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Πρόλογος 
 

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιάσει την πολυπλοκότητα των streaming media 
(τεχνολογιών ροής) καθώς και τα αποτελέσματα μιας σημαντικής ερευνητικής προσπάθειας 
στον τομέα η οποία επιτελέσθηκε από όλα τα μέλη  που συμμετέχουν στο ερευνητικό 
πρόγραμμα e-stream (Minerva)  

 
Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να έχει όσο το δυνατόν πληρέστερο περιεχόμενο (μέσα 

στους περιορισμούς που το μέγεθος αυτού του βιβλίου επιβάλλει). Οι  μελλοντικοί 
αναγνώστες αυτού του βιβλίου πιθανόν να προέρχονται από διαφορετικές ομάδες, με  πολύ 
διαφορετικό υπόβαθρο και γνώσεις στο αντικείμενο: εκπαιδευτικοί, ερευνητές, υπεύθυνοι 
για τη λήψη αποφάσεων, προμηθευτές μέσων, επιχειρησιακοί ανώτεροι υπάλληλοι, ακόμη 
και ειδικοί υπολογιστών με ενδιαφέρον στην εκπαίδευση. Ο μόνος κοινός παρονομαστής 
μεταξύ όλων αυτών είναι το ενδιαφέρον τους για τα streaming media  (τεχνολογίες ροής) 
γενικότερα και τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ειδικότερα. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ πεδίο του βιβλίου αυτού (π.χ. προσπαθώντας να 

ικανοποιήσει ολόκληρο το φάσμα των πιθανών αναγνωστών), μερικά από τα θέματα που 
διαπραγματεύεται θα φανούν στοιχειώδη. Οι συντάκτες ζητούν την κατανόηση των 
αναγνωστών σε τέτοιες περιπτώσεις και επισημαίνουν ότι κάτι που είναι τετριμμένο για 
κάποιους μπορεί να είναι ενδιαφέρον για κάποιους άλλους. Κάθε αναγνώστης δεν θα βρει 
όλα τα κεφάλαια εξίσου ενδιαφέροντα. Έχουν περιληφθεί στο βιβλίο, σε μία προσπάθεια να 
καλυφθεί σφαιρικά το αντικείμενο των streaming media (τεχνολογιών ροής).  

 
Το πρώτο κεφάλαιο προσφέρει μια σύντομη εισαγωγή στις βασικές αρχές των streaming 

(ροών): τι είναι πραγματικά τα streaming (ροές) και γιατί χρησιμοποιούνται στην 
εκπαίδευση, καθώς και έναν οδηγό για τον τρόπο που δουλεύουν τα streaming media 
(τεχνολογίες ροής). 

Το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου αναφέρεται (σύντομα και επιφανειακά) στις τεχνικές 
πτυχές των streaming media (τεχνολογιών ροής). Ένας αναγνώστης που δεν ενδιαφέρεται 
για την τεχνολογία (ή ένας αναγνώστης με γνώση του αντικειμένου) μπορεί συνεχίσει με το 
επόμενο κεφάλαιο: το κεφάλαιο αυτό τοποθετήθηκε εδώ για να διαλευκάνει κάποιες 
παρανοήσεις που οι συντάκτες ανακάλυψαν ότι υπάρχουν στους ενδιαφερόμενους 
εκπαιδευτικούς. Πραγματικά όπως φανερώνει και ο τίτλος το κεφάλαιο αυτό γράφτηκε για 
τους αρχάριους! 

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις σημαντικότερες θεωρίες μάθησης και την σχέση τους 
με την  τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT).  

Το κεφάλαιο τέσσερα εξετάζει τη χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών 
στην εκπαίδευση με ένα σφαιρικό τρόπο, δίνοντας έμφαση στη συνδυαστική μάθηση 
(blended learning), και τη χρήση των streaming media (τεχνολογιών ροής)  στην σχολική 
πραγματικότητα. Παρουσιάζεται επίσης μια ταξινόμηση των κατηγοριών λογισμικού που 
χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, ενώ γίνεται μια επισκόπηση όλων των σύγχρονων 
τάσεων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) και στην εκπαιδευτική χρήση των 
streaming media (τεχνολογιών ροής). 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών  
δραστηριοτήτων στις οποίες τα streaming media (τεχνολογίες ροής) μπορούν να  
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Η ταξινόμηση που παρουσιάζεται είναι καινούρια  και, με 
τα σημερινά δεδομένα τουλάχιστον, πλήρης. Παρόλο που μια δραστηριότητα σε μια 
συγκεκριμένη τάξη μπορεί να περιγράφεται καλύτερα με δύο ή περισσότερες από τις νέες 
κατηγορίες, θεωρούμε, ότι μέσα από τις διισταμένες απόψεις για τις εκπαιδευτικές 
εφαρμογές των streaming media (τεχνολογιών ροής), αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να 
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προχωρήσουμε σε μια ομαδοποίηση των streaming media (τεχνολογιών ροής). Κάθε 
δραστηριότητα αυτής της ταξινόμησης αναλύεται και, (μια και οι περισσότερες από αυτές 
δοκιμάστηκαν από τα μέλη της σύμπραξης), αναφέρονται τα πλεονεκτήματα που 
παρουσιάζει και τα προβλήματα που εμφανίζει. Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η πολυπλοκότητα, 
τα προβλήματα και πώς αυτά αντιμετωπίζονται, καθώς και τα οφέλη για τους μαθητές που 
δημιουργούν δικά τους streaming media (τεχνολογίες ροής), συμπληρώνουν το κεφάλαιο 
πέντε. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών των 
streaming media (τεχνολογιών ροής). Τα υπο-κεφάλαιά του είναι συνεισφορά των μελών της 
σύμπραξης (e-stream Minerva). Διαβάζοντάς τα ο αναγνώστης κερδίζει την εμπειρία που 
απέκτησαν οι ομάδες της σύμπραξης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δοκιμής των 
streaming media (τεχνολογιών ροής)  σε σχολεία. 

Στο έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα ποσοτικά δεδομένα της εκπαιδευτικής έρευνας 
που πραγματοποιήθηκε από την σύμπραξη του e-stream. Ακολουθεί παρουσίαση μετρήσεων 
που ελήφθησαν (από τα διάφορα μέλη της σύμπραξης) μέχρι τώρα. Τα δεδομένα αυτά 
αναλύθηκαν με την εκτέλεση ενός πλήρους υπολογισμού διάδοσης λάθους, στον οποίο τα 
συνολικά πειραματικά σφάλματα υπολογίστηκαν για κάθε σημείο που παρουσιάζεται. Τα 
δεδομένα παρουσιάζονται κυρίως με την μορφή συγκριτικών ιστογραμμάτων. Εμφανίζονται 
ακόμα οι ράβδοι σφαλμάτων (error bars) για κάθε σημείο του ιστογράμματος. Κάτω από 
κάθε διάγραμμα αναφέρονται οι ερευνητικές παρατηρήσεις που αποτυπώνονται στο 
διάγραμμα. Οι εκπαιδευτικές παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της έρευνας 
αναφέρονται επίσης και συσχετίζονται με ερευνητικά σχόλια που σχετίζονται με τις 
μετρήσεις. 

Στο τέλος του κεφαλαίου, δίνονται γενικά συμπεράσματα από την διενεργηθείσα έρευνα, 
μαζί με μερικές σκέψεις, που προέκυψαν από την μελέτη των δεδομένων. 

Τα Streaming media (τεχνολογίες ροής) είναι σήμερα ένα εξαιρετικά γρήγορα 
αναπτυσσόμενο πεδίο, και είναι σημαντικό να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των 
εξελίξεων που αναμένονται στο χώρο όπως και μια προσπάθεια πρόβλεψης (στην 
πραγματικότητα εικασίας) του αντίκτυπού τους στην εκπαίδευση. Αυτό γίνεται στο 
κεφάλαιο οκτώ, όπου λόγω της ποικιλομορφίας των εξελίξεων που παρατίθενται κάποιος 
μπορεί να ισχυριστεί ότι όλοι οι αναγνώστες θα το βρουν ενδιαφέρον αν όχι συναρπαστικό. 

Δεν προέρχονται όλες οι προβλεπόμενες εξελίξεις από το χώρο της επιστήμης και της 
τεχνολογίας. Κάποιες εξελίξεις είναι οικονομικής φύσης, κάποιες άλλες σχετίζονται με την 
βιομηχανική-υποδομή, άλλες είναι τάσεις μάρκετινγκ συσκευών, ενώ κάποιες άλλες 
αποτελούν σημαντικές εξελίξεις στο χώρο του προγραμματισμού και της τεχνολογίας της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών (ICT). Όλα μαζί συνθέτουν το παράξενο ψηφιδωτό της 
μορφής των streaming media (τεχνολογιών ροής) του μέλλοντος. 

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου δίνει μια γενική 
επισκόπηση των streaming media (τεχνολογιών ροής) στην εκπαίδευση σήμερα και 
παρουσιάζει τα γενικά συμπεράσματα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας στον τομέα 
των streaming media (τεχνολογιών ροής). 

 
Βλέποντας συνολικά, την διενεργηθείσα έρευνα που παρουσιάζεται εδώ καθώς επίσης 

και τα θέματα που αναφέρονται, αυτό το βιβλίο  προσπαθεί να απαντήσει σε δύο βασικές 
ερωτήσεις: 

1. Χρόνος: Γιατί είναι τώρα η κατάλληλη χρονική στιγμή για την αλλαγή από τα 
αναλογικά video ή τα DVDs στα streaming media (τεχνολογίες ροής); Και  

2. Διαθεσιμότητα: Υπάρχει διαθέσιμος ικανοποιητικός αριθμός, καλής ποιότητας, και 
επιστημονικά σωστών streaming media (μέσων ροής) στο διαδίκτυο; Ποιοι 
παράγοντες καθορίζουν την ποιότητα (εκπαιδευτικά και τεχνικά); Υπάρχει 
μηχανισμός που να αξιολογεί οποιοδήποτε υπάρχον (και διαθέσιμο) medium (μέσο) 
παρέχοντας αξιόπιστη βοήθεια στους δασκάλους; 
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Το βιβλίο προσπαθεί επίσης να απαντήσει σε μερικές λιγότερο σημαντικές ερωτήσεις 

όπως: 
 Ποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν σήμερα να πραγματοποιηθούν με τη 
χρήση των streaming media;  

 Ποιους εκπαιδευτικούς στόχους εκπληρώνουν αυτές οι δραστηριότητες; 
 Ποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες αποφέρουν το μεγαλύτερο διδακτικό κέρδος 
στους μαθητές; 

 Τι άλλο κερδίζουν οι μαθητές σε κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες; 
 Ποιες τεχνικές γνώσεις πρέπει να έχει ο δάσκαλος πριν αρχίσει να χρησιμοποιεί τα 

streaming media; 
 Ποιες τεχνικές γνώσεις πρέπει να έχουν οι μαθητές πριν ξεκινήσουν; 
 Ποιες δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν οι δάσκαλοι κατά την εφαρμογή των streaming 

media στην τάξη; 
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Ευχαριστίες 
Αυτό το βιβλίο δεν θα είχε γραφτεί χωρίς την σημαντική εκπαιδευτική έρευνα που πραγματοποίησαν 
τα μέλη της ερευνητικής σύμπραξης e- stream του Ευρωπαϊκού προγράμματος (Minerva). Πολλά 
οφείλονται στην αποδοτική αυτή συνεργασία μεταξύ όλων των υπο-ομάδων του e-stream. Μεταξύ 
όλων αυτών των ερευνητών και ερευνητικών συνεργατών της σύμπραξης θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους ακόλουθους:  
Anton Knierzinger, Caroline Weigner, and Petra Reiter από το “Education Highway - Centre of 
Innovation for School and New Technology Ltd”, Austria 
Helena Bijnens, Mathy Vanbuel, and Sally Reynolds από το ATiT - Audiovisual Technologies, 
Informatics and Telecommunications, Belgium 
Erica Lavagno, Eleonora Panto, and Augusta Giovannoli από το CSP s.c.a r.l. Innovazione nelle 
ICT, Italy 
Art Ó Súilleabháin Mayo Education Centre, Ireland 
Kennet Lindquist and Anna-Kaarina Lindquist, από το Swedish TelePedagogic Knowledge Centre, 
Sweden 
Rosetta McLeod, που ενέπνευσε το κεφάλαιο 8, καθώς και για τον ενθουσιασμό της και την ηθική 
στήριξή  

Όλη την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Θετικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. του πανεπιστημίου 
Πατρών, και ιδιαίτερα τους Σπήλιο Αντωνόπουλο, Αντρέα Γρηγορόπουλο και Αθανάσιο Τσιόκανο οι 
οποίοι πραγματοποίησαν τις εκπαιδευτικές δοκιμές. 

Επιπλέον θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ερευνητές των μελών της σύμπραξης για την συνδρομή 
τους στο περιεχόμενο του κεφαλαίου 6 αυτού του βιβλίου.  

Ακόμα ευχαριστούμε τους: 
 
Μαρκησία Γαβαλά, μέλος του Εργαστηρίου Θετικών Επιστημών, για τη συλλογή των 
ερωτηματολογίων pre-test (και την εισαγωγή των δεδομένων) από τους Έλληνες μαθητές  
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. 
Αικατερίνη Kοκκινάκη, μέλος του Εργαστηρίου Θετικών Επιστημών για την προσεκτική ανάγνωση 
του χειρογράφου αυτού του βιβλίου. 

Ευχαριστούμε ακόμα τους:  
Dr. Ιωάννη Σιανουδη, του Τμήματος Φυσικής Χημείας και Τεχνολογία, καθηγητή του ΤΕΙ Αθηνών, 
και τον  
Δημήτριο Σωτηρόπουλο, του Εργαστηρίου Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του 
Π.Τ.Δ.Ε του πανεπιστημίου Αθηνών, για την συμμετοχή τους στις δοκιμές παραγωγής streaming 
media, και την πολύτιμη βοήθειά τους να αναδειχτούν οι δυσκολίες που κρύβει αυτή η 
δραστηριότητα. Αυτά  αναφέρονται στην παράγραφο 5.15 του παρόντος. 

Τον Παναγίωτη Kαλλιμάνη και την Αγγελική Mαραγκουδάκη για την βοήθεια που προσέφεραν 
στην μετάφραση κάποιων από τα streaming media που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική δοκιμή. 

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ τους ανώνυμους εκπαιδευτικούς όλως των ευρωπαϊκών χωρών που 
συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δοκιμές. 

Οι συγγραφείς ευχαριστούν ακόμα την ΕΕ για την οικονομική ενίσχυση που, μέσα από το 
πρόγραμμα Minerva, έδωσε στην σύμπραξη του e-stream, επιτρέποντας τη διεξαγωγή της έρευνας, 
τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται εδώ. Χωρίς αυτή την οικονομική ενίσχυση η έκδοση 
αυτού το βιβλίου θα ήταν αδύνατη. 
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Διευκρινήσεις – σημειώσεις των μεταφραστών.  
 
Το medium (πληθυντικός media) στην αγγλική σημαίνει κυριολεκτικά μέσο (πληθυντικός 
μέσα), υπό την έννοια μέσων επικοινωνίας, μεθόδων και τύπων επικοινωνίας π.χ. ψηφιακά 
μέσα, ΜΜΕ, μέσων πληροφόρησης, και πάντως σε καμία περίπτωση πολιτικά ή άλλα 
«μέσα».  
Ο όρος streaming αναφέρεται στην ροή, είτε λεπτόρευστων υγρών λ.χ. νερού είτε ροή 
πληροφοριών, πάντα όμως αναφέρεται σε γρήγορη μεταφορά είτε υλικών είτε πληροφοριών. 
Έτσι ο όρος streaming media αναφέρεται σε αρχεία ήχου, εικόνας, (κυρίως) βίντεο, αλλά 
ακόμα και ολόκληρων προγραμμάτων τα οποία εμπεριέχουν υπό μορφή πολυμέσων όλα τα 
ως άνω (βίντεο εικόνα κ.λ.π.) όπως πιθανώς και άλλες εκτελέσιμες δράσεις που διανθίζουν 
την παρουσίαση. Απαράβατη πάντως προϋπόθεση αποτελεί η μη ύπαρξη του συγκεκριμένου 
αρχείου στη συσκευή η οποία τα παρουσιάζει, αλλά η ταχύτατη μετάδοση του περιεχομένου 
και η άμεση παρουσίασή του, έτσι ώστε η πληροφορία να «ρέει» εκείνη ακριβώς την στιγμή. 
για τον λόγο αυτό προτείνεται ο όρος «τεχνολογίες ροής» ως ο πλησιέστερος όρος με τον 
οποίο να μεταφραστεί ο όρος streaming media στα ελληνικά. Ενας μάλλον πλησιέστερος και 
πληρέστερος όρος για streaming media θα ήταν ίσως «ρέοντα μέσα», με σημαντική όμως 
πιθανότητα να παρεξηγηθεί πλήρως, καθ’ ότι ενώ η λέξη «μέσα» χρησιμοποιείται για τα 
ΜΜΕ, δεν χρησιμοποιείται ποτέ (ακόμα) για την (όποια) πληροφορία (όπως λ.χ. η εκπομπή 
της τηλεόρασης) η οποία «ρέει» την στιγμή που μεταδίδεται. 
 
Σήμερα ποια, με τον όρο streaming media, υπονοούμε ψηφιακά μεταδιδόμενη πληροφορία 
(digital streaming media), και τούτο γιατί υπό μία γενικότερη έννοια αναλογικές τεχνολογίες 
όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ή ακόμα και το τηλέφωνο αποτελούν τεχνολογίες ροής, 
(άσχετα αν οι δύο πρώτες απευθύνονται σε πολλούς αποδέκτες), κι είναι όλες αναλογικές 
και άρα τεχνολογικά παρωχημένες. 
 
Ο τρόπος μετάδοσης των τεχνολογιών ροής, είναι συνήθως το διαδίκτυο (internet) και το 
μέσο μετάδοσης μπορεί να περιλαμβάνει είτε κοινά τηλεφωνικά καλώδια (αλλά με γρήγορη 
ευρυζωνική σύνδεση) είτε ηλεκτρομαγνητικά κύματα (δορυφορική σύνδεση ασύρματο 
τοπικό δίκτυο WiFi, WiMax, μικροκυματικές συνδέσεις κ.λ.π.), είτε οπτικές ίνες. 
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1 Εισαγωγή 

 
Δέσποινα M. Γαρυφαλλίδου & Γεώργιος Σ. Ιωαννίδης 

 
Εργαστήριο Θετικών Επιστήμων, Π.Τ.Δ.Ε.. Πανεπιστημίου Πατρών 

 

 

1.1 Η περίπτωση των streaming media (μέσων ροής) στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

 
Στις σύγχρονες κοινωνίες ικανότητες όπως της επαν-εκπαίδευσης και της αυτο-

εκπαίδευσης καθώς και η ικανότητα αναζήτησης της γνώσης και της πληροφορίας, είναι 
χαρακτηριστικά ζωτικής σημασίας για κάθε πολίτη. Όλοι οι μαθητές τελειώνοντας το  
σχολείο θα πρέπει να έχουν αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες1. 
 

Ένας αυξανόμενος αριθμός σχολείων στην Ευρώπη έχει ήδη (ή σύντομα θα) αποκτήσει 
broadband (ευρυζωνική) πρόσβαση στο internet (διαδίκτυο). Αυτό επιτρέπει στα σχολεία να 
εκμεταλλευθούν multimedia πόρους (πόρους πολυμέσων) και νέες αλληλεπιδραστικές 
μεθόδους μάθησης. Η βασισμένη στο  web-based video-on-demand  διδασκαλία (διδασκαλία 
βασισμένη στο δίκτυο με χρήση βίντεο κατ΄ απαίτηση) θα επιδράσει στον τρόπο που ο 
δάσκαλος προετοιμάζει το μάθημα και αυτό με τη σειρά του θα επιφέρει αλλαγές στον 
τρόπο διδασκαλίας. Αναμένεται για παράδειγμα μια κίνηση προς την χρήση 
αλληλεπιδραστικών πολυμέσων, με κάθε μαθητή να δουλεύει στην οθόνη του αντί να ακούει 
παθητικά την ομαδική  διδασκαλία. Σε μια τέτοια διδακτική προσέγγιση ο δάσκαλος είναι 
αυτός που καθοδηγεί και διευκολύνει το μαθητή στην προσπάθειά του να  αποκτήσει  νέα 
γνώση2. 

 

Η διδασκαλία είναι μια ζωντανή διαδικασία και ανεξάρτητα από το πόσο προσεκτικά 
σχεδιασμένη είναι, ο δάσκαλος ποτέ δεν ξέρει τι άλλο θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. Οι αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη για επιπλέον πόρους είναι 
πολλές: μια ερώτηση που προέρχεται από έναν μαθητή ή κάποια επίκαιρα γεγονότα που 
έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών μπορούν να οδηγήσουν σε μια βαθύτερη 
ανάλυση μιας πτυχής του αντικειμένου που διδάσκουμε. Για το λόγο αυτό οι καλοί δάσκαλοι 
διαθέτουν ευελιξία και προσαρμόζουν τη διδασκαλία ανάλογα με τα δεδομένα που 
προκύπτουν. Η τεχνολογία των streaming  παρέχει ευελιξία αλλά και ευκολία στη χρήση 
της, φέρνοντας την επανάσταση στην καθημερινή διδακτική πρακτική και υπόσχεται ακόμα 
περισσότερα. Πιστεύουμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την εισαγωγή των 
steaming media  on demand (μέσων ροής κατ’ απαίτηση) στην τάξη3. 

Από εκπαιδευτική σκοπιά τα streaming media αποτελούν ένα εύκολο τρόπο για να 
εισάγουμε την τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) στο σχολείο λόγω πρότερης 
εξοικείωσης. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν χρησιμοποιήσει παραδοσιακό βίντεο στη 
διδασκαλία, έτσι μπορούν εύκολα να υιοθετήσουν τη νέα μέθοδο έστω και αν δεν 
αντιλαμβάνονται τις παραπάνω δυνατότητες που αυτή προσφέρει.4  Τα streaming media 

                                                 
1 Angelopoulos B.G, Garyfallidou D.M, Ioannidis G.S, Streaming media in education, In: Auer M. and Auer U. 
(Eds.) Proc International Conference ICL 2004: “Interactive Computer Aided Learning”, Kassel University 
Press (2004)  ISBN 3-89958-089-3 
2 Ibid. (i.e. in the same publication as the previous one)  
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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προσφέρουν ευελιξία στη διδασκαλία, κάτι θεμελιώδες σε μια καλή διδακτική προσέγγιση. 
Είναι ευπροσάρμοστα έτσι ώστε να εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και μεθόδους στην 
ίδια διδακτική ώρα, παρέχοντας στο δάσκαλο τη δυνατότητα ακόμα και να σταματήσει το 
streaming medium και να συνεχίσει με άλλες συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας. 
 

Στην αρνητική πλευρά, και παρά το γεγονός ότι τα streaming media (επιπρόσθετως) 
θεωρούνται μια από τις καλύτερες μεθόδους για την εισαγωγή της τεχνολογίας και των 
επικοινωνιών (ICT) στην καθημερινή σχολική πρακτική, υπάρχει μεγάλη έλλειψη 
ερευνητικών αποτελεσμάτων στη χρήση μέσω internet transmitted media (μέσων που 
μεταδίδονται μέσω διαδικτύου) των streaming media στην διδασκαλία και τη μάθηση5. Γιατί 
πρέπει τα internet transmitted media (μέσα που μεταδίδονται μέσω διαδικτύου) να 
θεωρούνται διαφορετικά (εκπαιδευτικά) από τα παλαιότερα VCR videos; Θα μπορούσε να 
υποστηριχτεί ότι και τα παλαιότερα βίντεο (με ήχο) είναι ένας τύπος "streamable media", 
διαθέσιμος στις σχολικές βιβλιοθήκες. Τα VCR videos έχουν δοκιμαστεί εκπαιδευτικά για 
πολλά χρόνια με ποικίλα αποτελέσματα: οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι ποτέ δεν 
βρήκαν την απήχηση που αναμενόταν. Αυτό, κατά ένα μεγάλο μέρος, οφειλόταν στην 
δυσκολία αποτελεσματικής εκπαιδευτικής χρήσης των βίντεο, αλλά και σε πρακτικά 
προβλήματα. Τέτοια προβλήματα συνδέονται με: α) τον περιορισμένο αριθμό βίντεο που 
υπάρχει στις σχολικές βιβλιοθήκες, β) με το ότι ολόκληρη η τάξη μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει κάθε φορά μόνο ένα βίντεο, και γ) με πρακτικές δυσκολίες που 
εμφανίζονταν κάθε φορά που γινόταν προσπάθεια ενσωμάτωσης του βίντεο με άλλα μέσα 
διδασκαλίας. 

 

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι αυτό ακριβώς το κενό στην εκπαιδευτική έρευνα  έρχεται να 
καλύψει η σύμπραξη του e-streaming (Minerva6). Διάφοροι τρόποι χρήσης των IP- delivered 
streaming media (μέσων που διανέμονται μέσω δικτύου) στην εκπαιδευτική διαδικασία 
εξετάστηκαν συστηματικά. Η επίδραση που αυτά είχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
καταγράφονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δοκιμής. Διάφορες μέθοδοι 
παραγωγής streaming media έχουν δοκιμαστεί από τα μέλη της σύμπραξης. Στην παρούσα 
δημοσίευση, καταγράφεται η εμπειρία που αποκτήθηκε, καθώς επίσης και οι δυσκολίες και 
τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν αλλά και ο τρόπος που αυτά αντιμετωπίστηκαν. 

1.2 Σύντομη ιστορική αναδρομή στα streaming media (που μεταδίδονται 
από απόσταση).  

Η τεχνική ενσωμάτωσης βίντεο με αμφίδρομη κατεύθυνση επικοινωνίας βελτιώθηκε 
σημαντικά στα χρόνια που μεσολάβησαν από τη δεκαετία του '80 που έγινε η πρώτη χρήση 
τους, μέχρι σήμερα. Συμπιεσμένα βίντεο άρχισαν τότε να μεταδίδονται μέσω δορυφόρου και 
καλωδίου. Σταδιακά η μετάδοση βίντεο έγινε κοινό γνώρισμα στις αίθουσες συνεδρίων. Με 
την εξέλιξη του διαδικτύου, εξελίχτηκαν και οι τεχνολογίες συμπίεσης και το κόστος 
μετάδοσης βίντεο και ήχου έπεσε σημαντικά. Σαν αποτέλεσμα η τηλε-διάσκεψη (video-
conferencing) έγινε κάτι κοινότυπο. Έτσι βρήκε τελικά το δρόμο για τις τάξεις τηλε-
εκπαίδευσης, προσφέροντας αυξημένο επίπεδο αλληλεπίδρασης μεταξύ του εκπαιδευτικού 
και του μαθητή μέσω του βίντεο και του ήχου, σε broadband (ευρυζωνικές) ταχύτητες και με 
λογικό κόστος, ειδικά στις συνδέσεις xDSL.   

 

Τεχνικά, η ταχύτητα μετάδοσης, παράμετροι στην ποιότητα της εικόνας, καθώς και οικονομικοί 
παράγοντες έκαναν τη χρήση του πρωτοκόλλου διαδικτύου (UDP/IP or TCP/IP) πρότυπο για την 
τηλεοπτική μετάδοση. Η σημερινή διαθέσιμη υποδομή, στα περισσότερα μέρη της Ευρώπης, είναι 
                                                 
5 Angelopoulos B.G, Garyfallidou D.M, Ioannidis G.S, Streaming media in education, In: Auer M. and Auer U. 
(Eds.) Proc International Conference ICL 2004: “Interactive Computer Aided Learning”, Kassel University 
Press (2004)  ISBN 3-89958-089-3 
6 eStream – Increasing the use of Streaming media in school education in Europe 110160-CP-1-2003-1-AT-
MINERVA-M 
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κάτι παραπάνω από επαρκής για να εξυπηρετήσει τη μετάδοση των streaming media. Η αναμενόμενη 
σε πανευρωπαϊκή κλίμακα ζήτηση για μεγαλύτερο bandwidth (εύρος - ταχύτητα σύνδεσης), δεν 
αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα, αφού η ανάπτυξη νέων γραμμών με αυξημένη 
χωρητικότητα ξεπερνούν κατά πολύ την προβλεπόμενη ζήτηση. Προς το παρόν σημαντικά δίκτυα 
τηλεφωνικής επικοινωνίας  κινούνται από την τωρινή  κατάσταση διακοπτών "circuit switched", 
στην κομψή κατάσταση “packet switching”, που προσφέρει μια επιπλέον μείωση της δαπάνης 
λειτουργίας στην ακόμα υψηλότερη χρησιμοποιούμενη ταχύτητα. Προβλέπεται ότι η μετάδοση των 
streaming media (οποιασδήποτε μορφής), για εκπαιδευτικούς ή εμπορικούς λόγους, θα είναι η 
πρωταρχική χρήση αυτής της αυξανόμενης ικανότητας επικοινωνιών. 

 

Στην εκπαίδευση, οι αυξανόμενες ταχύτητες επικοινωνίας και η παρουσία του web έχει 
δημιουργήσει στην πραγματικότητα, ένα νέο ενιαίο εκπαιδευτικό μέσο. Οι βασισμένες στο 
WEB τεχνολογίες των streaming media εμφάνισαν ταχύτατη ανάπτυξη. Με τη 
χρησιμοποίηση συνηθισμένων internet browsers, τα streaming media μπορούν να 
ενσωματωθούν  ή να συνδεθούν με διαφάνειες, και άλλα πιο παραδοσιακά μέσα όπως 
κείμενα διάσκεψης, text conferencing, whiteboards, τηλε-διάσκεψη, κ.λπ. Αυτό οδηγεί σε  
αναρίθμητους συνδυασμούς του ψηφιακού βίντεο με άλλα μέσα, για τη δημιουργία ενός  
εικονικού περιβάλλοντος μάθησης και βοηθάει στην μετάβαση από ένα μονόδρομο βίντεο 
σε ένα αλληλεπιδραστικό μέσο που προσθέτει οπτικά ερεθίσματα σε ένα στατικό 
περιβάλλον (κείμενο ή εικόνα).7,8  

 

Θεωρείται πλέον πολύ πιθανό ότι τα streaming media θα γίνουν μια πανταχού παρούσα 
μορφή επικοινωνίας και θα βρουν  εφαρμογή σε κάθε τάξη. Η καλή προοπτική των 
streaming media είναι τελικά μέσα στα χέρια μας. 
 

1.3 Πώς λειτουργούν τα streaming: οδηγός του χρήστη 
Η τεχνολογία των streaming δίνει τη δυνατότητα σε ένα τηλεοπτικό (ή ηχητικό) αρχείο 

να εκτελείται, ενώ «λαμβάνεται» (taken) από το internet.  Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα 
τον όρο "λαμβάνεται" (taken) από το internet, αντί του «κατεβαίνει» (downloading), αφού 
αυτός ο όρος (δηλ. το downloading) είναι το εναλλακτικό του streaming. Ο όρος 
κωδικοποίηση αναφέρεται κυρίως στην συμπίεση του αρχείου. Η κωδικοποίηση δεν είναι 
απαραίτητη, αλλά χρησιμοποιείται γιατί συμπιέζει το αρχείο με αποτέλεσμα την πιο 
αποτελεσματική μετάδοσή του, έτσι θεωρείται ουσιαστική.9 

 

Ο όρος streaming, αναφέρεται σε μια σειρά από κινούμενες εικόνες που μεταδίδονται 
συμπιεσμένες μέσω internet (διαδικτύου) χωρίς να χρειάζεται να «κατέβουν» στον δίσκο του 
υπολογιστή του χρήστη. Το μέσο στέλνεται με συνεχή προοδευτική ροή (stream) στον 
υπολογιστή του χρήστη και εκτελείται καθώς φτάνει. Το αρχείο εκτελείται χωρίς να 
αποθηκεύεται. O χρήστης χρειάζεται έναν media player, δηλαδή ένα πρόγραμμα που 
αποσυμπιέζει τα δεδομένα στέλνοντας την εικόνα στην οθόνη και τον ήχο στα ηχεία. Ένας 
media player είτε αποτελεί τμήμα του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (browser), 
είτε είναι ανεξάρτητο πρόγραμμα (που συνήθως μπορεί να «κατέβει» από το δίκτυο).10 

 

Για να παίζει το βίντεο απρόσκοπτα, πρέπει να μην υπάρχουν διακοπές. Oι streaming 
technologies (τεχνολογίες ροής) στέλνουν το αρχείο που βρίσκεται αποθηκευμένο (ή 
                                                 
7 Thornhill S., Asensio M., & Young C., (eds.) Video Streaming, a guide for educational development, “Click 
and go video” project, www.ClickandGoVideo.ac.uk, (2002), ISBN 0 9543804-0-1, pp. 10, and 21  
8 Bijnens H., Bijnens Μ., Vanbu Μ., Streaming media in the classroom, Austria: EDUCATION HIGHWAY 
Innovation Centre. (2004), ISBN: 3-9500247-3-5 
9 Angelopoulos B.G, Garyfallidou D.M, Ioannidis G.S, Streaming media in education, In: Auer M. and Auer U. 
(Eds.) Proc International Conference ICL 2004: “Interactive Computer Aided Learning”, Kassel University 
Press (2004)  ISBN 3-89958-089-3 
10 Ibid.  
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περνάει από) τον streaming server (δρομολογητή – εξυπηρετητή ροής) σε ένα buffer (τμήμα 
της μνήμης) του υπολογιστή του χρήστη (του υπολογιστή στον οποίο προβάλλεται το μέσο). 
Η εκτέλεση του αρχείου ξεκινάει όταν ένα ικανοποιητικό τμήμα του αρχείου έχει 
«αποθηκευτεί» (προσωρινά) στο buffer. Μόνο ένα μικρό  μέρος του streaming medium 
βρίσκεται αποθηκευμένο στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη σε μια δεδομένη χρονική 
στιγμή το οποίο σβήνεται μόλις «παιχτεί» για να δημιουργήσει χώρο για το επόμενο 
κομμάτι.11 

 

Η τεχνολογία ροής επιτρέπει την “live streaming” (ζωντανή) και την “on demand”  (κατ’ 
απαίτηση) λήψη του πολυμέσου. 

