαθηεξίδεη ηε λέα επνρή, κεηαηξέπνληαο 

ηελ επηθνηλσλία απφ ηε κνξθή “έλαο-πξνο-πνιινύο” (επνρή ηεο εθπνκπήο) ζε 

εμαηνκηθεπκέλε ηεο κνξθήο “έλαο-πξνο-έλα”.  

 

 

3.4 Σν παξόλ θαη ε πξννπηηθή ησλ κέζσλ ξνήο  

Η δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο απνζεθεπκέλσλ αξρείσλ βίληεν “on demand” ή 

κεηάδνζεο βίληεν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (video-streaming) πξνζθέξεη λέεο πξννπηηθέο 

γηα ηελ έληαμε ηνπ βίληεν ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Ωζηφζν θαηά 

ηνπο Ioannidis et al. (2005), “ε ρξήζε “κέζσλ” απφ ην δηαδίθηπν δελ πξέπεη λα 

ζεσξείηαη κηα κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν θαη 

θφπν θαη κάιηζηα ζήκεξα ζην μεθίλεκά ηεο, είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή. Σφζν ν 

εθπαηδεπηηθφο φζν θαη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν 

ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη λα αλαθαιχςνπλ κεζφδνπο γηα λα αμηνπνηήζνπλ βέιηηζηα, ηα 
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λέα κέζα”. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ελφο βίληεν ζηε ηάμε: θαηαξρήλ λα αλαδεηήζεη ην βίληεν ή ην κέζν πνπ ρξεηάδεηαη ζε 

κία ή πεξηζζφηεξεο βηβιηνζήθεο, θαηφπηλ λα ην δεη πξνζεθηηθά θαη κε θξηηηθφ πλεχκα 

γηα λα απνθαζίζεη πνηά ηκήκαηα δελ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη λα 

επηιέμεη ηα ηκήκαηα πνπ ζα αμηνπνηήζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε, αλ δηαζέηεη ή φρη 

ζπλνδεπηηθφ πιηθφ θαη ηέινο λα εηνηκάζεη ζεκεηψζεηο θαη θχιια εξγαζίαο. Δλ 

θαηαθιείδη πξέπεη λα εμνηθεησζεί θαη απνθηήζεη επίγλσζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ 

κέζσλ, ηφζν ζηνλ ζρεδηαζκφ φζν θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε. Η ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επέθηαζε ηνπ 

πιηθνχ ησλ βηληενζεθψλ θαη ε δηακνίξαζε ηνπ πιηθνχ πνπ δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη 

απνηειεί θίλεηξν θαη πξνζθέξεη πξνζηηζέκελε αμία. Σα “κέζα ξνήο” πξνζθέξνπλ 

επειημία ζηε δηδαζθαιία, εμππεξεηψληαο δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη εθαξκφδνληαο 

πνηθηιία κεζφδσλ (πρ. project method, problem solving method), παξέρνληαο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα αθφκα θαη λα δηαθφςεη ηε ξνή ηνπ “κέζνπ” θαη λα 

ζπλερίζεη κε άιιεο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Απνηεινχλ αθφκε έλαλ 

εχθνιν ηξφπν γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν ιφγσ εμνηθείσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ρξήζε ηνπ παξαδνζηαθνχ βίληεν ζηε δηδαζθαιία. χκθσλα κε 

ηνλ Ισαλλίδε (2005) “ηψξα είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

streaming media on demand (κέζσλ ξνήο θαη‟ απαίηεζε) ζηελ ηάμε”.  

Η αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ ξνήο ζηελ εθπαίδεπζε αληηκεησπίδεη αξθεηέο δπζθνιίεο. 

Σα δηαζέζηκα αμηφινγα εθπαηδεπηηθά κέζα ζην δηαδίθηπν, ζηα νπνία ν ρξήζηεο έρεη 

εχθνιε θαη δσξεάλ πξφζβαζε είλαη πεξηνξηζκέλα. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία 

λένπ αμηφινγνπ, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απαηηεί πξφζζεηε έξεπλα θαη ρξφλν γηα ηελ 

φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ λένπ ηξφπνπ δηάζεζεο. Η κεηάθξαζε ελφο 

θεηκέλνπ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κε ραζεί ε εθπαηδεπηηθή πιεξνθνξία απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλνπο κεηαθξαζηέο ζην αληηθείκελν. Σα λνκηθά ζέκαηα γχξσ απφ ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ δεκηνπξγψλ είλαη αλνηθηά. Με πνηνχο ηξφπνπο κπνξνχλ 

θάπνηνη νξγαληζκνί λα εμαζθαιίζνπλ ζπλερή ή πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο 

θαη ρξήζεο εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ γηα φια ηα ζρνιεία απφ αμηφινγνπο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο; Οη κειινληηθέο ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ ξνήο ζηελ 

ηάμε πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηηο εμήο θαηεπζχλζεηο: 

 Άκεζε παξάδνζε ηνπ κέζνπ θαη‟ απαίηεζε ιφγσ αχμεζεο ηνπ εχξνπο δψλεο 

 Η αλαδήηεζε ελφο κέζνπ κπνξεί λα γίλεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν αλαηξέρνληαο 

ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν. Απηή ε δηαδηθαζία ελεξγνπνηεί ηνλ 

καζεηή, ν νπνίνο δελ είλαη πιένλ παζεηηθφο δέθηεο πιεξνθνξηψλ αιιά 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ αλαδήηεζε ηεο λέαο γλψζεο. 

