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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Η χρήση του βίντεο στην εκπαίδευση δεν είναι καινούρια, αν και η αξιοποίησή του 

σε σχολική τάξη ως εργαλείο στο πλαίσιο ενεργητικής µάθησης είναι ακόµη στην αρχή. Ο 
αριθµός των on-line βιντεοθηκών που παρέχουν επαγγελµατικής ποιότητας εκπαιδευτικά 
βίντεο κλιπ µέσω υπηρεσιών «on-demand» συνεχώς αυξάνεται ενώ υπάρχει πληθώρα 
εκπαιδευτικών ταινιών µεγάλης διάρκειας. Παράλληλα, η δύναµη του «δηµιουργώ», 
«επικοινωνώ», «µοιράζοµαι», έχει δώσει άνθιση σε βιντεο-ιστότοπους χρηστών. Ο δε 
χώρος των εργαλείων για αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα 
ανεπτυγµένος.   

Το EduTubePlus δεν είναι ένα ακόµη «εκπαιδευτικό YouTube» ούτε µια ακόµη 
«εκπαιδευτική βιντεοθήκη», αλλά µία υβριδική e-υπηρεσία που βασίζεται σε σύνθεση 
λύσεων από τα παραπάνω ώριµα πεδία: µια πλούσια Ευρωπαϊκή, πολύγλωσση, 
πολυπολιτισµική, on-line βιντεοθήκη εκπαιδευτικών κλιπ και µια σειρά e-υπηρεσιών για 
την παιδαγωγική αξιοποίηση τους στην τάξη, επιτρέποντας σε εκπαιδευτικούς και µαθητές 
να εµπλουτίζουν τη βιντεοθήκη, να σχεδιάζουν και να µοιράζονται εκπαιδευτικά σενάρια, 
να αναζητούν υλικό στη γλώσσα τους µε έννοιες των προγραµµάτων σπουδών, να 
µεταφράζουν και να προσαρµόζουν το υλικό. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: εκπαιδευτικό βίντεο, ενεργητική µάθηση υποστηριζόµενη από 

βίντεο, ψηφιακή εκπαιδευτική βιντεοθήκη, παιδαγωγική αξιοποίηση βίντεο σε σχολική τάξη 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ) 
«Ένα βιντεάκι θα έκανε το µάθηµα πιο ενδιαφέρον» είχε πει ο Σύµβουλος. Αυτό 

σκεφτόταν καθώς πληκτρολογούσε «Τετράχρονος κινητήρας». Πάτησε enter: Το σύστηµα 
επέστρεψε, µια πτώση αεροπλάνου στη Νέα Υόρκη, µια φρέζα πολλαπλής λειτουργίας, ένα 
δίχρονο κινητήρα, το χοροθέατρο «κινητήρας» - η πλεκτάνη…, ένα «∆ιθέσιο» τραγούδι 
της Πρωτοψάλτη, ένα Μιράζ F-1, κάποιον ονόµατι Μπουσδούκο που απέτυχε να εκκινήσει 
έναν κινητήρα µαλκότσι... Μετά από τρία τέταρτα η σύγχυση του είχε πολλαπλασιαστεί. 
Ας είναι» σκέφτηκε και έβαλε το βιντεάκι για τον δίχρονο κινητήρα να παίξει. Ένας 
παρουσιαστής άρχισε να εξηγεί τη λειτουργία του στα αγγλικά. Στα αγγλικά!!! Για τους 
µαθητές του Τεχνικού… «Τα VHS της εκπαιδευτικής για την τεχνική εκπαίδευση» 
σκέφτηκε, και µισή ώρα αργότερα καθόταν µπροστά στην τηλεόραση. Κοµµωτές, 
εγκαταστάτες κλιµατισµού, υδραυλικοί… δυο ώρες αργότερα είχε δει τρεις κασέτες αλλά 
ακόµα δεν είχε βρει κάτι για τον τετράχρονο κινητήρα…     

Η προσέγγιση EduTubePlus που παρουσιάζεται εδώ αφορά σε µια καινοτόµα 
υβριδική e-υπηρεσία προς την εκπαιδευτική κοινότητα µε στόχο να καλύψει αναδυόµενες 
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εκπαιδευτικές ανάγκες, αξιοποιώντας: α) υπάρχον εκπαιδευτικό ψηφιακό περιεχόµενο, β) 
ώριµες τεχνικές λύσεις, γ) εφαρµοσµένες και τεκµηριωµένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, δ)  
βέλτιστες πρακτικές, τρέχουσες τάσεις και επιτυχηµένα σενάρια. Η προτεινόµενη 
προσέγγιση βασίζεται στη σύνθεση και ολοκλήρωση στοιχείων και λύσεων από τέσσερα 
διαφορετικά πεδία:  

 
1. Αξιοποίηση του βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία: Επέκταση 

τεκµηριωµένων παιδαγωγικών προσεγγίσεων  
Η αξιοποίηση του βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι  καινούρια.  Από τη 

δεκαετία του ’50 που το οπτικοακουστικό υλικό άρχισε να χρησιµοποιείται ως 
εκπαιδευτικό µέσο, η δύναµη του βίντεο έχει αναγνωριστεί από τους εκπαιδευτικούς, 
εφόσον κερδίζει την προσοχή των µαθητών και δυναµώνει τη µαθησιακή τους εµπειρία.  
Από τότε έως σήµερα, η ποιότητα του υλικού έχει βελτιωθεί σηµαντικά ενώ πια είναι 
διαθέσιµος πολύ µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών ταινιών που δηµιουργούνται  ειδικά για 
να χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο µάθησης στην τάξη.  