 

VoD Streaming: Video On Demand” (κατ’ απαίτηση) επιτρέπει στον τελικό χρήστη να 
λάβει και να δει υλικό που έχει ήδη βιντεοσκοπηθεί και βρίσκεται συνήθως αποθηκευμένο 
σε έναν streaming server (δρομολογητή – εξυπηρετητή), μόλις ο χρήστης ζητήσει το υλικό. 
Μερικοί συγγραφείς αναφέρονται στο VoD με τον όρο "soft-real-time delivery", 
υπαινισσόμενοι την τόσο μικρή καθυστέρηση στον τρόπο επεξεργασίας και παράδοσης των 
streaming media (μέσων), που ο χρήστης φαίνεται να τα λαμβάνει άμεσα. Παρόλο που το 
VoD θεωρήθηκε αρχικά ως τεχνολογία ενός θεατή - χρήστη (single-viewer), υπάρχουν 
σήμερα νεώτερα προγράμματα που δίνουν την δυνατότητα να σταλεί βίντεο σε πολλούς 
αποδέκτες ταυτόχρονα "video multicasting on demand". Αυτή η μετάδοση, δηλαδή το 
multicasting, λειτουργεί  όπως μια ιδιωτική προβολή "private broadcasting" για ένα 
περιορισμένο αριθμό χρηστών (θα αναλυθεί αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο). Στο VoD, το 
υλικό είναι πάντα διαθέσιμο στον πιθανό χρήστη “on demand” (κατ’ απαίτηση)  
οποιαδήποτε στιγμή. Η απαίτηση είναι απλά ένα αίτημα του χρήστη (π.χ. ένα «πάτημα» στο 
κατάλληλο  link - υπερ-σύνδεση) που στέλνεται στον media server (δρομολογητή – 
εξυπηρετητή) όπου βρίσκεται το streaming medium. Μόλις ο server λάβει το σήμα αρχίζει 
την μετάδοση του video clip στην οθόνη του χρήστη.   

 

Live streaming: (ζωντανή μετάδοση ροής) Είναι σαν μια ζωντανή μετάδοση, που 
λαμβάνεται real time (σε πραγματικό χρόνο) και μεταδίδεται αμέσως χωρίς το αρχείο να 
αποθηκεύεται στον server (δρομολογητή – εξυπηρετητή) που εκτελεί την μετάδοση. Αυτό 
σημαίνει ότι ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτό μόνο μία φορά, δηλαδή μόνο τη χρονική 
στιγμή που πραγματοποιείται το γεγονός (π.χ. η διάλεξη), αφού  το μεταδιδόμενο αρχείο δεν 
αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του server (δρομολογητή – εξυπηρετητή). Ο χρήστης 
νομίζει ότι επιλέγει ένα "αρχείο" όταν ζητάει ένα τέτοιο streaming medium, αλλά αυτό είναι 
μια ψευδαίσθηση: στον streaming server  αυτό το "αρχείο" αντιπροσωπεύει μόνο το data 
stream (ροή δεδομένων), που ο χρήστης επέλεξε να παραλάβει. Αυτό τo data stream (ροή 
δεδομένων), που συλλαμβάνεται-παίρνεται από μια ή περισσότερες φωτογραφικές μηχανές 
και κατόπιν αναμειγνύεται, παράγεται από έναν κωδικοποιητή που ψηφιοποιεί, κωδικοποιεί, 
και στέλνει το σήμα (βίντεο και ήχο) στον server (δρομολογητή – εξυπηρετητή) σε 
πραγματικό χρόνο (π.χ. στιγμιαία). Ο server (δρομολογητής – εξυπηρετητής), που λαμβάνει 
τα στοιχεία, τα περνάει στον χρήστη (χωρίς να αποθηκεύσει σε ένα αρχείο τα στοιχεία 
αυτά). 

 

Ο χρήστης δεν θα παρατηρήσει διαφορές μεταξύ αυτών των δύο (αρκετά διαφορετικών) 
συστημάτων. Το βίντεο παίζεται αδιάλειπτα στην οθόνη του, εμφανίζεται σε αυτήν αμέσως 
μόλις επιλέγει (π.χ. με το πάτημα του ποντικιού) και θα συνεχίσει μέχρι το τέλος του 
γεγονότος (ή του ηχογραφημένου εκ των προτέρων βίντεο) εκτός αν ο χρήστης επιλέξει να 
σταματήσει την μετάδοση. Είναι προφανές, ότι όταν η μετάδοση είναι ζωντανή (live 
streamed) δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής "go back" ή επανάληψης.  

 

                                                 
11 Ibid. 
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RTSP (Real Time Streaming Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο σε επίπεδο πελατών-
χρηστών εξυπηρετητών (client - server application-level) που βρίσκεται ψηλά στο πρότυπο 
της OSI (περισσότερα κεφαλαίο 2), είναι εξειδικευμένο στην παρουσίαση πολυμέσων 
(multimedia) και σχεδιάστηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες για αποτελεσματική 
μετάδοση των streaming media σε δίκτυα IP. Έχει μερικές ομοιότητες με το HTTP, αλλά 
είναι επίσης διαφορετικό από αυτό γιατί (αντίθετα από το HTTP) αυτό ελέγχει δυαδικά 
ψηφία (bits) που κινούνται ανάμεσα στον server (δρομολογητή – εξυπηρετητή) και τον 
υπολογιστή του χρήστη (client computer). Στον τελικό χρήστη, αυτό μεταφράζεται σε 
λειτουργίες παρόμοιες με ένα εικονικό VCR (π.χ. διακοπή, γρήγορη προώθηση κ.λπ...). Το 
RTSP προσφέρει επίσης τον έλεγχο εκπομπής πολλαπλών βίντεο ταυτόχρονα (multi-
session), την επιλογή μεταξύ των πρωτοκόλλων UDP και TCT και μερικές άλλες 
λειτουργίες που βελτιστοποιούν τη μετάδοση στοιχείων (περισσότερα στην παράγραφο 
2.17).  

  

Unicasting αναφέρεται στην κατάσταση όπου, για κάθε χρήστη που ζητά από έναν server 
(δρομολογητή – εξυπηρετητή) ένα ορισμένο βίντεο, ο server δρομολογητής – εξυπηρετητής 
αρχίζει μια νέα μετάδοση. Ανοίγει μια νέα σύνδεση, οι εντολές ελέγχου μεταφέρονται, και ο 
χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο στο clip: λειτουργίες όπως παύση (stop), μικρή διακοπή 
(Pause), και μετακίνηση μπρος ή πίσω (Positioning), είναι όλες προσφερόμενες.  
 

Multicasting είναι η ταυτόχρονη μετάδοση ενός βίντεο-πολυμέσου, σε πολλούς χρήστες 
που έχουν ζητήσει να το παρακολουθήσουν. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί αποτελεσματικά 
τους περιορισμένους πόρους του συστήματος, αλλά οι χρήστες έχουν περιορισμένο έλεγχο 
στο βίντεο που βλέπουν. Για τον χρήστη αυτή η μέθοδος μετάδοσης είναι παρόμοια με μια  
ιδιωτική προβολή (private broadcasting). Ο χρόνος της μετάδοσης μπορεί (κατά κάποιο 
τρόπο) να επιλεγεί, αλλά (ανάλογα με τον τύπο της on-demand multicasting scheme) οι 
χρήστες έχουν περιορισμένο έλεγχο στο stream (ροή) που μεταδίδεται. 
 
Κατά τη μετάδοση το σημαντικότερο είναι η αδιάκοπτη προβολή της εικόνας, και όχι τόσο 
η ποιότητα της εικόνας που προβάλλεται! Παρόλο που μετάδοση streaming μέσω TCP/IP 
είναι δυνατή, η φύση της διαδικασίας δεν ταιριάζει (με  φυσικό τρόπο) με την διαδικασία 
πλήρους έλεγχου (και αναμετάδοσης) που εκτελείται στην TCP/IP μετάδοση. Και αυτό γιατί  
το δεδομένο στην μετάδοση streaming είναι η αδιάκοπη προβολή του βίντεο και το επόμενο 
πρέπει να εμφανιστεί στο σωστό χρόνο. Για τον λόγο αυτό, εναλλακτικές λύσεις όπως 
UDP/IP προτιμώνται για τις εφαρμογές streaming και χρησιμοποιούνται επιπλέον 
εξειδικευμένα πρωτοκόλλα για μετάδοση streaming πάνω στα UDP/IP. Αυτά τα 
εξειδικευμένα πρωτόκολλα, μεταξύ των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν, δίνουν στον 
τελικό χρήστη επιπλέον έλεγχο, ενώ προσαρμόζουν την μετάδοση σύμφωνα με την 
συμφόρηση του δικτύου (network congestion) εξασφαλίζοντας κάθε στιγμή την καλύτερη  
ποιότητα εικόνας. Παρ’ όλα αυτά, λόγω λαθών κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, 
παρατηρούνται συχνά προβλήματα στο βίντεο και τον ήχο. Αυτή η υποβάθμιση της 
ποιότητας γίνεται αποδεκτή προκειμένου ο χρήστης να λαμβάνει μια συνεχή ροή 
δεδομένων12 (ακριβώς όπως ένα stream). 
    

Η ποιότητα του streaming medium (εικόνα και ήχος) εξαρτάται κυρίως από το από το 
διαθέσιμο bandwidth δηλαδή το εύρος-ταχύτητα της σύνδεσης, το περιεχόμενο του μέσου 
(κίνηση ή στάση) και τον όγκο δεδομένων που χρειάζεται να διακινηθούν ανά λεπτό μέσω 
του δικτύου. Καλύτερη ποιότητα επιτυγχάνεται με ταχύτερες συνδέσεις, αλλά η διατήρηση 

                                                 
12 Angelopoulos B.G, Garyfallidou D.M, Ioannidis G.S, Streaming media in education, In: Auer M. and Auer 
U. (Eds.) Proc International Conference ICL 2004: “Interactive Computer Aided Learning”, Kassel University 
Press (2004)  ISBN 3-89958-089-3 
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αυτής της ταχύτητας για μακρά χρονικά διαστήματα, είναι συνήθως προβληματική13. 
Πρακτικά, οι τέσσερις πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση είναι: το 
bandwidth (εύρος ταχύτητα της σύνδεσης), η ταχύτητα του επεξεργαστή του υπολογιστή, η 
ποσότητα της μνήμης (RAM) που έχει ο υπολογιστής, και η συμφόρηση που υπάρχει στο 
internet (διαδίκτυο). 

 

Την ποιότητα μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά ο συνωστισμός που παρατηρείται 
όταν μεσολαβούν διακόπτες και routers14. Ευτυχώς τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο 
streaming βελτιώνονται ταχύτατα, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται τόσο η ποιότητα όσο και η 
ικανότητα πρόσβασης. Οι τελευταίες εκδόσεις των media prayers για παράδειγμα, ρυθμίζουν 
αυτόματα τις παραμέτρους ροής (streaming) όπως για παράδειγμα την ανάλυση της εικόνας, 
προσαρμόζοντάς την μετάδοση στις πτώσεις της ταχύτητας (το πώς επιτυγχάνεται αυτό 
αναφέρεται πιο αναλυτικά στις παραγράφους 2.14 και 2.17.c). Η συνεχώς αυξανόμενη 
διαθεσιμότητα ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω χρήσης υψηλής απόδοσης συνδέσεων 
“backbone” μεταξύ κόμβων του διαδικτύου, καταλήγει επίσης σε βελτίωση της ποιότητας 
της σταθερότητας και της αξιοπιστίας.  

 

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι streaming δεν γίνεται απαραίτητα μέσω διαδικτύου, 
παρόλο που οι περισσότεροι ορισμοί το συνδέουν με μετάδοση μέσω internet15, υπάρχουν 
μερικές streaming εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούν διαδίκτυο για μετάδοση. 

 

Αναφέρουμε επίσης ότι οι streaming servers είναι σχεδιασμένοι ειδικά για μετάδοση 
“streaming” και είναι πολύ διαφορετικοί από τους web-servers (και βέβαια από τους απλούς 
servers αρχείων). Οι streaming servers δεν είναι μόνο ο χώρος αποθήκευσης των αρχείων με 
τα streaming media,   είναι φτιαγμένοι έτσι ώστε να μπορούν να ισορροπούν το φορτίο και 
να αποστέλλουν αρχεία σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, αλλά παράλληλα μπορούν να 
προσαρμόζουν τη μετάδοση σε σχέση με την ταχύτητα του δικτύου, και το διαθέσιμο εύρος 
(bandwidth) που απαιτείται για τη συγκεκριμένη μετάδοση. Ο σχεδιασμός των συστημάτων 
streaming, καθώς και των steaming servers είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, και αυτός είναι 
ο λόγος που μια σειρά από βιβλία που διαπραγματεύονται το αντικείμενο έχουν δημοσιευτεί 
τα τελευταία χρόνια.  

1.4 Διαφορές ανάμεσα στα streaming και των άλλων μέσων μετάδοσης 
media. 

Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση είναι οι πιο γνωστές τεχνολογίες μετάδοσης 
«περιεχομένου».16 Αυτά όμως δεν είναι “on demand” (κατ’ απαίτηση), γιατί το κανάλι 
αποφασίζει τι και πότε θα μεταδοθεί. Είναι όμως κατά κάποιο τρόπο on-line γιατί ο χρήστης 
λαμβάνει το τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σήμα τη στιγμή που αυτό μεταδίδεται. Ο χρήστης 
μπορεί ακόμα να «γράψει» την μετάδοση και να την παρακολουθήσει (ή ακούσει) κάποια 
άλλη στιγμή αργότερα. Οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές είναι συνήθως  
γραμμένες από πριν. Παρόλο που δεν μπορούν να θεωρηθούν κατ΄ απαίτηση, (media on 
demand) τα μαγαζιά που πουλάνε και ενοικιάζουν ταινίες, και  οι βιβλιοθήκες με media 
μπορεί να θεωρηθούν ότι τους προσδίδουν κάποια κατ’ απαίτηση (on demand) 
χαρακτηριστικά. Η αναπόφευκτη καθυστέρηση που υπάρχει  μεταξύ της επιλογής του μέσου 
και της προβολής του κρίνεται απαράδεκτη στον 21ο αιώνα. Απαιτούμε  οι πληροφορίες  να 
                                                 
13 Angelopoulos B.G, Garyfallidou D.M, Ioannidis G.S, Streaming media in education, In: Auer M. and Auer 
U. (Eds.) Proc International Conference ICL 2004: “Interactive Computer Aided Learning”, Kassel University 
Press (2004)  ISBN 3-89958-089-3 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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προσφέρονται με το πάτημα ενός κουμπιού ανταποκρινόμενες στην επιλογή του χρήστη, και 
μόνο  τα streaming media  μπορούν να to προσφέρουν αυτό. Στον streaming server μπορεί 
να ζητηθεί να μεταδώσει το ίδιο αρχείο σε πολλούς χρήστες που το ζήτησαν με διαφορά 
μερικών δευτερολέπτων.  Εάν η υπηρεσία που προσφερθεί είναι VoD, για κάθε έναν χρήστη 
δημιουργείται μια ξεχωριστή μετάδοση. Η μετάδοση αρχίζει αμέσως, και δεν υπάρχει 
καθυστέρηση περιμένοντας να μαζευτούν  περισσότεροι χρήστες που ζητούν το ίδιο βίντεο 
(όπως θα ήταν εάν η υπηρεσία ήταν "Nearly Video on Demand", ή "Near Video on 
Demand", όπως ονομάζοντα μερικές φορές οι άλλου τύπου μεταδόσεις σε πολλούς θεατές 
ταυτόχρονα (δηλαδή multicasting). 

 

Η μετάδοση streaming είναι εφικτή από οποιοδήποτε μέρος είναι εγκατεστημένος ο 
server προς οποιαδήποτε φυσική τοποθεσία βρίσκεται ο χρήστης, με μόνο περιορισμό την 
ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Τα μεταδιδόμενα αρχεία είναι παρόμοια στην κατασκευή 
με τα  τηλεοπτικά και έχουν την ίδια ποιότητα ήχου και εικόνας. Δεν εμφανίζουν όμως την 
ίδια ποιότητα όταν προβάλλονται στον υπολογιστή του χρήστη, κυρίως γιατί χρειάζεται να 
συμπιεστούν για να μεταφερθούν μέσω συνδέσεων internet περιορισμένου εύρους17,18 
(περισσότερα στις παραγράφους 2.7, 2.8, και 2.9). Ενέχονται επίσης κάποιοι άλλοι τεχνικοί 
παράγοντες σε αυτό (π.χ. το χρονοδιάγραμμα του streaming). Το όλο θέμα του streaming 
είναι πολύπλοκο από τεχνικής πλευράς. Εντούτοις, η τεχνολογία εξελίσσεται και 
βελτιώνεται γρήγορα και ήδη εμφανίστηκαν και χρησιμοποιούνται ακριβέστεροι και 
αποδοτικότεροι αλγόριθμοι συμπίεσης, που όμως απαιτούν περισσότερη υπολογιστική ισχύ. 
Ένα πλήθος άλλων τεχνικών εξελίξεων (αναφέρονται στις παραγράφους 8.1 έως 8.6), δείχνει 
ότι η ποιότητα της εικόνας θα βελτιωθεί πολύ στο άμεσο μέλλον.  

                                                 
17 Thornhill S., Asensio M., & Young C., (eds.) Video Streaming, a guide for educational development, “Click 
and go video” project, www.ClickandGoVideo.ac.uk, (2002), ISBN 0 9543804-0-1, pp. 49 
18 Bijnens H., Bijnens Μ., & Vanbu Μ., (Eds.), Streaming media in the classroom: EDUCATION HIGHWAY 
Innovation Centre, Austria (2004), ISBN: 3-9500247-3-5 
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2  Τεχνολογίες Ροής (streaming technology): οδηγός για 
αρχαρίους 
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Οι αναγνώστες που δεν ενδιαφέρονται για τα τεχνικά θέματα ή που δυσκολεύονται στην 

κατανόηση τους,  μπορούν να παραλείψουν το κεφάλαιο αυτό (και όλες τις υποενότητές 
του). Το κεφάλαιο αυτό γράφτηκε για λόγους πληρότητας, με σκοπό να αποτελέσει βοήθημα 
για όσους ξεκινάνε  τώρα με τις τεχνολογίες streaming (ροής) και φιλοδοξούν να μάθουν να 
διαχειρίζονται τις τεχνολογίες streaming (ροής) σε ένα περισσότερο τεχνικό επίπεδο. Όσα 
ακολουθούν, παρόλο που είναι και σωστά και σύγχρονα, μόλις που αγγίζουν την επιφάνεια 
των τεχνικών θεμάτων που εμπλέκονται στις τεχνολογίες streaming (ροής). Για μια 
περιληπτική παρουσίαση ενός τόσο μεγάλου και ταχύτατα αναπτυσσομένου τεχνικού πεδίου 
απαιτείται μία μονογραφία αρκετών εκατοντάδων σελίδων.  

2.1 Internet is a “best-effort” network (Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο «βέλτιστης 
προσπάθειας»). 

Ο κύριος σκοπός για τη δημιουργία του διαδικτύου ήταν η ασφαλής μεταφορά 
δεδομένων, μέσω ενός αποκεντρωμένου δικτύου επικοινωνιών. Αυτός ο σκοπός (που 
προήλθε από μία στρατιωτική ανάγκη για διατήρηση της επικοινωνίας σε περίπτωση 
πυρηνικής επίθεσης) περιγράφει ακόμα και σήμερα τη λειτουργία του internet (διαδικτύου), 
παρόλο που μεσολάβησαν αρκετές δεκαετίες τεχνολογικών καινοτομιών. Τα οποιασδήποτε 
μορφής δεδομένα, (κείμενο, εικόνες, ήχος, βίντεο κλπ.), πριν αποσταλούν μέσω του internet 
(διαδικτύου), πρέπει να μοιραστούν σε μία σειρά από πολλά μικρά «πακέτα» δεδομένων. 
Κάθε ένα από αυτά τα πακέτα περιέχει ένα μικρό μέρος των δεδομένων, και μεταφέρει (στο 
περιτύλιγμα του πακέτου, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο) τη διεύθυνση του 
παραλήπτη και έναν αριθμό αναγνώρισης (ταυτότητα) του πακέτου που δηλώνει τη θέση του 
πακέτου μέσα στο συνολικό μήνυμα. Τα μεμονωμένα πακέτα αποστέλλονται στο internet 
(διαδικτύο) μέσω γραμμών επικοινωνίας (συνήθως κοινές τηλεφωνικές γραμμές). Τα πακέτα 
των δεδομένων αποστέλλονται προς τον παραλήπτη, αλλά δεν υπάρχει κάποια “απευθείας 
γραμμή” η οποία να έχει εγκατασταθεί για να συνδέσει αποκλειστικά τους δύο υπολογιστές 
που επικοινωνούν, ούτε κάποια αυστηρά προκαθορισμένη διαδρομή που θα ακολουθήσουν 
μέσα στο internet (διαδικτύο) τα μεταφερόμενα «πακέτα».   Κάθε πακέτο αφήνεται ελεύθερο 
να βρει τη δική του διαδρομή προς τον παραλήπτη. Ούτε ο υπολογιστής που αποστέλλει, 
ούτε ο παραλήπτης έχει οποιονδήποτε έλεγχο στη διαδρομή του πακέτου. Η απόφαση για 
την διαδρομή που θα ακολουθήσει (κάθε μεμονωμένο πακέτο) λαμβάνεται αποκλειστικά 
από τους routers (δρομολογητές) που βρίσκονται στη διαδρομή του πακέτου. Κάθε router 
(δρομολογητής) αποφασίζει τη διαδρομή ανάλογα με επιλογές που υπάρχουν διαθέσιμες τη 
στιγμή που φθάνει το πακέτο σ’ αυτόν. Έτσι τα «πακέτα» στέλνονται ακολουθώντας 
διαφορετικές διαδρομές. Στον παραλήπτη (που ονομάζεται και “client” χρήστης - πελάτης) 
φτάνουν με διαφορετική σειρά από αυτή που απεστάλησαν ενώ μερικά πακέτα μπορεί να 
χαθούν στη διαδρομή (ή να καθυστερήσουν απελπιστικά μέχρι να φθάσουν). Οι αιτίες για 
μια τέτοια απώλεια εξηγούνται από τη φυσική (π.χ. τυχαία καταστροφή  δυαδικών ψηφίων – 
bits) ή από την σχεδίαση ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. υπερφορτωμένοι δρομολογητές – 
routers εξαιτίας της έλλειψης πόρων απορρίπτουν πακέτα). Το πρωτόκολλο IP (Internet 
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protocol) του διαδικτύου δεν εγγυάται την ασφαλή μεταφορά των μεμονωμένων πακέτων 
δεδομένων στον προορισμό τους. Εγγυάται μόνο ότι θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή 
προσπάθεια (best effort). Επομένως το διαδίκτυο πρέπει να θεωρείται ως ένα δίκτυο 
βέλτιστης προσπάθειας (“best-effort”)! 

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, είναι δυνατό ο υπολογιστής που παραλαμβάνει 
να ενημερώνει για κάθε πακέτο που λαμβάνει τον υπολογιστή που αποστέλλει, ο οποίος σε 
περίπτωση απώλειας, μπορεί να επαναλάβει την αποστολή των χαμένων πακέτων ώστε να 
αναπληρωθεί η απώλεια αυτή. Τα ληφθέντα πακέτα βρίσκονται σε τυχαία σειρά έτσι ο 
υπολογιστής που παραλαμβάνει το μήνυμα τα τοποθετεί στη σωστή σειρά με βάση τον 
αναγνωριστικό αριθμό (identity number) του κάθε πακέτου. Αυτή η διαδικασία ταιριάζει 
απόλυτα σε μη μεταβαλλόμενο (στατικό) περιεχόμενο όπως είναι τα κείμενα, οι ιστοσελίδες 
HTML, ή οι εικόνες ακίνητων γραφικών. Αυτά αποκαλούνται “discreet-media” (διακριτά 
μέσα), αφού οι πληροφορίες που περιέχουν είναι στατικές στο χρόνο, ή “time-discreet 
media” (χρονικώς διακριτά μέσα) όπως αποκαλούνται μερικές φορές. Αυτό σημαίνει ότι 
(αντίθετα με τον ήχο ή το βίντεο) το μήνυμα πρόκειται να απεικονιστεί ως ενιαίο σύνολο 
(δηλαδή το μήνυμα που παραλαμβάνει ο υπολογιστής δεν μεταβάλλεται με τον χρόνο). Αυτό 
σημαίνει ότι (λόγω της φύσης των μεταδιδόμενων δεδομένων) ο χρόνος της άφιξης των 
μεμονωμένων πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή προορισμού δεν είναι κρίσιμο θέμα. 

2.2 Discreet media versus Continuous media; (i.e. time-discreet versus 
time-based media). Διακριτά μέσα έναντι συνεχών μέσων (π.χ. χρονικώς 
διακριτών έναντι χρονικώς εξαρτώμενων μέσων).  

Τα continuous media (συνεχή  μέσα) ή τα χρονικά εξαρτώμενα “time-based” μέσα όπως ο 
ήχος ή το βίντεο, είναι από τη φύση τους μη χρονικώς διακριτά. Αν πάρουμε ως παράδειγμα 
την μετάδοση του ήχου, και αν υποθέσουμε (για την ερμηνεία του θέματος) ότι κάθε πακέτο 
περιέχει μία μουσική νότα του τραγουδιού που μεταδίδεται, ο υπολογιστής που λαμβάνει τις 
πληροφορίες πρέπει να βάλει τις νότες στη σωστή σειρά και εν συνεχεία να τις αναπαράγει 
στα μεγάφωνα. Αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να εκληφθεί ως ένα «νοητικό μοντέλο» 
αναπαράστασης του τι σημαίνει ο όρος continuous media (συνεχή μέσα δηλαδή  non time-
discreet μη χρονικώς διακριτά), αφού στην πραγματικότητα, αυτό που περιέχει κάθε πακέτο 
είναι μια σειρά από δυαδικά ψηφία (binary digits) που αναπαριστούν την κωδικοποίηση 
(encoding) του “sampling” (της δειγματοληψίας) της κυματομορφής του ήχου για ένα 
πλήθος χρονικών στιγμών. (Αυτή η δειγματοληψία πραγματοποιείται 44100 φορές το 
δευτερόλεπτο για ποιότητα ήχου μουσικού CD). 

Επιστρέφοντας στο νοητικό μας μοντέλο, πώς μπορεί ο υπολογιστής client (του χρήστη) 
να είναι βέβαιος ότι έχει όλες τις νότες του τραγουδιού που θα αναπαράγει; Περιμένοντας 
μέχρι να φθάσουν όλα τα πακέτα, βάζοντας τα στη σωστή σειρά, και μετρώντας τα για να 
ελέγξει αν λείπει κάποιο πακέτο (σε μια τέτοια περίπτωση θα ζητήσει την επανάληψη της 
μετάδοσης του χαμένου πακέτου). Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους αυτή η κατάσταση 
είναι μη ικανοποιητική. Ο πρώτος είναι ότι ο χρήστης  θα χρειαστεί να περιμένει πάρα πολύ 
για να ξεκινήσει η εκτέλεση του τραγουδιού (και ακόμα περισσότερο του βίντεο). Ο 
δεύτερος είναι ότι η μέθοδος είναι εντελώς ακατάλληλη για ένα real-time γεγονός (γεγονός 
πραγματικού χρόνου), όπως για παράδειγμα όταν δύο άνθρωποι συζητούν μεταξύ τους με 
internet-phone (τηλέφωνο διαδικτύου) π.χ. Voice over Internet Protocol-VoIP πρωτόκολλο 
φωνής μέσω διαδικτύου,  ή με two-way video conference (αμφίδρομη βιντεοδιάσκεψη). Το 
μήνυμα του καθενός θα έπρεπε να ολοκληρωθεί, να αποσταλεί, και να αναπαραχθεί σε 
μεταγενέστερη στιγμή, και μόνο τότε θα μπορούσε να ξεκινήσει η απάντηση. Κάτι τέτοιο θα 
ήταν σαν να στέλνει ο ένας στον άλλο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάτι πολύ 
διαφορετικό από το να συνομιλούν στο τηλέφωνο. 
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2.3 Real time delivery versus soft-real-time delivery (VoD). (Μετάδοση 
πραγματικού χρόνου έναντι της μετάδοσης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο)  

 Το ερώτημα που γεννιέται όταν μεταδίδονται continuous media (συνεχή μέσα), είναι το 
πόσο μπορεί κάποιος να περιμένει την έναρξη της μετάδοσης. Στο προηγούμενο παράδειγμα 
(VoIP, βιντεοδιάσκεψη κλπ), υπάρχει μία μέγιστη γενικά αποδεκτή καθυστέρηση για την 
έναρξη λήψης της απάντησης. Αν αυτός ο χρόνος ξεπεραστεί, οι άνθρωποι εκνευρίζονται 
και μπερδεύονται. Παρατηρούνται επίσης προβλήματα στην επικοινωνία. Ο όρος Real-time 
data delivery (μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο) αναφέρεται στην περίπτωση όπου 
η απόκριση πρέπει να ξεκινήσει εντός των ορίων μιας προκαθορισμένης χρονικής 
καθυστέρησης. Μικρότερη καθυστέρηση είναι αποδεκτή αλλά όχι και μεγαλύτερη, και αυτή 
είναι η πιο σημαντική παράμετρος της μετάδοσης: οι χρήστες αποδέχονται χαμηλότερη 
ποιότητα στα δεδομένα που λαμβάνουν (π.χ. λάθη) αρκεί ό,τι αποστέλλεται να φθάνει 
εγκαίρως, ό,τι κι αν συμβεί. Υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ “data integrity” (της 
ακεραιότητας των δεδομένων) και “timing integrity” (της ακεραιότητας χρονισμού) και η 
επίλυση αυτής της ασυμβατότητας απαιτεί προσδιορισμό προτεραιοτήτων. 

Όταν μεταδίδεται βίντεο που έχει ήδη εγγραφεί (pre-recorded), η ποιότητα της μετάδοσης 
(π.χ. “data integrity” ακεραιότητα δεδομένων) είναι πιο σημαντική από τη χρονική 
καθυστέρηση μέχρι την έναρξη της προβολής του βίντεο, υπό την προϋπόθεση ότι η 
προβολή συνεχίζεται (π.χ. “presentation timing integrity” ακεραιότητα χρονισμού 
εμφάνισης) χωρίς προβλήματα στην προβολή. Ένα τέτοιο σύστημα ονομάζεται soft-real-
time delivery (σύστημα μετάδοσης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο), και το βίντεο Video-on-
Demand-VoD (κατ’ απαίτηση) αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα τέτοιου συστήματος. Σε 
αυτή την περίπτωση είναι επιθυμητό το βίντεο να ξεκινά όσο το δυνατόν πιο σύντομα, αλλά 
μια μικρή καθυστέρηση στον χρόνο έναρξης είναι αποδεκτή,  προκειμένου να εξασφαλιστεί 
το data integrity (η ακεραιότητα των δεδομένων π.χ. η μη αλλοίωση της εικόνας), όπως και 
το “presentation timing integrity” (ακεραιότητα του χρονισμού εμφάνισης δηλαδή ομαλή 
απεικόνιση χωρίς διακοπές μετά την έναρξη της ροής). Εδώ το timing integrity (η 
ακεραιότητα χρονισμού) δεν είναι αυστηρό (είναι “soft” δηλαδή σχεδόν πραγματική). Άλλες 
παράμετροι θεωρούνται περισσότερο σημαντικές. 

2.4 Streaming versus downloading data. (Μετάδοση ροής έναντι 
«κατεβάσματος). 

Το downloading (κατέβασμα) δεδομένων είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος παράδοσης 
δεδομένων στον υπολογιστή client (του χρήστη) από κάποιον internet server (δρομολογητή 
– εξυπηρετητή του διαδικτύου). Αυτό που χαρακτηρίζει το downloading (κατέβασμα) είναι 
ότι πρέπει πρώτα να παραληφθούν όλα τα δεδομένα και να τερματιστεί η μετάδοση, πριν 
ξεκινήσει η αποκωδικοποίηση και η εκτέλεση του αρχείου (βίντεο ή άλλου). Αυτή η 
προϋπόθεση είναι απαραίτητη και ανεξάρτητη από το αν ο υπολογιστής client (του χρήστη) 
χρησιμοποιεί και buffer (προσωρινή μνήμη) αποθήκευσης παράλληλα με τον σκληρό δίσκο. 
Η αποκωδικοποίηση και η αναπαραγωγή μπορούν να γίνουν με τον ίδιο τρόπο που 
εκτελείται και οποιοδήποτε άλλο αρχείο που βρίσκεται στον υπολογιστή client (του χρήστη), 
αφού το downloading (κατέβασμα) είναι πράγματι ανεξάρτητο από αυτές τις λειτουργίες. Το 
downloading (κατέβασμα) δουλεύει καλά για πολλές εφαρμογές αλλά είναι σαφώς 
ακατάλληλο για συνεχή μέσα (π.χ. βίντεο). 

 

Το κύριο και αξεπέραστο πρόβλημα που έχει το downloading (κατέβασμα) είναι η 
αναγκαστική αναμονή μέχρι να παραληφθεί ολόκληρο το βίντεο. Μόνο τότε μπορεί να 
ξεκινήσει η αποκωδικοποίηση και αναπαραγωγή. Αυτή η προϋπόθεση είναι απαραίτητη για 
τα διακριτά δεδομένα (π.χ. ακίνητες εικόνες). Τα συνεχή μέσα όμως (π.χ. ήχος και βίντεο) 
παρουσιάζουν πολυπλοκότητα: ένα μέρος των δεδομένων μπορεί (συνήθως) να 
αποκωδικοποιηθεί και να αναπαραχθεί πριν ολοκληρωθεί η μετάδοση των υπόλοιπων 



Κεφ.3 Θεωρίες μοντέλα Μάθησης                                    Σπηλιωτοπούλου– Παπαντωνίου Β. & Ιωαννίδης Γ. Σ. 25

δεδομένων. Για παράδειγμα, ένα βίντεο αποτελείται από μία σειρά εικόνων (που 
ονομάζονται και καρέ-frames) που προβάλλονται διαδοχικά. Η αναπαραγωγή είναι δυνατόν 
να ξεκινήσει μόλις ληφθούν τα δεδομένα μερικών καρέ, (εάν χρησιμοποιηθεί ένα 
εναλλακτικό μοντέλο μετάδοσης). 
 

Το streaming (μετάδοση ροής) είναι η εναλλακτική λύση στο downloading. Η προβολή 
του αρχείου ξεκινάει, ενώ η λήψη των πακέτων δεδομένων βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ο 
υπολογιστής client (του χρήστη) περιμένει μέχρι να καταφθάσουν τα πρώτα πακέτα 
δεδομένων και τότε ξεκινάει την αναπαραγωγή, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει το επόμενο 
πακέτο δεδομένων, (π.χ. η μεταφορά των δεδομένων και η αναπαραγωγή είναι “pipelined”, 
κατά την ορολογία των υπολογιστών). Στον υπολογιστή client (του χρήστη) δεν 
αποθηκεύονται δεδομένα αφού, μετά την αναπαραγωγή τους, διαγράφονται από τo buffer 
(προσωρινή μνήμη αποθήκευσης π.χ. τοπική volatile memory) για να δημιουργηθεί χώρος 
για τα επόμενα πακέτα δεδομένων. 