 Γηάζεζε ησλ κέζσλ κε επηινγή γιψζζαο, κεηαγισηηηζκέλα ή ππνηηηιηζκέλα - 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ Δπξψπε ζήκεξα.  

 Παξνρή ζπλνδεπηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ 

 Δπίιπζε ηνπ ζέκαηνο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

4. Μειέηε πεξίπησζεο: ε Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεόξαζεο 

4.1 ηόρνη θαη δξαζηεξηόηεηεο 
H Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεόξαζεο (ΓΔΣ) ηδξχζεθε ην 1977 θαη απνηειεί 

θαηλνηφκν θνξέα ηνπ ΤΠΓΒΜΘ (Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ) πνπ ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

καζεηψλ, ζηελ επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε. Σα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

αλαπηχζζεη ππνζηεξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη επξχηεξα ζηε ιατθή επηκφξθσζε, ηε 
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ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, ηε δηα βίνπ κάζεζε. Πξνβάιιεη ηηο παξαγσγέο ηεο κέζα 

απφ ην αλνηθηφ θχθισκα ηεο δεκφζηαο ηειεφξαζεο (ΔΣ1) θαη ηνπ δνξπθνξηθνχ 

πξνγξάκκαηνο (ΔRT world) θαιχπηνληαο θαη ηνλ Απφδεκν Διιεληζκφ. Ο ζρεδηαζκφο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηε ΓΔΣ, ε παξαγσγή θαη αγνξά εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γίλεηαη 

κε βάζε ηηο αλάγθεο ππνζηήξημεο ησλ ΑΠ, ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο αλάγθεο πξνβνιήο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ηνπ 

Τπ.Παηδείαο (Παπαδεκεηξίνπ, 2007). 

 

4.2 πκπεξάζκαηα έξεπλαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

χκθσλα κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα ηεο εηαηξίαο Hellastat ζε 802 εθπαηδεπηηθνχο 

Πξσηνβάζκηαο (47,7%) θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (52,3%) ζρεηηθά κε ηε 

ΓΔΣ, πνπ έγηλε ην θζηλφπσξν ηνπ 2007 πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

Γηαλνκή - Γηάζεζε: Η δψλε πξνβνιήο ησλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ δελ 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ σξψλ θαη δσλψλ 

πξνβνιήο πνπ δελ δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε απφ ην ζρνιείν ή ην ζπίηη. Σν 43% 

γλσξίδεη γηα ηελ ΓΔΣ, ην 25% δειψλεη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη θάπνην πξφγξακκα 

ηεο θαη ην 5% πσο ην έρεη δεη καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζην ζρνιείν. Γηα ηε 

δηαδηθαζία δηαλνκήο,  απνζηνιήο πιηθνχ ζηα ζρνιεία, κφλν ην 8% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν. 

Υξήζε - Δκπεηξία: Σν 33,7% δειψλεη φηη ππάξρεη πιηθφ ηεο ΓΔΣ ζην ζρνιείν 

ηνπο θαη ην 20% δειψλεη φηη ην έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ ηάμε, ελψ ην 79% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πξνγξάκκαηα ηεο ΓΔΣ ζηελ ηάμε.  

Τιηθφ: Οη εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ παξάγεη 

ε ΓΔΣ θαη ηα αμηνινγνχλ ζεηηθά.  

Θεκαηνινγία: Η πνηθηιία ησλ ζεκάησλ θαίλεηαη λα κελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (55,4% δειψλεη πσο δελ επαξθεί). 

Τιηθνηερληθή Τπνδνκή: Η πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηα ζρνιεία 

γηα ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαίλεηαη λα είλαη αλεπαξθήο.  

 

4.3 Πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηεο ΔΣ  

Η πνηνηηθή θαη ε πνζνηηθή έξεπλα ηεο Hellastat νδήγεζε ζ΄ έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ 

γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηφζν ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΓΔΣ φζν θαη ηεο 

ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη πξνηάζεηο απηέο ζπλνςίδνληαη:  

 Δπειημία ζην ΑΠ γηα ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ. 