 Στη σχολική πράξη το βίντεο (σε µορφή βιντεοταινίας ή DVD) έχει ως σήµερα 
αξιοποιηθεί κυρίως ως συµπληρωµατικό υλικό σε ex-cathedras διδασκαλία προσφέροντας 
σε πολλές περιπτώσεις µια παθητική εµπειρία στους µαθητές. Από την άλλη πλευρά, τα 
προγράµµατα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης (που ως οργανισµός εµφανίστηκε σε πάρα 
πολλές χώρες του κόσµου) λειτουργούν συµπληρωµατικά στη διδασκαλία. Η ανάπτυξη 
των τεχνολογιών διαδικτύου και οπτικοακουστικών µέσων, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα 
είτε «on demand» αναπαραγωγής αποθηκευµένων αρχείων βίντεο (video-on-demand) είτε 
µετάδοσης βίντεο ως δεδοµένα πραγµατικού χρόνου (video-streaming) έχουν δώσει νέες 
προοπτικές για την ένταξη  του βίντεο στην καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική. 

Ωστόσο, η αξιοποίηση του βίντεο στο πλαίσιο ενεργητικής µάθησης (active learning) 
είναι ακόµη στην αρχή και τα παραδείγµατα (paradigms) για µάθηση υποστηριζόµενη από 
βίντεο (video-based learning) πρέπει να επεκταθούν. Απαιτείται ένα καλά τεκµηριωµένο 
επιστηµολογικό, θεωρητικό, παιδαγωγικό και µεθοδολογικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο το 
βίντεο θα αξιοποιείται ενταγµένο σε εκπαιδευτικά σενάρια, όχι µόνο ως µέσο µετάδοσης 
της πληροφορίας ή ως ερέθισµα, αλλά και ως εργαλείο που θα ενεργοποιεί την κριτική και 
δηµιουργική σκέψη των µαθητών, θα προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανώτερων 
επιπέδων (αναζήτησης, σύγκρισης, εξαγωγής συµπερασµάτων κλπ) και την καλλιέργεια 
στάσεων. Σηµαντικό είναι όµως ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλο και µεγαλύτερος αριθµός 
πιλοτικών έργων εστιάζει στην αξιοποίηση βίντεο στην τάξη. Ενδεικτικά αναφέρεται το 
έργο eSTREAM (Increasing the use of Streaming technology in school education in 
Europe, EU Socrates/Minerva 2003-2006), όπου µελετήθηκαν βέλτιστες πρακτικές στη 
χρήση των µέσων ροής στη σχολική εκπαίδευση καθώς και η προστιθέµενη αξία 
διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων. 

 
2. Ψηφιακές εκπαιδευτικές βιντεοθήκες: Περιεχόµενο υπάρχει, αρκεί αυτό; 
Ο αριθµός των on-line ψηφιακών βιντεοθηκών µε εκπαιδευτικά βίντεο κλιπ τα οποία 

διατίθενται είτε ελεύθερα είτε µε συνδροµές µέσα από υπηρεσίες video-on-demand  
συνεχώς αυξάνεται. Αρκετές από αυτές περιέχουν σηµαντικό αριθµό ποιοτικών 
εκπαιδευτικών  βίντεο κλιπ, τα οποία  σχετίζονται µε τα προγράµµατα σπουδών των χωρών 
που απευθύνονται και είναι σχεδιασµένα για να αξιοποιηθούν σε περιβάλλον τάξης εφόσον 
ενταχθούν µέσα σε εκπαιδευτικά σενάρια µάθησης. Η πλειονότητα αυτών των 
βιντεοθηκών προέρχεται από τις Ηνωµένες Πολιτείες και απευθύνεται στην αµερικάνικη 
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εκπαιδευτική κοινότητα όπως το Discovery Education unitedstreaming1, το National 
Geographic Channel2, το Livescience video archive3, το Discovery Channel / Google 
Earth4, το Open Video Project5.  Ανάλογες πλούσιες σε υλικό Ευρωπαϊκές βιντεοθήκες 
εκπαιδευτικών βίντεο κλιπ που παρέχονται µέσω συνδροµητικών υπηρεσιών video-on-
demand σε σχολεία είναι η υπηρεσία Lesite.tv6 του Γαλλικού εκπαιδευτικού καναλιού 
France 5,  η υπηρεσία explora scuola του Ιταλικού καναλιού RAI7 και η υπηρεσία 
Opettaja.tv του Φιλανδικού εκπαιδευτικού καναλιού YLE8.    

Από την άλλη πλευρά στην Ευρώπη υπάρχει πληθώρα ψηφιακών εκπαιδευτικών 
βίντεοταινιών µεγάλης διάρκειας, όπως τα προγράµµατα της Ελληνικής Εκπαιδευτικής 
Ραδιοτηλεόρασης, που δεν έχουν ακόµη διατεθεί µέσω δικτυακών υπηρεσιών video-on-
demand, εφόσον η επιλογή και εξαγωγή από το αρχικό υλικό κατάλληλων αποσπασµάτων, 
η τεκµηρίωση τους µε µεταδεδοµένα για την εύκολη αναζήτησή τους, η φόρτωση στις 
online βιντεοθήκες και η διαχείριση αυτών απαιτούν σηµαντική προσπάθεια και πόρους.  