 
Αυτή η μέθοδος είναι ακατάλληλη για διακριτά μέσα. Τα δεδομένα αυτά είναι αδύνατον 

να χωριστούν σε τμήματα χρήσιμα για τμηματική μετάδοση και βαθμιαία απεικόνιση (π.χ. 
τα τμήματα μιας ακίνητης εικόνας είναι άχρηστα μέχρι να ολοκληρωθεί το σύνολό της 
μετάδοσης). Το streaming (μετάδοση ροής) έχει ως σημαντική προϋπόθεση την συνέχεια, 
σύμφωνα με την οποία πρέπει να εξασφαλιστεί ότι κάθε ένα πακέτο δεδομένων (π.χ. 
αλληλουχία καρέ βίντεο) λαμβάνεται από τον υπολογιστή client (του χρήστη) τη χρονική 
στιγμή της αναπαραγωγής του (ή λίγο πριν από αυτήν). Η συμμόρφωση με αυτό τον 
αυστηρό χρονοπρογραμματισμό φέρνει σε τρομερά δύσκολη θέση τον σχεδιαστή 
συστημάτων, αφού εμπλέκονται πολλοί παράμετροι και δεν επιτρέπεται σε καμία από αυτές 
να καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, διαφορετικά η ακολουθία των καρέ του 
βίντεο χάνει τη συνέχειά της ή σταματά η αναπαραγωγή της. Μικρές παρεκκλίσεις 
διευθετούνται χρησιμοποιώντας (ανάμεσα σε άλλες τεχνικές) την προσωρινή αποθήκευση 
δεδομένων (data buffering). Αρκετά καρέ παραμένουν σε αναμονή στον προσωρινό χώρο 
αποθήκευσης (buffer), μέχρι να φτάσει η χρονική στιγμή της χρήσης τους. O χρήστης 
αντιλαμβάνεται την  αύξηση του μεγέθους του προσωρινού χώρου αποθήκευσης (buffer) ως 
μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της αναπαραγωγής του βίντεο. Δεν μπορούν όμως να 
θεραπευτούν όλα τα προβλήματα μόνο με την αύξηση του μεγέθους του προσωρινού χώρου 
αποθήκευσης. 

 
2.5 Pipelining (Γραμμές επικοινωνίας) 

 
Όταν καθορίζονται οι προδιαγραφές ενός “media-server” (δρομολογητή – εξυπηρετητή 

μέσων), ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του είναι η ικανότητά του να 
εξυπηρετήσει ταυτόχρονα πολλούς clients (χρήστες). Pipelines (γραμμές επικοινωνίας) 
“media-server” (δρομολογητή – εξυπηρετητή μέσων) καθορίζουν την ικανότητά του να 
μεταδίδει ταυτόχρονα πολλαπλές ροές δεδομένων προς το διαδίκτυο. Όταν υπάρχουν 
ταυτόχρονες ροές (streaming), το transmission bandwidth (εύρος ζώνης της μετάδοσης) που 
server διαθέτει στον κάθε client (χρήστη) μειώνεται. Αυτό πολύ σπάνια αποτελεί πρόβλημα 
αφού οι servers διαθέτουν πρόβλεψη για εξαιρετικά υψηλό bandwidth (εύρος ζώνης). 
Πράγματι, τις περισσότερες φορές, η επιβράδυνση στην ταχύτητα μετάδοσης βρίσκεται στην 
πλευρά του client (χρήστη) συνήθως στο τελευταίο χιλιόμετρο μεταξύ του τηλεφωνικού 
κέντρου και του client (χρήστη). 

 
2.6 Δυσκολίες στη σχεδίαση streaming servers (εξυπηρετητών ροών) και 

streaming systems (συστημάτων ροών). 
Η σχεδίαση ενός streaming server (δρομολογητή – εξυπηρετητή ροών) που θα 

λειτουργούσε ικανοποιητικά για λίγους χρήστες κάθε φορά και θα σταματούσε την 
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λειτουργία του μόλις κάποιο τμήμα-εξάρτημά του θα χαλούσε δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 
Η σχεδίαση όμως ενός συστήματος που να μπορεί να υποστηρίζει χιλιάδες χρήστες 
ταυτόχρονα και που να συνεχίζει να λειτουργεί ακόμα και όταν κάποια από τα τμήματα - 
εξαρτήματά του χαλάσει, είναι τελείως διαφορετική. Δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα χαλάνε (συχνά χωρίς να το περιμένει κανείς) είναι ουσιώδες να υπάρχει κάποια 
ανοχή λαθών (π.χ. ικανότητα διατήρησης των υπηρεσιών ακόμα και σε περίπτωση 
προβλημάτων) στον streaming server (δρομολογητή – εξυπηρετητή ροών), ακόμα και όταν 
δεν προβλέπεται μεγάλος αριθμός ταυτόχρονα συνδεδεμένων χρηστών. Η ανοχή αυτή 
αναφέρεται κυρίως στα εξαρτήματα εκείνα που είναι περισσότερο πιθανό να χαλάσουν κατά 
τη λειτουργία (π.χ. disk arrays -συστοιχίες δίσκων, disk controllers - ελεγκτές δίσκων, 
communication controllers - ελεγκτές επικοινωνιών, τροφοδοτικά κ.λ.π.). Μία μεγάλη 
εγκατάσταση πρέπει να αποτελείται από ένα σύμπλεγμα συστημάτων τα οποία είναι 
ανεκτικά σε λάθη και που μπορούν να λειτουργούν ακόμα και όταν πολλαπλά εξαρτήματα 
χαλάνε ταυτόχρονα. 

Συνολικά Streaming performance (η απόδοση της μετάδοσης ροών) είναι το άλλο 
κρίσιμο χαρακτηριστικό ενός streaming server (δρομολογητή – εξυπηρετητή ροών) επιπλέον 
του fault tolerance δηλαδή την ανοχή λαθών. Μία συστοιχία (cluster) παράλληλων 
streaming servers (δρομολογητών – εξυπηρετητών ροών) πραγματικά προσφέρει αυξημένη 
απόδοση ροών (streaming). Η συστοιχία όμως περιπλέκει το πρόβλημα του 
προγραμματισμού των ροών. Οι streaming servers (δρομολογητές – εξυπηρετητές ροής) 
εξισορροπούν το load balance (φορτίο της παράδοσης) των αρχείων ροής στο δίκτυο σε 
πολλούς χρήστες παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη το congestion (συμφόρηση) του δικτύου 
και το bandwidth (απαιτήσεις εύρους ζώνης)  της κάθε μίας ροής. Το όλο πρόβλημα είναι 
πραγματικά σύνθετο για αυτό λύσεις όπως parallel server architectures (αρχιτεκτονικές 
παράλληλων εξυπηρετητών) και πιο συγκεκριμένα αρχιτεκτονικές για multicast streaming 
(ροές πολλαπλής μετάδοσης) αποτελούν το αντικείμενο εντατικής έρευνας. 

 
2.7 Μέθοδοι συμπίεσης και κωδικοποίησης 

Ο όρος encoding (κωδικοποίηση) είναι ένας γενικός όρος της πληροφορικής και σημαίνει 
την διαδικασία κατά την οποία ένα πρωτογενές σήμα μετατρέπεται σε ένα νέο και 
διαφορετικό (encoded - κωδικοποιημένο). Η αντίθετη διαδικασία της κωδικοποίησης 
ονομάζεται αποκωδικοποίηση (decoding) και αναφέρεται στην διαδικασία κατά την οποία 
ανακτάται το πρωτογενές σήμα. Ένας codec είναι ο συνδυασμός ενός coder (κωδικοποιητή) 
και ενός decoder (αποκωδικοποιητή), και μπορεί να υλοποιηθεί είτε σε λογισμικό (για να 
χρησιμοποιηθεί από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας CPU) είτε εναλλακτικά να 
ενσωματωθεί σε ένα ή περισσότερα εξειδικευμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα (integrated 
circuits-ICs ή τσιπ σιλικόνης). Η τελευταία μέθοδος συνήθως ακολουθείται για τις 
περισσότερο κοινές εργασίες κωδικοποίησης (π.χ. κωδικοποίηση πριν τη δευτερεύουσα 
αποθήκευση, πριν την μετάδοση ενός φαξ, κ.λ.π.). 

 
Signal compression (συμπίεση κάποιου σήματος) αποτελεί μία κατηγορία 

κωδικοποίησης, και αναφέρεται στην περίπτωση όπου το κωδικοποιημένο σήμα έχει 
μικρότερο μέγεθος (σε δυαδικά ψηφία-binary digits) από το πρωτογενές σήμα. Η 
κωδικοποίηση δεν γίνεται πάντα για να μειωθεί το μέγεθος, η κρυπτογράφηση (encryption) 
για παράδειγμα γίνεται με σκοπό την προστασία της πληροφορίας που υπάρχει στο 
πρωτογενές σήμα για λόγους απόκρυψης ή ιδιωτικότητας. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι αρκετά συνηθισμένο τα δεδομένα να υποβάλλονται σε 
πολλαπλές αλλεπάλληλες κωδικοποιήσεις (κάθε μία από τις οποίες εξυπηρετεί ένα 
διαφορετικό σκοπό ή χρησιμοποιεί μία διαφορετική μέθοδο). Καταγράφοντας τη σειρά 
πραγματοποίησης των κωδικοποιήσεων είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε την αντίστροφη 
διαδικασία ώστε να ανακτήσουμε τα πρωτογενή δεδομένα. 
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Στα multimedia streaming systems (συστήματα ροής πολυμέσων), η συμπίεση 

χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για τη μείωση του απαιτούμενου ρυθμού δεδομένων 
(data rate). Αυτό μπορεί εύκολα να υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας τρεις παράγοντες 
μεταξύ τους: (α) resolution- ανάλυση (π.χ. ο συνολικός αριθμός των σημείων που συνθέτουν 
την εικόνα) (β) Colour depth - βάθος χρώματος (σε δυαδικά ψηφία-bits) (γ) Frames per 
second - kαρέ το δευτερόλεπτο. Η επιλογή του κατάλληλου codec 
(κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή) που θα χρησιμοποιηθεί για να μείωσει (π.χ. για να 
συμπιέσει) το data rate (ρυθμό δεδομένων), έχει σημαντική επίπτωση στo streaming 
(μετάδοση ροής). H επιλογή του κατάλληλου κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή (codec), 
καθορίζεται από μια σειρά παραμέτρων. Οι μη ειδικοί, κατανοούν μόνο μερικές από αυτές 
τις παραμέτρους όπως  π.χ. το εύρος ζώνης δικτύου (network bandwidth) και το ρυθμό 
δυαδικών ψηφίων (bit-rate). 

 
Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η αποκωδικοποίηση πραγματοποιείται στον client 

computer (υπολογιστή του χρήστη) σε πραγματικό χρόνο. Μεγαλύτερη συμπίεση δεδομένων 
συνήθως επιτυγχάνεται σε βάρος της υπολογιστικής ισχύος. Συνεπώς, τυχόν ανεπαρκές 
υλικό (hardware) στην  πλευρά του client (χρήστη) μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση 
στην διαδικασία. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να γίνει ακόμα πιο έντονο αν επιλεγεί για την 
συγκεκριμένη εργασία ένας ακατάλληλος codek (κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής). Για 
την μετάδοση video-streaming (ροής βίντεο) η χρήση ασύμμετρων αλγορίθμων συμπίεσης 
(δείτε παρακάτω) είναι ουσιώδης. Ευτυχώς για τους απλούς χρήστες, η επιλογή του codec 
(κωδικοποιητή/αποκωδικποιητή) γίνεται στην φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των 
streaming media από τους ειδικούς. 

 
2.8 Lossless versus lossy compression (συμπίεση με ελάχιστη απώλεια έναντι 

συμπίεσης με απώλειες)  
Ο όρος lossless compression (συμπίεση με ελάχιστη απώλεια) αναφέρεται στις μεθόδους 
συμπίεσης κατά τις οποίες διατηρείται όλη η πληροφορία του αρχικού σήματος. Αυτό 
σημαίνει ότι τα κωδικοποιημένα δεδομένα (π.χ. συμπιεσμένα) δεν είναι κατά οποιονδήποτε 
τρόπο κατώτερα του αρχικού. Το αρχικό σήμα μπορεί να ανακτηθεί με μεγάλη  ακρίβεια αν 
εκτελεστεί η αντίστροφη διαδικασία (π.χ. αποσυμπίεση). Πρωτοποριακή εργασία στο πεδίο 
αυτό έχει γίνει από πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα της Πληροφορικής (IT). Αναφέρουμε 
ενδεικτικά τον αλγόριθμο του Shannon-Fano, την κωδικοποίηση Huffman, την 
κωδικοποίηση Huffman για εικόνες, the adaptive Huffman coding (προσαρμόσιμη 
κωδικοποίηση), the arithmetic coding (αριθμητική κωδικοποίηση), τον αλγόριθμο Lempel-
Ziv-Welch (LZW)45 κ.α. Παραδείγματα δημοφιλών πακέτων συμπίεσης που αξιοποιούν 
μερικούς από αυτούς τους αλγόριθμους και χρησιμοποιούνται στους προσωπικούς 
υπολογιστές είναι τα WinZip, PKZIP, Stuffit, RAR, κ.α., όπως επίσης το PNG (Portable 
Network Graphics), και το φορμά κωδικοποίησης ακίνητων εικόνων ή το RLE (Run-Length 
Encoding) που χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων σε συσκευές φαξ. 

Τέτοιοι αλγόριθμοι συμπίεσης χρησιμοποιούνται για την συμπίεση ηλεκτρονικών 
κειμένων, προγραμμάτων λογισμικού (διανέμονται συμπιεσμένα σε CDs), και σε όλες τις 
περιπτώσεις όπου η ακριβής ανάκτηση του αρχικού (ασυμπίεστου) υλικού είναι ζωτικής 
σημασίας. Οι αλγόριθμοι αυτοί δουλεύουν πολύ καλά και είναι εξαιρετικά αξιόπιστοι, αλλά 
η συμπίεση που επιτυγχάνουν δεν είναι πάντα πολύ μεγάλη. 

Οι υπάρχοντες αλγόριθμοι συμπίεσης δεν είναι ικανοποιητικοί για τα CD ήχου. Έτσι τα 
δύο πρότυπα τα δύο πρότυπα ήχου “high-end” “high-fidelity” (υψηλής ολοκλήρωσης και 
υψηλής πιστότητας) τα οποία αντιπροσωπεύουν τον τρόπο διανομής ήχου της επόμενης 
                                                 
45 Welch, T. A., A Technique for High Performance Data Compression, IEEE Computer, Vol. 17, No. 6, 1984, 
pp. 8-19. 
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γενιάς χρησιμοποιούν τα μεγαλύτερης χωρητικότητας  DVDs για να εγγράψουν 
αποκλειστικά ηχητικά σήματα, και χρησιμοποιούν lossless compression αλγόριθμους 
(αλγόριθμους συμπίεσης με ελάχιστη απώλεια), επιτυγχάνοντας ένα λόγο συμπίεσης με 
συντελεστή το 2 (συμπιέζοντας δηλαδή το αρχικό σήμα περίπου στο μισό).  Και τα δύο αυτά 
πρότυπα προσφέρουν πολύ καλύτερη ποιότητα ήχου από αυτή του σημερινού CD46.  
Πράγματι, το Super Audio CD (SACD) χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο47 που ονομάζεται 
Direct Stream Transfer (DST - Άμεση Μεταφορά Ροής) για να γράψει το DVD. Το 
εναλλακτικό πρότυπο ονομάζεται DVD audio και χρησιμοποιεί έναν άλλο αλγόριθμο που 
ονομάζεται Meridian Lossless Packing (MLP) πριν την εγγραφή των δεδομένων (καθαρός 
ήχος) στο DVD. Η επιλογή αυτών των lossless compression (συμπίεση με ελάχιστη 
απώλεια) πηγάζει από την ανάγκη διατήρησης της μέγιστης δυνατής ποιότητας από τον 
αρχικό ήχο της εγγραφής ή αντιγραφής και όντως επιτυγχάνουν το σκοπό αυτό. 

 

Φαίνεται, ωστόσο,  ότι “όλα τα αυτιά δεν έχουν πλαστεί όμοια” ενώ μερικά είναι 
“περισσότερο όμοια από τα άλλα”, για να παραφράσουμε τον Orwell. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι φαίνεται ότι δεν είναι ικανοί να ακούσουν τη διαφορά στον ήχο μεταξύ μιας 
πρωτότυπης εγγραφής σε CD και μιας έκδοσής του σε MP3 που μεταδίδεται μέσω του 
διαδικτύου. Ενώ τα εξαιρετικά κακής ποιότητας μεγάφωνα και οι άθλιοι ενισχυτές 
παραμορφώνουν οποιοδήποτε ήχο στα κοινά συστήματα που αποκαλούνται Hi-Fi, με 
συνέπεια όλα να ακούγονται παρόμοια (και αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που οι 
περισσότεροι άνθρωποι δεν διακρίνουν την υποβάθμιση του ήχου), μέρος της ευθύνης 
πρέπει να αποδοθεί στην ψηφιοποίηση του ηχητικού σήματος (π.χ. sampling frequency- 
συχνότητα κωδικοποίησης, word-length - μήκος δυαδικής λέξης, shaping - διαμόρφωση) 
κ.α.), όπως επίσης και στις μεθόδους συμπίεσης που χρησιμοποιούνται. 

 
Ο όρος lossy compression (συμπίεση με απώλειες) αναφέρεται στις μεθόδους συμπίεσης 

κατά τις οποίες μέρος της αρχικής πληροφορίας χάνεται κατά τη διαδικασία συμπίεσης και 
αποσυμπίεσης, επιτυγχάνοντας όμως πολύ υψηλή συμπίεση, π.χ. 1000:1. Lossy compression 
(συμπίεση με απώλειες): χρησιμοποιείται στις μεταδόσεις streaming video (βίντεο ροής) για 
να μειωθεί o ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων. Τον μικρό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων τον 
διαχειρίζεται ευκολότερα ο σύγχρονος εξοπλισμός και τα διαθέσιμα band width (εύρος 
ζώνης στο διαδίκτυο). 

Η ανθρώπινη αντίληψη έχει από τη φύση της όρια.  Δεν ακούμε όλους τους ήχους (στην 
καλύτερη περίπτωση μόνο τις συχνότητες από τα 20 μέχρι τα 20000 Hz) και δεν 
αντιλαμβανόμαστε όλες τις διαστάσεις ενός βίντεο με τον ίδιο τρόπο. Το ανθρώπινο μάτι 
έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό αισθητήρων. Παρόλο που “όλα τα μάτια δεν έχουν πλαστεί 
όμοια”, υποτίθεται ότι ο αμφιβληστροειδής χιτώνας έχει 120 εκατομμύρια ραβδία (τα οποία 
καταγράφουν τα επίπεδα φωτεινότητας – π.χ. ένταση φωτός) τα οποία χρησιμοποιούνται στο 
σχηματισμό του περιγράμματος των αντικειμένων (που κοιτάμε). Ο αμφιβληστροειδής έχει 
επίσης 6 εκατομμύρια κονία, που εξειδικεύονται στον εντοπισμό του χρώματος. Η διαφορά 
ανάμεσα στα δύο αυτά νούμερα υποδεικνύει ότι κατά την εγγραφή εικόνων πρέπει να 
δίνεται περισσότερη έμφαση στη φωτεινότητα απ’ ότι στο  χρώμα. Επιπλέον είναι ξεκάθαρο 
ότι δεν έχει νόημα να εγγράφουμε ή να μεταδίδουμε streaming  (ροή) μία εικόνα (ακόμα και 
στο μέλλον που εικόνες ακόμα υψηλότερης ανάλυσης θα είναι εφικτές) χρησιμοποιώντας 
τόσα πολλά εικονοστοιχεία (pixels) που δεν θα μπορούν να τα διαχειριστούν οι οθόνες των 
υπολογιστών που θα είναι κάθε φορά διαθέσιμες. Χρησιμοποιώντας ένα ακόμα πιο ακραίο 
παράδειγμα, δεν έχει νόημα να εγγράφουμε και να προβάλλουμε ανάλυση τόσο υψηλή που 

                                                 
46 Bosi M., & Goldberg R. E., (foreword Chiariglione L.), Introduction to digital audio coding and standards, 
Springer, Kluwer Acad. Publishers, (2002), ISBN: 1402073577. 
47 Konstantinides K., An introduction to Super Audio CD and DVD-Audio, IEEE Signal processing Magazine, 
20, 4 (2003), pp. 71-82 
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δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από το ανθρώπινο μάτι το οποίο (όπως εξηγήσαμε) έχει 
πραγματική ανάλυση (“effective resolution”) 120 εκατομμυρίων εικονοστοιχείων. 

Σε ένα περισσότερο εξωτερικό επίπεδο (και άρα υψηλότερο επίπεδο), φθάνουμε στο 
πεδίο της psychophysics (ψυχοφυσικής), όπως τα psychoacoustics (ψυχοακουστική) και  
psycho-optics (ψυχο-οπτική). Σε τέτοια επιστημονικά πεδία, μαθαίνουμε ότι η αντίληψή μας 
για ένα φαινόμενο εκτιμάται ότι δεν είναι ανάλογη της έντασης του φαινομένου αλλά 
ανάλογη του λογαρίθμου του φαινομένου (νόμος Weber – Fechner). Για παράδειγμα, όταν 
αλλάζουμε μία ηλεκτρική λάμπα από τα 60 Watt σε μία των 120 Watt που έχει σχεδόν την 
διπλάσια φωτεινότητα, εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε έτσι – μας φαίνεται μόνο ότι είναι 
ελαφρά πιο φωτεινή! Η αντιληπτική μας ικανότητα (τόσο του ήχου όσο και του φωτός) 
εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τη συχνότητα – π.χ. δεν μπορούμε να ακούσουμε 
μεταβολές της έντασης σε ένα χαμηλό ήχο των 20Hz, ένας ήχος μικρότερης έντασης δεν 
ακούγεται στη συχνότητα αυτή ενώ ένας υψηλότερης έντασης μας προκαλεί πανικό. 

Στηριζόμενοι σε αυτές (και πολλές άλλες) παρατηρήσεις συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν 
πολλοί τρόποι να μειώσουμε την πληροφορία που μεταδίδεται, χωρίς να προκαλούμε 
σημαντική απώλεια στην προσλαμβανόμενη/αντιληπτή ποιότητα της εικόνας και του ήχου. 
Αυτό ακριβώς κάνουν οι μέθοδοι lossy data compression (συμπίεση δεδομένων με 
απώλειες)48. 

Όταν συμπιέζουμε ακίνητες εικόνες (still pictures), οι συμπιέσεις TIFF και MNG 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τις 2 προαναφερθέντες μεθόδους δηλαδή και lossless 
(χωρίς απώλειες) και lossy (με απώλειες). Η συμπίεση GIF είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. 
Παρόλο που τεχνικά είναι μία μη lossless (χωρίς απώλειες) μέθοδος συμπίεσης, πρακτικά οι 
περισσότερες υλοποιήσεις GIF σήμερα δεν μπορούν να αναπαραστήσουν πλήρες χρώμα 
(full colour), και έτσι ανάγουν (quantize) την εικόνα (συχνά με τη μέθοδο υποβάθμισης; 
dithering) στα 256 ή λιγότερα χρώματα πριν την κωδικοποίηση σε GIF. Η αναγωγή του 
χρώματος είναι εξορισμού μία διαδικασία lossy (με απώλειες). 

Στα πρότυπα συμπίεσης βίντεο περιλαμβάνονται τα: MPEG2, MPEG4, και H.264 (η 
H.264 είναι το πιο εξελιγμένο απο τα πρότυπα κωδικοποίησης βίντεο, και περιγράφεται 
μέσα στο τμήμα 10 του προτύπου MPEG4). 

Η χρήση του MPEG449, επιτυγχάνει υψηλότερο βαθμό συμπίεσης απ’ ότι με το MPEG2. 
Το H.264, στοχεύει σε ακόμα πιο υψηλό λόγο συμπίεσης χωρίς σοβαρή αλλοίωση της 
ποιότητας της εικόνας. 
 

2.9 Symmetric and non-symmetric compression algorithms 
(Συμμετρικοί και μη-συμμετρικοί αλγόριθμοι συμπίεσης) 

 
Η συμπίεση και η αποσυμπίεση εμπεριέχουν κάποιο είδος επεξεργασίας. Το πόση πολύ 
επεξεργασία απαιτείται εξαρτάται από τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για κάθε μία 
διαδικασία: όσο περισσότερο πολύπλοκοι γίνονται οι αλγόριθμοι τόσο πιο σύνθετοι γίνονται 
οι υπολογισμοί που χρειάζονται. Οι πολύ σύνθετοι αλγόριθμοι συμπίεσης δίνουν πολύ 
καλύτερα αποτελέσματα (τόσο σε ποιότητα όσο και σε λόγο συμπίεσης) αλλά απαιτούν είτε 
πολύ μεγάλους χρόνους επεξεργασίας (π.χ. χρονικές καθυστερήσεις) ή πολύ μεγαλύτερη 
επεξεργαστική ισχύ (π.χ. δαπανηρά συστήματα υπολογιστών) και συχνά και τα δύο. Μερικοί 
αλγόριθμοι αποσυμπίεσης εκτελούν την ακριβώς αντίστροφη διαδικασία από αυτή που 
ακολούθησαν οι αλγόριθμοι συμπίεσης. Αυτοί ονομάζονται symmetric compression 

                                                 
48 Richardson I. E. G., Video Codec Design: developing image and video compression systems, Wiley,(2002) 
ISBN: 0471485535 
49 Richardson I. E. G., H.264 and MPEG-4 Video Compression: video coding for next-generation multimedia, 
Wiley, (2003), ISBN: 0470848375 
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algorithms (συμμετρικοί αλγόριθμοι συμπίεσης), και απαιτούν την ίδια προσπάθεια (χρόνο 
και επεξεργαστική ισχύ) για την συμπίεση μιας εικόνας όσο και για την αποσυμπίεσή της. 
Μερικοί πολύπλοκοι αλγόριθμοι συμπίεσης ονομάζονται μη-συμμετρικοί γιατί απαιτούν 
πολύ μικρότερη προσπάθεια (χρόνο και επεξεργαστική ισχύ) για να  αποσυμπιέσουν (και 
συνεπώς για να ανακτήσουν) την εικόνα απ’ ότι για να την συμπιέσουν. Αυτό μπορεί να 
είναι μεγάλο πλεονέκτημα, αν το βίντεο συμπιέζεται μία μόνο φορά, και μετά αποθηκεύεται 
στη συστοιχία σκληρών δίσκων του streaming server (εξυπηρετητή- διακομιστή ροής). Η 
προσπάθεια αποσυμπίεσης γίνεται στο client computer (υπολογιστή του χρήστη), και 
επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ζητείται η προβολή του βίντεο, η απαίτηση όμως σε 
υπολογιστική ισχύ είναι μικρή. Η συμπίεση είναι δυσκολότερη: για να επιτευχθεί 
πραγματικά καλή συμπίεση πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικοί και πολύ έξυπνοι 
αλγόριθμοι, και αυτοί χρειάζονται ισχυρούς υπολογιστές για να εκτελεστούν (τρέξουν). Οι 
εξελιγμένοι ασύμμετροι αλγόριθμοι συμπίεσης είναι δυνατόν να πετύχουν πολύ καλύτερους 
λόγους συμπίεσης (π.χ. μικρότερα αρχεία) ενώ (ταυτόχρονα) να διατηρούν υψηλή ποιότητα 
εικόνας. Χρειάζονταί όμως πολύ ισχυρούς υπολογιστές (ή ακόμα και υπερ-υπολογιστές  
supercomputers), όπου εκτελούνται για πραγματικά μεγάλο χρονικό διάστημα.  
 

2.10 Multiplexing audio streams with video streams to create media-
streams (Πολυπλεξία ροών ήχου με ροές βίντεο για τη δημιουργία ροών 
πολυμέσων) 

Οι τυπικοί κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές (π.χ. οι MPEG encoders) αποτελούνται, στην 
πραγματικότητα, από δύο ανεξάρτητα μέρη: τον audio stream encoder 
(κωδικοποιητή/αποδωδικοποιητή ροής ήχου) και τον video stream encoder (κωδικοποιητή/ 
αποκωδικποιητή ροής βίντεο). Μετά την συμπίεση των δύο ανεξάρτητων ροών, αυτές οι δύο 
γίνονται “multiplexed” (πολυπλέκονται) μαζί από έναν κωδικοποιητή/αποκωδικποιητή 
συστήματος ή multiplexer (πολυπλέκτη) για να δημιουργηθεί μία τελική ροή πολυμέσων. Ο 
multiplexer (πολυπλέκτης) πραγματοποιεί την εργασία αυτή προσθέτοντας “time stamps” 
(«χρονικά σημάδια») στη ροή των μέσων σύμφωνα με τα οποία συγχρονίζονται οι ροές του 
ήχου και του βίντεο (όπως θα το διατύπωνε κάποιος αρχάριος) για να παράγουν την 
μεμονωμένη ροή. 

Αυτά τα “time stamps” (χρονικά σημάδια) είναι πολύ σημαντικά και μετέπειτα, αφού 
αποτελούν σημεία αναφοράς από τα οποία μπορεί να ξεκινήσει η αναπαραγωγή, αν π.χ 
θέλουμε να αναπαράγουμε μόνο ένα μικρό μέρος (κλιπ). Σε κάθε περίπτωση, αυτή η 
ενωμένη ροή πολυμέσων αποστέλλεται στο διαδίκτυο με το συνηθισμένο τρόπο. Κατά την 
άφιξη, ο υπολογιστής που λαμβάνει θα χρησιμοποιήσει τον τοπικό (δικό του) 
αποκωδικοποιητή MPEG αρχικά για να απο-πολυπλέξει (de-multiplex) τις δύο ροές και στη 
συνέχεια για να τις αποσυμπιέσει. Τότε, τα χρονικά σημάδια (time stamps) θα 
χρησιμοποιηθούν για το συγχρονισμό των δύο ροών, κατά την εκτέλεση. 

 
Κάνοντας χρήση μιας εναλλακτικής μεθόδου, η ροή του βίντεο και η ροή των δεδομένων 

μπορούν να αποσταλούν ανεξάρτητα στο δίκτυο, παρακάμπτοντας τον πολυπλέκτη 
(multiplexer). Σε αυτή την πιο εξελιγμένη ρύθμιση του streaming server (εξυπηρετητή – 
διακομιστή ροών), ο server  ελέγχει τα δεδομένα, και όταν εντοπίσει πληροφορίες 
χρονισμού, αποστέλλει τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε ήχος και βίντεο να φθάσουν την 
ίδια χρονική στιγμή και άρα  να συγχρονίζονται κατά την προβολή. Παρόλο που αυτή η 
μέθοδος απαιτεί περισσότερη επεξεργαστική ισχύ από τον streaming server (εξυπηρετητή – 
διακομιστή ροών), έχει και τα πλεονεκτήματά της, ειδικά όταν χρησιμοποιείται για multi-
rate-encoding (κωδικοποίηση πολλαπλών ρυθμών) για μία “adaptive data-streaming” 
(προσαρμόσιμη μετάδοση ροής). Περισσότερα για αυτά στην ενότητα 2. 14. 
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2.11 Redundancies exploited for achieving high compression ratios  
(Αξιοποίηση της πλεονάζουσας πληροφορίας για την επίτευξη υψηλού λόγου 
συμπίεσης) 

 
Η συσχέτιση streaming Video (ροής βίντεο) με  lossy compression (συμπίεση με ελάχιστη 
απώλεια) επιτυγχάνει υψηλό λόγο συμπίεσης. Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται 
τα είδη των image redundancies (πλεονάζουσα πληροφορία εικόνας) τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτού του υψηλού (τελικού) λόγου συμπίεσης. 
 
1. Spatial (i.e. space-based) redundancy (within the same still-frame image): I frames 
(Πλεονασμός βασισμένος στο χώρο μέσα στην ίδια ακίνητη εικόνα: καρέ I ) 
Γνωστή και ως κωδικοποίηση intra-frame, η spatial (i.e. space-based) redundancy 
(κωδικοποίηση βασισμένη στο χώρο) αναφέρεται σε πλεονασμούς που συσχετίζουν 
γειτονικά εικονοστοιχεία που βρίσκονται στο ίδιο καρέ του βίντεο (π.χ. παγωμένη εικόνα). 
Το συμπιεσμένο καρέ του βίντεο που παράγεται από μία τέτοια διαδικασία ονομάζεται “I 
frame”. Πρέπει να επισημάνουμε ότι “I frame” μπορεί να αποκωδικοποιηθεί ανεξάρτητα 
από τα άλλα καρέ. 
 

2. Temporal (e.g. time-based) redundancy: P frames and B frames. (Χρονικός 
πλεονασμός βασισμένος στον χρόνο: καρέ P και Β).  
 
Κάθε κινούμενη εικόνα αποτελείται από σειρές ακίνητων εικόνων που έχουν ληφθεί με 
χρονική διαφορά μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου (π.χ. 25 ή 30 fps δηλαδή καρέ το 
δευτερόλεπτο). Θεωρώντας μία συνεχή αλληλουχία καρέ, είναι πολύ πιθανόν ότι σε σχέση 
με τα εικονοστοιχία (pixels) που  απαρτίζουν την εικόνα, η επόμενη εικόνα-καρέ θα είναι 
πολύ όμοια με την προηγούμενη. Η ιδέα πίσω από την time-based compression (βασισμένη 
στο χρόνο συμπίεση) είναι, λοιπόν η καταγραφή μόνο των τμημάτων της ακίνητης εικόνας 
(καρέ) που είναι διαφορετικά από την προηγούμενη ακίνητη εικόνα (στην πραγματικότητα 
είναι πολύ πιο έξυπνη από αυτό, όπως θα εξηγήθεί στη συνέχεια). Με αυτό τον τρόπο δεν 
χρειάζεται να συμπιεστεί και αποσταλεί πληροφορία που επαναλαμβάνεται. Αυτό όμως 
σημαίνει ότι για την  αποσυμπίεση και προβολή του 2ου frame χρειάζεται  το πρώτο αφού 
από αυτό θα προκύψει το 2ο ενσωματώνοντας τις αλλαγές, για την δημιουργία του 3ου το 2ο 
και συνεχίζει έτσι.. Συνεπώς, τα καρέ που έχουν δημιουργηθεί αξιοποιώντας temporal 
redundancies (χρονικούς πλεονασμούς) δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Σαν συνεπεία, 
όταν δημιουργούμε ένα video-clip (τμήμα του βίντεο) από ένα βίντεο (π.χ. χρησιμοποιώντας 
ένα πρόγραμμα virtual cutter - εικονικού μοντάζ  δες την ενότητα 5.11 για παραπάνω 
πληροφορία), αυτά τα ενδιάμεσα καρέ να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καρέ 
εκκίνησης. 
Στη συμπίεση εικόνας MPEG, υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι τέτοιων καρέ, τα 
ονομαζόμενα “inter-coded” frames (αλληλοκωδικοποιημένα καρέ): δηλαδή τα P-frames 
δηλαδή τα predictive frames (προβλέψιμα καρέ) και τα B-frames (καρέ Β ) δηλαδή τα 
bidirectional predictive frames (καρέ αμφίδρομα προβλέψιμα). Η διαδικασία για την 
δημιουργία ενός P-frame ονομάζεται “motion estimation”  (πρόβλεψη κίνησης) και ξεκινά 
από ένα προηγούμενο I frame, (δες εικόνα 2.1, στην οποία ο χρόνος κυλά από τα αριστερά 
στα δεξιά). Το καρέ που επιλέγεται να γίνει P-frame δεν είναι γειτονικό στο αρχικό I-frame, 
αλλά βρίσκεται μερικά καρέ πιο μακριά. 
 