 Αλάπηπμε δηθηπαθνχ ηφπνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα: 

 αλαδήηεζεο κε ρξήζε κεηαδεδνκέλσλ θαη δηάζεζεο ηνπ θαηάιιεια 

ηαμηλνκεκέλνπ πιηθνχ 

 αλάπηπμεο θαη δηάζεζεο επαλαρξεζηκνπνηήζηκνπ πιηθνχ θαη  

 αλάπηπμεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη  ΔΣ.  

 Αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθνχ ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ γηα θάζε εθπνκπή.  

 πλερήο παξαγσγή, αλαλέσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ πιηθνχ, κε παξάιιειε 

αλάπηπμε ηεο ζεκαηνινγίαο. Η παξαγσγή πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηεί ηε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία θνξέσλ φπσο Παλεπηζηεκίσλ, Μνπζείσλ 

θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ. 

 Παξαγσγή πξνγξακκάησλ κηθξήο δηάξθεηαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο κηαο δηδαθηηθήο ψξαο.  

 Αμηνπνίεζε ππαξρνπζψλ δνκψλ, φπσο δηαχισλ ή θνηλνηήησλ επηθνηλσλίαο πνπ 

ήδε πθίζηαληαη, πεγψλ θαη θνξέσλ, πρ. ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπ (ΠΓ). 

 πλέρηζε ηεο πξνβνιήο ηνπο πξνγξάκκαηνο ηεο ΔΣ κέζσ ηεο ΔΡΣ κε 

δηεχξπλζε ησλ σξψλ πξνβνιήο ηνπ θαη ζπρλή επαλάιεςε ησλ εθπνκπψλ. 
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4.4 Η εθπαηδεπηηθή ηειεόξαζε “θαη΄ απαίηεζε” 

Η ΓΔΣ αμηνινγείηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα σο “έλαο θνξέαο κε θχξνο, πνπ 

εκπλέεη εκπηζηνζχλε”. Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πην πάλσ έξεπλαο είλαη εκθαλήο ν 

πξνβιεκαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαζνξηζκέλεο ψξαο 

κεηάδνζεο ησλ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ θαη ζπλεπψο ηελ πηζαλή αζπκβαηφηεηα κε ηε 

ξνή ηνπ ΑΠ ζην ζρνιείν. Σν δηαδίθηπν φκσο αλαηξέπεη ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ θαη ηε 

ζπλεπαγφκελε δπζθνιία ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζήο ησλ εθπνκπψλ. ην πιαίζην 

ηεο ζχγθιηζεο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ κέζσλ ε ΓΔΣ αλέπηπμε ηε δπλακηθή ελίζρπζεο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Έηζη ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2007, μεθίλεζε ε δηάζεζε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ηεο ΔΣ κε 

κνξθή ηαηληψλ “θαη΄ απαίηεζε” κέζσ ηεο ππεξεζίαο βίληεν ηνπ ΠΓ 

(www.sch.gr/vod). Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 ιεηηνχξγεζε ν δηθηπαθφο ηφπνο 

http://www.edutv.gr ηεο ΓΔΣ, ν νπνίνο ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε απφ ηε 

ζπλεξγαζία ησλ ΓΔΣ θαη Γ/λζεο Λεηηνπξγηθψλ Τπνδνκψλ θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ 

ηνπ ΤΠΓΒΜΘ. Έρνπλ ςεθηνπνηεζεί θαη θσδηθνπνηεζεί 300 πξνγξάκκαηα σε πςειή 

πνηφηεηα εηθφλαο θαη ήρνπ κε ηα αληίζηνηρα κεηαδεδνκέλα ηνπο θαη είλαη δηαζέζηκα 

σο “βίληεν ξνήο” ή “βίληεν θαη‟ απαίηεζε”, παξέρνληαο κηα δηαδηθηπαθή βηληενζήθε 

θαη θαηαξγψληαο ηνπο ππάξρνληεο ρσξνρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ηειενπηηθήο 

κεηάδνζεο (Παπαδεκεηξίνπ, 2007).  

Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 ε ΓΔΣ κπαίλεη ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη ζπλδέεηαη 

νξγαληθά κε ηνπο λένπο αλζξψπνπο θαη ηηο θνηλφηεηέο ηνπο. Αλαγλσξίδεη φηη ε γλψζε 

είλαη κηα δηαδηθαζία ζε δηαξθή εμέιημε θαη ζέιεη λα γίλεη κέξνο θαη θαηαιχηεο απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο: κεηαζρεκαηίδεηαη ζε κηα multimedia πιαηθφξκα, ζπλδεδεκέλε κε 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη πξνζθέξεη ζηνπο 

καζεηέο θαη ηηο νκάδεο ηνπο, ζε δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο ηα εξγαιεία θαη ην 

πεξηβάιινλ γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα δηθά ηνπο multimedia 

projects. Αλαιακβάλνληαο ελεξγφ ξφιν ζηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ καζεηή 