Κατά συνέπεια, υπάρχουν ποιοτικά, επαγγελµατικής ποιότητας εκπαιδευτικά βίντεο 
σε παγκόσµιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Κύρια ανάγκη εποµένως δεν είναι η 
ανάπτυξη νέου περιεχοµένου, αλλά η δηµιουργία των συνθηκών για την πλήρη αξιοποίηση 
του υπάρχοντος. Στα ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν περιλαµβάνονται:  
• Για να είναι παιδαγωγικά αξιοποιήσιµα σε σχολική τάξη, τα εκπαιδευτικά βίντεο 

µεγάλης διάρκειας πρέπει να τµηµατοποιηθούν σε µικρής διάρκειας βίντεο 
«µαθησιακά υψηλής πυκνότητας» (core-concept video-clips). 

• Παρόλο που η γλώσσα δεν θεωρείται ότι αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα για το ίδιο το 
βίντεο, αποτελεί πρόβληµα για την αναζήτησή του και την πλοήγηση στις βιντεοθήκες, 
δεδοµένου ότι η πλειονότητα των online βιντεοθηκών υποστηρίζουν µόνο µία γλώσσα. 

• Καθώς οι παραγωγές εκπαιδευτικών βίντεο γίνονται συνήθως σε εθνικό επίπεδο, τα 
βίντεο έχουν αναπτυχθεί και είναι οργανωµένα σύµφωνα µε τα εθνικά προγράµµατα  
σπουδών της κάθε χώρας. 

• Τα δικαιώµατα χρήσης και επεξεργασίας των βίντεο δεν είναι συχνά ξεκάθαρα. 
• Οι υπάρχουσες βιντεοθήκες επαγγελµατικών εκπαιδευτικών βίντεο κλιπ:  α)  είναι 

«κλειστές» ως προς την προσθήκη νέου υλικού χρηστών (εκπαιδευτικών ή µαθητών) ή 
την προσαρµογή του περιεχοµένου τους, β) δεν υποστηρίζουν υπηρεσίες µετάφρασης 
(υποτιτλισµού) των βίντεο και φόρτωσης των µεταφράσεων αυτών, το οποίο θα 
δηµιουργούσε µεταφρασµένες εκδόσεις του περιεχοµένου τους από κοινότητες 
χρηστών, γ) δεν παρέχουν συνοδευτικά εργαλεία για την παιδαγωγική αξιοποίηση του 
υλικού αυτού πχ. εργαλεία για ανάπτυξη και διαµοίραση εκπαιδευτικών σεναρίων που 
αξιοποιούν τα βίντεο της βιντεοθήκης. 
Η ενεργητική συµµετοχή εκπαιδευτικών στην επέκταση του υλικού των βιντεοθηκών 
και η διαµοίραση του υλικού προστιθέµενης αξίας που δηµιουργούν οι ίδιοι θα 
αποτελούσε σηµαντικό κίνητρο για την µεγιστοποίηση της αξιοποίησή τους.   

                                                           
1 http://streaming.discoveryeducation.com/  

2 http://channel.nationalgeographic.com/channel/index.html, 

3 http://www.livescience.com/php/video/ 

4 http://www.discovery.com/googleearth/player.html 

5 http://www.open-video.org/ 

6 www.lesite.tv 

7 http://www.explorascuola.rai.it/ 

8 http://opettajatv.yle.fi  
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3. Κοινωνικά δίκτυα και βιντεο-ιστότοποι χρηστών: Υπάρχει ανάγκη για ακόµη 
ένα «εκπαιδευτικό YouTube»;  

Η τεχνολογία του web 2.0 σε συνδυασµό µε την ανάγκη των ανθρώπων να 
συµµετέχουν σε κοινωνικές οµάδες µε παρόµοια ενδιαφέροντα και να µοιράζονται 
εµπειρίες και γνώση έχουν δώσει τεράστια άνθιση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης 
(on-line social networking sites).  Παράλληλα, η απλοποίηση της τεχνολογίας για τη 
δηµιουργία και διαµοίραση µικρής διάρκειας βίντεο, έκανε ιδιαίτερα δηµοφιλείς 
διαδικτυακούς ιστότοπους που επιτρέπουν online αποθήκευση, αναζήτηση και 
αναπαραγωγή ψηφιακών βίντεο χρηστών (user-generated online video sites/UGOV), 
αναπτύσσοντας ταυτόχρονα διαδικτυακές κοινότητες χρηστών. Το πολύ γνωστό πια 
YouTube αριθµεί εκατοµµύρια χρήστες, ενώ συνεχώς αναπτύσσονται ιστότοποι που 
εστιάζουν σε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας πάνω από αυτό, όπως το φιλτράρισµα των 
βίντεο µέσα από διάφορες οπτικές γωνίες (grtube.com για ελληνικά βίντεο, edutube.org 
όπου δεικτοδοτούνται «εκπαιδευτικά» βίντεο του YouTube κλπ).  

Η προοπτική αξιοποίησης της ιδέας πίσω από το YouTube στο χώρο της εκπαίδευσης  
ήδη έχει αναγνωριστεί, µε αποτέλεσµα την ύπαρξη αρκετών «εκπαιδευτικών YouTube» 
όπως το schooltube.com  και το  teacherstube.com.  Εκπαιδευτικοί και µαθητές έχουν ήδη 
αρχίσει να παράγουν µικρά εκπαιδευτικά βίντεο, να τα αποθηκεύουν σε  web-friendly 
φορµάτ, να τα φορτώνουν στους δικτυακούς τόπους και να τα µοιράζονται µε άλλους. 
Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν κίνητρο πια να αξιοποιούν τέτοιες 
υπηρεσίες χρηστών, µε αποτέλεσµα να ευνοείται η δηµιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων. 