    →  →    →  →    →  →         
↑      ↕      ↕      ↓       
I      P      P      P      I
                         

Εικόνα 2. 1  
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Τόσο το αρχικό I-frame όσο και το νέο καρέ (αυτό που θα μετατραπεί σε P- frame) 
αναλύονται για να βρεθούν τα  μπλοκ εικονοστοιχείων που έχουν μεταβληθεί  (συχνά πολύ 
λίγο) στη νέα εικόνα. Μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης, εγγράφεται μόνο το 
περίγραμμα (η γραμμή της περιμέτρου) του μπλοκ που μεταβλήθηκε, όπως επίσης και η 
ακριβής διεύθυνση (το άνυσμα) της κίνησής του. Επιπλέον καταγράφονται και τυχόν λάθη 
της πρόβλεψης (σε επίπεδο μεμονωμένων εικονοστοιχείων) και αυτό ολοκληρώνει τη 
συνολική πληροφορία που εγγράφεται για το καρέ P. Όταν μετακινούμε την κάμερα πλαγίως 
(πανοραμική λήψη - panning shot) χρησιμοποιείται ο ίδιος κανόνας, για να καθοριστεί ότι 
όλο το καρέ της εικόνας μετακινήθηκε, και για να εγγραφεί μόνο το μικρό μέρος στα πλάγια 
ως συμπλήρωμα. 
Υπό το πρίσμα bits (binary digits - δυαδικών ψηφίων) η πληροφορία που καταγράφεται για 
ένα P-frame είναι σημαντικά λιγότερη από τον αριθμό των δυαδικών ψηφίων που 
χρησιμοποιούνται για την καταγραφή του I-frame. Αυτό το πρώτο P-frame χρησιμοποιείται 
στη συνέχεια για να προβλεφθεί και να κωδικοποιηθεί το επόμενο P-frame, και αυτό 
συνεχίζεται μέχρι να εμφανιστεί το επόμενο I-frame. 
Τα B-frames είναι καρέ που βρίσκονται είτε ανάμεσα στα I-frames και στα P-frames, είτε 
μόνο ανάμεσα σε P-frames. Τα B-frames «προβλέπονται» από τα καρέ που βρίσκονται πριν 
και μετά από αυτά (δες εικόνα 2.2).  
 

   →  ←  ←  →  ←  ←  →  ←  ←  →  ←  ←  
↑  ↓    ↑  ↓    ↑  ↓    ↑  ↓   ↑
I  B  B  P  B  B  P  B  B  P  B  B I
↓    ↑  ↓    ↑  ↓    ↑  ↓    ↑ ↓
 →  →  ←  →  →  ←  →  →  ←      ←  

Εικόνα 2. 2  
 

 
Τα B-frames ονομάζονται και καρέ αμφίδρομης πρόβλεψης (bidirectional predictive 
frames), επειδή η “πρόβλεψη” πραγματοποιείται και προς τις δύο κατευθύνσεις, και είναι 
στην πραγματικότητα μία ένθεση (interpolation) της κίνησης των μπλοκ όπως αυτή 
περιγράφηκε για τη δημιουργία των P-frames. Μέσα στην ίδια ροή βίντεο (video stream), τα 
B-frames  απαιτούν συνήθως λιγότερα bits (δυαδικά ψηφία) για την αναπαράστασή τους, 
απ’ ότι τα I-frames ή τα P-frames.  
 

Είναι προφανές ότι παρόλο που η αποκωδικοποίηση των I-frames μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα (σαν να ήταν ακίνητη εικόνα), για την αποκωδικοποίηση των 
P-frames και B-frames αυτό είναι αδύνατον. Για την αποκωδικοποίηση ενός P-frame, είναι 
απαραίτητο το προηγούμενο I-frame (και ίσως και το προηγούμενο P-frame) να έχει ήδη 
φθάσει και αποκωδικοποιηθεί, από την εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων (media-
player). 
Για την αποκωδικοποίηση των B-frames, (όπου η διαδικασία είναι αμφίδρομη), τόσο το 
προηγούμενο “anchor frame” (I-frame ή P-frame) όσο και το επόμενο “anchor frame”  
πρέπει να έχουν ήδη φθάσει και αποκωδικοποιηθεί. Για να εκτελέσει αυτή την ενέργεια ο 
αποκωδικοποιητής χρειάζεται ένα buffer (τοπική μνήμη).  
 
Ο buffer (τοπική μνήμη) περιέχει πληροφορίες για πολλά καρέ, κάτι που είναι απαραίτητο 
για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκωδικοποίησης. Επισημαίνεται ότι δεν 
είναι απαραίτητη η μετάδοση των καρέ με την ίδια ακριβώς σειρά με την οποία θα 
τοποθετηθούν στη ροή (stream) που εξάγει ο αποκωδικοποιητής. Μερικοί CODECS 
κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές αναδιατάσσουν τη σειρά των καρέ που μεταδίδονται, για 
να δώσουν περισσότερο χρόνο στον αποκωδικοποιητή να ολοκληρώσει τη λειτουργία του. 
Όλα τα καρέ τοποθετούνται πάλι στη σωστή σειρά, πριν ξεκινήσει η προβολή. 
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3. Entropy encoding (Κωδικοποίηση εντροπίας) 
Ο όρος  στην ουσία αναφέρεται σε lossless compression (συμπίεση με ελάχιστη απώλεια). 
Όπως ορίζεται στο πρότυπο JPEG, το Entropy encoding είναι ένα lossless compression 
(συμπίεση με ελάχιστη απώλεια), που μετατρέπει μια αλληλουχία εισαγόμενων συμβόλων 
σε μια αλληλουχία bits (δυαδικών ψηφίων) έτσι ώστε ο μέσος όρος των bits (δυαδικών 
ψηφίων) ανά σύμβολο να προσεγγίζει την εντροπία των εισαγόμενων συμβόλων. Ένα τυπικό 
παράδειγμα τέτοιας συμπίεσης είναι η RLE (Run Length Encoding), στην οποία όλα τα 
επαναλαμβανόμενα σύμβολα αντικαθίστανται από ένα ειδικό σύμβολο, και τον αριθμό που 
δηλώνει το πλήθος των επαναλήψεών του. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το “statistical 
encoding” (στατιστική κωδικοποίηση) στην οποία τα σύμβολα που επαναλαμβάνονται 
συχνά  αντικαθίστανται από short codes (σύντομους κωδικούς). Άλλο παράδειγμα είναι το 
CLUT (Colour Look-Up Table) στον οποίο τα χρώματα που χρησιμοποιούνται 
προσδιορίζονται στις θέσεις ενός πίνακα, και στη συνέχεια αποθηκεύεται (ή αποστέλλεται) ο 
κωδικός της θέσης στον πίνακα αντί των χαρακτηριστικών του χρώματος. 
 

2.12 Lost “packets”, quality degradation, and Group Of Pictures (GOP)  
(Χαμένα πακέτα, υποβάθμιση της ποιότητας, και Ομάδα Εικόνων)  

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το internet (διαδίκτυο) δεν είναι πάντοτε αξιόπιστο και είναι πολύ 
πιθανό να χαθούν κατά τη μεταφορά κάποια από τα πακέτα δεδομένων. Κατά την μετάδοση 
video-streaming (μετάδοση ροής βίντεο), η ανάκτηση των χαμένων πακέτων συνήθως είναι 
αδύνατη (εξαιτίας της έλλειψης χρόνου όπως επίσης και του χρησιμοποιούμενου 
πρωτοκόλλου μετάδοσης). Σαν συνέπεια, η ποιότητα της εικόνας που προβάλλεται 
υποβαθμίζεται (σε μικρό και ανεκτό βαθμό). Το πρόβλημα είναι έντονο  όταν το χαμένο 
πακέτο περιέχει μέρος ενός I frame (περιγράφηκε νωρίτερα). Στην περίπτωση αυτή, θα 
επηρεαστούν όλα τα άλλα P-frames και B-frames που βρίσκονται κοντά σε αυτό το I frame, 
αφού η αναπαραγωγή τους (αποκωδικοποίηση) εξαρτάται από την πληροφορία που 
περιέχεται σ’ αυτό (το χαμένο I frame). Για να μειωθεί αυτό το πρόβλημα ο κωδικοποιητής 
κωδικοποιεί κάποια καρέ (σε σταθερά μεσοδιαστήματα) ως I frames, παρόλο που αυτό είναι 
σε βάρος του συνολικού λόγου συμπίεσης.  Αυτό γίνεται για να μετριαστεί το πρόβλημα που 
προκύπτει από την απώλεια ενός ολόκληρου τμήματος του streaming medium (ροή του 
βίντεο) ως μη αποκωδικοποιήσιμου. 

 

                         
                         
I  B  B  P  B  B  P  B  B  P  B  B  I 
                         

                         
Εικόνα 2.3: Group Of Pictures (Ομάδα Εικόνων), and the beginning of the next GOP 

(αρχή της επόμενης ομάδας)  
 

Για παράδειγμα, στο βίντεο που απεικονίζεται στην εικόνα 2.3, ένα νέο I frame 
δημιουργείται κάθε 12 καρέ (ή κάθε 11 προβλέψιμα καρέ). Αν, κατά οποιονδήποτε τρόπο 
αλλοιωθούν οι πληροφορίες του προηγούμενου Ι frame, είναι προφανές ότι θα χαθούν όλα 
τα 12 καρέ (το Ι frame και τα 1 προβλέψιμα). Ωστόσο, δεδομένου ότι τα βίντεο συνήθως 
παίζουν με ρυθμό 25 με 30 καρέ το δευτερόλεπτο (fps), αυτά τα δώδεκα καρέ θα 
μεταφραστούν σε ένα κενό συνέχειας μισού δευτερολέπτου στην αναπαραγωγή του βίντεο. 
Αυτό το αντιλαμβάνεται ο θεατής ως υποβάθμιση της ποιότητας κάτι που είναι ανεκτό, 
ειδικά όταν ο αποκωδικοποιητής του βίντεο προσπαθεί να στείλει κάτι, (ακόμα και την 
προηγούμενη αλληλουχία) για να προβληθεί (καλύπτοντας την απώλεια). Αν και αυτή η 
σκέψη είναι λυπηρή, το φαινόμενο αυτό γίνεται αντιληπτό ως  ένα τρεμούλιασμα (flicker) 
στην προβαλλόμενη εικόνα του βίντεο, που διαρκεί μόνο ένα  πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 
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Ένα I frame μαζί με όλα τα επόμενα προβλέψιμα καρέ (και πριν φθάσει το επόμενο I 
frame) ονομάζεται Group of Pictures (GOP) δηλαδή Ομάδα Εικόνων, και αυτό απεικονίζεται 
στην εικόνα 2.3. Αποτελούν μια αυτόνομη οντότητα πληροφορίας, αφού όλα αυτά τα καρέ 
εξαρτώνται από το I frame που ξεκινάει την αλληλουχία αποκωδικοποίησης. Επομένως, μία 
ροή, αποτελείται από σειρές GOPs  (Ομάδες Εικόνων) που μεταδίδονται η μία μετά την 
άλλη. Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος των GOPs (Ομάδων Εικόνων), τόσο μικραίνει και η 
πιθανότητα εμφάνισης σημαντικών διακοπών στην διάρκεια της αναπαραγωγής - προβολής, 
αλλά ταυτόχρονα, τόσο μικραίνει και ο μέσος λόγος της συμπίεσης που μπορεί να 
επιτευχθεί. Πρόκειται λοιπόν, για ένα ζήτημα ισορροπίας, αφού κάτι τέτοιο καταλήγει σε 
υψηλότερο bit-rate (ρυθμό δυαδικών ψηφίων), το οποίο απαιτεί υψηλότερο bandwidth 
(εύρος ζώνης) για να μεταδοθεί σωστά. Το μήκος του  GOP (Ομάδα Εικόνων), όπως επίσης 
και η κατανομή των P frames μέσα σε αυτό, συνήθως μπορεί να ρυθμιστεί  χειροκίνητα κατά 
την κωδικοποίηση του βίντεο. Οι πιο εξελιγμένοι κωδικοποιητές εκτελούν αυτή την εργασία 
αυτόματα και δυναμικά: το μήκος και η δομή των GOPs (της ομάδας) αλλάζει με το χρόνο. 
Τέτοιοι κωδικοποιητές εισάγουν πάντα ένα νέο I frame όταν υπάρχουν αλλαγές στις σκηνές 
του βίντεο, πετυχαίνοντας τον συντονισμό της αρχής  των GOPs (των ομάδων) με το 
περιεχόμενο του βίντεο, κάτι που για τον τελικό χρήστη μεταφράζεται σε ανώτερη ποιότητα 
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής . Παρομοίως, όταν εντοπίσουν μεγάλες αλληλουχίες 
παρόμοιων καρέ, επιμηκύνουν τα GOPs (ομάδες) αυξάνοντας τον λόγο συμπίεσης. Τελικά, 
αυτή η διαδικασία ανάγεται σε ένα ζήτημα risk management (διαχείρισης ρίσκου), όπου το 
ρίσκο  είναι η απώλεια της ποιότητας ή η πλήρης απώλεια της εικόνας. 

 
2.13 Constant-bit-rate (CBR) versus constant quality (VBR) codecs 

(Κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές σταθερού ρυθμού δυαδικών ψηφίων έναντι 
κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών σταθερής ποιότητας) 

 
Όπως ήδη εξηγήθηκε, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι κωδικοποίησης των καρέ του 
βίντεο (I, P, και B frames). Ο καθένας μπορεί να περιγράψει ένα καρέ του βίντεο, αλλά 
διαφορετική κωδικοποίηση καταλήγει σε σημαντικά διαφορετικό πλήθος δυαδικών ψηφίων 
που πρέπει να μεταδοθούν. Σαν συνέπεια, το bit-rate (ρυθμός δυαδικών ψηφίων) διαφέρει 
σημαντικά ανάμεσα ανάμεσα σε διαδοχικά καρέ της ίδιας ροής.  Αυτές οι  διακυμάνσεις 
στην απαίτηση δικτυακών πόρων (network resources) είναι δυνατόν να δημιουργήσουν 
προβλήματα. Ένας κωδικοποιητής μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να προσπαθεί να εξομαλύνει 
τις διακυμάνσεις στο bit-rate (ρυθμό των δυαδικών ψηφίων), όχι (φυσικά) σε επίπεδο καρέ-
καρέ, αλλά ανάμεσα στο ένα GOP (ομάδα) και την επόμενη. Ένας τέτοιος κωδικοποιητής 
ονομάζεται Constant-Bit-Rate (CBR) encoder–decoder (κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής  
σταθερού ρυθμού δυαδικών ψηφίων) σε συντομία codec. 
Ένας εναλλακτικός τύπος κωδικοποιητή είναι αυτός που αποκαλείται constant quality 
encoder (κωδικοποιητής σταθερής ποιότητας), που χωρίς να αποτελεί έκπληξη, καταλήγει 
στην μετάδοση ενός σήματος μεταβλητού bit rate (ρυθμού δυαδικών ψηφίων). Τέτοιοι 
κωδικοποιητές αποκαλούνται επίσης και Variable Bit Rate (VBR) encoders (κωδικοποιητές 
μεταβλητού ρυθμού δυαδικών ψηφίων). Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αναφερόμαστε σε 
διακυμάνσεις μεγάλης κλίμακας συχνότητας (λεπτών ή ακόμα μεγαλύτερων διαστημάτων), 
και όχι για κλίμακα χρόνου μικρότερη του ενός δευτερόλεπτου. Ο λόγος ύπαρξης τέτοιων 
constant quality encoders (κωδικοποιητών σταθερής ποιότητας) γίνεται προφανής αν 
αναλογιστούμε τη φύση της σκηνής που πρόκειται να συμπιεστεί. Αν είναι μία γρήγορα 
μεταβαλλόμενη σκηνή (π.χ. μία καταδίωξη αυτοκινήτου, ή το τράβηγμα ταινίας μέσα από 
ένα αυτοκίνητο που κινείται γρήγορα) αναμένουμε μεγάλες διαφορές στο περιεχόμενο του 
ενός καρέ από το επόμενο. Άρα, υπάρχει μικρός temporal (i.e. time-based) redundancy 
(χρονικός πλεονασμός) για να αξιοποιηθεί, εξαιτίας της ίδιας της φύσης της σκηνής. Αν 
προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ποιότητα, θα πρέπει είτε να χρησιμοποιήσουμε 
λιγότερα P frames και B frames, είτε να έχουμε, μέσα στα καρέ αυτά, πολλά δυαδικά ψηφία-
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bits που να χρειάζονται διόρθωση. Και οι δύο αυτές περιπτώσεις καταλήγουν σε αυξημένες  
απαιτήσεις για bandwidth (εύρος ζώνης) για την μετάδοση μιας τέτοιας σκηνής. Αντιθέτως, 
ένας κωδικοποιητής CBR έχει διαφορετικό πρωτεύοντα στόχο, και όταν αντιμετωπίζει μία 
τέτοια δυσκολία αποδέχεται κάποια απώλεια στην ποιότητα της εικόνας και προσπαθεί να 
κάνει καλύτερη χρήση του bit-rate (ρυθμού δυαδικών ψηφίων) που του έχει επιβληθεί.  
Οι constant quality (σταθερής ποιότητας) κωδικοποιητές (π.χ. VBR) είναι η καλύτερη 
επιλογή για ποιότητα, αλλά (λόγω του ότι το bit rate - ρυθμός δυαδικών ψηφίων είναι 
μεταβλητός) επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις σε ολόκληρο το σύστημα που μεταδίδει 
VBR μέσα. (Το πρόβλημα αυτό είναι πιο πολύπλοκο από την απλή αύξηση του buffer 
δηλαδή της μνήμης προσωρινής αποθήκευσης). 
 

2.14 Real life choices: encode for the lowest client bit-rate, encode 
multiple versions, or choose multi-rate-encoding (Πρακτικές επιλογές: 
κωδικοποίηση για το χαμηλότερη ταχύτητα λήψης, κωδικοποίηση σε πολλαπλές 
εκδόσεις, ή κωδικοποίηση πολλαπλών ρυθμών) 

 
Μετά την κωδικοποίηση τα μέσα αποθηκεύονται στη συστοιχία σκληρών δίσκων streaming 
server (δρομολογητή – εξυπηρετητή ροής), και περιμένουν να μεταδοθούν στον 
ενδιαφερόμενο client (χρήστη). Το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι δεν έχουν όλοι 
οι πελάτες τους ίδιους πόρους. Κάποιοι έχουν μεγάλο broadband (εύρος ζώνης) στη διάθεσή 
τους, άλλοι διαθέτουν συνδέσεις ADSL, ενώ άλλοι αρκούνται σε ακόμα πιο αργές 
συνδέσεις. Αν το βίντεο είναι κωδικοποιημένο σε υψηλή ποιότητα, θα αναπαραχθεί 
κανονικά μόνο σε μερικούς χρήστες, ενώ δεν θα αναπαραχθεί καθόλου σε όσους έχουν 
αργές συνδέσεις. Αντίθετα αν το μέσο κωδικοποιηθεί (θυσιάζοντας την ποιότητα) σύμφωνα 
με τις ανάγκες του πιθανού χρήστη που έχει αργή ταχύτητα σύνδεσης (bit-rate), οι χρήστες 
με καλύτερη ταχύτητα σύνδεσης θα λαμβάνουν βίντεο πολύ χειρότερης ποιότητας από 
αυτήν που η σύνδεσή τους επιτρέπει.   
Μία λύση στο πρόβλημα αυτό (συνδυασμός του bit-rate - ταχύτητα σύνδεσης με το 
bandwidth - διαθέσιμο εύρος ζώνης) είναι η κωδικοποίηση του ίδιου βίντεο σε πολλαπλές 
εκδόσεις και η αποθήκευση όλων αυτών των εκδόσεων στον ίδιο εξυπηρετητή. Η εφαρμογή 
αυτής της λύσης απαιτεί παραπάνω εργασία, και επιπλέον χώρο στο σκληρό δίσκο του 
streaming server (δρομολογητή – εξυπηρετητή ροής), αφήνει όμως όλους τους χρήστες 
ικανοποιημένους γιατί τους επιτρέπει να επιλέξουν την έκδοση που θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν. Εναλλακτικές λύσεις στο “multiple encoded versions” (κωδικοποίηση 
πολλαπλών εκδόσεων) υπάρχουν, Συνήθως όλες μαζί αποκαλούνται “multistream” 
(πολλαπλής ροής)  ή   “Multiple Bit Rate” (πολλαπλού ρυθμού δυαδικών ψηφίων) οι οποίες 
δεν πρέπει να συγχέονται με τις VBR που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο (2.13), 
και οι οποίες χρησιμοποιούνται για  “adaptive data-streaming” (προσαρμόσιμη μετάδοση 
ροής). Όλες αυτές οι εναλλακτικές λύσεις είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και απαιτούν 
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή δύο τύπων multi-rate 
encoding (κωδικοποίησης πολλαπλού ρυθμού δυαδικών ψηφίων).  Κάθε ένας από αυτούς 
εμφανίζει τα δικά του πλεονεκτήματα: 

1. Video transcoding 
Ένα βίνετο transcoder μετατρέπει ένα βίντεο υψηλής ποιότητας συμπιεσμένο σε high 

bit-rate (υψηλό ρυθμό δυαδικών ψηφίων) σε ένα βίντεο lower bit-rate (χαμηλότερου 
ρυθμού δυαδικών ψηφίων) μέσω μιας διαδικασίας που αφαιρεί μέρος της  πληροφορίας 
του πρωτότυπου. Η διαδικασία είναι ελεγχόμενη και το εξαγόμενο bit-rate (ρυθμός 
δυαδικών ψηφίων) προσαρμόζεται συνεχώς. Οι τεχνικές transcoding που 
χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα είναι : (α) re-quantization 
(επαναψηφιοποίηση), (β) spatial downscaling, και (γ) temporal downscaling. Οι 
σύγχρονοι transcoders μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνδυασμούς των τριών αυτών 
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τεχνικών για να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αποφασίζοντας ποια τεχνική θα 
χρησιμοποιήσουν ανάλογα με το πόση μείωση στο bit-rate (ρυθμό δυαδικών ψηφίων) 
είναι απαραίτητη (ή επιθυμητή). Η μείωση αυτή μπορεί να είναι πολύ σημαντική, 
φτάνοντας ακόμα και στο 20% του αρχικού ρυθμού, επιβάλλοντας αντίστοιχη μείωση 
στην ποιότητα της εικόνας (κάτι που, ούτως ή άλλως, είναι αναπόφευκτο). 

2. Layered video encoding (κωδικοποίηση κατά επίπεδα) 
Στην κωδικοποίηση κατά επίπεδα, το αρχικό βίντεο κωδικοποιείται σε ένα “base 

layer” (επίπεδο βάσης), σε base quality (χαμηλή ποιότητα) και ένα πλήθος από 
“enhancement layers” (επίπεδα αναβάθμισης). Tο base layer (χαμηλό επίπεδο) παρέχει 
την ελάχιστη ποιότητα βίντεο (απαιτώντας ένα ελάχιστο bandwidth - εύρος ζώνης), η 
προοδευτική προσθήκη κάθε ενός από τα “enhancement layers” (επίπεδα αναβάθμισης) 
βελτιώνει την ποιότητα του βίντεο (με αντίτιμο το υψηλότερο bit rate - ρυθμό δυαδικών 
ψηφίων αν ο τελικός χρήστης έχει τέτοιους πόρους στη διάθεσή του). Ο streaming 
server (δρομολογητής – εξυπηρετητής ροής) ανιχνεύει την ταχύτητα σύνδεσης του 
χρήστη και ρυθμίζει αυτόματα το πλήθος των επιπέδων που πρόκειται να μεταδοθούν 
σύμφωνα με το διαθέσιμο bandwidth (εύρος ζώνης). 

 
2.15 Interoperability of streaming media components (Συμβατότητα των 

στοιχείων των μέσων ροής) 
Τα συστήματα streaming media (μέσων ροής) αποτελούνται από πολλά μέρη όπως Media 
Players (προγράμματα αναπαραγωγής μέσων), streaming servers (δρομολογητές 
εξυπηρετητές ροών), Encoders/Tools (Κωδικοποιητές/Εργαλεία). Όλα αυτά πρέπει να 
μοιράζονται μερικούς κοινούς μηχανισμούς ώστε να μπορούν να λειτουργούν μαζί. Οι 
encoders (κωδικοποιητές) και τα content-creation tools (εργαλεία δημιουργίας 
περιεχομένου) πρέπει να μπορούν να παράγουν και να αποθηκεύουν το περιεχόμενο των 
μέσων σε file-formats (αρχεία αποθηκευμένα με τέτοιο τρόπο) που να μπορούν να τα 
διαχειριστούν οι media-servers (δρομολογητής – εξυπηρετητής μέσων). Οι media-servers 
(δρομολογητές – εξυπηρετητές μέσων) πρέπει να μπορούν να μεταδώσουν το περιεχόμενο 
των μέσων  χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα με τα οποία είναι συμβατοί οι media-players 
(προγράμματα αναπαραγωγής μέσων). Οι Encoders (κωδικοποιητές) και άλλα εργαλεία 
πρέπει επίσης να δημιουργούν (δηλ. κωδικοποιούν) τύπους δεδομένων τέτοιας μορφής που 
να μπορούν να αποκωδικοποιηθούν (και τελικά να προβληθούν από τους media-players 
(προγράμματα αναπαραγωγής μέσων). Η εικόνα 2.4 βοηθά50 να αναπαραστήσουμε νοερά τις 
σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία.   
 

 

Εικόνα 2.4 
 

                                                 
50 RTSP, frequently asked questions, http://www.rtsp.org/2001/faq.html, downloaded May 2005 
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2.16 Streaming over TCP/IP and UDP/IP (Μετάδοση ροής μέσω TCP/IP και 
UDP/IP) 

Μία έστω επιφανειακή κατανόηση του μοντέλου αναφοράς OSI (Open Systems 
Interconnection), είναι σημαντική, για να αντιληφθούμε την λειτουργία των πρωτόκολλων 
επικοινωνιών (Εικόνα. 2.5). Στο μοντέλο αυτό, τα διάφορα επίπεδα στηρίζονται το ένα στο 
άλλο. Ένα υψηλότερο επίπεδο πάντα βασίζεται (και κάνει χρήση) όλων των κατώτερων 
επιπέδων για τις πιο κοινότυπες λειτουργίες. Για παράδειγμα, τα καλώδια του δικτύου από 
το“physical layer” (φυσικό επίπεδο) μεταφέρουν τα φυσικά σήματα (τα δυαδικά ψηφία και 
τα bytes -  δυαδικές λέξεις), ενώ τα ανώτερα επίπεδα (π.χ. το “application layer”-επίπεδο 
εφαρμογών) κάνουν χρήση όλων των επιπέδων που βρίσκονται κάτω απ’ αυτά. Η ισχύς του 
μοντέλου βασίζεται στην ανεξαρτησία των μεμονωμένων επιπέδων. Μια εσωτερική 
μεταβολή ενός τμήματος που ανήκει σε ένα επίπεδο δεν προκαλεί μεταβολή σε  όλα τα 
υπόλοιπα. Για παράδειγμα, δεν έχει σημασία για όλα τα παραπάνω επίπεδα αν τα σήματα 
μεταδίδονται μέσω καλωδίου ή μέσω οπτικών ινών. Το “transport layer” (επίπεδο 
μετάδοσης) μπορεί να είναι είτε UDP είτε TCP, ενώ όλα τα ανώτερα επίπεδα ασχολούνται 
μόνο με το πώς θα διασυνδεθούν με το κατώτερο  
Έχοντας στο νου μας όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα:  είναι 
εφικτό ή όχι να μεταδώσουμε streaming media (μέσα ροής) με το «συνηθισμένο τρόπο», 
δηλαδή χρησιμοποιώντας Transmission Control Protocol TCP (πρωτόκολλο ελέγχου 
μετάδοσης) ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, τα HTTP/TCP/IP. (σημείωση: τα επίπεδα που 
αναφέρθηκαν προσδιορίζονται από το υψηλότερο προς το χαμηλότερο). Η απάντηση στο 
παραπάνω ερώτημα είναι ότι ναι είναι δυνατόν, αλλά παρόλο που εμφανίζουν διάφορα 
πλεονεκτήματα, μια τέτοια μετάδοση δε θα είναι αρκετά ομαλή (για λόγους που σχετίζονται 
με το ότι τα πρωτόκολλα αυτά σχεδιάστηκαν για να διαχειρίζονται συγκεκριμένα είδη 
μέσων). 
 

Application Layer 
Services to user applications 
(e.g. HTTP, RTSP, FTP, etc) 

Επίπεδο Εφαρμογών 
Υπηρεσίες προς τις εφαρμογές του χρήστη 

(π.χ. HTTP, RTSP, FTP, etc) 
Presentation Layer 

Network communication services 
(e.g. compression, encryption) 

Επίπεδο Παρουσίασης  
Υπηρεσίες επικοινωνιών δικτύου 
(π.χ. συμπίεση, κωδικοποίηση) 

Session Layer 
Node-to-node communication control 

(hardly used) 

Επίπεδο συνόδου 
Έλεγχος επικοινωνίας μεταξύ κόμβων 

(χρησιμοποιείται σπάνια) 
Transport Layer 

Reliable end-to-end network 
communication 

(e.g. TCP, UDP, RTP) 

Επίπεδο Μεταφοράς  
Αξιόπιστη δικτυακή επικοινωνία από 

άκρη σε άκρη  
(π.χ. TCP, UDP, RTP) 

Network Layer 
Initiation and termination of end-to-end 

network communication (e.g. IP) 

Επίπεδο Δικτύου  
Έναρξη και τερματισμός της δικτυακής 

επικοινωνίας από άκρη σε άκρη (π.χ. IP) 
Data link Layer 

Logical link and access control 
Επίπεδο σύνδεσης δεδομένων  

Λογική σύνδεση και έλεγχος πρόσβασης 
Physical Layer 

Point-to point physical data lines 
(e.g. wire, cable, fibre optics, satellite 
links, network interface cards etc) 

Φυσικό Επίπεδο  
Φυσικές γραμμές δεδομένων σημείου 

προς σημείο  
(π.χ. σύρμα, καλώδιο, οπτικές ίνες, 

δορυφορικές συνδέσεις, κάρτες δικτύου 
κτλ) 

Εικόνα 2.5: The OSI reference model 
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Στους σύγχρονους “media players” (εφαρμογές αναπαραγωγής μέσων) υπάρχει μία 
αυτοματοποιημένη διαδικασία που απαλλάσσει τους χρήστες από τον προσδιορισμό του 
πρωτοκόλλου μετάδοσης που θέλουν να χρησιμοποιήσουν. Διάφοροι συνδυασμοί 
δοκιμάζονται αυτόματα, και αν όλες οι προσπάθειες αποτύχουν, η τελευταία επιλογή (πριν 
εγκαταλειφθεί η προσπάθεια) είναι στην πραγματικότητα, τα HTTP/TCP/IP. Οι βασικοί 
λόγοι που τα ταχύτερα και περισσότερο κατάλληλα πρωτόκολλα (που αναφέρθηκαν στην 
ενότητα 2.17) μερικές φορές αποτυγχάνουν, είναι η χρήση (μη συμβατών) firewalls 
(προγραμμάτων «τοίχων»  προστασίας) και proxy servers (δρομολογητές κατ’ 
εξουσιοδότηση) και άλλων τέτοιων μέτρων ασφαλείας διαδικτύου. 

 

Ένα δεύτερο είδος πρωτοκόλλου επιπέδου μεταφοράς είναι το User Datagram Protocol 
(UDP), που είναι πολύ πιο απλό από το TCP. Το UDP δεν εκτελεί κανενός είδος έλεγχο στη 
ροή  και στον εντοπισμό λαθών όπως κάνει το TCP, και συνεπώς δεν έχει τα overheads  
(πλεονάζουσα πληροφορία) που σχετίζονται με αυτόν. Έτσι αφού δεν έχει τέτοιες 
καθυστερήσεις είναι πιο κατάλληλο για continuous (συνεχή) μέσα (π.χ. time-based - 
χρονικώς διακριτών). Η έλλειψη τέτοιων λειτουργιών στο UDP έχει αναδείξει την ανάγκη 
ενός επιπλέον επιπέδου στο streaming protocol (πρωτόκολλο μετάδοσης ροής) το οποίο να 
βρίσκεται πάνω από το UDP, και το οποίο στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται απλά για 
την παράδοση των δεδομένων και των σημάτων ελέγχου. Τέτοια εξειδικευμένα πρωτόκολλα 
αναφέρονται παρακάτω. 

 

2.17 Specialised streaming protocols (Εξειδικευμένα πρωτόκολλα μετάδοσης 
ροών) 

Το HTTP είναι καλά προσαρμοσμένο για τη μεταφορά ιστοσελίδων. Ωστόσο, εξαιτίας του 
ότι το HTTP στηρίζεται εξολοκλήρου στο TCP, το οποίο απαιτεί αξιοπιστία χωρίς να 
λαμβάνει υπόψη του τον παράγοντα χρόνο (timeline), δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε 
παρουσιάσεις πολυμέσων που εξαρτώνται από τον παράγοντα χρόνο (timeline). 
Επιπρόσθετα, το TCP επιβραδύνει τη σύνδεση client-server (χρήστη – εξυπηρετητή/ 
δρομολογητή) προσαρμοζόμενο στο διαθέσιμο bandwidth (εύρος ζώνης), και όχι των 
απαιτήσεων των μεταδιδόμενων αρχείων μέσων. Το HTTP έχει υποτυπώδεις μηχανισμούς 
για τυχαία πρόσβαση σε αρχεία, και άρα είναι ακατάλληλο για αναζητήσεις που στηρίζονται 
στο χρόνο. Τελικά, το TCP δεν είναι καθόλου κατάλληλο για multicast (πολλαπλές 
μεταδόσεις) μέσων. Τα παρακάτω ανεξάρτητα αλλά αλληλοσυνδεόμενα πρωτόκολλα, 
αποτελούν ένα προτεινόμενο πρότυπο (το οποίο δεν έχει ακόμα καθιερωθεί). Πολύ 
προσπάθεια έχει καταβληθεί σε αυτά και φαίνεται ότι είναι ικανά να δουλέψουν με τις 
προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις στα δίκτυα των υπολογιστών. 
 