δεκηνπξγφ, εξεπλεηή, πνιίηε ηνπ θφζκνπ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νπηηθναθνπζηηθήο παηδείαο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα λα 

δεκηνπξγήζεη πεξηερφκελν (User Generated Video, User Generated Content) 

αμηνπνηψληαο ηα πξνζθεξφκελα εθπαηδεπηηθά βίληεν. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ηα 

επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ (re-use), λα ζρεδηάζνπλ θαη λα “αλεβάζνπλ” ηα δηθά ηνπο 

βίληεν, λα ηα κνηξαζηνχλ (share) θαη αμηνινγήζνπλ (Σζαθαξέζηνπ, 2010) κέζσ ηεο 

λέαο πιαηθφξκαο www.i-create.gr (Μάξηηνο, 2011). 

 

  
ρήκα 1: Ο δηθηπαθόο ηόπνο ηεο Γηεύζπλζεο Δθπαηδεπηηθήο 

Ραδηνηειεόξαζεο 

 

 

ρήκα 2: Η πξνζέγγηζε «ΔduTubePlus» 
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5. Μειέηε πεξίπησζεο: ε ππεξεζία EduTubePlus 

ην πιαίζην ηεο ππνζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ επνρή ηνπ δηαδηθηχνπ, 

ε ΓΔΣ ζπκκεηείρε ζην έξγν “EduTubePlus: A European curriculum related video 

library and hybrid e-services for the pedagogical exploitation video in class”, πνπ 

απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο πνιχγισζζεο, δηαδηθηπαθήο 

ππεξεζίαο γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ βίληεν ζηα Δπξσπατθά 

ζρνιεία (http://www.edutubeplus.info). Σν έξγν αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο eContentPlus, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο 

ρξεζηηθφηεηαο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ Δπξψπε.   

Η ππεξεζία EduTubePlus πεξηιακβάλεη κία δηαδηθηπαθή βηληενζήθε κε 5500 

βίληεν κηθξήο δηάξθεηαο (βίληεν-θιηπ), πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 

εθπαηδεπηηθέο ηειενξάζεηο θαη θαηαμησκέλνπο Δπξσπαίνπο παξαγσγνχο 

εθπαηδεπηηθψλ βίληεν καδί κε εξγαιεία, πιηθφ εθπαίδεπζεο θαη πξνηάζεηο 

παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε σο εξγαιείν ελεξγεηηθήο κάζεζεο. 

Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα αλαδεηνχλ απνδνηηθά 

πιηθφ κε έλλνηεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηε γιψζζα ηνπο, αιιά θαη λα 

εκπινπηίδνπλ ηε βηληενζήθε κε δηθά ηνπο βίληεν-θιηπ, λα ζρεδηάδνπλ, αλαπηχζζνπλ 

θαη κνηξάδνληαη εθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη δηαδξαζηηθά καζήκαηα πνπ αμηνπνηνχλ 

βίληεν, λα κεηαθξάδνπλ θαη πξνζαξκφδνπλ πιηθφ άιισλ.  

Η Δπξσπατθή πνιχγισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή βηληενζήθε ηνπ EduTubePlus 

δεκηνπξγήζεθε επηιέγνληαο απνζπάζκαηα “καζεζηαθά πςειήο ππθλφηεηαο” απφ ηα 

επαγγεικαηηθήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθά βίληεν πνπ παξέρνπλ νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε κηα θαιά νξηζκέλε ζηξαηεγηθή επηινγήο γηα ρξήζε ζηε ζρνιηθή ηάμε. Η 

ζηξαηεγηθή επηινγήο ηνπ εζηηάδεη ζε δνκηθά, παηδαγσγηθά, πνηνηηθά θαη ηερληθά 

θξηηήξηα. χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ (Cruse 2006, Reiter et al., 

2006, Ioannidis et al., 2005, Shephard, 2003), ηα κηθξήο δηάξθεηαο θιηπ “καζεζηαθά 

πςειήο ππθλόηεηαο” κεγηζηνπνηνχλ ηε ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ, δηεπθνιχλνπλ ηελ 

έληαμή ησλ βίληεν ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ κε βέιηηζηα απνηειέζκαηα 

ηφζν ζε γλσζηηθφ φζν θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, “ελζσκαηψλνληαη” εχθνια 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη επηπιένλ απνηξέπνπλ ηελ “ηειενπηηθή 

παξαθνινχζεζε” (Denning, no date). Με ηνλ νξηζκφ ελφο παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ έληαμε βίληεν ζηελ ηάμε σο εξγαιείν ελεξγεηηθήο κάζεζεο, 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, 

απνζεθεχνπλ θαη κνηξάδνληαη εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, ρξεζηκνπνηψληαο πιηθφ ηεο 

βηληενζήθεο, αιιά θαη λα αλαδνκνχλ θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ζηηο δηθέο ηνπο 

καζεζηαθέο αλάγθεο, εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ηξίησλ. 