∆εν προκύπτει εποµένως ανάγκη δηµιουργίας ενός ακόµη εκπαιδευτικού YouTube 
ακόµη και µε εθνικό/τοπικό χαρακτήρα, αλλά ανάγκη αξιοποίησης της δύναµης που έχει το 
«δηµιουργώ», «επικοινωνώ» και «µοιράζοµαι», µαζί µε εργαλεία που διευκολύνουν τους 
εκπαιδευτικούς και δίνουν παιδαγωγικά προστιθέµενη αξία στο υλικό που δηµιουργούν και 
µοιράζονται.  

Πέρα από το θέµα της γλώσσας πλοήγησης και αναζήτησης στις on-line βιντεοθήκες 
και τα ζητήµατα που πηγάζουν από την προέλευση των βίντεο, τα οποία είναι παρόµοια µε 
αυτά που αναφέρθηκαν για τις ψηφιακές βιντεοθήκες, φαίνεται ότι στα ζητήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού από  βιντεο-
ιστότοπους χρηστών όπως το YouTube περιλαµβάνονται επίσης:  
• Η ποιότητα και η καταλληλότητα των βίντεο για χρήση σε σχολική τάξη: ∆εν είναι 

όλα τα «εκπαιδευτικά βίντεο» κατάλληλα για χρήση στην τάξη. Απαιτείται 
συγκεκριµένος σχεδιασµός ώστε τα βίντεο να πληρούν καθορισµένα κριτήρια ως προς 
τη δοµή, τη διάρκεια, το περιεχόµενο, τη γλώσσα, την έµφαση κλπ. Λαµβάνοντας 
υπόψη και το γεγονός ότι στους ιστότοπους χρηστών η έµφαση δίνεται στην 
επικοινωνία µέσα από τη διαµοίραση βιντεοσκοπηµένων κοινωνικών στιγµών ή 
δραστηριοτήτων ενός σχολείου, λίγα βίντεο µπορούν να βρεθούν που να είναι 
κατάλληλα να ενταχθούν µέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να εξυπηρετούν 
διδακτικούς στόχους των προγραµµάτων σπουδών.   

• Τα εργαλεία που παρέχονται για την αξιολόγηση των βίντεο από τους χρήστες (rating) 
δεν είναι προσανατολισµένα στην αξία των βίντεο για χρήση στη σχολική τάξη. Το ότι 
πολλοί χρήστες είδαν ένα βίντεο δεν συνεπάγεται απαραίτητα την καταλληλότητα 
χρήσης του στην τάξη ούτε είναι ενδεικτικό της εκπαιδευτικής του ποιότητας ώστε να 
είναι αποτελέσει κριτήριο που θα καθοδηγήσει την επιλογή του εκπαιδευτικού.  

• Αν και ορισµένοι εκπαιδευτικοί βιντεο-ιστότοποι χρηστών υποστηρίζουν παράλληλα 
µε το βίντεο και τη φόρτωση εκπαιδευτικών σεναρίων, ικανοποιώντας την ανάγκη των 
εκπαιδευτικών κοινοτήτων για ανταλλαγή και άλλου εκπαιδευτικού υλικού, η 
υποστήριξη υπηρεσιών και εργαλείων για το σχεδιασµό, ανάπτυξη, φόρτωση και 
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ανταλλαγή εκπαιδευτικών σεναρίων χρηστών που να αξιοποιούν τα βίντεο µαζί µε 
εργαλεία για µετασχηµατισµό, µετάφραση και προσαρµογή υλικού τρίτων, θα έδινε 
νέες προοπτικές στους ιστότοπους αυτούς.  
4. Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μαθησιακού Περιεχοµένου, Εκπαιδευτικό 

Λογισµικό, Εργαλεία για Σχεδιασµό Εκπαιδευτικών Σεναρίων Μάθησης: 
Πως αξιοποιούνται στην υποστηριζόµενη από βίντεο µάθηση;  

Ο χώρος των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Μαθησιακού Περιεχοµένου (Learning 
Content Management Systems) είναι ήδη ώριµος και µεγάλος αριθµός τέτοιων συστηµάτων 
είναι σήµερα διαθέσιµος. Όµοια, ιδιαίτερα ανεπτυγµένος είναι και ο χώρος των εργαλείων 
εκπαιδευτικού λογισµικού, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 
δηµιουργούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. Από την άλλη 
πλευρά, έχουν ήδη αναπτυχθεί πρότυπα για δηµιουργία επαναχρησιµοποιήσιµων 
µαθησιακών αντικειµένων (Sharable Content Object Reference Model-SCORM), για 
µεταδεδοµένα µαθησιακών αντικειµένων (ΙΕΕΕ Standard for Learning Object Metadata- 
LOM) και για εκπαιδευτικά σενάρια µάθησης (IMS Learning Design -IMS LD), ενώ 
υπάρχουν διαθέσιµα εργαλεία για online σχεδιασµό σεναρίων µάθησης όπως το LAMS 
(Dalziel, 2003) και το Phoebe Pedagogical Planner (Oxford University, 2006-2009). Η 
σύνδεση των παραπάνω εργαλείων σχεδιασµού εκπαιδευτικών σεναρίων και των 
συστηµάτων διαχείρισης µαθησιακού περιεχοµένου µε πηγές ψηφιακού οπτικοακουστικού 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου, προσφέρει περαιτέρω δυνατότητες αξιοποίησής τους, 
διευκολύνοντας τους εκπαιδευτικούς στην εύρεση υλικού και στην ενσωµάτωσή του στα 
εκπαιδευτικά σενάρια.  