(a) Real-Time Streaming Protocol (RTSP) (Πρωτόκολλο Ροών πραγματικού χρόνου)  
Το Real-Time Streaming Protocol (πρωτόκολλο μετάδοσης ροών πραγματικού χρόνου) 
είναι ένα πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογών, σχεδιασμένο για να δουλεύει με continuous 
media (συνεχή μέσα δηλαδή  non time-discreet μη χρονικώς διακριτά)51, όπως streaming 
(ρέοντας) ήχος και βίντεο, όπως επίσης και με κάθε εφαρμογή όπου ο παράγοντας χρόνος 
είναι σημαντικός για τη μετάδοση και πρέπει να ελέγχεται από την εφαρμογή. Το RTSP δεν 
μεταβιβάζει τα δεδομένα (χρειάζεται το RTP για το σκοπό αυτό). Σχεδιάστηκε για τον 
έλεγχο μεταδόσεων multicast stream (πολλαπλών ροών) και είναι ιδανικά προσαρμοσμένο 
για πλήρεις multicast solutions (λύσεις πολλαπλών μεταδόσεων), όπως επίσης και για να 
παρέχει ένα πλαίσιο για multicast-unicast hybrid solutions (υβριδικές λύσεις μονής-
πολλαπλής μετάδοσης) σε ετερογενή δίκτυα όπως το internet (διαδίκτυο). Επιπρόσθετα, το 
RTSP χρησιμοποιεί “streaming commands” (εντολές ροών)  και έχει μηχανισμούς για time-

                                                 
51 Huuhtanen J, Real-Time Streaming Protocol (RTSP), Helsinki University of Technology, 
http://www.tml.tkk.fi/Studies/Tik-110.300/1998/Essays/rtsp.html, (1998). 
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based searches (χρονικώς διακριτών αναζητήσεων) μέσα σε media clips (κλιπ μέσων), με 
συμβατότητα με πολλά timestamp formats (μέθοδοι χρονοσήμανσης), όπως τα  “time-codes” 
(κωδικοί χρόνου). Αυτό σημαίνει ότι το RTSP προσφέρει λειτουργίες stream-control 
(ελέγχου της ροής) όπως “pause” (παύση), “fast forward” (γρήγορη μετακίνηση εμπρός), 
“reverse” (γρήγορη μετακίνηση πίσω), και absolute positioning (απόλυτη χρονική 
τοποθέτηση), σαν σε ένα εικονικό Video Cassette Recorder (VCR κοινό βίντεο εγγραφής) 
που βρίσκεται κάπου στο διαδίκτυο. 
 

(b) Real-time Transport Protocol (RTP) with Real-Time Control Protocol (RTCP): 
(RTP/ RTCP) (Πρωτόκολλο μετάδοσης πραγματικού χρόνου με το πρωτόκολλο Ελέγχου 
πραγματικού χρόνου) 

Το Realtime Transport Protocol (RTP - πρωτόκολλο μετάδοσης πραγματικού χρόνου) αν 
και στην πραγματικότητα βρίσκεται στο transport level (επίπεδο μεταφοράς), είναι 
πραγματικά ένα είδος “middleware protocol” (ενδιάμεσου πρωτοκόλλου) τοποθετημένο 
πάνω από το proper transport level (κανονικό επίπεδο μεταφοράς) και κάτω από τα 
application protocols52 (πρωτόκολλα εφαρμογών). Το RTP χρησιμοποιείται για την 
μεταβίβαση continuous media (συνεχών μέσων), συμπεριλαμβανομένων των streaming 
(ρεόντων) ήχων και βίντεο. Το RTP χρησιμοποιείται από πολλά καθιερωμένα  πρωτόκολλα, 
όπως το RTSP, το H.323, το SIP, και τα SAP/SDP, όπου και παρέχει την σχηματοποίηση 
(format) των δεδομένων σε όλα αυτά τα πρωτόκολλα. 
Το RTSP χρησιμοποιεί το RTP ως μέσο για τη μεταβίβαση των multimedia data (δεδομένα 
πολυμέσων). Αυτή η συμβατότητα σε επίπεδο δεδομένων καταλήγει σε αποτελεσματική 
επικοινωνία (gateways) μεταξύ των πρωτοκόλλων, αφού μόνο τα μηνύματα ελέγχου 
χρειάζεται να μεταφραστούν. Τα RTP και RTSP μαζί υποστηρίζουν multicasting (πολλαπλές 
μεταδόσεις) και εξαιτίας αυτού πιθανότατα θα χρησιμοποιηθούν μαζί σε πολλά μελλοντικά 
συστήματα. Κανένα από αυτά τα πρωτόκολλα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς το άλλο. 
 

Το Real-Time Control Protocol (RTCP πρωτόκολλο ελέγχου πραγματικού χρόνου) είναι 
μέρος του RTP, και βοηθά μεταξύ άλλων στο lip synchronization (συντονισμό των χειλέων) 
και στο Quality of Service (QoS διαχείριση της Ποιότητας Υπηρεσίας).  
Τα πρωτόκολλα RTSP/RTP/RTCP μπορούν να λειτουργήσουν είτε πάνω από τα UDP/IP, 
είτε χρησιμοποιώντας τα TCP/IP. 
 

(c) Proprietary streaming protocols (χρησιμοποιούμενα κατ΄ αποκλειστικότητα) 
Τα πρωτόκολλα RTSP/RTP/RTCP πρόσφατα δέχτηκαν αυξανόμενη υποστήριξη, και 
φαίνεται να εξελίσσονται σε ένα είδος προτύπου (αν και επισήμως δεν αποτελούν πρότυπο). 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, αυτά λειτουργούν είτε πάνω από τα UDP/IP, είτε πάνω από τα 
TCP/IP, και χρησιμοποιούνται έτσι από διάφορους μεγάλους κατασκευαστές σημαντικών 
εμπορικών συστημάτων. Τέτοιες εταιρείες λογισμικού προσφέρουν προϊόντα που 
κυμαίνονται από λογισμικό δημιουργίας και κωδικοποίησης των media (μέσων) μέχρι τους 
(τελικούς)  media players (προγράμματα αναπαραγωγής μέσων). Τέτοιοι κατασκευαστές 
έχουν proprietary (ιδιόκτητα) πρωτόκολλα ροών (διαρκώς εξελισσόμενα). Τα πρωτόκολλα 
αυτά είναι διαφορετικά για κάθε κατασκευαστή. Ευτυχώς, τώρα όλοι υποστηρίζουν εκτός 
από τα δικά τους πρωτόκολλα και τα πρωτόκολλα RTSP/RTP/RTCP.  

 

Δυστυχώς, τουλάχιστον επί του παρόντος, αυτοί οι μεγάλοι κατασκευαστές φυλάσσουν 
μερικά από τα προηγμένα χαρακτηριστικά των streaming media (μέσων ροής) μόνο για τα 
δικά τους proprietary (ιδιόκτητα) πρωτόκολλα. Σε αυτά περιλαμβάνονται μερικά σημαντικά 
χαρακτηριστικά, όπως το multi-rate-encoding (κωδικοποίηση πολλαπλών ρυθμών που 
αναφέρθηκε συνοπτικά στην ενότητα 2.14). Τέτοιοι λόγοι διατηρούν ακόμα σε χρήση τα 
                                                 
52 Tanenbaum A. S., Computer Networks, 4th edition, Prentice-Hall, (2003), ISBN: 0-13-066102-3, Section 7.4, 
pp. 701 -741 
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proprietary (ιδιόκτητα) πρωτόκολλα, και εμποδίζουν τους “media players” (προγράμματα 
αναπαραγωγής μέσων) από το να γίνουν κοινά αγαθά (δηλαδή από το αναπαράγουν όλοι 
τους εξίσου καλά όλους τους τύπους μέσων από οποιοδήποτε media server - εξυπηρετητή 
μέσων και αν προέρχονται). 

 
Σε κάθε περίπτωση, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι σύγχρονοι “media players” (προγράμματα 

αναπαραγωγής μέσων), διαθέτουν σήμερα (επισημαίνουμε ότι η τεχνολογία διαρκώς 
αλλάζει) μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, που απαλλάσσει τους χρήστες από το να 
καθορίζουν το πρωτόκολλο μεταφοράς (transfer protocol) που θέλουν να χρησιμοποιήσουν. 
Αυτή η αυτόματη διαδοχική μεταπήδηση από το ένα πρωτόκολλο στο επόμενο είναι βολική 
για τον μέσο χρήστη. Διάφοροι συνδυασμοί πρωτοκόλλων μετάδοσης δοκιμάζονται 
αυτόματα ο ένας μετά τον άλλο, ανάλογα με το είδος της τελικής κωδικοποίησης που 
μεταδίδεται από τον streaming server ( δρομολογητή - εξυπηρετητή ροών). Στην περίπτωση 
που χρησιμοποιούνται τα πρωτόκολλα RTSP/RTP/RTCP, η πρώτη προσπάθεια που γίνεται 
είναι να μεταδοθούν   μέσω UDP/IP, (π.χ. σαν RTSP/RTP/RTCP/UDP/IP) και αν αυτή 
αποτύχει τότε μέσω TCP/IP.  Τελευταία επιλογή, οι περισσότεροι από τους σύγχρονους 
“media players” (προγράμματα αναπαραγωγής μέσων) εγκαταλείπουν το RTSP, και 
καταφεύγουν στα HTTP/TCP/IP, που μπορεί να είναι σε θέση να μεταβιβάσουν κάποια 
streaming (ροή) αλλά πιθανότατα η εικόνα δεν θα είναι και πολύ σταθερή και η συνολικά 
προσλαμβανόμενη ποιότητα της εικόνας πιθανότατα υποβαθμίζεται στα μάτια του χρήση. 
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3.1 Εισαγωγή 
Ένας από τους βασικούς στόχους της Επιστήμης είναι να μελετήσει τις πλευρές του 

φυσικού κόσμου, την ιδιοσυγκρασία του, και τις λειτουργίες του, ενώ ένας από τους στόχους 
των Τεχνών είναι να μελετήσουν τρόπους έκφρασης των ιδεών, των συναισθημάτων και της 
συλλογικής εμπειρίας για τον εξωτερικό κόσμο, όπως επίσης και να μελετήσουν το νόημα 
τέτοιων πνευματικών προϊόντων. Ένας από τους βασικούς σκοπούς της Σχολικής Επιστήμης 
είναι επίσης να διευκολύνει τους μαθητές στην κατανόηση του κόσμου, να τους αποκαλύψει 
τις Επιστημονικές προσεγγίσεις για την μελέτη αυτή, και έτσι να αναπτύξει τη γνώση τους 
για τον κόσμο. Αυτό έχει συμβεί, μολονότι όχι αποκλειστικά, μέσω μιας επιφυλακτικής 
εξέλιξης των απόψεων για τη μάθηση και τη διδασκαλία διαμέσου της ιστορίας του 
σχολείου. Οι απόψεις αυτές σχετίζονται και με τις διαφορετικές θεωρήσεις της φύσης της 
ίδιας της επιστήμης. (Επιπλέον) Στις Τέχνες, επίσης, εμφανίστηκε μία παρόμοια εξέλιξη των 
απόψεων. Εδώ μπορούμε να σημειώσουμε ότι επί του παρόντος θα ασχοληθούμε κυρίως 
(αλλά όχι αποκλειστικά) με θεωρίες εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες, αφού η εφαρμογή 
της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ICT - ΤΠΕ) στις διδακτικές 
πρακτικές έχει εξελιχθεί περισσότερο στα μαθήματα που σχετίζονται με τις θετικές 
επιστήμες και τα μαθηματικά σε αντίθεση με τα μαθήματα των τεχνών. Η αιτία φαίνεται ότι 
είναι η μεγαλύτερη εξοικείωση των δασκάλων των θετικών επιστημών με την ICT, αλλά και 
το ενδιαφέρον τους στη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων. 

Οι ιδέες για το πως μπορεί να αποκτηθεί η γνώση έχουν κλιμακωθεί από τη θεώρηση του 
εμπειρισμού (empiricist, theory) από τη μία μεριά έως τον ριζοσπαστικό εποικοδομισμό  
(constructivist,theory) από την άλλη. Οι υποστηρικτές της πρώτης θέσης έχουν επιβεβαιώσει 
ότι είναι σχεδόν απαραίτητη η παρατήρηση του «πραγματικού κόσμου» για την απόκτηση 
της γνώσης γι’ αυτόν, ενώ οι υποστηρικτές του εποικοδομισμού υποστηρίζουν ότι δεν 
έχουμε άμεση πρόσβαση στον κόσμο όπως αυτός είναι στην πραγματικότητα. Ισχυρίζονται 
ότι οποιαδήποτε γνώση διαθέτουμε έχει στην πραγματικότητα κτιστεί κατά το πέρασμα του 
χρόνου. Έτσι «ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε» εκλαμβάνεται ως ένα βιώσιμο μοντέλο της 
πραγματικότητας που βασίζεται στην εμπειρία, και όχι ως ανακάλυψη του ‘τι είναι’ 
(Holding53, 1987). 
 

3.2 Η άποψη των εμπειριστών 
Η περισσότερο απλουστευμένη άποψη για την επιστημονική αναζήτηση είναι, μάλλον, 

αυτή των εμπειριστών, η οποία υποστηρίζει ότι όλη η γνώση στηρίζεται στην παρατήρηση 

                                                 
53 Holding, B., Investigation of Schoolchildren’s Understanding of the Process of Dissolving with Special 
Reference to the Conservation of Matter and the Development of Atomistic Ideas, Unpublished Ph.D. thesis: 
The University of Leeds, School of Education, Leeds (1987) 
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(Driver54, 1983). Αυτή η άποψη ότι ο νους αποκτά παθητικά τη γνώση της πραγματικότητας 
έχει αναλυθεί από τον Piaget55 (1936): 

Ο εμπειρισμός είναι κυρίως μία συγκεκριμένη αντίληψη της εμπειρίας και της δράσης 
της. Από την μία, τείνει να θεωρεί  την εμπειρία ως επιβαλλόμενη αυτόματα, (επιβάλλει 
τον εαυτό της) χωρίς τα υποκείμενα να χρειάζεται να την οργανώσουν, με άλλα λόγια, 
σα να εντυπώνει τον εαυτό της απευθείας στον οργανισμό χωρίς να είναι απαραίτητη 
κάποια ενέργεια του υποκειμένου για να την συγκροτήσει. Από την άλλη, και ως 
αποτέλεσμα, ο εμπειρισμός θεωρεί την εμπειρία ως υπάρχουσα αφ’ εαυτού που είτε 
χρωστά την αξία της σε ένα σύστημα εξωτερικά προκατασκευασμένων ‘πραγμάτων’ και 
δεδομένων σχέσεων μεταξύ αυτών των πραγμάτων (μεταφυσικός εμπειρισμός), είτε ως 
αποτελούσα ένα σύστημα συνηθειών και συσχετίσεων, οι οποίες  είναι αυτάρκεις 
(φαινομενισμός- phenomenalism) (Piaget p. 362). 
Αμφισβητήσεις για την άποψη του εμπειρισμού και της «βεβαιότητάς» του εγέρθηκαν, 

επίσης, από την Αρχή της Αβεβαιότητας (Uncertainty Principle) του Heisenberg, την οποία 
διατύπωσε το 1926. Η αρχή αυτή έκανε αρκετούς να πιστέψουν ότι οι έννοιες στις φυσικές 
επιστήμες (π.χ. θέση, ορμή κ.α.) δεν αντιστοιχούν σε μία αντικειμενική πραγματικότητα. 
Φαίνεται ότι μια σημαντική επιστημονική πρόοδος όπως αυτή της κβαντικής μηχανικής, 
απαιτεί σημαντικό χρόνο για να γίνει προσιτή στο πλατύ κοινό, να αποσταχθεί, και να 
αφομοιωθεί σωστά. Ο George Kelly56 (1970) θεώρησε ότι υπήρχε ένα επιστημολογικό 
πρόβλημα στην απόκτηση οποιασδήποτε άμεσης γνώσης των «πραγμάτων όπως αυτά είναι» 
στον πραγματικό κόσμο: 

Ούτε οι νοητικές μας κατασκευές (constructs) ούτε τα ερμηνευτικά μας συστήματα 
(construing systems) έρχονται σε μας από τη φύση. Πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή η 
φιλοσοφική θέση του εναλλακτικού εποικοδομισμού έχει περισσότερο ισχυρές 
επιστημολογικές επιπτώσεις απ’ όσες αρχικά θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος. Δεν 
μπορούμε να πούμε ότι οι νοητικές κατασκευές είναι (κατά κάποιο τρόπο) τα 
συμπυκνωμένα βασικά «αρώματα που αποστάζονται» μέσω του νου, από τις 
«μυρωδιές» της διαθέσιμης πραγματικότητας. Επιβάλλονται πάνω στα γεγονότα, δεν 
εξάγονται από αυτά. Υπάρχει μόνο ένα μέρος από το οποίο προέρχονται; αυτό είναι το 
άτομο που πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει. Αυτός τις επινοεί (Kelly p.13). 
 

3.3 Το «μεταφορικό» (‘transmissive’) μοντέλο 
Μια έκφανση του εμπειρισμού που έχει εφαρμοστεί σε μερικά εκπαιδευτικά συστήματα. 

Για παράδειγμα μια υπόθεση που γίνεται σχετίζεται με τη μάθηση των θετικών επιστημών. 
Οι μαθητές υποτίθεται ότι μαθαίνουν όταν τους παρουσιάζονται οι επιστημονικές έννοιες, 
θεωρίες και νόμοι με ένα σαφή και ενδιαφέροντα τρόπο. Αυτό υποβοηθάτε από την επίδειξη 
πειραμάτων που επιβεβαιώνουν τα θέματα που έχουν συζητηθεί.  

Αυτή η παράδοση στηρίζεται στην άποψη ότι ο μαθητής απορροφά παθητικά την 
πληροφορία. Η διδασκαλία θεωρείται ως μετάδοση ή μεταβίβαση της γνώσης. Η μάθηση, 
στην περίπτωση αυτή, είναι μια επαγωγική διαδικασία και μία συσσώρευση της γνώσης. 

   Υποθέσεις του μεταφορικού μοντέλου  

 Η επιστήμη είναι ένα στέρεο σώμα γνώσης 

 Η επιστήμη αποθηκεύεται στα σχολικά βιβλία 

 Ο δάσκαλος είναι αυτός που μεταφέρει τη γνώση από τα βιβλία στο κεφάλι του 
μαθητή  

                                                 
54 Driver, R., The Pupil as Scientist?, Open University Press, Milton Keynes (1983). 
55 Piaget, J., The origins of Intelligence in Children (transl. M. Cook), W.W. Norton, New York (1936/63). 
56 Kelly, G., A Brief Introduction to Personal Construct Theory. In D. Bannister (Ed.), Perspectives in Personal 

Construct Theory, Academic Press London (1970), pp.1-30. 
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 Ο μαθητής προσλαμβάνει παθητικά τη γνώση και γεμίζει το κεφάλι στο οποίο 
προηγουμένως δεν υπήρχαν γνώσεις.  

 Ο δάσκαλος με την επίδειξη των πειραμάτων διαψεύδει ή επιβεβαιώνει τους 
Επιστημονικούς νόμους και πείθει τους μαθητές  

 Η μάθηση είναι μία επαγωγική και συσσωρευτική διαδικασία 

 
3.4 Το ανακαλυπτικό μοντέλο (The discovery model) 
Μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση για την ανάπτυξη του σχολικού αναλυτικού 

προγράμματος των θετικών επιστημών υιοθέτησε την ευρετική (heuristic) μέθοδο. Αυτή 
υπαγορεύτηκε από το αξιέπαινο ενδιαφέρον να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να 
βιώσουν κάτι από την έξαψη της επιστήμης κάνοντάς τα – «επιστήμονες για μία μέρα» 
(Driver57, 1983). Σταδιακά οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν τα προβλήματα της εφαρμογής 
αυτής της προσέγγισης σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια. Οι μαθητές των σχολείων 
της δευτεροβάθμιας είναι γρήγοροι στο να αναγνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού και 
αυτό φαίνεται όταν ρωτούν «Αυτό έπρεπε να συμβεί;» ή «Έχω τη σωστή απάντηση;» 
(Wellington58, 1981). Η διανοητική ανεντιμότητα της προσέγγισης απορρέει από την 
αναμονή δύο εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων από τις εργαστηριακές δραστηριότητες των 
μαθητών, τα οποία είναι αμοιβαία ασυμβίβαστα. Από τη μια μεριά, οι μαθητές αναμένεται 
να εξερευνήσουν μόνοι τους ένα φαινόμενο, να συλλέξουν δεδομένα και να εξάγουν 
συμπεράσματα στηριζόμενοι σ’ αυτά. Από την άλλη μεριά, ο σκοπός αυτής της διαδικασίας 
είναι να οδηγήσει στον τρέχοντα αποδεκτό επιστημονικό νόμο ή αρχή. 

 

Αυτό οφείλεται στην άποψη των εμπειριστών για τη φύση της επιστήμης ότι δηλαδή όλη 
η γνώση στηρίζεται στην παρατήρηση. Καταλήγουμε στους επιστημονικούς νόμους μέσω 
μιας επαγωγικής διαδικασίας, ξεκινώντας από τα δεδομένα που προσλαμβάνουμε με τις 
αισθήσεις (π.χ. αισθητηριακή είσοδος). Υιοθετώντας αυτή την άποψη για την επιστήμη, οι 
παρατηρήσεις είναι αντικειμενικές και τα δεδομένα αναλλοίωτα. Επιπλέον, μια τέτοια 
άποψη υποστηρίζει ότι η επιστήμη θα παράγει μια σταθερή αύξηση της γνώσης (όπως σε 
κάποιο διεθνές παιχνίδι που λέγεται «δώσε το δέμα»), η αλήθεια για τον φυσικό κόσμο θα 
ξεδιπλωθεί και σταδιακά όλο και περισσότερη θα αποκαλυφθεί . 

 

Η επαγωγική άποψη (inductivist position), της οποίας η εφαρμογή στην εκπαίδευση είναι 
το ανακαλυπτικό μοντέλο, δέχθηκε κριτική όταν προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Sir 
Francis Bacon σχεδόν 400 χρόνια πριν. Παρόλα αυτά, επανήλθε δυναμικά στις αρχές του 
20ου αιώνα μέσα από την ευρετική (heuristic) κίνηση και αργότερα σε μερικές από τις πιο 
απλοϊκές ερμηνείες της ανακαλυπτικής μεθόδου (discovery method) που υιοθετήθηκε από 
τα Nuffield science schemes στην Αγγλία (UK). Εδώ και πολύ καιρό οι φιλόσοφοι της 
επιστήμης και οι ίδιοι οι επιστήμονες έχουν αναγνωρίσει τους περιορισμούς της επαγωγικής 
άποψης και έχουν επιβεβαιώσει το σημαντικό ρόλο που παίζει η φαντασία στην κατασκευή 
των επιστημονικών θεωριών. Σε αυτή την εναλλακτική εποικοδομιστική ή υποθετικο-
συμπερασματική (hypothetico-deductive) άποψη, οι θεωρίες δεν δημιουργούνται από 
επαγωγή  από τα δεδομένα των αισθήσεων (λ.χ. αισθητηριακή είσοδος), αλλά είναι 
κατασκευές του ανθρώπινου νου η σύνδεση των οποίων με τον κόσμο της εμπειρίας 
διέρχεται από διαδικασίες μέσω των οποίων αυτά δοκιμάζονται και αξιολογούνται. 

 

Υποθέσεις του ανακαλυπτικού μοντέλου  

                                                 
57 Driver, R., The Pupil as Scientist?: Open University Press, Milton Keynes (1983). 
58 Wellington, J. J., What’s supposed to happen, sir? Some problems with discovery learning, School Science 

Review, 63, (1981), pp. 163-73. 
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 Η επιστήμη είναι κυρίως μία διαδικασία  

 Οι επιστημονικές έννοιες και νόμοι μπορούν να ανακαλυφθούν  

 Οι μαθητές δουλεύοντας σε εργαστήρια και εκτελώντας πειράματα 
ανακαλύπτουν από μόνοι τους τις επιστημονικές έννοιες και θεωρίες 

 Ο δάσκαλος οργανώνει εργαστηριακή εργασία και επιβλέπει την τάξη 

 Η μάθηση είναι μία επαγωγική και ανακαλυπτική διαδικασία 

 
3.5 Η εποικοδομιστική θεώρηση (Constructivist view) 
Η υιοθέτηση της εποικοδομιστικής επιστημολογίας έχει επιπτώσεις στους τρόπους που οι 

εκπαιδευτικοί βλέπουν την διαδικασία της μάθησης (τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό 
πλαίσιο) και στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τη φύση και το κύρος της επιστημονικής 
γνώσης. Αυτή η παράδοση αμφισβητεί την άποψη η οποία βλέπει τον μαθητή ως κάποιον 
που παθητικά απορροφά την πληροφορία (Driver & Bell59, 1986, Millar & Driver60, 1987). 
Αντίθετα, η μάθηση θεωρείται ως μία ενεργητική διαδικασία, όπου κάθε άτομο κατανοεί τον 
κόσμο κατασκευάζοντας συνεχώς νοητικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να 
προβλέψουν και να ερμηνεύσουν γεγονότα. Τα προϋπάρχοντα μοντέλα χρησιμοποιούνται 
για να συνδεθούν με τις νέες εμπειρίες και να τις ερμηνεύσουν. 

Τέτοιες νοητικές αναπαραστάσεις ή μοντέλα έχουν αποτελέσει το θέμα ερευνών από 
ερευνητές σε χώρους διαφορετικούς των θετικών επιστημών, όπως στους χώρους της 
ανάγνωσης (Anderson61, 1984; Shank and Abelson62, 1977), της επίλυσης προβλημάτων 
(Greeno63, 1978; Larkin64, 1983) και του human reasoning (ανθρώπινη αιτιολόγηση)  
(Rumelhart & Norman65, 1981; Osborne and Wittrock66, 1985). 

 
Η Θεωρία της Προσωπικής Κατασκευής (Personal Construct Theory) (1955) του 

Kelly’s67 με την κεντρική της μεταφορά «ο άνθρωπος ως επιστήμων» υποστηρίζει επίσης 
την άποψη του μαθητή ως ενεργού ατόμου που κατανοεί. 

“Σύμφωνα με τον Kelly, κάθε πρόσωπο δημιουργεί για τον εαυτό του ένα μοντέλο 
αναπαράστασης του κόσμου που του επιτρέπει να «χαράξει μια πορεία» που 
περιγράφει τη συμπεριφορά του σε σχέση με το μοντέλο αυτό. Το μοντέλο αυτό 
υπόκειται σε αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου, αφού οι νοητικές κατασκευές-

                                                 
59 Driver, R. & Bell, B., Students’ Thinking and the Learning of Science: A constructivist View, School 

Science Review, 67 (240), (1986), pp. 443-456. 
60 Millar, R. & Driver, R., Beyond Processes. Studies in Science Education, 14, (1987), pp.33-62 
61 Anderson, R. C., Some Reflections on the Acquisition of Knowledge. Educational Researcher, 13(9): 5-10, 

(1984).   
62 Abelson, H. & diSessa, A., Turtle Geometry: The Computer as a Medium for Exploring Mathematics, MIT 
Press, Cambridge, MA (1980). 
63 Greeno, J. G., A study of Problem Solving. In R. Glaser (ed.) Advances in Instructional Psychology. 
Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates (1978). 
64 Larkin, J. H., The role of Problem Representation in Physics. In D. Gentner & A. Stevens (eds.) Mental  

Models, Lawrence Erlbaum Associates, N. Jersey, Hillsdale (1983). 
65 Rumelhart, D. E. & Norman, D.A., Analogical Processes in Learning. In J. R. Anderson (ed.) Cognitive 

Skills and their Acquisition, Lawrence Erlbaum Associates, N. Jersey, Hillsdale (1981). 
66 Osborne, R. & Wittrock, M., The Generative Learning Model and its Implications for Science Education. 

Studies in Science Education, 12, (1985) pp.59-87. 
67 Kelly, G. A., The Psychology of Personal Constructs. W.W. Norton & Co., New York (1955). 



Κεφ.3 Θεωρίες μοντέλα Μάθησης                                    Σπηλιωτοπούλου– Παπαντωνίου Β. & Ιωαννίδης Γ. Σ. 45

ερμηνείες της πραγματικότητας δοκιμάζονται συνεχώς και τροποποιούνται ώστε να 
επιτρέπουν καλύτερες προβλέψεις στο μέλλον.” 

                 (Pope & Gilbert68, 1985, p.20) 
Οι Rumelhart & Norman69 (1981) υποστηρίζουν ότι τέτοια μοντέλα αναπαράστασης 

εξαρτώνται από το περιεχόμενο; και έτσι μπορεί να κατέχουμε διαφορετικά μοντέλα για 
διαφορετικές καταστάσεις. 

Η ικανότητά μας να συλλογιζόμαστε και να χρησιμοποιούμε τη γνώση μας φαίνεται 
ότι εξαρτάται σθεναρά από το πλαίσιο στο οποίο αποκτάται η γνώση. Οι περισσότεροι 
από τους συλλογισμούς που κάνουμε προφανώς δεν περιλαμβάνουν εφαρμογή 
γενικού-σκοπού συλλογιστικών δεξιοτήτων συλλογισμού. Φαίνεται, μάλλον, ότι το 
μεγαλύτερο μέρος της συλλογιστικής μας ικανότητάς συνδέεται με συγκεκριμένα 
σώματα γνώσης.” 

(Rumelhart. & Norman, p.338) 
 

Στο παρελθόν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς στη γνωστική επιστήμη είχε ως 
επίκεντρο τις νοητικές κατασκευές για τον κόσμο του κάθε ατόμου  (εστίαζε στο προσωπικό 
νοητικό μοντέλο ερμηνείας του κόσμου). Ωστόσο, πιο πρόσφατα, η σημασία των 
κοινωνικών διαδικασιών στη μάθηση τράβηξε την προσοχή των ψυχολόγων όπως του 
Norman70 (1981). 

“Η ανθρώπινη γνωστική λειτουργία υπάρχει εντός του πλαισίου του προσώπου, της 
κοινωνίας, της κουλτούρας. Για να καταλάβουμε τον άνθρωπο απαιτείται η 
κατανόηση αυτών των διαφορετικών θεμάτων και των τρόπων με τους οποίους οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους διαμορφώνουν τη γνωστική διαδικασία.”  

 

Η επικοινωνία και η γλώσσα παίζουν σημαντικό ρόλο στη γνώση. Για την εφαρμογή 
αυτής της οπτικής στις αίθουσες διδασκαλίας των φυσικών επιστημών η Solomon71 (1987) 
επισημαίνει ότι, μαζί με την αναζήτηση της κατανόησης του κόσμου με όρους  προσωπικών 
εσωτερικοποιημένων σχημάτων, οι άνθρωποι καθοδηγούνται από την ανάγκη να 
ενσωματώσουν τα εσωτερικά τους μοντέλα για τον κόσμο μέσα σε μία κοινωνικά δομημένη 
εικόνα.  

“Θεωρούμε δεδομένο ότι όσοι βρίσκονται κοντά μας βλέπουν τον κόσμο όπως και 
εμείς, αλλά, μέσω των κοινωνικών ανταλλαγών μας πάντα επιδιώκουμε να το 
επιβεβαιώνουμε. Αυτή η διαρκής επαναβεβαίωση των κοινωνικών αντιλήψεων τις 
κάνει πολύ ανθιστάμενες στην αλλαγή.”  (p. 67) 
Οι Edwards & Mercer72 (1987) υποστηρίζουν αυτή την άποψη, θεωρώντας τη σχολική 

τάξη ως ένα μέρος όπου οι έννοιες διαμορφώνονται μέσω της συζήτησης και της 
διαπραγμάτευσης ανάμεσα στους μαθητές και ανάμεσα σε μαθητές και δάσκαλο.  

 

Αν, η άποψη ότι η γνώση δομείται προσωπικά και κοινωνικά, γίνει αποδεκτή, τότε 
υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων των  
θετικών επιστημών, και στη διδασκαλία και μάθηση των θετικών επιστημών. 

 

                                                 
68 Pope, M. & Gilbert, J., Theories of Learning: Kelly,   In Osborne, R. & Gilbert, J. (eds.) Some Issues of 

Theory in Science Education: University of Waikato. Hamilton, N.Z. (1985), pp. 19-41. 
69 Rumelhart, D. E. & Norman, D.A., Analogical Processes in Learning. In J. R. Anderson (ed.) Cognitive 

Skills and their Acquisition. Lawrence Erlbaum Associates, N. Jersey, Hillsdale, (1981). 
70 Norman, D. A., Perspectives on Cognitive Science. Lawrence Erlbaum Associates, N. Jersey, Hillsdale, 

(1981). 
71 Solomon, J., Social Influences on the Construction of Pupils’ Understanding of Science, Studies in Science 

Education, 14, (1987), pp. 63-82. 
72 Edwards, D. & Mercer, N., Common Knowledge: The Development of Understanding in the classroom. 

Methuen, London (1987). 
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Αν η γνώση θεωρηθεί ότι οικοδομείται ατομικά, τότε είναι απαραίτητο να υιοθετήσουμε 
μια συγκεκριμένη προοπτική σε σχέση με το πως βλέπουμε τους μαθητές. Πρέπει να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να θεωρούνται ως παθητικοί δέκτες της γνώσης, αλλά ενεργά 
εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία, ανατρέχοντας στην  προϋπάρχουσα γνώση σε μια 
προσπάθεια να ερμηνεύσουν τις εμπειρίες που αποκτούν στην τάξη. Η μάθηση δεν εμπλέκει 
τους μαθητές μόνο στην κατανόηση νέων ιδεών, αλλά μπορεί επίσης να απαιτεί απ’ αυτούς 
να τροποποιήσουν, να αναπτύξουν, ή να αλλάξουν τις προγενέστερες αντιλήψεις τους. Μια 
τέτοια άποψη έχει επιπτώσεις στην διδασκαλία: ο ρόλος του δασκάλου γίνεται αυτός του 
διευκολυντή, που οργανώνει εμπειρίες οι οποίες παρέχουν στους ίδιους τους μαθητές 
ευκαιρίες για να αναδομήσουν τις ιδέες τους. Επιπλέον, αν οι δάσκαλοι αντιληφθούν ότι η 
ίδια η επιστήμη είναι κοινωνικά κατασκευασμένη, τότε αυτό ίσως να έχει συνέπειες για τους 
τρόπους με τους οποίους αυτή διδάσκεται. 

Υποθέσεις του εποικοδομιστικου (constructivist) μοντέλου  

 Η επιστήμη είναι γνώση, διαδικασία και επικοινωνία  

 Η επιστήμη γίνεται αποδεκτή ως στιγμιαία ορθή (ιστορικά)   

 Ο δάσκαλος οργανώνει τις κατάλληλες δραστηριότητες για να θέσει σε 
αμφισβήτηση την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών. 

 Ο μαθητής οικοδομεί τη δική του γνώση. 

 Η μάθηση είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του μαθητή με το 
περιβάλλον της τάξης. 

 Η μάθηση είναι μια διαδικασία αναδιοργάνωσης εξέλιξης  
 

Συνεπώς από την οπτική γωνία του εποικοδομισμού, το αναλυτικό πρόγραμμα των 
θετικών επιστημών γίνεται κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή λίστα γεγονότων/ 
δεδομένων ή εννοιών που πρέπει διδαχθούν από το δάσκαλο και που οι μαθητές πρέπει να 
μάθουν. 