Η πιαηθφξκα video-on-demand ηεο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο lesite.tv ηνπ 

Γαιιηθνχ θαλαιηνχ France5 επεθηάζεθε γηα λα ππνζηεξίμεη θφξησζε θαη 

επεμεξγαζία βίληεν-θιηπ ρξεζηψλ θαη πξνζαξκφζηεθε γηα λα πξνζθέξεη πνιχγισζζν 

πεξηβάιινλ πινήγεζεο θαη απνδνηηθή αλαδήηεζε πιηθνχ κε ρξήζε κηαο νληνινγίαο 

ελλνηψλ ησλ Δπξσπατθψλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Με ηε δηαζχλδεζε ηεο 

ππεξεζίαο EduTubePlus κε έλα ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθνύ Πεξηερνκέλνπ 

(LCMS), δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

νξγαλψζνπλ δηαδξαζηηθά καζήκαηα, ζπλδπάδνληαο ηα βίληεν κε φινπο ηνπο ηχπνπο 

καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ (εηθφλεο, θείκελα, πξνζνκνηψζεηο). Η δπλαηφηεηα 

απηφκαηεο κεηάθξαζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ελδπλακψλεη 

ηελ ππεξεζία θαη επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζή ηεο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Η 
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EduTubePlus βαζίδεηαη ζηελ επέθηαζε, πξνζαξκνγή θαη νινθιήξσζε ςεθηαθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ βίληεν, πθηζηάκελσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, ψξηκσλ ηερλνινγηθψλ 

ιχζεσλ, ηεθκεξησκέλσλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη 

ζα είλαη δηαζέζηκε ζηα ζρνιεία κέζα απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

http://www.edutubeplus.eu. Η έλσζε θνξέσλ πνπ πινπνηεί ην έξγν απνηειείηαη απφ: 

ΔΑ.ΙΣΤ (GR), France5/Lesite.tv (FR), ΤΠΓΒΜΘ/Δθπ. Ραδηνηειεόξαζε (GR), UNED 

(ES), Companhia de Ideias Anonimas (PT), RAI Radiotelevisione Italiana (IT), 

EDUCATION HIGHWAY (AT), EduCentrum (BE), Klett (DE), The University of 

HULL/Institute For Learning (UK), MENON Network (BE), SIVECO (RO), 

CEDETEL (ES), ATiT (BE), The University of Jyväskylä (FI), Fondazione Maddalena 

Di Canossa (IT), SZÁMALK (HU). 

 

 

6. Βέιηηζηεο εθαξκνγέο άιισλ ρσξώλ 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ΔΣ ζην εμσηεξηθφ, δελ ελλννχκε ζπλήζσο κφλν έλα 

ηειενπηηθφ θαλάιη απφ ην νπνίν πξνβάιιεηαη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα έλαλ νιφθιεξν νξγαληζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

δηάθνξα θαλάιηα δηάζεζεο κέζσ εθπνκπψλ ή κέζσ δηαδηθηχνπ (πνιππιαηθνξκηθή 

δηάζεζε), πξνζεγγίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν φζν δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Πέξα απφ ηε δηάζεζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνβνιή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νπηηθναθνπζηηθψλ πξνγξακκάησλ, δηαηίζεηαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε 

ηε κνξθή ινγηζκηθνχ, εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, εηδηθψλ βνεζεκάησλ γηα ηνπο 

γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

ε επξσπατθφ επίπεδν φιν θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο πηινηηθψλ έξγσλ εζηηάδεη 

ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ βίληεν ζηελ ηάμε. ην έξγν eSTREAM (Increasing the use of 

Streaming technology in school education in Europe, EU Socrates/Minerva 2003-

2006) (Reiter, 2006 & Ioannidis 2005) κειεηήζεθαλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηε ρξήζε 

ησλ κέζσλ ξνήο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαζψο θαη ε πξνζηηζέκελε αμία 

δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Αθφκα αμηφινγεο πξνζπάζεηεο απνηεινχλ 

ην “The VideoActiv Project Socrates Minerva”, ην Πξφγξακκα Dschola, ε SchoolTV 

Beeldbank, ην Mosaico ηεο RAI-Educational, θαη ε ππεξεζία Opettaja.tv ηνπ 

Φηιαλδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαλαιηνχ YLE, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη πην θάησ. 