 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ «EduTubePlus»  
Η βασική ιδέα και οι στόχοι του EduTubePlus  

Λαµβάνοντας υπόψη αφενός ότι κάθε ένα από τα παραπάνω πεδία είναι ώριµο και 
καλά ανεπτυγµένο και αφετέρου ότι από µόνη της, κάθε µία προσέγγιση/λύση έχει ισχυρά 
πλεονεκτήµατα αλλά και σηµαντικές αδυναµίες, προέκυψε ότι µία πρόκληση υπάρχει, τόσο 
για την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και για την αγορά: η αποτελεσµατική και γόνιµη 
ολοκλήρωση και επέκταση των παραπάνω λύσεων είναι πιθανόν να δώσει νέες πρακτικές 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το EduTubePlus στοχεύει: 
• Να αναπτύξει µια πλούσια, πολύγλωσση και πολυπολιτισµική on-line Ευρωπαϊκή 

Βιντεοθήκη, µε µικρής διάρκειας βίντεο «µαθησιακά υψηλής πυκνότητας» (core-
concept) από αναγνωρισµένους ευρωπαϊκούς οργανισµούς παροχής εκπαιδευτικών 
βίντεο, προσανατολισµένα στα προγράµµατα σπουδών της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και επιλεγµένα έτσι ώστε να µπορούν να αξιοποιηθούν 
στο πλαίσιο ενεργητικής µάθησης σε συνθήκες σχολικής τάξης. 

• Να συνδυάσει σε ένα σύστηµα τις λειτουργίες και υπηρεσίες των on-line 
εκπαιδευτικών βιντεοθηκών, όπου βίντεο κλιπ επαγγελµατικής ποιότητας διατίθενται 
µέσα από διαδικτυακές υπηρεσίες «On-demand», µε τη φιλοσοφία και τις υπηρεσίες 
των βιντεο-ιστότοπων χρηστών, επιτρέποντας τη φόρτωση στην ίδια Ευρωπαϊκή 
Βιντεοθήκη, βίντεο κλιπ από την εκπαιδευτική κοινότητα. Αναµένεται ότι η 
συνύπαρξη επαγγελµατικών και ερασιτεχνικών βίντεο κλιπ εκπαιδευτικών ή/και 
µαθητών (πχ. ένα -βιντεοσκοπηµένο από µαθητές- πείραµα χηµείας στο σχολικό 
εργαστήριο και ένα επαγγελµατικό βίντεο που δείχνει σε αργή ταχύτητα τη χηµική 
αντίδραση) θα προσφέρει δυνατότητες για νέες πρακτικές στη µαθησιακή διαδικασία.  
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Σχήµα 1: Η προσέγγιση «ΕduTubePlus» 

• Να επεκτείνει την παραπάνω υβριδική υπηρεσία µε «εργαλεία» για την παιδαγωγική 
αξιοποίηση του βίντεο στη σχολική τάξη. Στα «εργαλεία» περιλαµβάνονται: 
o Ένα καλά τεκµηριωµένο πλαίσιο για την παιδαγωγική αξιοποίηση του βίντεο στην 

τάξη ως γνωστικό, πολιτισµικό και χειραφετικό εργαλείο ενεργητικής µάθησης, 
επεκτείνοντας υπάρχουσες προσεγγίσεις. Πρότυπα παραδείγµατα εκπαιδευτικών 
σεναρίων βασισµένων σε βίντεο, συγκεκριµένες οδηγίες και κατευθύνσεις καθώς 
και συγκεκριµένα εκπαιδευτικά σενάρια αποτελούν µέρος του υλικού που θα 
διατεθεί προς τους εκπαιδευτικούς.   

o Web-based εργαλεία για τον online σχεδιασµό και περιγραφή εκπαιδευτικών 
σεναρίων και δραστηριοτήτων µε αξιοποίηση βίντεο κλιπ της βιντεοθήκης 
EduTubePlus, παρέχοντας επιπλέον και δυνατότητες αποθήκευσης, διαµοίρασης 
και αποτελεσµατικής αναζήτησης των εκπαιδευτικών σεναρίων χρηστών καθώς 
και δυνατότητες µετασχηµατισµού, αναδόµησης και προσαρµογής εκπαιδευτικών 
σεναρίων τρίτων και αποθήκευση των νέων εκδόσεων.  

o Σύνδεση µε Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μαθησιακού Περιεχοµένου, για τη 
δηµιουργία, οργάνωση, αποθήκευση, διαχείριση και διαµοίραση µαθηµάτων 
βασισµένων στη χρήση βίντεο.  

 Να βελτιώσει την αναζήτηση βίντεο κλιπ και εκπαιδευτικών σεναρίων, βασίζοντάς τη σε 
έννοιες και όρους των προγραµµάτων σπουδών κάθε χώρας. Με τη δηµιουργία και 
αξιοποίηση µιας πολυγλωσσικής σχολικής οντολογίας όρων (πολύγλωσση βάση δεδοµένων 
σχολικών όρων για προγράµµατα σπουδών έντεκα ευρωπαϊκών χωρών), οι εκπαιδευτικοί 
θα αναζητούν βίντεο µε έννοιες και όρους στη δική τους γλώσσα για να ανακτήσουν βίντεο 
που έχουν χαρακτηριστεί µε τον όρο αυτό σε όλες τις υπόλοιπες γλώσσες.  

 Να παρέχει υπηρεσίες αυτόµατης on-line µετάφρασης των βίντεο κλιπ (υπότιτλων) και των 
εκπαιδευτικών σεναρίων σε όλες τις υποστηριζόµενες γλώσσες.  