 

Μια εναλλακτική εικόνα θα μπορούσε να είναι αυτή ενός προγράμματος εμπειριών που 
έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναδομήσουν τις απόψεις τους για 
τον κόσμο. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι ούτε ο δάσκαλος ούτε οι μαθητές 
βρίσκονται εκτός αυτού του αναλυτικού προγράμματος. Ακριβέστερα, και οι δύο αποτελούν 
αναπόσπαστα μέρη του. Ο δάσκαλος παίζει ένα ρόλο στη διαμόρφωση του αναλυτικού 
προγράμματος μέσα από τις ιδέες του για το περιεχόμενο των θετικών επιστημών και για την 
διαδικασία διδασκαλίας/μάθησης, και μέσα από τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι ιδέες 
μεταφράζονται σε παιδαγωγική πρακτική. Οι μαθητές επίσης έχουν προϋπάρχουσες 
προσδοκίες για το σχολείο, και για τα μαθήματα των θετικών επιστημών, και αυτές οι δύο 
θα συμβάλλουν στη συνολική εμπειρία, που είναι το αναλυτικό πρόγραμμα. Μία τέτοια 
προοπτική προϋποθέτει τη γνώση των προϋπαρχουσών αντιλήψεων των μαθητών και αυτό 
έχει οδηγήσει σε ένα ερευνητικό ρεύμα, που εστιάζει στα χαρακτηριστικά και τις ποιότητες 
της σκέψης των μαθητών μέσα και έξω από τις αίθουσες. Αυτό έχει απαιτήσει την εμπλοκή 
των δασκάλων με το ρόλο των ερευνητών. Έχει επίσης εγείρει συζητήσεις σχετικά με το ότι 
οι ερευνητές των «ανθρώπινων συστημάτων» (π.χ. συστήματα που αποτελούντα από 
πολλούς ανθρώπους) πρέπει να έχουν συνεχώς στο μυαλό τους τη δική τους παρεμβολή (που 
μπορεί να είναι θετική ή αρνητική) στα φαινόμενα που προσπαθούν να αναλύσουν, η οποία 
με τη σειρά της συμβάλλει στις δικές τους ερμηνείες για το σύστημα που εξετάζεται 
(Steier73, 1995). 
                                                 
73 Steier, F., From Universing to Conversing: An ecological Constructionist Approach to Learning and Multiple 
Description. In L. P. Steffe & J. Gale (eds.) Constructivism in Education. Lawrence Erlbaum Associates, N. 
Jersey, Hillsdale, (1995). 
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Αν υιοθετήσουμε μια ακραία θέση, αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε αυτο-
εκπληρούμενες προφητείες από την πλευρά του ερευνητή. Σε ένα εντελώς διαφορετικό 
επίπεδο, ένας έμπειρος ερευνητής δεν θα παραλείψει να εντοπίσει την ομοιότητα ανάμεσα 
στην δύσκολη αυτή κατάσταση που περιγράφηκε παραπάνω και την κβαντική μηχανική. 
Πράγματι, εντοπίζει κανείς την αλληλεπίδραση του ερευνητή με αυτό που προσπαθεί να 
μετρήσει: ο ερευνητής χρειάζεται να φωτίσει το αντικείμενο που μελετάει, αλλά τα φωτόνια 
διαταράσσουν το μικρό αντικείμενο προκαλώντας την αλλαγή της ορμής του. Η Επιστήμη 
είναι πολύ ακριβής στην περιγραφή του πόση διατάραξη προκαλεί η διαδικασία μέτρησης, 
και θέτει αριθμητικά όρια στην ακρίβεια της οποιαδήποτε μέτρησης, ή συνδυασμών 
μετρήσεων των διαφορετικών φυσικών ποσοτήτων. Στην εκπαιδευτική έρευνα όμως, η 
διατάραξη που προκαλείται από την διαδικασία της μέτρησης (αυτής καθ’ εαυτήν) μπορεί 
μόνο κατ’ εκτίμηση να υπολογιστεί, και αυτόν τον κατ’ εκτίμηση αριθμό να τον λάβουμε 
υπ’ όψιν στον προσδιορισμό του συστηματικού σφάλματος του πειράματος. Το φαινόμενο 
αυτό είναι υπαρκτό σε όλες τις εκπαιδευτικές μετρήσεις, και παρόλο που τέτοια φαινόμενα 
(π.χ. των μεγάλων συστηματικών σφαλμάτων) αναπόφευκτα μεγεθύνονται όταν κάποιος 
ασχολείται με «ανθρώπινα συστήματα» σε αντίθεση με την ενασχόληση με μεμονωμένους 
μαθητές, δεν είναι προφανής ο λόγος για τον οποίο τέτοια σοβαρά φαινόμενα συζητούνται 
μόνο κάτω από ένα τέτοιο πρίσμα. Πράγματι, τα προσεγμένα πειράματα (σε αντίθεση με 
εκείνα που στερούνται οποιασδήποτε θεμελίωσης με θεωρία των σφαλμάτων και 
στατιστική), επισημαίνουν εδώ και αρκετό καιρό, την ύπαρξη σοβαρών συστηματικών 
επιδράσεων 74,75. 

 
3.6 Μια προοπτική για έρευνα δράσης 
Πολλά επιχειρήματα έχουν διατυπωθεί για την ενεργή εμπλοκή των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος και την ποιότητα της τάξης. Ο 
Argyris76 (1980) πρότεινε ένα μοντέλο έρευνας δράσης αποτελούμενη από: 

Μία φυσιοκρατική (naturalistic) διαγνωστική φάση  
Μία φάση παρέμβασης 

 

Η Alcorn77 (1985) επεξεργάστηκε το μοντέλο αυτό, προτείνοντας ένα κυκλικό μοντέλο 
δράσης για έρευνα δράσης, και προσδιόρισε ένα πλήθος κύριων χαρακτηριστικών που 
θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν (Σχημα 3.1). 

                                                 
74 Ioannidis G. S., Garyfallidou D. M., and Vavougios D. G., Teachers’ ideas on computers after some initial 
Information Technology training. In: Valanides N. (Ed.), Proc. 1st IOSTE Symposium in Southern Europe 
Science and Technology Education: Preparing future citizens Paralimni, Cyprus , (2001), ISBN 9963-8519-2-
4, Vol. 2, pp. 244 – 258 
75 Ioannidis G. S., Garyfallidou D. M., Panagiotakopoulos C., and Vavougios D. G., Ideas on computers as 
held by arts students, after a course on Information and Communication Technology (ICT). In: Auer M. and 
Auer U. (Eds.) Proc. ICL2001 workshop: “Interactive Computer aided Learning, Experiences and Visions”, 
Villach, Austria , Kassel University Press (2001), ISBN 3-933146-67-4 
76 Argyris, C. Inner Contradictions of Rigorous Research. New York: Academic Press (1980). 
77 Alcorn, N., Action Research: A Tool for School Development, Centre for Continuing Education, University 

of Auckland, N.Z. (1985). 
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Αρχικά, αναφέρει ότι η έρευνα δράσης «λαμβάνει χώρα μέσα σε πραγματικά σύνθετες 

κοινωνικές καταστάσεις και συνδέεται με την κατανόηση της πρακτικής σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις και τη βελτίωσή της». Επίσης, θεωρεί ότι η σχέση ανάμεσα στους ερευνητές 
και τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην έρευνα δράσης είναι «συνεργατική και 
συμμετοχική». Τέλος συμπεραίνει ότι: «Η έρευνα δράσης είναι προσανατολισμένη στην 
πράξη… χωρίς εφαρμογή δεν υπάρχει έρευνα δράσης». Αυτό το μοντέλο ταιριάζει καλά με 
ένα εποικοδομιστικό μοντέλο ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος (Σχήμα 3.2) που 
προτάθηκε από τους Driver και Oldham78 (1986). 

Σχήματα όπως τα παραπάνω, που διαπραγματεύονται την ανάπτυξη διδακτικών υλικών 
και προτείνουν τρόπους διδακτικής παρέμβασης μπορούν επίσης να εφαρμοστούν και να 
είναι πολύ χρήσιμα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της υποβοηθούμενης από υπολογιστή 
μάθησης και διδασκαλίας (computer aided learning and teaching). Για παράδειγμα, «ο 
σχεδιασμός των μαθησιακών στρατηγικών/υλικών» με τη χρήση της τεχνολογίας των 
υπολογιστών πρέπει να στηρίζεται στις «πληροφορίες για τις ιδέες των μαθητών» και  
σχετίζεται με τις «απόψεις που έχει κάποιος για την μάθηση» και με «τις αποφάσεις επί του 
περιεχομένου», αλλά επίσης και  με «την εμπειρική γνώση των εκπαιδευτικών». 

 

                                                 
78 Driver, R. & Oldham, V. A constructivist Approach to Curriculum Development in Science. Studies in 

Science Education, 13, (1986), pp.105-122. 

Εξοικείωση με το 
πρόβλημα και 
προσδιορισμός  

Συλλογή Δεδομένων Διάγνωση 

Αναστοχασμός 

Σχεδιασμός 

Δράση/Παρατήρηση 

Σχήμα. 3.1 Ένα μοντέλο έρευνας δράσης 
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Οι σχεδιασμένες στρατηγικές και τα υλικά πρέπει να εφαρμοστούν και να δοκιμαστούν 
σε σχολικές αίθουσες σε πραγματικές συνθήκες και να αξιολογηθούν προκειμένου να 
έχουμε την απαραίτητη ανατροφοδότηση για την καλύτερη κατανόηση των σχετικών πεδίων 
και τη βελτίωση των σχεδιασμών μας (Phillips & Hollingsworth79, 2005). Αυτό εμπεριέχεται 
στο νέο ρόλο των εκπαιδευτικών και υποστηρίζεται από τις υποθέσεις της έρευνας δράσης 
και την ανάπτυξη κοινοτήτων δράσης (Altrchicher80, 2005). Η έρευνα δράσης είναι 
εφαρμόσιμη Web-based (διαδικτυακά) περιβάλλοντα για την αναβάθμιση της εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (Lamaster & Knop81, 2004). 

 
3.7 Reflexivity, social constructivism and sociocultural approaches. 

Αναστοχαστικότητα, κοινωνικός εποικοδομισμός και κοινωνικοπολιτιστικές 
προσεγγίσεις 

Οι σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις επιδιώκουν την “αναστοχαστικότητα” 
(reflexivity), που σημαίνει κάτι ελαφρώς παραπάνω από το να έχεις επίγνωση ότι η εμπλοκή 
σου βοηθά στο να δημιουργείς τη συμπεριφορά που επιθυμείς να μελετήσεις. (Thompson82, 
1995). Η αναστοχαστικότητα στην έρευνα περιλαμβάνει επίσης αναστοχασμό πάνω στα 
επόμενα: 

 

                                                 
79 Phillips, R. & Hollingsworth, S. From curriculum to Activism: a graduate degree program in literacy to 

develop teachers as leaders for equity through action, Educational Action Research, 13(1), (2005), pp. 85-
102. 

80 Altrchicher, H. The role of the ‘Professional Community’ in Action Research. Action Research, 13(1), 
(2005), pp. 11-26. 
81 Lamaster, J. K. & Knop, N. Improving Web-based Instruction: Using action research to enhance distance 

learning instruction. Action Research, 12(4), (2004). 
82 Thompson, W. P., Constructivism, Cybernetics, and Information Processing: Implications for Technologies 

of Research on Learning. In L. P. Steffe & J. Gale (eds.) Constructivism in Education. Lawrence Erlbaum 
Associates, N. Jersey, Hillsdale, (1995), pp. 123-132. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ 

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ  ΤΗ 

ΜΑΘΗΣΗ 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ  
ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

/ΥΛΙΚΩΝ 

  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Αξιολόγηση

Δράση/ 
Παρατήρηση Σχεδιασμός 

Συλλογισμός 

Προσδιορισμός 
επίγνωσης;  

Συλλογή δεδομένων και 
διάγνωση 

 Σχήμα. 3.2 Ένα εποικοδομιστικό (δομικό) μοντέλο ανάπτυξης αναλυτικού προγράμματος 
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 την επίγνωσή, σου για το ερευνητικό σου πεδίο 
 το πως αυτή η επίγνωση εκφράζεται στις ερευνητικές σου ενέργειες 
 τη συμβολή που έχουν οι ενέργειές σου στη συμπεριφορά που επιθυμείς να 
μελετήσεις, και 

 το πώς οι δικές σου παρατηρήσεις της συμπεριφοράς επηρεάζουν την επίγνωσή σου 
για το ερευνητικό πεδίο  

Αυτό σημαίνει ότι η έρευνα πάνω στη σκέψη και τη μάθηση του μαθητή έχει επηρεάσει 
την ερευνητική μας δράση, την πραγματικότητα των ανθρώπων που συμμετέχουν στην 
διερεύνηση, και την επίγνωσή  μας για το ερευνητικό πεδίο. Όλα αυτά, μαζί με τις εξελίξεις 
στην τεχνολογία, έχουν αλλάξει τις προοπτικές μας και την ερευνητική έμφαση. Αντί να 
εστιάζεται στην μάθηση του ατόμου κατά την παραδοσιακή έννοια, τώρα επικεντρώνεται 
στο άτομο σε σχέση με τους άλλους μεταθέτοντας τη σπουδαιότητα στην κοινωνικά 
δομημένη γνώση. Η αναστοχαστικότητα, επίσης, εστιάζει στις συζητήσεις των κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων και τη μάθηση από πολλαπλές πηγές. Η προσωπική επιτυχία δημιουργίας 
αποδεκτών συνεισφορών (είτε από τον δάσκαλο είτε από οποιονδήποτε άλλο μαθητή), ή η 
επίτευξη βιώσιμων νοητικών δομών, βασίζεται τόσο στην ενεργή εμπλοκή των 
συμμετεχόντων στην κοινωνική πρακτική της μάθησης όσο και στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά αυτής της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η εφαρμογή της κοινωνικής 
εποικοδομιστικής προοπτικής μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση των διεργασιών της 
σχολικής τάξης ως ένα είδος κουλτούρας (culture). Η κουλτούρα  υπάρχει μόνο μέσω της 
ζωντανής αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε ανθρώπινα όντα. Ωστόσο, αυτό το είδος 
αλληλεπιδράσεων πρέπει να είναι σκόπιμο και να συνιστά αναπόσπαστο μέρος των 
μαθησιακών δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί και ερωτήματα που αφορούν στην αξία 
της «μάθησης σε συγκεκριμένες καταστάσεις» έχουν διερευνηθεί (Billet83, 1996). Οι 
πολιτιστικές και παιδαγωγικές πλευρές που έχει αυτό έχουν αποτελέσει το επίκεντρο ενός 
παγκόσμιου προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) στο οποίο εμπλέκονται πάνω 
από 150 χώρες (Selinger84, 2004). 

 
3.8 Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ (ICT) 
Το να ληφθούν υπόψιν οι θεωρίες μάθησης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων μέσων 

και περιβαλλόντων μάθησης είναι ένα πολύπλοκο έργο, καθώς εμπλέκονται πολλοί 
παράγοντες (π.χ. το αντικείμενο που διδάσκεται, η παρουσία ή όχι ενός δασκάλου ο οποίος 
να διευκολύνει τη μάθηση κλπ). Πράγματι, εδώ τα σημαντικά θέματα βρίσκονται στις 
λεπτομέρειες: η μάθηση έχει να κάνει με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών μέσων 
(λογισμικό ή βίντεο), τη μέθοδο με την οποία παρουσιάζεται, και τη μέθοδο που το 
εφαρμόζουμε στο σχολικό περιβάλλον, σε αντίθεση με την ίδια τη χρήση των ΤΠΕ ή με το 
αν κάποιος χρησιμοποιεί μέσα ροής (streaming media) ή όχι. 

 
Ερχόμενοι στο πρόβλημα της δημιουργίας νέου διδακτικού υλικού, η έρευνα υποστηρίζει 

την άποψη ότι είναι απαραίτητες οι συζητήσεις για το νέο σχεδιασμό, αν θέλουμε οι 
αλληλεπιδραστικές (interactive) πηγές μάθησης να συνδυάζουν αποτελεσματικά τις 
δεξιότητες όλων των μελών της ομάδας ανάπτυξης. Η έρευνα επίσης εισηγείται τη 
σπουδαιότητα της κατανόησης του ρόλου του μαθητή ως ενεργού συμμετέχοντα στο 
μαθησιακό περιβάλλον, ώστε το προκύπτον προϊόν να είναι ελκυστικό και σημαντικό 
(Hedberg85, 2004). 
                                                 
83 Billet, S., Situated learning: Bridging socio-cultural and cognitive theorising. Learning and Instruction, 6(3), 

(1996), pp. 263-280. 
84 Selinger, M., Cultural and pedagogical implications of a global e-learning programme. Cambridge Journal of 

Education, 34(2), (2004), pp. 223-239.  
85 Hedberg, J., Designing multimedia: seven discourses. Cambridge Journal of Education, 34(2), (2004), pp. 

241-256. 
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Ο ρόλος της τεχνολογίας των υπολογιστών στην εκπαίδευση έχει μεταβληθεί κατά τα 

τελευταία χρόνια και αυτός ο μεταβαλλόμενος ρόλος και η σχέση του με τα μοντέλα 
μάθησης και διδασκαλίας συζητείται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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4.1 Ο τεχνολογικός αντίκτυπος στην εκπαίδευση 
Μπορούμε να διαχωρίσουμε την ανθρώπινη ιστορία σε τρεις περιόδους: στην περίοδο 

των φυλών δηλαδή την προ-εγγράμματη, στη μοντέρνα κοινωνία και στην μετα-εγγράμματη 
κοινωνία. Η μετάβαση από εποχή σε εποχή χαρακτηρίζεται από αλλαγές που δέχονται οι 
αισθήσεις μας καθώς επιτελούνται τεχνολογικές εξελίξεις και νέα εργαλεία ενσωματώνονται 
στην καθημερινή ζωή. Η εμφάνιση της τυπογραφίας, διαχωρίζει την προ-εγγράμματη από 
την μοντέρνα εποχή, ενώ η εμφάνιση του υπολογιστή διαχωρίζει την μοντέρνα εποχή από 
την μετα-εγγράμματη. (Henrickson60, 2000) 

 
Το πέρασμα από την περίοδο των φυλών δηλαδή την προ-εγγράμματη, στη μοντέρνα 

κοινωνία, συνοδεύτηκε από ελάχιστη τεχνολογική πρόοδο και η ταχύτητα της ανάπτυξης 
νέων μηχανολογικών συσκευών ήταν επίσης αργή. Η αισθητή αλλαγή επιτελέσθηκε όταν η 
έμφαση από την εμπειρία των ήχων (π.χ. χρήση του αυτιού) της κοινωνίας του προφορικού 
λόγου, πέρασε εμπειρία των οπτικών ερεθισμάτων (π.χ. χρήση των ματιών) της μοντέρνας 
εγγράμματης κοινωνίας. Οι ελάχιστες τεχνολογικές καινοτομίες και ο αργός ρυθμός 
υιοθέτησής τους, απέδειξαν ότι ατομικές και  κοινωνικές αντιδράσεις καθυστερούν την 
απορρόφηση των καινοτομιών για αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι άνθρωποι 
κατάφεραν να αναπτύξουν νέες ικανότητες, καθώς οι αλλαγές συνέβαιναν με δυνατότητα να 
αποσταθεροποιήσουν τους ήδη υπάρχοντες οργανισμούς.  

 
Ωστόσο, δε συμβαίνει κάτι ανάλογο με το επίκαιρο (στις περισσότερες χώρες του 

κόσμου) πέρασμα από τη μοντέρνα στη μετα-εγγράματη κοινωνία. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία 
ακαριαία επεκτείνουν τις ικανότητες μας σε μία «παγκόσμια αγκαλιά». Η δράση και η 
αντίδραση εμφανίζονται συγχρόνως και υπάρχουν ακόμα πιο πολλά εργαλεία διαθέσιμα. Για 
να υιοθετήσουμε και αφομοιώσουμε επιτυχώς ένα τέτοιο ρυθμό αλλαγής χωρίς καμία 
μεγάλη κατάρρευση στην παγκόσμια οικονομία, μία μεγάλη αλλαγή είναι πραγματικά 
απαραίτητη στον τρόπο που βλέπουμε την τεχνολογία  και που ενσωματώνουμε τα νέα 
τεχνολογικά εργαλεία στη σύγχρονη εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, οι δεξιότητες που 
απαιτούνται από ένα άτομο θεωρείται ότι χάνουν γρήγορα την αξία τους και τουλάχιστον για 
μία φορά στη ζωή του θα τις δει να απαξιώνονται. Έτσι η ακριβής ουσία της εκπαίδευσης 
βρίσκεται στην ανάγκη μιας σημαντικής αλλαγής, καθώς οι περισσότεροι από εμάς θα 
γίνουμε «αιώνιοι φοιτητές». Η εκπαίδευση σε μία μετα-εγγράμματη οικονομία θα πρέπει να 
παρέχει: (α) τεχνολογική ικανότητα έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση στην πληροφορία (και 
στη γνώση) κατά βούληση σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, και, (β) το άτομο θα πρέπει να 
                                                 
60 Henrickson, L., Communication Technology and Personal Identity Formation, Educational Technology & 

Society, 3 (3), (2000). 
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αναπτύξει την ικανότητα της αφομοίωσης της διαθέσιμης πληροφορίας, μετατρέποντας την 
έτσι σε γνώση. Συνεπώς, οι ΤΠΕ, παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο σε μία τέτοια εκπαιδευτική 
κατεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει, επίσης, να αποδεχτούν το νέο τους ρόλο (ο 
οποίος θα διασαφηνιστεί περαιτέρω) και να προσαρμοστούν σε αυτόν.  

 
Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι τελευταίες εξελίξεις  στις ΤΠΕ, (όπως σε 

UPD/IP και TCP/IP streaming, GMS, GPRS, UMTS κλπ.) μετατοπίζουν την έμφαση από τη 
βασισμένη σε σύμβολα (π.χ. γραφικούς χαρακτήρες) γραπτή επικοινωνία ξανά πίσω στη 
βασισμένη σε εικόνες και στον προφορικό λόγο επικοινωνία του μοντέλου επικοινωνίας της 
πρώιμης προεγγράμματης κοινωνίας  των φυλών. Παρά το γεγονός ότι πλέον έχουμε μία 
αληθινή επιλογή είτε στη χρήση γραμμάτων είτε στις εικόνες και τα βίντεο, φαίνεται πως η 
«φυσική μας επιλογή» ή η «προκαθορισμένη μας επιλογή» είναι να εγκαταλείψουμε τα 
σύμβολα και να επιλέξουμε στη θέση τους την προφορική και τη βασισμένη σε εικόνες, ή τη 
βασισμένη στο βίντεο άμεση επικοινωνία (είτε ακόμη και αρχεία χρησιμοποιούμενα αντί 
βιβλίων για διδασκαλία ή και μόνο για ασφαλή φύλαξη). Δεν είναι αυτό ένα περίεργο 
παγκόσμιο «ήδη ιδωμένο» (déjà vu) πολλών αιώνων πριν; 

 
4.2  Η χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση 
Έχει αποδειχτεί ότι οι υπολογιστές είναι σημαντικά και ευρείας χρήσεως εργαλεία σε 

όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας μας, γιατί προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια στην 
επίλυση προβλημάτων στις επιχειρήσεις, στην κυβέρνηση, στη βιομηχανία, στην 
εκπαίδευση και σε πολλούς άλλους τομείς. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι 
εφαρμογές των υπολογιστών στο τομέα της εκπαίδευσης. Όπως προκύπτει από αυτό 
(Σχ.4.1), ο τομέας διαιρείται σε τρία διαφορετικά κύρια μέρη (Moursund61, 1990). 

 
Λίγα λόγια Θα αναφερθούμε εν συντομία στη χρήση των ΤΠΕ «στη διδασκαλία και τη 

γνώση για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές», καθώς αυτό αποτελεί μία πολύ ειδική (και 
σημαντική) χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από εκπαιδευτικής άποψης, όταν 
προσπαθούμε να διαχωρίσουμε τους όρους (α) εκπαίδευση στις ΤΠΕ και (β) εκπαίδευση 
χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ, συμπεραίνουμε ότι η κύρια διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δυο 
βρίσκεται στον εκπαιδευτικό σκοπό. Ο σκοπός της εκπαίδευσης στις ΤΠΕ είναι να διδάξει 
στους μαθητές τις βασικές δεξιότητες και συνάμα τη γνώση για τους υπολογιστές, τα οποία 
αποτελούν αυτό που γενικά αποκαλούμε «αλφαβητισμό στους υπολογιστές» (computer 
literacy) (Ioannidis & Garyfallidou62 2001). Είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς την έμφαση στην 

                                                 
61 Moursund, D., Computer-Integrated Instruction In-service Notebook: Secondary School Social Studies. 

Oregon: International Society for Technology in Education, (1990). 
62 Ioannidis G. S. and Garyfallidou D. M., Education using information and communication technology (ICT), 

and ICT education: categories methods and trends. In: Auer M. and Auer U. (Eds.) Proc. ICL2001 workshop: 
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Μάθηση και Διδασκαλία 
χρησιμοποιώντας τους Η/Υ 

Μάθηση και Διδασκαλία 
ενσωματώνοντας τους Η/Υ 

 Σχ.4.1 Τα πεδία όπου οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση
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εκπαίδευση στις ΤΠΕ ως στοιχείο ζωτικής σπουδαιότητας στη διδασκαλία μας (σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες), όλες οι προσπάθειες να προικίσουμε τους ανθρώπους με αρκετές 
δεξιότητες ώστε να πετύχουν (ή ακόμα και να επιβιώσουν) στα μετα-αλφαβητισμό 
οικονομικά περιβάλλοντα, είναι καταδικασμένες ευθύς εξ αρχής. Και αυτό γιατί, χωρίς τη 
βαθύτερη κατανόηση των εργαλείων απόκτησης γνώσης (και την ανάπτυξη και τον εν 
δυνάμει μετασχηματισμό τέτοιων εργαλείων) και της ανάκτησης πληροφοριών, η 
εκπαίδευση αντιμετωπίζει μια δυσάρεστη κατάσταση. Θα μπορούσαν εύκολα όλα να 
ξανακυλήσουν από την εποχή του διαφωτισμού σε μια νεοδογματική εποχή, όπου τα άτομα 
ιδιωτικά πρέπει να δέχονται τις πληροφορίες που «μυστηριωδώς» (ακόμη και μυστικά) 
πέρασαν σ’ αυτούς σαν αδιαμφισβήτητα σωστές, καθώς αυτό είναι το νέο δόγμα των 
μεγάλων μαζών. 

Το κυρίως ενδιαφέρον στην παρούσα έκδοση επικεντρώνεται, στην “εκπαίδευση 
χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ” δηλαδή στην χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία γνωστικών 
αντικειμένων εκτός των ΤΠΕ, όπου οι ΤΠΕ  χρησιμοποιούνται σαν απλό εργαλείο και όχι ως 
ένας αποκλειστικά εκπαιδευτικός στόχος. Αυτό μπορεί να διαιρεθεί σε δύο κατηγορίες: 
“διδασκαλία και μάθηση χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές” και “ολοκληρωμένη 
διδασκαλία και μάθηση μέσω υπολογιστών”. Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία, ο 
υπολογιστής παίζει το ρόλο μιας συσκευής που διεξάγει τη διδασκαλία. Αυτού του είδους η 
χρήση του υπολογιστή ονομάζεται συχνά υποστηριζόμενη από υπολογιστή διδασκαλία, 
βασισμένη σε υπολογιστή διδασκαλία, ή υποστηριζόμενη από υπολογιστή μάθηση, που είναι 
συμβατή με την εποικοδομιστική και φαινομενογραφική προοπτική (Marton & Booth63, 
1997). 

Η υποστηριζόμενη από υπολογιστή μάθηση ενίοτε χωρίζεται σε κατηγορίες64 όπως 
προγύμνασης και εξάσκησης, ολοκληρωμένες διδασκαλίες, προσομοιώσεις ή μικροκόσμους. 
Τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν σύστημα φύλαξης αρχείων και 
κάποια άλλα εκτεταμένο σύστημα διαγνωστικής εξέτασης και διαχείρισης. Έτσι, η 
διδασκαλία που διεκπεραιώνεται μέσω Η/Υ μερικές φορές θεωρείται ότι είναι μέρος της 
υποστηριζόμενης από υπολογιστή μάθησης.  

Αρχικά, το μεγαλύτερο μέρος του υλικού για την υποστηριζόμενη από υπολογιστή 
μάθηση είχε σχεδιαστεί να υποκαταστήσει τη συμβατική διδασκαλία μέσα στη σχολική 
τάξη. Για παράδειγμα, οι μαθητές του δημοτικού θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν υλικό 
εξάσκησης στο μάθημα των φυσικών επιστημών για δέκα λεπτά την ημέρα. Ωστόσο, καθώς 
το κόστος του υλικού (hardware) των Η/Υ πέφτει και όλο και περισσότερο υλικό 
υποστηριζόμενης από υπολογιστή μάθησης παράγεται, αναπτύσσεται  μία τάση για να 
δοκιμαστούν σημαντικές ενότητες μελέτης, ή ακόμη και ολόκληρα προγράμματα, τα οποία 
να χρησιμοποιούνται για αυτοδίδασκαλία. Σε μερικές περιπτώσεις, είναι οικονομικά 
συμφερότερη  η δημιουργία προγραμμάτων για υποστηριζόμενη από υπολογιστή μάθηση, 
από ότι η συμβατική, παραδοσιακή διδασκαλία. 

Η υποστηριζόμενη από υπολογιστή μάθηση έχει ευρέως ερευνηθεί τα τελευταία σαράντα 
χρόνια. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι, εξαιτίας της εξαιρετικά σημαντικής 
εκπαιδευτικής σημασίας των Graphical User Interfaces (γραφική διασύνδεση χρήστη - 
υπολογιστή), όπως για παράδειγμα τα Windows, όλη η προηγούμενη έρευνα που διεξάχθηκε 
σε Η/Υ βασισμένους σε χαρακτήρες καθίσταται απαξιωμένη! Καθώς αυτή η σημαντική 
αλλαγή δε μετράει περισσότερο από δέκα με δεκαπέντε χρόνια, τα σχολεία συχνά αργούν να 
υιοθετήσουν τις αλλαγές και η έρευνα παίρνει χρόνο για να διεξαχθεί και να δημοσιευθεί, 
                                                                                                                                                    

“Interactive Computer aided Learning, Experiences and visions”, Kassel University Press, (2001), ISBN 3-
933146-67-4 

63 Marton, F. & Booth, S., Learning and awareness. New Jersey: LEA, (1997). 
64 Ioannidis G. S. and Garyfallidou D. M., Education using information and communication technology (ICT), 
and ICT education: categories methods and trends. In: Auer M. and Auer U. (Eds.) Proc. ICL2001 workshop: 
“Interactive Computer aided Learning, Experiences and visions”, Kassel University Press, (2001), ISBN 3-
933146-67-4. 
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όλες οι δημοσιεύσεις που έγιναν πριν λίγα χρόνια θα πρέπει να προσεγγίζονται με μεγάλη 
προσοχή. Τα ευρήματα ωστόσο, υποστηρίζουν ισχυρά την εκπαιδευτική αξία της χρήσης 
της υποστηριζόμενης από υπολογιστή μάθησης σε μια μεγάλη ποικιλία περιπτώσεων. Η 
επιτυχία της υποστηριζόμενης από υπολογιστή μάθησης  μπορεί να εξηγηθεί από τρεις 
παράγοντες (Moursund65,1990). Πρώτον, οι μαθητές χρησιμοποιώντας την υποστηριζόμενη 
από υπολογιστή μάθηση  κατά μέσο όρο αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην άσκηση. 
Επειδή η μάθηση σχετίζεται άμεσα με το χρόνο που δίνεται για την άσκηση, οι μαθητές 
κατά μέσο όρο μαθαίνουν πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση. Δεύτερον, 
τα υλικά της υποστηριζόμενης από υπολογιστή μάθησης επιτρέπουν στους μαθητές να 
δουλεύουν σύμφωνα με το δικό τους επίπεδό τους και το δικό τους ρυθμό. Αυτή η 
εξατομίκευση προσφέρει σημαντική βοήθεια σε κάποιους μαθητές. Τρίτον, τα σχετικά υλικά 
μπορούν να ενσωματώσουν «καλές πρακτικές» των θεωριών μάθησης και διδασκαλίας. 

 

Από τη πλευρά του σχεδιαστή (σε αντίθεση με αυτή του χρήστη) του λογισμικού 
(software), όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της υποστηριζόμενης 
από υπολογιστή μάθησης εντάσσεται σε κάποια από τις δύο τελευταίες κατηγορίες που 
παρουσιάζονται στην επόμενη  παράγραφο 4.3. Το καλύτερο λογισμικό (τουλάχιστον για το 
σκοπό του) είναι το πραγματικό εκπαιδευτικό λογισμικό (π.χ. η κατηγορία C πιο κάτω), ενώ 
το υπόλοιπο είναι στην ουσία λογισμικό παρουσιάσης με κάποιο περιεχόμενο (π.χ. 
ηλεκτρονικά βιβλία κλπ). Πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε 
αυτές τις δύο κατηγορίες λογισμικού οι οποίες χρησιμοποιούνται στην υποστηριζόμενη από 
υπολογιστή μάθηση και ότι η διερεύνησή τους αναφορικά με τον εκπαιδευτικό αντίκτυπο θα 
επιτυγχανόταν καλύτερα αν η έρευνα τις διαχώριζε, καθώς η συλλογιστική τους είναι 
αρκετά διαφορετική. Η ανάμειξή τους, απλά δημιουργεί ασάφεια στα υπό έρευνα θέματα. 

 
Σε ότι αφορά τη δεύτερη χρήση, την Ολοκληρωμένη με Υπολογιστές Διδασκαλία 

(computer integrated instruction), o H/Y παίζει το ρόλο ενός είδους εργαλείου 
παραγωγικότητας. Ο ένας προσανατολισμός δίνει βάση σε πακέτα εφαρμογών γενικού 
σκοπού με γενικά ονόματα όπως βάσεις δεδομένων, γραφικά, λογιστικά φύλλα, 
επεξεργαστές κειμένου και τηλεπικοινωνίες. Καθένα από αυτά τα πακέτα εφαρμογών 
χρησιμοποιείται ευρέως σε εταιρίες, στη βιομηχανία και στη κυβέρνιτική. Στην εκπαίδευση, 
κάθε πακέτο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε επίπεδο και βαθμίδα με τη χρήση μιας 
ποικιλίας προγραμμάτων αυξανόμενης εξειδίκευσης. Για παράδειγμα, η επεξεργασία 
κειμένου σε υπολογιστή είναι ένα εργαλείο γενικής εφαρμογής με την έννοια ότι μπορεί να 
βρει εφαρμογή σε όλο το εύρος του αναλυτικού προγράμματος σε όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες.  

 

Ένας εναλλακτικός προσανατολισμός δίνει βάση στην ανάπτυξη λογισμικού που να 
εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη δεξιότητα. Για παράδειγμα, υπάρχει διαθέσιμη μια μεγάλη 
συλλογή πακέτων λογισμικού, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ένα άτομο να συνθέσει 
μουσική. Υπάρχει επίσης μια σημαντικός αριθμός προγραμμάτων λογισμικού για σχεδίαση 
υποστηριζόμενη από υπολογιστές (CAD) και άλλο λογισμικό για καλλιτεχνικά γραφικά. 
Όλο το χρησιμοποιούμενο αυτό το λογισμικό μπορεί να ταξινομηθεί στην «κατηγορία Α» 
της ταξινόμησης που παρουσιάζεται στην επόμενη παράγραφο 4.3. είναι δηλαδή 
«προγράμματα που δεν περιέχουν κάποιο εκπαιδευτικό στόχο». 