 

 

 

6.1 The VideoActiv Project Socrates Minerva, (2004-2006) 

Σν VideoAktiv project ππήξμε κηα ζπλεξγαζία ησλ Glasgow Caledonian University 

(UK) σο ζπληνληζηήο, ATiT (ΒE), The Vrije Universiteit Amsterdam (NL), Université 

Nancy 2 (FR), University of the Basque Country (ES) θαη University of Groningen 

(NL) πνπ ππνζηεξίρηεθε απφ ην Πξφγξακκα European Commission DG Education 

and Culture Socrates/Minerva γηα ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε βίληεν θαη ήρνπ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα ππνζηεξίμεη ηνλ νπηηθφ αιθαβεηηζκφ 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα κεγάιν εχξνο ηερλνινγηψλ θαη ηελ αλάπηπμε νπηηθν-

αθνπζηηθνχ πιηθνχ κε ηηο λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο (Bijnens et al. 

2004). Η πξννπηηθή ηνπ έξγνπ ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη πξσηνπφξνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηα ζρνιεία θαη λα ελδπλακψζεη ην πάζνο ηνπο γηα νπηηθφ αιθαβεηηζκφ ψζηε λα 

ζρεκαηηζζεί κηα ζηέξεε επξσπατθή θνηλφηεηα αθνζησκέλε ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

εθπαίδεπζεο κε θαηλνηφκα κέζα. Πεξηιάκβαλε εξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα ςεθηαθά κέζα ζπλδπάδνληαο εμ 
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απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ νη ζπκκεηέρνληεο 

επηκνξθψζεθαλ ζηελ πξαθηηθή ηεο αλάπηπμεο θαη δηάζεζεο νπηηθναθνπζηηθνχ 

πιηθνχ ζηελ αηνκηθή ηνπο δηδαζθαιία. Οη καζεηέο ελζαξξχλζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ην δηθφ ηνπο βίληεν. Η δεκηνπξγηθή πξφθιεζε ηεο ρξήζεο θηλνχκελεο εηθφλαο  θαη 

ήρνπ εκπιέθεη ηφζν ηνπο καζεηέο φζν θαη ηνπο θαζεγεηέο ψζηε λα επηθνηλσλήζνπλ 

ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληφο θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ έλα 

εχξνο δεμηνηήησλ εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο ηαηλίαο. 

 

6.2 Πξόγξακκα Dschola 

Σν πξόγξακκα Dschola απνηειεί πξσηνβνπιία ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Piemonte ηεο 

Ιηαιίαο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ ΣΠΔ. Πεξηιακβάλεη 50.000 δαζθάινπο, 2.828 

δεκνηηθά θαη γπκλάζηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ 18 ηερληθά γπκλάζηα πνπ απνηεινχλ 

πξφηππα ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο θαη κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία 

ζην ρψξν ησλ ΣΠΔ. Σν πεξηερφκελν ησλ κέζσλ ξνήο ηνπ Dschola ζπλδέεηαη κε ην 

ΑΠ θαη ππάξρνπλ δχν ηξφπνη αμηνπνίεζήο ηνπ: 

 Tg Diddatico - εθπαηδεπηηθά λέα ζηα Αγγιηθά (πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε) 

 Video Gallery - εθπνκπέο πνπ ζρεηίδνληαη δξάζεηο ΣΠΔ (ειεχζεξε πξφζβαζε) 

θνπφο ηνπ Tg Diddatico, ην νπνίν πξνζθέξεη ζπλνδεπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

είλαη ε ρξήζε ηνπ απφ θαζεγεηέο Αγγιηθψλ. Γηα ηηο εηδηθέο εθαξκνγέο Τπεξβίληεν 

(Hypervideo) πνπ πεξηέρνληαη, ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Dschola δηαηίζεηαη ην απαηηνχκελν 

ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη ηε ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε κε άιιεο πιεξνθνξίεο.  

 

6.3 SchoolTV Beeldbank 

Η ζρνιηθή ηειεφξαζε Beeldbank απνηειεί κία δηαδηθηπαθή εθδνρή ηεο 

παξαδνζηαθήο ΔΣ ηεο Οιιαλδίαο. Η ππεξεζία απηή απεπζχλεηαη θπξίσο ζε καζεηέο 

θαη δηδάζθνληεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, παξφιν πνπ είλαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ρσξίο επηβάξπλζε. Σα κέζα ξνήο είλαη ηαμηλνκεκέλα ζε θαηάινγν 

ζχκθσλα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ψζηε ν ηζηφηνπνο λα 

ιεηηνπξγεί θαζαξά σο βηληενζήθε. χκθσλα κε ην θφξνπκ ηνπ SchoolTV Beeldbank, 

νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο αμηνπνηνχλ ηα βίληεν ζε αηνκηθφ επίπεδν ζην ζπίηη ή ζηελ 

ηάμε. Tα πεξηζζφηεξα παηδηά δείρλνπλ ελζνπζηαζκφ ζην θφξνπκ γηα ηα βίληεν ξνήο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Σν 80% ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη έξζεη 

ζε επαθή κε ηα βίληεν θαη 50% ησλ δαζθάισλ δειψλεη φηη ηα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη 