 Να υποστηρίζει πλοήγηση σε όλες τις Ευρωπαϊκές γλώσσες.  
 Να αξιοποιήσει πιλοτικά τη Βιντεοθήκη και την υβριδική υπηρεσία EduTubePlus σε 

µερικές δεκάδες σχολείων στην Ευρώπη ώστε µέσα από την εφαρµογή να αναγνωριστούν  
οι πραγµατικές ανάγκες µαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και οι όποιες αδυναµίες του 
αρχικού σχεδιασµού, µε στόχο τη βελτιστοποίησή του στο µέλλον. 
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Στοιχεία για το έργο «EduTubePlus»  
Η παραπάνω ιδέα και προσέγγιση προτάθηκε για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού προγράµµατος eContentPlus9 από το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ) σε συνεργασία µε άλλους 16 φορείς από 12 
Ευρωπαϊκές χώρες και εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Το 
έργο EduTubePlus: “A European curriculum related video library and hybrid e-services 
for the pedagogical exploitation of video in class” ξεκίνησε τον 9/2008, και έχει διάρκεια 
2.5 χρόνια (EduTubePlus, 2008-2011). Στο έργο συµµετέχουν συνολικά 17 Ευρωπαϊκοί 
Φορείς10, καθένας από τους οποίους έχει έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω 
ρόλους:   
1. Παραγωγοί εκπαιδευτικών βίντεο κλιπ (παροχείς περιεχοµένου) 
2. Οργανισµοί και εταιρίες ανάπτυξης συστηµάτων και εφαρµογών (παροχείς 

τεχνολογικών λύσεων) 
3. Εµπειρογνώµονες σε θέµατα παιδαγωγικής αξιοποίησης του βίντεο στην εκπαίδευση  
4. Τελικοί χρήστες (σχολεία και οργανισµοί που εποπτεύουν σχολεία) 

Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Βιντεοθήκη του EduTubePlus  
Η Ευρωπαϊκή βιντεοθήκη του EduTubePlus θα περιλαµβάνει αρχικά περίπου 9.000 

εκπαιδευτικά βίντεο κλιπ που θα προκύψουν από το ψηφιακό υλικό που σήµερα διαθέτουν 
(ως βίντεο κλιπ ή ως βίντεο µεγάλης διάρκειας που θα τµηµατοποιηθεί), επτά Ευρωπαίοι 
παραγωγοί εκπαιδευτικών βίντεο, µέλη της ένωσης του έργου, µεταξύ των οποίων: 
• το Γαλλικό εκπαιδευτικό κανάλι France5 που µαζί µε το Centre National de 

Documentation Pédagogique του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας δηµιούργησαν  
την υπηρεσία lesite.tv (http://www.lesite.tv) και παρέχουν µέσω συνδροµών σε 3.000 
Γαλλικά σχολεία, 2.300 εκπαιδευτικά βίντεο (στη γαλλική γλώσσα). 

• το Ιταλικό κανάλι RAI µε το εξειδικευµένο για την εκπαίδευση  τµήµα του RAI 
Educational (http://www.educational.rai.it/), µε εκπαιδευτικά βίντεο που ήδη διαθέτει 
σε Ιταλικά σχολεία µέσα από 30 ιστότοπους (Explora Science Now, Medita, Lab 
Stories κλπ).  

• Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση (http://www.ert.gr/eductv/) του ΥπΕΠΘ διαθέτοντας 
200 ώρες ψηφιακού βίντεο από τα εκπαιδευτικά της προγράµµατα. 

• Το Ισπανικό Πανεπιστήµιο UNED µε το τµήµα παραγωγής εκπαιδευτικών βίντεο 
CEMAV (http://www.uned.es/cemav/) διαθέτοντας περισσότερα από 2.500 βίντεο κλιπ 
και 200 προγράµµατα.  

Η Ευρωπαϊκή Βιντεοθήκη του EduTubePlus προβλέπεται να είναι η µεγαλύτερη του είδους 
της στην Ευρώπη περιλαµβάνοντας βίντεο κλιπ σε έντεκα (11) γλώσσες, από επτά (7) 
διαφορετικές χώρες, που αφορούν σχεδόν σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα της 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 

                                                           
9European Commission eContentPlus Programme (2005-2008)  
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm 
10ΕΑΙΤΥ (GR, Συντονιστής),  France5/Lesite.tv (FR), ΥπΕΠΘ/Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση και 
Εκπαιδευτική Πύλη (GR), UNED (ES), Companhia de Ideias Anonimas (PT), RAI  Radiotelevisione 
Italiana/RAI Educational (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) 
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Κριτήρια επιλογής των βίντεο-κλιπ: Η ταυτότητα της Βιντεοθήκης 
ΕduTubePlus  

Ο καθορισµός κριτηρίων επιλογής των βίντεο-κλιπ συνιστά και αντανακλά την 
ταυτότητα της Βιντεοθήκης του EduTubePlus. Η επιλογή των αρχικά 9000 βίντεο κλιπ από 
το διαθέσιµο υλικό είναι µια απαιτητική εργασία η οποία πρέπει να σταθµίσει τις 
ιδιαιτερότητες της παιδαγωγικής χρήσης του βίντεο στη σχολική τάξη, µε παρουσία 
εκπαιδευτικού, ως εργαλείου ενεργητικής µάθησης µέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
που εξυπηρετεί διδακτικούς στόχους των προγραµµάτων σπουδών, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Η στρατηγική επιλογής βίντεο κλιπ του EduTubePlus εστιάζει σε δοµικά, παιδαγωγικά, 
ποιοτικά και τεχνικά κριτήρια. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα των εµπειρογνωµόνων (Cruse 
2006, Reiter et al., 2006, Ioannidis et al., 2003, Shephard, 2003), τα µικρής διάρκειας κλιπ 
«µαθησιακά υψηλής πυκνότητας» µεγιστοποιούν τη συγκέντρωση των µαθητών, 
διευκολύνουν την ένταξή των βίντεο στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεναρίων µε βέλτιστα 
αποτελέσµατα τόσο σε γνωστικό όσο και σε συναισθηµατικό επίπεδο και επιπλέον 
αποτρέπουν την «τηλεοπτική παρακολούθηση» (Denning, no date).  