 

Η εκπαιδευτική χρήση των streaming media (μέσων ροής) μπορεί να ενταχθεί και στις 
δύο προαναφερθείσες κατηγορίες. Εάν έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση ενός ρέοντος 
βίντεο που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, τότε εντάσσεται στην κατηγορία της 
«ολοκληρωμένης διδασκαλίας και μάθησης με χρήση Η/Υ», ακόμα και στη περίπτωση 
                                                 
65 Moursund, D., Computer-Integrated Instruction In-service Notebook: Secondary School Social Studies. 

Oregon: International Society for Technology in Education, (1990). 
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που ο μαθητής ψάχνει ενεργά (στο διαδίκτυο) μία ή πολλές βάσεις δεδομένων ώστε να 
ανακαλύψει το κατάλληλο βίντεο που θα ικανοποιήσει το ενδιαφέρον του για ένα 
συγκεκριμένο θέμα. Από την άλλη πλευρά, εάν υπάρχει ένα εξειδικευμένου προγράμματος 
Η/Υ που μπορεί να καλέσει ένα μέσο ροής για να διδάξει ένα συγκεκριμένο σημείο κατά τη 
διάρκεια ενός μαθήματος, τότε μιλάμε για την κατηγορία «διδασκαλίας και μάθησης 
χρησιμοποιώντας τον Η/Υ». Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση όπου το μέσο ροής περιέχει 
τη μαγνητοσκόπηση ενός εκπαιδευτικού που διδάσκει ένα συγκεκριμένο θέμα (καθώς οι 
ΤΠΕ χρησιμοποιούνται σαν συσκευή υψηλής τεχνολογίας που δίνει οδηγίες). Μία ειδική 
υπό-κατηγορία της χρήσης των μέσων ροής είναι η περίπτωση όπου οι ίδιοι μαθητές (με τη 
βοήθεια του δασκάλου), δημιουργούν τα δικά τους μέσα, και μετά τα μεταφέρουν στον 
υπολογιστή, τα διορθώνουν και τα συμπιέζουν ώστε να ταιριάζουν με το σκοπό τους. Αυτή 
η δραστηριότητα εντάσσεται στην κατηγορία «μάθησης και παροχής γνώσεων για τους 
Η/Υ» καθώς οι βασικές δεξιότητες που αναπτύσσονται  δε σχετίζονται τόσο πολύ με το 
περιεχόμενο αλλά με τη μέθοδο. 

 
4.3 Κατηγορίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση: Πώς 
τα μέσα ροής εντάσσονται στο σκηνικό; 

Κάτω από τον γενικό τίτλο «η χρήση λογισμικού στην εκπαίδευση», περιλαμβάνεται μία 
μεγάλη ποικιλία λογισμικού. Αυτό το λογισμικό έχει κατηγοριοποιηθεί από τους Ιωαννίδη 
και Γαρυφαλλίδου66, 67, 68 (1998,1999 & 2001) σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η ανάλυση της 
εκπαιδευτικής χρήσης (και των περιορισμών) της κάθε μίας από αυτές τις κατηγορίες είναι 
πέρα από το σκοπό της παρούσας έκδοσης και μπορεί να βρεθεί αλλού. Οι κατηγορίες του 
λογισμικού αναφέρονται εδώ σε συντομία  έτσι ώστε να βοηθήσουν στο να διασαφηνισθεί η 
θέση των τεχνικών των μέσων ροής στο συνολικό σκηνικό των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

 
Α. Λογισμικό χωρίς σαφές εκπαιδευτικό περιεχόμενο (κατηγορία Α) 
Αυτά τα προγράμματα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν για τελείως διαφορετικό σκοπό 

από το να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση (είναι λογισμικό εφαρμογής γενικής χρήσης). 
Παρόλο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς συνήθως στερούνται 
εκπαιδευτικού περιεχομένου, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνουν το τι και πώς θα διδαχθεί. Οι 
υποκατηγορίες αυτών των προγραμμάτων είναι: (1) οι επεξεργαστές κειμένου, (2) τα 
λογιστικά φύλλα και προγράμματα που εκτελούν στατιστική επεξεργασία, (3) Συστήματα 
διαχείρισης βάσης δεδομένων (DBMS), (4) Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, γεωγραφικούς 
άτλαντες, και θησαυρούς, (5) προγράμματα πρόσβασης σε ιστοσελίδες και (6) προγράμματα 
αναπαραγωγής πολυμέσων. 

Τα προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων (media players), τα οποία αποτελούν ένα 
σημαντικό κομμάτι του λογισμικού για τη χρήση των μέσων ροής, εντάχθηκε σε αυτή την 
κατηγορία σχετικά πρόσφατα, κυρίως γιατί όλα τα κοινά μέσα αναπαραγωγής είναι 
αμοιβαία συμβατά με τις προδιαγραφές τους. Έτσι λοιπόν, έχουν γίνει ένα είδος «εύκολου» 
λογισμικού, όπως οι browsers, με την έννοια του ότι εάν κάποιος επιλέξει να δημιουργήσει 
το δικό του μέσο ροής χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο κωδικοποιητή (codec), αυτό δεν 
                                                 
66 Ioannidis G. S.: “New technologies in education”, in  Proc. 1st Greek conference in Science Education and 
the use of IT in education, Thessaloniki, round-table contribution, proc. supplement published in Greek, 
(1998), pp. 15-20 
67 Ioannidis G. S. and Garyfallidou D. M., Education using information and communication technology (ICT), 
and ICT education: categories methods and trends. In: Auer M. and Auer U. (Eds.) Proc. ICL2001 workshop: 
“Interactive Computer aided Learning, Experiences and visions”, Kassel University Press, (2001), ISBN 3-
933146-67-4 
68 Garyfallidou D. M., & Ioannidis G. S Educational software, multimedia, and internet – a comparison with 
traditional teaching methods,., Proc. 1st International conference in Science Education, Cyprus (1999) (ISBN 
9963-0-9062-1), published in Greek, pp. 281-296 
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θα άλλαζε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανιζόταν το βίντεο στο χρήστη ο οποίος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει έναν player της επιλογής του για να παίξει το μέσο 

 

Β. Λογισμικό παρουσίασης (κατηγορία Β) 
Τέτοια προγράμματα στη μορφή που αγοράζονται στερούνται εκπαιδευτικού 

περιεχομένου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει λογισμικό με δυνατότητες παρουσίασης μιας 
μεγάλης ποικιλίας. Ξεκινάνε από απλά πακέτα και φτάνουν μέχρι πολύπλοκα συγγραφικά 
εργαλεία, όπως (1) MS-PowerPoint, (2) Toolbook (τώρα  Sumtotal), (3) Macromedia 
Authorware, (4) Macromedia Director, κλπ. Αυτά τα πακέτα μπορούν να βοηθήσουν το 
δάσκαλο να σχεδιάσει την παρουσίασή του για το μάθημα της επόμενης ημέρας. Μπορούν 
επίσης να αγοραστούν μαζί με κάποιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε μορφή «ηλεκτρονικού 
βιβλίου». Ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας λογισμικού είναι ότι το 
πακέτο παρουσίασης που χρησιμοποιείται, καθορίζει (και αναπόφευκτα θέτει περιορισμούς) 
στο σχήμα και τη μορφή της τελικής παρουσίασης.   

 

Γ. Εκπαιδευτικό λογισμικό (κατηγορία Γ) 
Η κατηγόρια περιλαμβάνει προγράμματα που έχουν γραφτεί με αποκλειστικό στόχο να 

χρησιμοποιηθούν στην διδασκαλία και μάθηση. Αυτά τα προγράμματα έχουν 
κατασκευαστεί με χρήση γλωσσών υψηλού επιπέδου, γεγονός το οποίο επιτρέπει στον 
σχεδιαστή να διαμορφώσει το πρόγραμμα όπως επιθυμεί τόσο στην εμφάνιση όσο και στη 
λειτουργία του. Κατά το παρελθόν, περιελάμβανε τις εξής  υποκατηγορίες (α) προγύμναση 
και εξάσκηση, (β) προπαρασκευασμένες διδασκαλίες, (γ) εκπαιδευτικά προγράμματα και 
παιχνίδια και (δ) προσομοιώσεις. Σήμερα, οι τεχνικές του μοντέρνου προγραμματισμού 
επιτρέπουν στους σχεδιαστές του λογισμικού να περιλαμβάνουν πολλές ή ακόμα και όλες τα 
παραπάνω σε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό. Έτσι, ο σχεδιαστής μπορεί να επιλέξει μια 
διαφορετική μέθοδο προσέγγισης για κάθε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σκοπό. Μία 
προφορική εξήγηση (μιας προσπαρασκευασμένης διδασκαλίας) μπορεί να συνεχιστεί με μία 
προσομοίωση η οποία με τη σειρά της ακολουθείται από ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι ή 
ερωτήσεις και απαντήσεις.  

 

Το ειδικευμένο εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί (υπό κατάλληλες συνθήκες) να είναι 
ευκολότερο στη χρήση του για τον δάσκαλο, ενώ συνήθως περιλαμβάνει περισσότερες 
πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει. Παρουσιάζει, όμως, μερικά 
πρακτικά προβλήματα:  

1) Πολλά από τα υπάρχοντα προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού είναι παλιά και 
δεν εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες των Η/Υ. 

2) Πολλά προγράμματα δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο.  

3) Σε πολλά από τα υπάρχοντα προγράμματα, το αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να 
είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Αυτά τα προγράμματα διδάσκουν πολύ καλά (σε βάθος) 
κάτι το τόσο μικρό σε εύρος που ο αντίκτυπός τους στη κατανόηση του διδασκόμενου 
θέματος από τους μαθητές είναι αμελητέος. 

4) Πολλά προγράμματα δε μπορούν να επεκταθούν και να αναβαθμιστούν για να 
καλύψουν άλλα θέματα (παρόμοιου πλαισίου), εκτός από το αρχικό.  

5) Πολλά προγράμματα που πουλήθηκαν ως «εκπαιδευτικό λογισμικό» είναι στην 
πραγματικότητα ηλεκτρονικά βιβλία γραμμένα στη μορφή «υπερκειμένου». Αυτό 
σημαίνει κείμενο με «συνδέσμους» (links), και πιθανών περιλαμβάνει και λίγες εικόνες. 
Το πλαίσιο του «υπερκειμένου» είναι από μόνο του μία πολύτιμη συνεισφορά στην 
ανάπτυξη της γραπτής γλώσσας γενικότερα.  

6) Τελικά, κάποια από τα ειδικευμένα εκπαιδευτικά λογισμικά είναι άκαμπτα και 
στη γνώση που προσφέρουν και στο τρόπο που επιτρέπουν στο μαθητή να μάθει. Το 
λογισμικό πρέπει να σχεδιαστεί από την αρχή με ευελιξία στη διδασκαλία και στη 
μάθηση και όχι αυτά να προκύψουν αργότερα.  
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Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάποιες παλαιότερες εκπαιδευτικές έρευνες μπερδεύουν τα 
προγράμματα της κατηγορίας Γ (π.χ. πραγματικό εκπαιδευτικό λογισμικό) με αυτά της 
κατηγορίας Β (π.χ. πολυδιαφημισμένα ηλεκτρονικά βιβλία). Ο χρησιμοποιούμενος όρος 
«υποστηριζόμενη από υπολογιστές μάθηση» στην εκπαιδευτική έρευνα μερικές φορές 
αναφέρεται στη χρήση προγραμμάτων και των δύο κατηγοριών, παρόλο που υπάρχει 
σοβαρή διαφορά των λογισμικών  τόσο στην πολυπλοκότητα του προγράμματος (καθώς 
και στον τελικό εκπαιδευτικό αντίκτυπο). Οι κατηγορίες Γ και Β είναι εντελώς 
διαφορετικές. Αυτό το ανακάτεμα, είναι αποτέλεσμα μίας παρανόησης (από πολλούς 
παιδαγωγούς) του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται και παράγονται αυτά τα πακέτα 
λογισμικού μαζί με την επιθυμία τους ότι ίσως μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα μέσω της χρήσης εργαλείων συγγραφής (authoring tools). 
Αυτό το ανακάτεμα προϊόντων με τόσο ουσιαστικές διαφορές στην κατασκευή τους, 
καταλήγει στο να μπερδεύονται και τα εκπαιδευτικά δεδομένα «βάζοντας τα όλα στο ίδιο 
καλάθι» (σα να ήταν) εκπαιδευτικά ερευνητικά δεδομένα προερχόμενα από προϊόντα ίδιας 
κατηγορίας. Επίσης ασυνείδητα προάγεται η χρήση προϊόντων που είναι αδύνατο να 
συνδυαστούν με άλλο παρόμοιο λογισμικό, να επεκταθούν ή να χρησιμοποιηθούν (και 
αλλού) σαν «εκπαιδευτικές μονάδες» (βλέπε ενότητα 4.7). 

 Οι τεχνικές των μέσων ροής δεν έχουν ακόμα εξελιχθεί στο απαιτούμενο  επίπεδο 
ολοκλήρωσης για τη δημιουργία εξειδικευμένου «κανονικού» εκπαιδευτικού λογισμικού. 
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτό θα συμβεί με το καιρό. Οι τεχνικές των μέσων ροής 
πρόσφατα άρχισαν να δοκιμάζονται εκπαιδευτικά, ενώ η ενσωμάτωση τους στο 
εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να γίνει σωστά. 

 

Στο μέλλον, είτε ολόκληρο, είτε μόνο ένα μέρος του προγράμματος θα μπορεί να 
διανέμεται ως μέσο ροής. Σαν ένα πρώτο παράδειγμα, όλο το πρόγραμμα μπορεί να 
υπάρχει στο streaming server (εξυπηρετητή – διακομιστή ροών) και μπορεί να διανέμεται 
στο χρήστη σε εκπαιδευτικά τμήματα καθένα από τα οποία θα επιτελεί μία  διαφορετική 
λειτουργία. Εναλλακτικά, ο κυρίως πυρήνας του προγράμματος μπορεί να βρίσκεται ήδη 
στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη και το λογισμικό να έχει προγραμματιστεί 
να ανατρέξει σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση στο διαδίκτυο όπου βρίσκονται ένα ή 
περισσότερα ενδιαφέροντα μέσα ροής. Σε αυτό το δεύτερο παράδειγμα σχεδιασμού 
λογισμικού, το μέσο ροής θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο αλλά επίσης και μία 
εγκυκλοπαίδεια (ή ένα λεξικό), ή μια εκπαιδευτική προσομοίωση, κλπ. 

 
4.4  Νέα εργαλεία στην εκπαίδευση: νέες πρακτικές 
Στις μέρες μας είναι προφανές ότι υπάρχει μία τάση, επένδυση, πολιτική θέληση, και 

μερικές φορές μια βιασύνη για τη χρήση των Η/Υ και των τεχνολογιών του διαδικτύου στην 
εκπαίδευση με την ελπίδα ότι αυτά θα αυξήσουν την ποιότητα της μάθησης και διδασκαλίας 
που διενεργείται στα σχολεία. Επιπλέον, πολλοί ελπίζουν ότι οι «στενές συναντήσεις» των 
μαθητών με τις ΤΠΕ (συγκεκριμένα) θα αυξήσουν την επάρκειά τους και την κατανόηση 
τους σε θέματα θετικών επιστημών και τεχνολογίας γενικότερα, βελτιώνοντας έτσι τη 
μελλοντική τους παραγωγικότητα και την ευρύτερη απόδοσή τους. Μετά από περίπου δύο 
δεκαετίες συνεχόμενης δραστηριότητας στον τομέα, ένας αριθμός θεμελιωδών θεμάτων 
είναι ακόμα αξιοπρόσεχτα:  

 
 Τι είδους συνδυασμός ειδικών είναι απαραίτητος για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων με χρήση Η/Υ; Ποια είναι τα όρια ανάμεσα στους τεχνικούς και στους 
ειδικούς σε εκπαιδευτικά θέματα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του λογισμικού; 

 Γιατί είναι τόσο δύσκολο και ακριβό να παραχθεί καλής ποιότητας εκπαιδευτικό 
λογισμικό; 
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 Πώς μπορεί η τεχνολογία να συνεισφέρει στην επίτευξη μιας βαθιάς εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης; Ποια είναι η φύση του προβλήματος στη χρήση της τεχνολογίας σε μια 
βαθιά και συστηματική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση;  

 Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία ώστε να ενσταλάξει καινοτόμες 
πρακτικές και στάσεις; 

 Τι είδους κριτήρια για εργαλεία, δραστηριότητες, υποστήριξη και εκπαιδευτική 
εξάσκηση χρειαζόμαστε; 

 Ποιες είναι οι ιδιοσυγκρασίες της εκπαιδευτικής σχολικής κοινωνίας; Ποια είναι η 
αντίδρασή της στις τεχνολογικές καινοτομίες; 

  
  Ο Fullan69 (1982) υποστηρίζει ότι στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, «η αλλαγή περιλαμβάνει 

αλλαγή στην πρακτική» και αναφέρει διάφορες δυσκολίες. Ένα είδος δυσκολίας, που επίσης 
προσπαθεί να απαντήσει στην πρώτη κατηγορία ερωτημάτων συζητήθηκε από τον 
Roschelle70 (1998). Υποστήριξε ότι η σημερινή τεχνολογία είναι ακριβή, εύκολη στο να 
χαλάσει και άκαμπτη, ενώ ένας καλός καταλύτης για αλλαγή, θα ήταν να είναι χαμηλή σε 
κόστος, αξιόπιστη, εύκαμπτη και διαθέσιμη παντού. Θεωρεί το εκπαιδευτικό λογισμικό 
«κακό» γιατί βασίζεται σε λανθασμένο οικονομικό μοντέλο: α) παράγει μικρές αυτόνομες 
μονάδες εφαρμογών, β) χρειάζεται μεγάλες ερευνητικές ομάδες, γ) η διανομή είναι 
ελεγχόμενη από λίγες τεράστιες εταιρίες. Ως μία πιθανή λύση προτείνεται ένα «σωστό» 
οικονομικό μοντέλο το οποίο θα ήταν βασισμένο σε α) τμηματικές τεχνολογίες, β) κίνητρα 
για μικρές εταιρίες ανάπτυξης και συγγραφείς και γ) ανοιχτή διανομή βασισμένη στο 
διαδίκτυο. Ο ίδιος πρότεινε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα αριθμό καινοτομιών όπως  

 Java: μία κοινή πλατφόρμα 
 Web: συντονισμός της διανεμόμενης δουλειάς  
 Handhelds: τμήματα σε πολύ χαμηλό κόστος  
 Κριτήρια (Standards) 

o Προσδιορισμός για έρευνα (metadata) 
o Σύνδεση και παιχνίδι, ανακάτεψε και ταίριασε  
o Συνδεόμενες αναπαραστάσεις 

Έτσι λοιπόν, ο Roschelle, πρότεινε σαν λύση για το εκπαιδευτικό λογισμικό τη 
φιλοσοφία των «τμημάτων» και έδωσε σαν ένα παράδειγμα την Οικονομία Εκπαιδευτικών 
Αντικειμένων Οικονομία (Educational Object Economy). Αυτό είναι το όνομα μίας 
παγκόσμιας κοινότητας για διαδικτυακά εργαλεία σε Java, στην οποία ενώνονται ερευνητές, 
εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς, καινοτόμους του λογισμικού και επιχειρήσεις για να 
δουλέψουν μαζί. 

 

Στην ουσία αυτό που πρότεινε ο Roschelle (καθώς και άλλοι) δεν είναι πολύ διαφορετικό 
από τη γενική ομοφωνία αναφορικά με το σχεδιασμό λογισμικού: Επαναχρησιμοποιήσιμες 
μονάδες λογισμικού γραμμένες σε γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου και όσο το 
δυνατόν περισσότερο αντικειμενοστραφείς. Κατά μία έννοια, απλά συνηγόρησε στην 
εφαρμογή γενικών κανόνων στο εκπαιδευτικό λογισμικό. Το σωστά σχεδιασμένο λογισμικό 
που γράφεται σήμερα συμμορφώνεται αρκετά με αυτό το δόγμα, αν και δεν ακολουθούνται 
πιστά όλοι οι κανόνες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι οι σημερινές γλώσσες είναι περισσότερο «βασισμένες στα αντικείμενα» και 
κάποιες άλλες είναι «προσανατολισμένες στα αντικείμενα» και ότι το τελικό πακέτο 
καταλήγει (στις περισσότερες περιπτώσεις) να είναι γραμμένο σε περισσότερες από μία 
υψηλού επιπέδου γλώσσες. 

     

                                                 
69 Fullan, M., The meaning of educational change. Teachers College Press, New York (1982). 
70 Roschelle, J., Henderson, B., Spohrer, J., & Lilly J., Banking on Educational Software: A Wired Economy 

Unfolds. Tecnos, 6 (4), (1997)  pp.23-28. 
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 Η αλλαγή είναι δύσκολη. Η εκπαιδευτική αλλαγή είναι δύσκολη να τη φανταστείς, 
δύσκολη να τη σχεδιάσεις, δύσκολη να την εκτελέσεις, δύσκολη να τη διαχειριστείς και 
δύσκολη να την μετρήσεις. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο όταν μιλάμε για στάσεις και 
συμπεριφορές και εκπαίδευση. Ωστόσο, είναι γενικώς αποδεκτό ότι η τεχνολογία μπορεί να 
είναι ένας σημαντικός καταλύτης για:  

 Νέο επίπεδο εμπλοκής 
 Νέο περιεχόμενο 
 Νέα παιδαγωγική 

 

 Η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για να αναμορφώσει: 
 Το αναλυτικό πρόγραμμα 
 Την παιδαγωγική 
 Την Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού 

 

Εδώ υποστηρίζεται, πως σε ό,τι αφορά τη δεύτερη κατηγορία των αρχικών ερωτημάτων, 
τον μεγαλύτερο ρόλο τον παίζει ο εκπαιδευτικός. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει χωρίς 
την εμπλοκή των εκπαιδευτικών και καμία μεταρρύθμιση χωρίς τις προσπάθειές τους. Νέα 
πρακτική σημαίνει νέους τρόπους αντιμετώπισης της επιστήμης, της μάθησης και της 
διδασκαλίας. Η αλλαγή εννοιολογικά είναι λιγότερο θέμα του να απορρίψεις παρά του να 
συμπεριλάβεις τρόπους σκέψης. Επιπλέον, οι νέοι τρόποι σκέψης απαιτούν υπολογιστικά 
εργαλεία ακριβώς όπως απαιτεί η μοντέρνα αστρονομία τηλεσκόπια και η βιολογία 
μικροσκόπια (Kaput71, 1998). 

 

 Όλες αυτές οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες έχουν οδηγήσει σε νέες διερευνήσεις. Οι 
οπτικοί εθνογράφοι για παράδειγμα, χρησιμοποιούν σταδιακά όλο και περισσότερο τα 
υπερμέσα για έρευνα, αναπαράσταση, διδασκαλία και μάθηση. Αυτές οι χρήσεις για 
παράδειγμα, έχουν συζητηθεί από την Pink72 (2004) η οποία αναστοχαζόμενη στο 
«απεικονίζοντας νοερά την εθνογραφία», μία διδακτική και μαθησιακή «αυλόπορτα» ενός 
δικτυακού τόπου που περιέχει και αλληλοσυνδέει τις οπτικές πλευρές στην εθνογραφική 
διαδικασία, συνεντεύξεις σε σπίτια, συγγραφικές δουλειές, εκθέσεις, εισαγωγικά κείμενα και 
προσφέρει περαιτέρω συνδέσμους (links). Σε αυτή την έρευνα, συγκρίνει το δικτυακό αυτό 
τόπο με άλλους οπτικο-ανθρωπολογικούς δικτυακούς τόπους και συζητάει τα 
χαρακτηριστικά-κλειδιά που πρέπει να έχουν τα  υπερμέσα για τη διδασκαλία, τη μάθηση 
και την αναπαράσταση. Επίσης αναλύει πώς οι συγγραφείς κατασκεύασαν τη συνεισφορά 
τους, καθώς και την ανταπόκριση των χρηστών του τόπου. Συζητείται, επίσης, ο τρόπος που 
οι μελλοντικοί δικτυακοί τόποι θα μπορούσαν να συνδέονται μεταξύ τους στο μέλλον, να 
αλληλοσυσχετίζουν τα υλικά τους, καθώς και τα αποτελέσματα που τέτοιοι 
αλληλοσυνδεδεμένοι τόποι θα μπορούσαν να έχουν στη μάθηση και τη διδασκαλία. 

4.5  Υποσχέσεις ψηφιακών μέσων, εναντίον καθιερωμένων εκπαιδευτικών 
πρακτικών  με αναλογικά μέσα 

Από τεχνική άποψη, υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στα αναλογικά και τα 
ψηφιακά μέσα. Τα αναλογικά μέσα αναφέρονται σε ταινίες και συμβατικές εγγραφές βίντεο 
καθώς και σε ακίνητες εικόνες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών με 
προσεχτική παραγωγή και ανάπτυξη των τεχνικών του κινηματογράφου και των πρακτικών 
παρουσίασης. Τα ψηφιακά μέσα είναι καινούργια αλλά εξελίσσονται με ολοένα μεγαλύτερη 
ταχύτητα. Ένας σημαντικός παράγοντας αυτής της ταχύτατης ανάπτυξης είναι η μεγαλύτερη 

                                                 
71 Kaput, J. Technology as a Transformative Force in Education: What Else is needed to Make it Work? Paper 
presented in the Workshop: “New tools in education. New practices?”, Computer Technology Institute, Athens 
(1998). 
72 Pink, S., Making links: on situating a new web site. Cambridge Journal of Education, 34(2), (2004), pp. 211-

222. 
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ευκολία στο χειρισμό του σύγχρονου εξοπλισμού, ενώ ένας άλλος είναι το σημαντικά 
διαφορετικό κόστος παραγωγής και ψηφιακής επεξεργασίας των νέων μέσων. Η ψηφιακή 
παραγωγή και η ψηφιακή επεξεργασία είναι πολύ φθηνότερα και γίνονται πολύ πιο γρήγορα. 
Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά μέσα είναι η (σχεδόν 
αυτόματη) διαδικασία της μετατροπής ενός παλιού αναλογικού υλικού σε ψηφιακό. Το 
ψηφιακό μπορεί να κωδικοποιηθεί με πολλές μεθόδους, χρησιμοποιώντας ποικίλους (κυρίως 
lossy, βλ. Κεφ.2.8) αλγόριθμους συμπίεσης, ώστε το ίδιο βασικό υλικό να εμφανίζεται σε 
οθόνες με διαφορετικά μεγέθη και να προβάλλεται σε οθόνες διαφορετικής ανάλυσης. 
Επιπλέον, στη περίπτωση μετάδοσης των μέσων αυτών από  απόσταση, τουλάχιστον στη 
θεωρία, η ποιότητα της μετάδοσης μπορεί να μεταβληθεί δυναμικά καταλήγοντας σε μια 
περισσότερο αξιόπιστη μετάδοση, αποδίδοντας την καλύτερη δυνατή εικόνα που θα 
μπορούσε να εμφανίσει η συσκευή τη δεδομένη στιγμή. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των 
ψηφιακών μέσων είναι το χαμηλότερο κόστος των συσκευών προβολής, καθώς και αυτό της 
διανομής τους. 

 

  Η οπτική γωνία του παιδαγωγού είναι εντελώς διαφορετική. Στην εκπαίδευση, ένα 
βίντεο παραμένει ένα βίντεο είτε είναι αναλογικό, είτε ψηφιακό. Είναι όλοι οι άλλοι 
παράγοντες που σχετίζονται με τη ροή, που μπορεί να κάνουν τη διαφορά στην εκπαίδευση 
και αυτά τα πλεονεκτήματα πρέπει να εξηγηθούν και να παρουσιασθούν. Αυτή η διαδικασία 
μόλις ξεκίνησε ( το πρόγραμμα estream είναι μέρος αυτής της διαδικασίας) και για το λόγο 
αυτό η χρήση των ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση παραμένει μια μελλοντική υπόσχεση 
και όχι μια τωρινή πραγματικότητα. 

 

  Οι μελλοντικές εκπαιδευτικές  υποσχέσεις των ψηφιακών μέσων βασίζονται στα 
ακόλουθα:. 

1. Χαμηλότερο κόστος διανομής εξαιτίας του αυξανόμενου bandwidth (εύρος ζώνης) με 
χρήση πρωτοκόλλων UDP/IP ή TCT/IP που είναι διαθέσιμο σε Ευρωπαϊκή και (αργότερα) 
σε παγκόσμια κλίμακα. 

2. Χαμηλότερο διοικητικό κόστος (θεωρητικά) καθώς απαιτείται μόνο η διατήρηση ενός 
media server (εξυπηρετητή διακομιστή μέσων) σε αντίθεση με την δομή (του ανθρώπινου) 
διοικητικού προσωπικού που απαιτείται για τη διανομή των μέσων σήμερα.  

3. Άμεση παράδοση του μέσου (κατ’ απαίτηση) στην περίπτωση της μετάδοσης μέσω 
δικτύου. 

4. Η αναζήτηση ενός μέσου το οποίο ήδη υπάρχει, μπορεί να γίνει με τακτικό και 
συστηματικό τρόπο, ανατρέχοντας σε βάσεις δεδομένων στο διαδύκτιο. 

5. Ευκολία στην παρουσίαση του μέσου ( τα ψηφιακά μέσα είναι ευκολότερα στο 
χειρισμό, ενώ οθόνες και υπολογιστές βρίσκονται πλέον παντού). 

6. Οι ψηφιακές οθόνες είναι τόσο εύκολες στη χρήση και στον χειρισμό τους,  ώστε οι 
μαθητές μπορούν να ενεργούν και να ερευνούν όλες τις δυνατότητες  μόνοι τους. (π.χ. να 
επαναλαμβάνουν τμήματα του μέσου, αν θελήσουν, κ.ά.). 

7. Το επακόλουθο των τριών προαναφερθέντων σημείων είναι ότι ο μαθητής δεν είναι 
πλέον παθητικός δέκτης πληροφοριών αλλά συμμετέχει ενεργά στην αναζήτηση της νέας 
γνώσης. 

8. Ευκολία σε ό,τι αφορά την ικανότητα διανομής ενός μόνου ψηφιακού μέσου με ένα 
μεγάλο αριθμό γλωσσών που χρησιμοποιούνται στην αφήγηση και σε υπότιτλους (κάτι 
ιδιαίτερα σημαντικό στην Ευρώπη σήμερα). Οι χρήστες μπορούν να διαλέξουν τη γλώσσα 
που θέλουν να χρησιμοποιήσουν για την προβολή. 

9. Η εξάπλωση των χαμηλής τιμής και εύκολων στη χρήση ψηφιακών αντιγραφικών 
βίντεο καθώς και η ευκολία μεταφοράς των βίντεο στους Η/Υ με επακόλουθο την 
επεξεργασία τους, δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να δημιουργήσουν 
(και διανείμουν) τα δικά τους βίντεο. 

10. Αξιοποιώντας τα ρέοντα μέσα χρησιμοποιώντας τεχνικές UPD/IP και TCP/IP, 
υπάρχει μία ελπίδα ότι τα θέματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα μπορούν να 
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λυθούν με τρόπο που ο κάθε χρήστης θα χρεώνεται ένα ελάχιστο κόστος για κάθε προβολή. 
Εναλλακτικά, το θέμα μπορεί να λυθεί με μία ετήσια συνδρομή σε μία «σύμπραξη βάσεων 
δεδομένων» που προσφέρουν τα μέσα (και υποστηρίζουν τους πολλαπλούς παράλληλους 
media servers -εξυπηρετητές διακομιστές μέσων- που προσφέρουν αυτή την υπηρεσία). 

11. Η πιθανότητα χρήσης μηχανημάτων προβολής χαμηλού κόστους μέσα στην τάξη, 
επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δοκιμάσουν νέες μεθόδους διδασκαλίας με τους μαθητές 
να δουλεύουν σε ομάδες για να επιτύχουν ένα εκπαιδευτικό στόχο. 

12. Υπάρχει και υπόσχεση για το μέλλον των «ατομικών ασύρματων φορητών 
συσκευών» όπου κάθε μαθητής θα μπορεί να χρησιμοποιεί μία. Αυτό θα ταίριαζε πολύ 
καλύτερα στις συνηθισμένες σχολικές τάξεις και θα κατέληγε σε  ένα καλό συνδυασμό 
παραδοσιακών πρακτικών διδασκαλίας με τις δυνατότητες και την υποστήριξη των ΤΠΕ. 

  
Ένας έμπειρος εκπαιδευτικός θα παρατηρούσε ότι όλα τα παραπάνω, είναι περισσότερο 

ενδείξεις μιας μελλοντικής ευκαιρίας παρά μια σημερινή δυνατότητα. Πράγματι, οι 
ακόλουθες παρατηρήσεις αληθεύουν: α) Οι εκπαιδευτικές και διδακτικές προσπάθειες για 
την εφαρμογή αυτών των πλεονεκτημάτων στην σχολική πραγματικότητα είναι ακόμα στα 
πρώτα τους βήματα. Θα χρειαστεί ακόμα πολύς χρόνος και προσπάθειες για την πλήρη 
εφαρμογή τους στην τάξη. β) Τα νομικά θέματα γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα δε 
φαίνεται να έχουν λυθεί ακόμα. Το σημείο αυτό περιπλέκεται περισσότερο εξ αιτίας των 
θεμάτων που σχετίζονται με   τη μετάφραση των μέσων. γ) Τα διαθέσιμα στο διαδίκτυο 
αξιόλογα εκπαιδευτικά και ψηφιακά μέσα, στα οποία ο χρήστης έχει εύκολη πρόσβαση, 
δυστυχώς είναι περιορισμένα σε αριθμούς, κάτι το οποίο προς το παρόν είναι το πιο 
σημαντικό και ενοχλητικό σημείο. δ) Η μετάφραση ενός κείμενο με τρόπο τέτοιο ώστε να 
μη χαθεί η εκπαιδευτική πληροφορία είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση.  Ακόμα 
δυσκολότερος είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός νέου αξιόλογου, εκπαιδευτικού 
υλικού. 

 
Όλα αυτά τα θέματα θα συζητηθούν με περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια, στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσας έκδοσης. 
 

4.6 Διερευνητική μάθηση (explanatory learning) 
Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών (όλων των βαθμίδων) στρέφεται ολοένα και 

περισσότερο στο να εφοδιάσουν τους μαθητές με υπολογιστικά εργαλεία που υποστηρίζουν 
την διερεύνηση και τον πειραματισμό. Για να επιτευχθεί αυτό σωστά απαιτείται η εμπλοκή 
πολλών διαφορετικών διαστάσεων της σκέψης (Resnick73, 1995). 