ζηελ ηάμε. Η επηζθεςηκφηεηα ηνπ ηζηφηνπνπ  αλέξρεηαη θαζεκεξηλά θαηά κέζν φξν 

ζε 700 άηνκα. Σν SchoolTV Beeldbank είλαη κε εκπνξηθή ππεξεζία ηνπ θξαηηθνχ 

θνξέα TELEAC/NOT, παξαγσγνχ ησλ βίληεν θαη έρεη ηελ πξννπηηθή παξνρήο έλα 

νινθιεξσκέλνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο κε θείκελα, θηλνχκελα ζρέδηα θαη 

ζπλνδεπηηθφ πιηθφ νδεγηψλ ζε δηδάζθνληεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν έληαμεο ηνπ βίληεν 

ξνήο ζε ζπλζήθεο ζρνιηθήο ηάμεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 

6.4 Mosaico, RAI-Educational 

Σν Mosaico είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο RAI-Educational ζηελ Ιηαιία πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα πξνκεζεχεη δηδαθηηθφ νπηηθναθνπζηηθφ θαη πνιπκεζηθφ πιηθφ 

ζηνπο δηδάζθνληεο δσξεάλ. Σν πιηθφ ηνπ 1100 σξψλ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Η θάζε ηαηλία δελ μεπεξλάεη ηα 15 

ιεπηά ψζηε λα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά κέζα ζηελ ηάμε. Σν Mosaico ιεηηνπξγεί σο 

έλα είδνο βίληεν θαη‟ απαίηεζε, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ηεο 

δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο, ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ ζπζθεπψλ εγγξαθήο βίληεν. Η 

RAI-Educational ζε ζπλεξγαζία κε ην Ιηαιηθφ Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη 

εγθαηαζηήζεη δνξπθνξηθά πηάηα θαη ςεθηαθνχο απνθσδηθνπνηεηέο ζε 5000 ζρνιεία 
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ηεο ρψξαο. Σα πξνγξάκκαηα ηνπ Mosaico εθπέκπνληαη κέζσ δνξπθφξνπ ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο. Οη δηδάζθνληεο επηιέγνπλ πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθά, ηα νπνία 

εθπέκπνληαη κέζσ δνξπθφξνπ ζπλήζσο δχν βδνκάδεο κεηά, ψζηε λα ηα εγγξάςνπλ 

ζε VCR. Γηα ην κέιινλ ζρεδηάδεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο RAI Mosaico κε 

άιινπο επξσπατθνχο ξαδηνηειενπηηθνχο ζηαζκνχο θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

κέζσλ κε δηαδηθαζίεο ξνήο. Η RAI Educational ήδε έρεη θάλεη πνιιά βήκαηα γηα ηελ 

πξνψζεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ πξνγξακκαηίδνληαο κία ζεηξά ζπλαληήζεσλ κέζσ ηεο 

E.B.U (European Broadcasting Union) γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία κίαο 

“εθπαηδεπηηθήο Eurovision”.  

 

6.5 Opettaja.tv 

Η Opettaja.tv είλαη κηα ππεξεζία πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο 

Φηλιαλδίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπλδπάδεη ηελ ηειεφξαζε κε ην δηαδίθηπν. 

Σν θαλάιη YLE Teema κεηαδίδεη ηελ Opettaja.tv γηα κεξηθέο ψξεο, πέληε εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα πξνζθέξνληαο δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηε ζρνιηθή ηάμε  θαζψο επίζεο γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ηεο TV 

Opettaja.tv είλαη δηαδηθηπαθά δηαζέζηκα. Ο ηζηφηνπφο ηεο πξνζθέξεη έλα κεγάιν 

ηκήκα νπηηθναθνπζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη εξγαιείσλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηελ 

ηάμε, ρξεζηκεχεη σο θφξνπκ ζπδήηεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη σο πιαηθφξκα 

αληαιιαγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 

 

7. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα 

7.1 Ο ξόινο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεόξαζεο ζήκεξα 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ε ΔΣ απνηειεί έλαλ έγθπξν θαη επψλπκν 

παξαγσγφ εθπαηδεπηηθνχ θαη επηκνξθσηηθνχ βίληεν θαη επηηειεί έλαλ ζεκαληηθφ 

θνηλσληθφ ξφιν, ππνζηεξίδνληαο ηε ζρνιηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηε 

δηα βίνπ κάζεζε. Φηάλεη ζε φια ηα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο κε ρακειφ θφζηνο 

εμνπιηζκνχ θαη κε απαηηψληαο γλψζεηο ππνινγηζηψλ θαη εμνηθείσζεο κε ην 

δηαδίθηπν, νχησο ψζηε πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ εθπαίδεπζε ή επηκφξθσζε 

ελειίθσλ θαη ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. Αθφκα πξνζθέξεηαη γηα ηα Αλνηθηά 

ζπζηήκαηα φπνπ αμηνπνηνχλ ηε κεζνδνινγία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο κε ηε κεηάδνζε πξνγξακκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε δψλε. πλεπψο είλαη αλαγθαίν, ε ηειεφξαζε θαη ηδηαίηεξα ε ςεθηαθή 

εθδνρή ηεο λα ζπλερίζεη λα απνηειεί πιαηθφξκα δηάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ εθπνκπψλ.  