Ο προσδιορισµός του τι αποτελεί βίντεο-κλιπ «µαθησιακά υψηλής πυκνότητας»  
(core-concept) στηρίζεται σε µελέτες σχετικά µε τη βέλτιστη χρήση του βίντεο στην τάξη 
και εστιάζει στα στοιχεία που το διαφοροποιούν από τα άλλα µέσα (Cruse, 2006, Reiter et 
al, 2006, Koumi, 2006).  Μεταξύ άλλων, τα κριτήρια επιλογής ωθούν στην επιλογή 
αποσπασµάτων βίντεο που επιτρέπουν στους µαθητές:  
• να «ταξιδεύουν» σε άλλους τόπους, ή άλλους χρόνους,  
• να έχουν οπτική πρόσβαση σε καταστάσεις ή πειράµατα που θα ήταν πολύ δαπανηρό ή 

πολύ επικίνδυνο να τα δουν από κοντά,  
• να βλέπουν φυσικές διαδικασίες και πρακτικές από µια σκοπιά, από την οποία δεν 

είναι δυνατή η παρατήρηση στην καθηµερινή ή σχολική ζωή, π.χ. σε αργή ή γρήγορη 
ταχύτητα, εστιασµένα (zoom in) κλπ, αναδεικνύοντας σχέσεις, αρχές ή τεχνικές, 
καλλιεργώντας συγχρόνως στους µαθητές την ικανότητα διάκρισης και ανάλυσης και 
επιτρέποντάς τους να σχηµατίσουν πλούσια νοητικά µοντέλα και να οικοδοµήσουν και 
να σταθεροποιήσουν νέες γνώσεις,  

• να αποκαλύπτουν «κρυµµένους κόσµους» µέσω µικροσκοπικών, τηλεσκοπικών και 
άλλων λήψεων 

• να απλοποιούν πολύπλοκες ιδέες, µε γραφικά, προσοµοιώσεις, animation κλπ  
• να παρουσιάζουν τις διαφορετικές απόψεις γύρω από αµφιλεγόµενα ζητήµατα, 

παράγοντας γνωστικές συγκρούσεις και προάγοντας τη συζήτηση γύρω απ’ αυτά τα 
ζητήµατα  

Η τεχνολογία υλοποίησης της υβριδικής υπηρεσίας EduTubePlus  
Η υπηρεσία EduTubePlus θα βασιστεί στην ώριµη τεχνολογική πλατφόρµα 

διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών video-on-demand που χρησιµοποιείται σήµερα στην 
υπηρεσία lesite.tv (www.lesite.tv) του καναλιού France5. Η πλατφόρµα επεκτείνεται ώστε 
να υποστηρίζει επιπλέον φόρτωση και διαµοίραση βίντεο κλιπ χρηστών (user-generated 
video), όπου περιλαµβάνονται επεκτάσεις σε θέµατα διαχείρισης χρηστών, ασφάλειας κλπ. 
Επίσης, προσαρµόζεται ώστε να υποστηρίζει την πολυγλωσσική οντολογία σχολικών όρων 
του EduTubePlus, το σχήµα τεκµηρίωσης των βίντεο κλιπ, επιπλέον λειτουργίες για την 
επεξεργασία των βίντεο κλιπ από εκπαιδευτικούς, πολύγλωσση διεπαφή που καλύπτει όλες 
τις Ευρωπαϊκές γλώσσες κλπ. Η πλατφόρµα θα ολοκληρωθεί µε εργαλεία για on-line 
σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων που προσαρµόζουν το ΕΑ.ΙΤΥ και ο Ισπανικός  
οργανισµός CEDETEL. Για την υποστήριξη της µετάφρασης των υπότιτλων των βίντεο 
και του περιεχοµένου των εκπαιδευτικών σεναρίων σε δώδεκα γλώσσες, επεκτείνεται το 
σύστηµα Media on Demand & Translation Tool της Αυστριακής εταιρίας Education 
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Highway (http://estream.schule.at/). Τέλος, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μαθησιακού 
Περιεχοµένου (LCMS) AeL της εταιρίας Siveco Romania (http://advancedelearning.com/) 
θα συνδεθεί µε το σύστηµα EduTubePlus επιτρέποντας τη δηµιουργία µαθηµάτων µε 
αξιοποίηση των βίντεο-κλιπ της βιντεοθήκης, ενώ µε τον ίδιο τρόπο θα είναι εφικτή στο 
µέλλον η διασύνδεση του συστήµατος EduTubePlus και µε άλλα LCMSs. Η υπηρεσία 
EduTubePlus θα φιλοξενηθεί από το lesite.tv στο Akamai network και θα είναι διαθέσιµη 
µέσα από την πύλη του έργου www.edutubeplus.eu.   