ε απηφ ην πιαίζην ζεσξνχκε ζεκαληηθφ ε ΓET λα ζπλερίδεη λα εθπέκπεη ζηελ 

επίγεηα κνξθή ηεο ή αθφκα θαη σο ηειεφξαζε κε δηαδηθηπαθφ πξσηφθνιιν (IPTV) 

γηα ηελ Διιάδα θαη ζηε δνξπθνξηθή κνξθή γηα κεηαδφζεηο ζην εμσηεξηθφ -θπξίσο γηα 

ηνλ απφδεκν ειιεληζκφ. Αθφκε ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζεί πξνο ηελ πινπνίεζε 

εθείλσλ ησλ ζηφρσλ, ηνπο νπνίνπο δελ έρεη αθφκα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη κπνξεί λα 

επηηειέζεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν, φπσο ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

καζεηψλ, ηελ επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο.  

 

7.2 Η ζεκεξηλή πξόθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Ο εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη ηηο εμαηξεηηθέο δηδαθηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην 

βίληεν φκσο αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ, ηελ 

ελνπνίεζή ηνπ κε αιιά κέζα δηδαζθαιίαο θαη θπξίσο ηελ έληαμή ηνπ ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε. Ωζηφζν, ε αμηνπνίεζε ηνπ βίληεν ζην πιαίζην ηεο 
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ελεξγεηηθήο κάζεζεο (active learning) είλαη ζηελ αξρή θαη ηα παξαδείγκαηα γηα 

κάζεζε ππνζηεξηδόκελε από βίληεν (video-based learning) είλαη αλαγθαίν λα 

επεθηαζνχλ. Θα απαηηεζεί αθφκα ρξφλνο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπο ζηελ ηάμε. 

Μηα επξσπατθή πξνζπάζεηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ην πξφγξακκα 

EduTubePlus νινθιεξψλεηαη ην 2011 νπφηε νη εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο πινχζην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ απφ επαγγεικαηίεο παξαγσγνχο, ηαμηλνκεκέλν, 

ζπκβαηφ κε ην ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ ΑΠ, ζπλνδεπφκελν απφ κηα δεμακελή 

πξνηεηλφκελσλ “εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ” λα εθαξκφζνπλ ψζηε λα βειηησζεί ν 

αλαγθαίνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Μεγάινπ, Σζαπαθίδε & 

Φξαγθάθε (2009), “απαηηείηαη έλα θαιά ηεθκεξησκέλν παηδαγσγηθφ θαη 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ην βίληεν ζα αμηνπνηείηαη εληαγκέλν ζε 

“εθπαηδεπηηθά ζελάξηα” φρη κφλν σο κέζν κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο ή σο 

εξέζηζκα, αιιά θαη σο εξγαιείν πνπ ζα ελεξγνπνηεί ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή 

ζθέςε ησλ καζεηψλ, ζα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ θαη 

ηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ. Κχξηα αλάγθε επνκέλσο δελ είλαη ε 

αλάπηπμε λένπ πεξηερνκέλνπ, πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ νη εθπαηδεπηηθέο 

ηειενξάζεηο, αιιά ε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ 

ππάξρνληνο. Σν βίληεν απφ έλα απιφ εξγαιείν παξνπζίαζεο, κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

ζε καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ή ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ κε άιια δηαδξαζηηθά ζηνηρεία 

κεηαηξέπεηαη ζ΄ έλαλ ππξήλα επηθνηλσλίαο κε ηνλ καζεηή”.  

πκπεξαζκαηηθά, κε ηελ είζνδν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε ην 

εθπαηδεπηηθφ βίληεν γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν βαζηθφ ζηνηρείν κάζεζεο. 

Πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ έλα απζεληηθφ ζηνηρείν δηδαζθαιίαο ζ΄ έλα πινχζην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ αληαπνθξηλφκελν ζηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ θη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θξαηήζεη δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Η αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ ξνήο 

ζηελ εθπαίδεπζε απαηηεί ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα κε ζπληνληζκφ φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ (εθπαηδεπηηθψλ, παξαγσγψλ, πξνζσπηθνχ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ 

θαη εμππεξεηεηψλ κέζσλ ξνήο) ψζηε λα απνηειέζνπλ ζχληνκα κηα θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή. 
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