Η παιδαγωγική προσέγγιση του EduTubePlus για την αξιοποίηση του βίντεο 
στη σχολική τάξη  

Η παιδαγωγική προσέγγιση του EduTubePlus στηρίζεται σε αρχές και πρότυπα 
της κοινωνικο-εποικοδοµητικής (Jonassen, 1991, Salomon et al., 1991, Vygotsky 1978),   
και κριτικο-κοινωνικής προσέγγισης (Edmonson et al., 1993, Taylor, 1996). Στόχος είναι η 
παιδαγωγική αξιοποίησή του βίντεο ως γνωστικό (cognitive), πολιτισµικό (cultural) και 
χειραφετικό (emancipatory) εργαλείο, το οποίο θα επιτρέπει τη γνωστική επεξεργασία και 
την κατασκευή εννοιών, θα ενεργοποιεί την κριτική και δηµιουργική σκέψη και θα 
προωθεί τη µάθηση σε δεξιότητες και µαθησιακά προϊόντα ανώτερων επιπέδων µάθησης 
(Ματσαγγούρας, 2005, Fragkaki et al., 2006). Οι µαθητές χρησιµοποιούν την ενεργητική 
και συνεργατική µάθηση µέσω οµαδοσυνεργατικών µεθόδων διδασκαλίας (project method, 
problem solving method, κ.ά.), συνδέοντας τις πληροφορίες που λαµβάνουν από το βίντεο 
µε την ατοµική και συλλογική τους εµπειρία αλλά και µε ευρύτερα κοινωνικά ζητήµατα. 
Συλλέγουν πληροφορίες, ξεκινώντας από το πρώτο επίπεδο µάθησης (Πληροφοριακή 
Μάθηση), οργανώνουν τα δεδοµένα τους, φτάνοντας στο δεύτερο επίπεδο µάθησης 
(Οργανωτική Μάθηση), τα αναλύουν κατακτώντας το τρίτο επίπεδο µάθησης (Αναλυτική 
Μάθηση) αλλά και τα υπερβαίνουν προβαίνοντας στο τέταρτο και υψηλότερο επίπεδο της 
Παραγωγικής Μάθησης.  Εάν συνδυαστεί η ιδιότητα του βίντεο να απεικονίζει, µε τη 
δυνατότητά του να συσχετίζει πολιτισµικές κουλτούρες, να ζωντανεύει το περιεχόµενο του 
µαθήµατος, να ξυπνά το ενδιαφέρον  των µαθητών για τη νέα γνώση, να αποσαφηνίζει 
αφηρηµένες έννοιες, να οπτικοποιεί δρώµενα της κοινωνίας, να προσοµοιώνει εξελικτικές 
φυσικές διαδικασίες, µε ένα καλά τεκµηριωµένο παιδαγωγικό πλαίσιο, τότε θα προωθήσει 
τη Χειραφετική Εκπαίδευση.  

Επιµόρφωση, πιλοτική εφαρµογή σε σχολεία και επέκταση σε ευρεία 
κλίµακα  
Η υβριδική υπηρεσία EduTubePlus προβλέπεται να αξιοποιηθεί πιλοτικά σε περίπου 

είκοσι σχολεία στην Ευρώπη, που είτε συµµετέχουν στο έργο ως εταίροι (όπως το Ιταλικό 
Σχολείο Fontazione Maddalena Di Canossa και το ∆ιεθνές Σχολείο του εκπαιδευτικού 
οργανισµού SZÁMALK στην Ουγγαρία), είτε συνεργάζονται/εποπτεύονται από εταίρους 
του έργου. Στην Ελλάδα, την πιλοτική εφαρµογή σε έξι σχολεία συντονίζει το ΥπΕΠΘ. 

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε σχολείο θα υλοποιήσει µια σειρά µαθηµάτων στην τάξη, 
βασισµένα στις ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευτικών σεναρίων α) Σενάρια µε 
δραστηριότητες που αξιοποιούν υπάρχοντα βίντεο-κλιπ της Βιντεοθήκης EduTubePlus β) 
σενάρια που περιλαµβάνουν δραστηριότητες δηµιουργίας και διαµοίρασης εκπαιδευτικών 
βίντεο χρηστών, εµπλουτίζοντας τη βιντεοθήκη, γ) σενάρια µε συνεργατικές 
δραστηριότητες βασισµένων σε βίντεο µε άλλα ευρωπαϊκά σχολεία και δ) σενάρια που 
περιλαµβάνουν δραστηριότητες µετάφρασης και προσαρµογής εκπαιδευτικών βίντεο 
προερχόµενων από άλλες χώρες.   

Για τους εκπαιδευτικούς που θα συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή, έχει 
προβλεφτεί πρόγραµµα επιµόρφωσης, αφενός µε εκπαιδευτικό υλικό που θα διατίθεται 
online αφετέρου µε δύο εστιασµένες ηµερίδες εργασίας (Ιταλία και Ουγγαρία).  Εκτός από 
τα σχολεία όπου η πιλοτική εφαρµογή θα γίνεται µε επίβλεψη και υποστήριξη κάποιου 
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φορέα, η υπηρεσία EduTubePlus θα διατεθεί σε  άλλα περίπου 30 Ευρωπαϊκά Σχολεία 
χωρίς επίβλεψη. Ως αποτέλεσµα της πιλοτικής εφαρµογής, η βιντεοθήκη EduTubePlus θα 
εµπλουτιστεί µε βίντεο-κλιπ εκπαιδευτικών και µε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης 
βίντεο ενώ από την αξιολόγηση των χρηστών θα γίνουν βελτιώσεις στο σύστηµα ώστε  να 
δηµιουργηθούν οι συνθήκες για την επέκτασή του σε ευρεία κλίµακα.  
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