 

Μια διάσταση περιλαμβάνει την κατανόηση του μαθητή: Ποιες είναι οι προσδοκίες και 
ποιες οι προκαταλήψεις αυτού που μαθαίνει; Πώς ο μαθητής θα εντάξει τις νέες εμπειρίες 
του στο πλαίσιο των παλαιών; Με ποιους τρόπους μπορούν οι μαθητές να σχεδιάσουν νέες 
έννοιες και νέα νοήματα και με ποιους τρόπους μπορούν τα υπολογιστικά μέσα να παρέχουν 
πλαίσια στήριξης για να υποστηριχθεί αυτή η διαδικασία; 

 

Μια δεύτερη διάσταση στο σχεδιασμό του οικοδομήματος αναφέρεται στην κατανόηση 
του πεδίου της γνώσης. Εάν ένα νέο υπολογιστικό εργαλείο ή δραστηριότητα ή ακόμα και 
ένα μέσο ροής έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν μια συγκεκριμένη περιοχή 
των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών, ή οποιουδήποτε άλλου γνωστικού αντικειμένου, 
ο δημιουργός θα πρέπει να γνωρίζει σε βάθος αυτή την περιοχή των μαθηματικών ή των 
φυσικών επιστημών, ή του όποιου άλλου γνωστικού αντικειμένου θέλει να διδάξει. Ωστόσο, 
υπάρχει ένα βαθύτερο σημείο. Τα καλύτερα υπολογιστικά εργαλεία δεν προσφέρουν απλώς 
                                                 
73 Resnick, M., New Paradigms for Computing, New Paradigms for Thinking. In A. A. diSessa, C. Hoyles & R. 

Noss (Eds.) Computers and Exploratory Learning. NATO ASI Series; Series F: Computers and Systems 
Sciences, Vol.146, Springer-Verlag, Berlin (1995). 
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το ίδιο περιεχόμενο με νέο ένδυμα, αλλά έχουν ως σκοπό να αναπλάθουν τις περιοχές της 
γνώσης, προτείνοντας θεμελιακά νέους τρόπους σκέψης για τις έννοιες αυτού του πεδίου, 
επιτρέποντας στους μαθητές να διερευνήσουν έννοιες που προηγουμένως δεν τους ήταν 
προσβάσιμες. Ένα κλασσικό παράδειγμα είναι η χελώνα των Logo και οι γεωμετρικές της 
εξερευνήσεις (Papert, 1980; Abelson & diSessa, 1980) που μπορεί να είναι χρήσιμη για 
παιδιά μέχρι οκτώ ετών, αλλά όχι και για μεγαλύτερα. Ο σχεδιασμός τέτοιων εργαλείων 
απαιτεί μια βαθύτερη κατανόηση του συγκεκριμένου πεδίου και τo παραπάνω είναι ένα 
μόνο παράδειγμα εργαλείων λογισμικού που προτείνουν νέους τρόπους σκέψης για το 
περιεχόμενο που προσπαθούν να διδάξουν. 

 
4.7 Ηλεκτρονική μάθηση: Η περίπτωση του αντικειμενοστραφούς 
προγραμματισμού (Object Oriented Programming, OOP)  

Ο κόσμος του διαδικτύου μας προσφέρει ένα τεράστιο αριθμό πληροφοριών και θέτει νέα 
ερωτήματα που αναφέρονται κυρίως στην αναγνώριση της κατάλληλης πληροφορίας  καθώς 
και την ποιότητά της. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πολλοί παράγοντες  ωθούν προς τις 
επιθυμητές κατευθύνσεις, αυτοί που κινούν τα νήματα στον τομέα των επιχειρήσεων 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας έρχονται αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις (Roschelle74 et all, 
1997). Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τα υπάρχοντα προϊόντα αποσπασματικά, 
μη συμβατά και κλειστά στις απαραίτητες προσαρμογές που χρειάζονται για τις 
συγκεκριμένες καταστάσεις μέσα στη τάξη. Διάφοροι κυβερνητικοί οργανισμοί ξοδεύουν 
πολλά χρήματα στην επίδειξη επιτυχημένων ερευνητικών έργων, αλλά πολύ λίγα από αυτά 
φτάνουν τελικά στις αίθουσες διδασκαλίας και μάθησης, ή εντάσσονται σε εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις. Αυτά τα προβλήματα μελετήθηκαν από μια κοινότητα ανθρώπων και η 
έρευνά τους, τους οδήγησε τελικά στο αποκαλούμενο «Εκπαιδευτικού Αντικειμένου 
Οικονομία» σχήμα (Educational Object Economy), η οποία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά 
τον αντίκτυπο του καινοτομικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Η παραδοσιακή προσέγγιση 
θεωρούσε ότι κάθε μάθημα θα σχεδιαζόταν από την ίδια εταιρεία λογισμικού για να 
διαμορφώσει και συμπεριλάβει στην ίδια μορφή μια σειρά δραστηριοτήτων για ένα 
συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα. Χρησιμοποιώντας την «αντικειμενοστραφή» 
αρχιτεκτονική λογισμικού, το λογισμικό-«τμήμα» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Από τη 
στιγμή που τα πρώτα τμήματα κατασκευαστούν, λειτουργούν σαν ένα είδος «υποδείγματος» 
ή εργαλείου πάνω στο οποίο μπορούν να κατασκευαστούν διαφορετικά τμήματα 
χρησιμοποιώντας το προηγούμενο τμήμα σαν ένα παράδειγμα. Τα εργαλεία διαλέγονται και 
κατασκευάζονται από κάθε χρήστη ανάλογα με τις ανάγκες του/της. 

 

Αυτή είναι η θεωρία. Στην πράξη αυτό ήδη συμβαίνει άλλα όχι με πολύ αυστηρό τρόπο. 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει ένας αριθμός αναγκαίων προϋποθέσεων για να 
μπορεί αυτό να συμβαίνει. Αυτές είναι: 

  1. Το λογισμικό που παράγεται πρέπει να διατίθεται σαν λογισμικό ανοιχτού κώδικα. 
Αυτό σημαίνει ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα παραχωρούνται από το δημιουργό του στο 
συμφέρον της προόδου της επιστήμης και της «εκλεπτυσμένης και ευγενούς τέχνης» του 
προγραμματισμού υπολογιστών. Στην πράξη, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν οι 
προγραμματιστές υποστηρίζονται οικονομικά από άλλα μέσα (π.χ. επιχορηγήσεις, 
ερευνητικά προγράμματα κλπ). Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων ανθρώπων και το 
κίνημα του λογισμικού ανοιχτού κώδικα προχώρησε πολύ τα τελευταία χρόνια. 

  2. Για να μπορέσει ο χρήστης να κατασκευάσει ένα τμήμα προγράμματος που να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, στη σχολική πρακτική σημαίνει ότι, ο εκπαιδευτικός θα 
πρέπει να είναι παράλληλα και προγραμματιστής και εννοούμε προγραμματιστής σε μια 
αντικειμενοστραφή υψηλού επιπέδου γλώσσα. Δεν είναι όμως όλοι οι εκπαιδευτικοί τόσο 
                                                 
74 Roschelle, J., Educational Software. Components of Tomorrow, Paper presented in the Workshop: “New 
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ικανοί στον προγραμματισμό, και αυτό στην πράξη δημιουργεί την ανάγκη  για σχηματισμό 
(συχνά ad hoc) ομάδων οι οποίες θα δημιουργήσουν το λογισμικό.  

  3. O προγραμματισμός υπολογιστών είναι πειθαρχία, και αυτό όπως λέει και η λέξη 
σημαίνει εξάσκηση ώστε να σκέπτεσαι με τρόπο πειθαρχημένο. Ο πραγματικός 
αντικειμενοστραφής προγραμματισμός απαιτεί ένα υψηλότερο επίπεδο πειθαρχημένης 
σκέψης. Σε άμεση αντίθεση με τον αποκαλούμενο «γρήγορο και βρώμικο» προγραμματισμό 
που είναι συχνά διαθέσιμος σε κάποιες γλώσσες υψηλού επιπέδου (που όμως δεν είναι 
κατάλληλος για τη δουλειά κατασκευής τμημάτων), ο αντικειμενοστραφής 
προγραμματισμός απαιτεί καθαρή και πειθαρχημένη σκέψη. Κι αυτό σημαίνει εκπαίδευση. 
Καθώς οι εκπαιδευμένοι προγραμματιστές συνήθως δεν είναι εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί, 
η δημιουργία ομάδων ανθρώπων για την επίτευξη του τελικού σκοπού είναι σχεδόν 
απαραίτητη.  

 
Στη πράξη, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό είναι περισσότερο 

βασισμένες στο αντικείμενο παρά αντικειμενοστραφείς (που μπορεί να είναι πολύ πιο 
ισχυρές και πολύ πιο κομψές, αλλά απαιτούν ένα ακόμα πιο υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων 
προγραμματισμού). Αυτό οφείλεται στους πρακτικούς λόγους που αναφέραμε πιο πάνω. Το 
επίπεδο επαναχρησιμότητας που προσφέρεται από τέτοιου είδους τεχνικές είναι πραγματικά 
εντυπωσιακό. Για να είμαστε ρεαλιστές, δυνάμεις πολύ πιο ισχυρές από αυτές του 
εκπαιδευτικού χώρου έχουν αποφασίσει ότι σε γενικές γραμμές αυτός είναι ο δρόμος του 
μέλλοντος. Ανεξαρτήτως του με ποιο τρόπο θα εφαρμοσθούν, η εκπαίδευση δεν έχει άλλη 
επιλογή από το να ακολουθήσει αυτές τις ανώτερες αποφάσεις. 

 

Πλαίσια βασισμένα σε μαθησιακά αντικείμενα έχουν ερευνηθεί αναφορικά με την 
αποτελεσματικότητά τους στο να συνδέουν τη γνώση των μαθητών με τις εκπαιδευτικές 
εμπειρίες τους και τις ανάγκες τους. Οι Atif, Benlamri, & Berri75 (2003) αναφέρουν ότι 
παρόλο που η γενική εναλλακτική προσέγγιση της μοντελοποίησης του μαθητή είναι ένα 
απείθαρχο πρόβλημα, οι κατασκευές των μαθησιακών αντικειμένων θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως δομικά κομμάτια κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλείψουν τις ατομικές 
μαθησιακές ατέλειες. Παρέχουν επίσης έναν αλγόριθμο για να δημιουργήσουν ατομικές 
μαθησιακές πορείες οι οποίες  προσαρμόζονται στο προφίλ των μαθητών, καθώς και έναν 
ανοικτό τρόπο εφαρμογής τους ώστε να στηρίξουν την ενσωμάτωσή των ποικίλλων πηγών 
μάθησης. 

 
4.8 Ηλεκτρονική μάθηση: Σύγχρονη και ασύγχρονη παράδοση 
περιεχομένου 

Synchronous e-learning: η σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση αναφέρεται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία στην οποία η ηλεκτρονική μάθηση συντελείται παρουσία  εκπαιδευτικού. Στη 
περίπτωση της τηλε-μάθησης μέσω διαδικτύου, ο εκπαιδευτικός είτε βρίσκεται διαθέσιμος 
στον πραγματικό χώρο στον οποίο πραγματοποιείται η διδασκαλία (αίθουσα), είτε 
εναλλακτικά είναι διαθέσιμος στο διαδύκτιο (μέσω οθόνης) σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή 
όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές μαθησιακές ενότητες των μέσων ροής κλπ. 
Σε μερικές περιπτώσεις, είναι και ο εξ αποστάσεως και ο εξ επαφής (π.χ. στον χώρο) 
εκπαιδευτικός διαθέσιμος ταυτόχρονα. Η δουλειά του εκπαιδευτικού είναι να διευκολύνει τη 
διαδικασία μάθησης επιβλέποντάς την, απαντώντας σε πρακτικά και εκπαιδευτικά 
ερωτήματα και προσφέροντας εμψύχωση και ψυχολογική υποστήριξη στους μαθητές. 
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Πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνονται και στις 
θεωρίες μάθησης και στις τεχνολογικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, οι Yang & Liu76  
(2005) έχουν μελετήσει τη χρήση μιας εικονικής τάξης συνδεδεμένης με το διαδύκτιο που 
αποτελείται από δύο μέρη: «το διδακτικό περιβάλλον επικοινωνίας» και «το συνεργατικό 
περιβάλλον μάθησης». Το πρώτο παρέχει στους μαθητές μαθησιακό υλικό, βίντεο με 
διαλέξεις, αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα κλπ. Το δεύτερο υποστηρίζει την ενεργή μάθηση 
παρέχοντάς τους ένα περιβάλλον με μαθησιακά εργαλεία, υλικά μάθησης και συναφείς με το 
πλαίσιο συζητήσεις για τους μαθητές. Το περιβάλλον σχεδιάστηκε ώστε να ενσωματώνει 
σύγχρονες στρατηγικές βασισμένες σε γεγονότα και τεχνολογικά κριτήρια της 
«ηλεκτρονικής» μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί παραδέχτηκαν ότι είναι συνηθισμένοι στο να 
επικοινωνούν και να διδάσκουν πρόσωπο με πρόσωπο αλλά ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να 
αποκτήσουν την ικανότητα να ελέγχουν τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία και να 
παρατηρούν τη συμπεριφορά του μαθητή όπως και στη παραδοσιακή τάξη. Ωστόσο, οι 
μαθητές λατρεύουν τη χρήση τέτοιων εργαλείων όπως τις αίθουσες συζητήσεων (chat 
rooms), ΒΒS (Bulletin Board Services) κλπ, και να ελέγχουν το ρυθμό της μάθησής τους. 

 
Asynchronous e-learning: Η ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση αναφέρεται στην 

περίπτωση που ο μαθητής έχει πρόσβαση στο «ηλεκτρονικό» μαθησιακό υλικό κατά τον 
ελεύθερο χρόνο του ή ακόμη και κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών. Στην ασύγχρονη 
μάθηση δεν υπάρχει ούτε εκπαιδευτικός να επιβλέπει τις δραστηριότητες, ούτε ένας 
ηλεκτρονικός δάσκαλος (στην οθόνη) που θα μπορούσε να λύσει τις απορίες των μαθητών 
αμέσως (π.χ. σε πραγματικό χρόνο, ενώ ο μαθητής περιμένει) ή να κάνει μια πρόταση, ένα 
εκπαιδευτικό σχόλιο κλπ. 

 
Εκπαιδευτικά, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος διαφορών ανάμεσα στη σύγχρονη και την 

ασύγχρονη διδακτική προσέγγιση. Τα πλεονεκτήματα της ασύγχρονης ηλεκτρονικής 
μάθησης περιλαμβάνουν παράγοντες όπως το κόστος, την άνεση των μαθητών να δουλεύουν 
τις ώρες που μπορούν (πολύ σημαντικό ιδίως για τους ενήλικες που εργάζονται) και επίσης 
ένα στοιχείο αυτοσχεδιασμού και ενεργής ανάμειξης του μαθητή στην αναζήτηση και 
πρόσβαση στις πληροφορίες στο διαδίκτυο. Στα μειονεκτήματα της ασύγχρονης μάθησης, 
πρέπει να αναφερθεί ότι απαιτεί πολλά από τους μαθητές (ιδίως τους νεαρότερους σε 
ηλικία). Ο μαθητής είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα βαθμό αυτοπειθαρχίας ώστε με 
συνέπεια να χρησιμοποιεί  τον ελεύθερο χρόνο του για να μελετά από το διαδίκτυο, χωρίς 
άμεση ενθάρρυνση. Πρέπει να θυμηθούμε ότι το ασύγχρονο «ηλεκτρονικό» μάθημα μπορεί 
να αναβληθεί, κάτι που μπορεί να συμβαίνει πολύ συχνά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
κατά τα οποία ο μαθητής ξεχνάει τα περισσότερα από αυτά που έχει διδαχθεί στο 
προηγούμενο «ηλεκτρονικό» μάθημα. Επιπρόσθετα, απαιτείται μεγάλη θέληση και 
δέσμευση για μάθηση από τη πλευρά του μαθητή για να ελέγχει στο διαδίκτυο τις 
απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει θέσει στον (ασύγχρονα διαθέσιμο) εξ αποστάσεως 
εκπαιδευτικό. Η εκπαιδευτική παγίδα της ασύγχρονης μεθόδου είναι ότι, κυριολεκτικά, 
καθώς ο μαθητής περιμένει για την απάντηση, υπάρχει περίπτωση να ξεχάσει ποια ήταν η 
ερώτηση! Ο μαθητής μπορεί να χάσει το ενδιαφέρον του για την ερώτηση στον χρόνο που 
περιμένει για την απάντηση, και να μην «μπει» στο σύστημα για να ελέγξει αν ήρθε η 
απάντηση στο ερώτημά του μέχρι το επόμενο τηλεμάθημα. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο 
μαθητής δεν διέθεσε στον εαυτό του το χρόνο για να αφομοιώσει το προηγούμενο μάθημα 
(να ελευθερωθεί από κάθε απορία). Αυτή η κατάσταση μπορεί γρήγορα να χειροτερεύσει 
στην κατάσταση της (παραδοσιακής) εκπαιδευτικής απάθειας ανάμεσα στους μαθητές (π.χ. 
επιφανειακή κατανόηση, απουσία ερωτήσεων, ελάχιστη κινητοποίηση για μάθηση κλπ). 
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Θα μπορούσε κάποιος (πολύ σωστά) να πει ότι το παραπάνω παράδειγμα δεν απέχει πολύ 
από αυτό που συμβαίνει στην παραδοσιακή διδασκαλία, όπου ο εκπαιδευτικός παίρνει τα 
γραπτά των μαθητών σπίτι του για να τα διορθώσει και τα επιστρέφει την επομένη, ή ίσως 
και αργότερα. Όταν οι μαθητές πάρουν τα διορθωμένα γραπτά τους, είναι πιθανόν ότι το 
μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το τελικό αποτέλεσμα77 (το βαθμό). Στη πραγματικότητα, 
παρόλο που στην παραδοσιακή διδασκαλία (σε μεγάλες τάξεις) οι πρακτικές της ασύγχρονης 
αξιολόγησης της προόδου των μαθητών είναι ρουτίνα, στην ασύγχρονη ηλεκτρονική 
μάθηση, το παιχνίδι γίνεται δυσκολότερο: δεν επιτρέπονται ακόμη και «σύγχρονες» 
διακοπές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (ή κατά τη διάρκεια πειραματικής 
εργαστηριακής εξάσκησης) για τη διατύπωση άμεσων ερωτήσεων στον εκπαιδευτικό. 

 

Είναι φανερό ότι η ασύγχρονη μάθηση ταιριάζει καλύτερα σε ώριμους μαθητές με ισχυρή 
θέληση για μάθηση. Για τους νεότερους μαθητές αυτή η μέθοδος μάθησης είναι καλύτερη 
μετά τις σχολικές ώρες, ώστε να δίνεται ευκαιρία στους καλύτερους (ή στους πιο 
περίεργους) από αυτούς να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους με ένα εκπαιδευτικά 
παραγωγικό τρόπο. 
 

4.9  Ηλεκτρονική μάθηση: Αναμειγνύοντας τη σύγχρονη με την 
ασύγχρονη, και πρακτικές ρέοντων μαθημάτων 

Στην πράξη, κάποιοι έμπειροι δάσκαλοι μπορεί να προτιμούν να αναμειγνύουν ποικίλες 
τεχνικές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους, οι οποίες καθορίζονται από τις κάθε φορά 
συνθήκες, και κάθε τεχνική διαρκεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όπως ήδη 
αναφέρθηκε, το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδικτύο, 
και η ενεργή συμμετοχή του μαθητή σε αυτή τη διαδικασία είναι πολύτιμα εκπαιδευτικά 
εργαλεία και ταιριάζουν καλά με την εποικοδομιστική προσέγγιση για τη μάθηση. Για να 
μπορέσουν να εκμεταλλευτούν  αυτά τα πλεονεκτήματα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
ζητήσουν από τους μαθητές να ενεργήσουν μόνοι τους για ένα (προκαθορισμένο) 
προσδιορισμένο χρόνο για να ψάξουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Ο εκπαιδευτικός 
είναι εκεί δίνοντας κουράγιο. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πάρει τη μορφή ενός 
«διαγωνισμού» ανάμεσα στις ομάδες μαθητών: Όλες οι ομάδες ψάχνουν για την ίδια 
πληροφορία, η καθεμιά με το δικό της τρόπο και ενώ μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από 
μια πηγές στις οποίες μπορούν να αναζητήσουν τη συγκεκριμένη πληροφορία. 

Εναλλακτικά, ο δάσκαλος μπορεί να αναθέσει σε διάφορες ομάδες διαφορετικές (αλλά 
συσχετιζόμενες) εργασίες, με την κάθε ομάδα να ψάχνει μια διαφορετική πλευρά του 
αντικειμένου ή της ενότητας που μελετάται.  

Μετά το τέλος της δραστηριότητας, θεωρείται πολύ σημαντικό τα αποτελέσματα της 
κάθε ομάδας να παρουσιαστούν στους υπόλοιπους μαθητές. Έτσι καλύπτεται το σύνολο της 
υπό μελέτη ενότητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο δάσκαλος επιβλέπει, καθοδηγεί 
και παρεμβαίνει διδακτικά.  

 
Όλες αυτές οι προσεγγίσεις είναι έγκυρες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

διαφορετικές εκπαιδευτικές περιστάσεις, προσαρμοζόμενες κάθε φορά στην φύση του 
συγκεκριμένου διδασκόμενου (ή διερευνώμενου) μαθήματος. Αυτοί οι μέθοδοι ταιριάζουν 
σε διδασκαλία που χρησιμοποιεί τα μέσα ροής, και το διαδίκτυο. Αυτό είναι εν δυνάμει η 
πιο πλούσια πηγή πληροφορίας, και αναμένεται να αξιοποιηθεί διδακτικά μετά από 
προσεκτική εκπαιδευτική έρευνα. Ένας από τους σκοπούς της σύμπραξης του estream είναι 
η διενέργεια της πρώτης ενεργής έρευνας στο πεδίο.   

                                                 
77 Ioannidis G. S. and Garyfallidou D. M., Education using information and communication technology (ICT), 
and ICT education: categories methods and trends. In: Auer M. and Auer U. (Eds.) Proc. ICL2001 workshop: 
“Interactive Computer aided Learning, Experiences and visions”, Kassel University Press, (2001), ISBN 3-
933146-67-4 
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4.10 Συνδυαστική μάθησης (blended learning) 
Τι εννοούμε όταν λέμε συνδυαστική μάθηση; Στη πραγματικότητα, ο όρος συχνά 

σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Η έννοια της ανάμειξης 
(blending) προέκυψε από τις αποτυχίες και τις επιτυχίες της ηλεκτρονικής μάθησης. Παρόλο 
που κάποια διδασκαλία είναι κατάλληλη για online διεξαγωγή, υπάρχουν ακόμη πολλά είδη 
πλαισίου στα οποία φαίνεται ότι η μάθηση υπηρετείται καλύτερα από κάποιο συνδυασμό 
διδασκαλίας στην τάξη, εκπαίδευσης βασισμένης στο διαδίκτυο, synchronous on line 
delivery (σύγχρονης συνδεδεμένης παράδοσης), ή χρήσης άλλων ηλεκτρονικών πηγών 
(Douglis78, 2005). 

Το ερώτημα «πώς συμπεριφέρονται οι μαθητές όταν τους προσφέρεται η ευκαιρία να 
επιλέξουν ανάμεσα στην ομαδική ή την ατομική μελέτη», έχει ερευνηθεί στο πλαίσιο ενός 
μαθήματος αγγλικής φιλολογίας (van Eiji, Pilot, & de Voogd79, 2005). Σε εκείνο το μάθημα, 
οι μαθητές δούλεψαν εντατικά χρησιμοποιώντας ένα εικονικό μαθησιακό περιβάλλον και 
παρακολουθώντας μαθήματα: ένα συνδυαστικό μαθησιακό περιβάλλον (blending learning 
environment). Οι μαθητές, είχαν την επιλογή να δουλέψουν τις ασκήσεις του μαθήματος σε 
μικρές ομάδες ή ατομικά. Οι μαθητές που προτίμησαν τη συνεργασία, ήταν κυρίως αυτοί 
που είχαν υψηλούς βαθμούς σε προηγούμενο μάθημα με παρόμοιο παιδαγωγικό σχεδιασμό. 
Κάτι αναμενόμενο, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η συνεργασία είχε σαν αποτέλεσμα 
σημαντικά υψηλότερους βαθμούς.  

Η συνδυαστική μάθηση είναι κατάλληλη για τη διεξαγωγή σύγχρονης ηλεκτρονικής 
μάθησης από το διαδίκτυο και ανάμεσα στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται και τα:  

• Κινητοποίηση - εστιάζει στην ενέργεια της ομάδας και ενθαρρύνει τους μαθητές να 
συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και να συνεχίσουν τη μελέτη τους  
• Εξ αποστάσεως παρουσία - βοηθά να δημιουργηθεί ένα αίσθημα κοινότητας και 
συνοχής στη τάξη  
• Ανταπόκριση - η γρήγορη ανταπόκριση καλλιεργεί το κτίσιμο της συναίνεσης στις 
ομαδικές δραστηριότητες  
• Σταθερός ρυθμός - βοηθά τους μαθητές να παρακολουθούν και να είναι ενήμεροι για 
το πρόγραμμα (Mason80, 200) 
Πώς καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο σωστός συνδυασμός των διδακτικών μεθόδων και των 

μεθόδων διενέργειας του μαθήματος σε μια δεδομένη κατάσταση; Τα στοιχεία που 
καθορίζουν την απόφαση για κάθε διδακτικό σχεδιασμό, θα πρέπει να εξεταστούν 
προσεκτικά και για τις συνδυαστικές μαθησιακές λύσεις. Το σχεδιάγραμμα παρακάτω 
προτείνει έναν αριθμό συστατικών που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κάποια από αυτά είναι η 
ανάλυση του ακροατηρίου, το περιεχόμενο του μαθήματος, οι μαθησιακοί στόχοι και τα 
αποτελέσματά τους, και το πλαίσιο της διδακτικής κατάστασης (Σχήμα 4.2). Επιπλέον, όταν 
η αναφορά είναι για βασισμένη σε τεχνολογία διεξαγωγή της διδασκαλίας, είναι καλό να 
καθορίζονται, εφ’ όσον υπάρχουν, οι περιορισμοί στην τεχνική εφαρμογή τους. Για 
παράδειγμα, υπάρχει αρκετό εύρος δικτύου; Είναι το κλίμα του οργανισμού υποστηρικτικό 
στην τεχνολογικά βασισμένη μάθηση; 

 
Οδηγίες για επιτυχία 

                                                 
78 Douglis, F. (2005) Blended learning: Choosing the right blend. In B. Hoffman (Ed.), Encyclopedia of 

Educational Technology. Retrieved May 9, 2005, from http://coe.sdsu.edu/eet/Articles/start.htm 
79 Eiji, van J.P., Pilot, A., & Voogd, de P., Effects of Collaborative and Individual Learning in a Blended 

Learning Environment. Education & Information Technologies, 10(1-2), (2005), pp. 51-65. 
80 Mason, R.D., Synchronous Versus Asynchronous Distance Education. In  B. Hoffman (Ed.), Encyclopaedia 

of Educational Technology.( Retrieved November 29, 2000), from the World Wide Web:  
http://coe.sdsu.edu/eet/Admin/Biblio/index.htm  
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Κάθε μοναδική μαθησιακή 
κατάσταση, απαιτεί μια νέα 
προσέγγιση. Ωστόσο, οι οδηγίες 
παρακάτω μπορούν να 
βοηθήσουν τους σχεδιαστές να 
αποφασίσουν εάν αυτό που 
σκέπτονται, αντιπροσωπεύει μια 
πραγματικά συνδυαστική λύση. 

Εντελώς ολοκληρωμένος 
εκπαιδευτικός σχεδιασμός 
(Completely integrated 
instructional design) 

Μία συνδυαστική κατάσταση 
έχει αποτέλεσμα όταν όλα τα 
διδακτικά μέρη εξετάζονται 
ολιστικά. Αυτό που έχει 
λιγότερη επιτυχία, είναι για 
παράδειγμα μονάδες  
ηλεκτρονικής μάθησης απλά 
«δεμένες» στην υπάρχουσα 
εκπαίδευση του διδάσκοντα. 
Ένα σχέδιο για συνδυαστική 
διεξαγωγή διδασκαλίας, θα 
πρέπει να περιλαμβάνει την σε 
βάθος και πλάτος απαραίτητη 
ανάλυση, να  διαβεβαιώνει για  

 
Figure 4.2. Decision components 

for blended learning 

το συνυπολογισμό των συστατικών-κλειδιών για μια πετυχημένη διδασκαλία: 
αλληλεπίδραση, εκπαιδευτικούς στόχους συνυφασμένους με την  συγκεκριμένη διεξαγωγή 
της διδασκαλίας και ενεργή συμμετοχή του μαθητή. 

Η κάθε μέθοδος αποδίδει τα μέγιστα  
  Η κάθε μέθοδος θα πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με αυτά που μπορεί να αποδώσει 

καλύτερα (Zenger & Uehlein81, 2001. Για παράδειγμα, η δικτυακή εκπαίδευση μπορεί συχνά 
να παρέχει αποτελεσματικά στους μαθητές την περιγραφική γνώση των φαινομένων για 
κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, το περιεχόμενο και το επιθυμητό μαθησιακό 
αποτέλεσμα θα πρέπει να καθορίζουν εάν η εξάσκηση μιας τέτοιας δεξιότητας επιτυγχάνεται 
καλύτερα από τη δικτυακή σύνδεση, ή με διδασκαλία στην τάξη, ή σε ένα αυθεντικό πλαίσιο 
εφαρμογής. Θα πρέπει επίσης να εξετάζεται αν, σε μια δεδομένη κατάσταση, η διενέργεια 
της υποστήριξης και οι δικτυακές πηγές θα μπορούσαν να είναι πιο αποτελεσματικές ως 
συνδυαστική μάθηση, παρά σαν ένας άλλος τύπος διδασκαλίας. 

Ευλυγισία και Ποικιλία 
  Η επιλογή για το εάν θα προσφερθούν εναλλακτικές επιλογές για την ίδια διδασκαλία ή 

συνδυασμός μεθόδων διεξαγωγής θα εξαρτηθεί από έναν αριθμό παραγόντων. Οι μαθητές 
μπορεί συχνά να ωφεληθούν από πολλαπλές μεθόδους διεξαγωγής μιας διδασκαλίας που 
αποσκοπούν στον ίδιο μαθησιακό στόχο. Τα εμπόδια προς την πρόσβαση εξαλείφονται και 
οι μαθητές έχουν περισσότερες επιλογές στον τρόπο που μαθαίνουν. 

 

Επεκτείνοντας τη συνδυαστική μαθησιακή εμπειρία 

                                                 
81 Zenger, J., & Uehlein, C., Why Blended will Win, Training & Development, 55 (8), (2001), pp. 54-60. 
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Η συνδυαστική μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία και όχι ένα «γεγονός μάθησης». 
Παρέχοντας συνδυαστικές λύσεις υπάρχει ευκαμψία όχι μόνο στις πολλαπλές μεθόδους  
διεξαγωγής, αλλά και στη μάθηση που επιτελείται με τον καιρό. Για παράδειγμα, οι 
μαθησιακές δραστηριότητες μπορούν να αρχίσουν με ενότητες βασισμένες στο διαδίκτυο 
που προσφέρουν την «προεργασία» που προηγείται ενός  διδακτικού συμβάντος στην τάξη. 
Οι ηλεκτρονικές κοινότητες συμμαθητών ή η ηλεκτρονική καθοδήγηση σε συνδυασμό με τη 
διαθεσιμότητα των δικτυακών πηγών μπορεί να διευρύνει τις προηγούμενες εμπειρίες που 
αποκτήθηκαν (στην τάξη, για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν. Η συνδυαστική μάθηση 
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες, και είναι ελκυστική για αυτούς που σχεδιάζουν, 
διεκπεραιώνουν και μαθαίνουν. Μένοντας καθηλωμένοι στα διδακτικά και μαθησιακά 
αποτελέσματα  όταν κάποιος βρεθεί στη διαδικασία του καθορισμού του «σωστού» 
μείγματος, είναι παράλληλα και κοντά στο κλειδί για την επιτυχία. 
 

4.11 Επίλογος 
Οι ΤΠΕ είναι σήμερα μέρος της πραγματικότητάς μας. Θα έπρεπε επίσης να ήταν μέρος της 
πραγματικότητας του σχολείου και της ζωής του μαθητή. Ο τρόπος που αυτό πρόκειται να 
συμβεί εξαρτάται από έναν αριθμό παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να βασιστούν στις υπάρχουσες υποδομές,  και να αξιοποιήσουν την 
προσωπική τους γνώση και τη δημιουργικότητά τους. Μια εποικοδομιστική άποψη της 
μάθησης και της διδασκαλίας φαίνεται ότι ταιριάζει καλύτερα με τις προσωπικές 
κατασκευές των εκπαιδευτικών για την καινούργια κουλτούρα των σχολικών τάξεων, καθώς 
και με τις προσωπικές κατασκευές των μαθητών για την επίτευξη μιας ανώτερης ποιότητας 
γνώσης. Η έρευνα δράσης είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και τη βελτίωση των νέων 
πρακτικών και της νέας μαθησιακής κουλτούρας. Η δημιουργία συμπαγούς λογισμικού το 
οποίο θα καλύπτει την κάθε λεπτομέρεια του μαθήματος σε κάθε σχολικό περιβάλλον 
φαίνεται ότι δεν είναι δυνατή. Νέα τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
εύκολα μέσα στην αίθουσα και κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές που θα επιλέγονται από 
τον εκπαιδευτικό, εμφανίζονται ως βιώσιμες λύσεις. Τα νέα εκπαιδευτικά μέσα δεν είναι 
πάντα ούτε εύκολο να χρησιμοποιηθούν, ούτε χρήσιμα και επωφελή. Ο εκπαιδευτικός 
πρώτα να ερευνήσει και μετά να καθορίσει τα κατάλληλα μονοπάτια, ώστε μπορέσει τελικά 
να οδηγήσει τους μαθητές του. Δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθούν νέα μέσα 
υπολογιστών στην τάξη, εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει αναπτύξει μια εξοικείωση και μια 
επίγνωση των συνεπειών της χρήσης τους, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του μαθήματος 
και στο περιβάλλον της τάξης. 
 

Ωστόσο αυτό, φαίνεται να είναι το πιο λογικό σχέδιο δράσης που πρέπει να εφαρμοστεί 
στην εκπαίδευση στο άμεσο μέλλον. Από τις υλοποιήσεις των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τα 
μέσα ροής φαίνεται να έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Φαίνεται να είναι η πιο γνώριμη εφαρμογή 
των ΤΠΕ στους εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα είναι η πιο απλή μορφή που μπορεί να 
αναμειχθεί στη συνήθη διδακτική πρακτική, όπως  αυτή χρησιμοποιείται σήμερα. Πάντοτε 
θέλαμε η μάθηση να είναι διασκέδαση και ειδικά η συνδυαστική μάθηση με τη χρήση των 
μέσων ροής θα είναι πράγματι διασκέδαση: διασκέδαση τόσο για τους μαθητές, όσο και για 
τους εκπαιδευτικούς 
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5  Διδακτικές προσεγγίσεις: ευκαιρίες και 
προβληματισμοί 
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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

χρησιμοποιούν τα streaming media (μέσα ροής) και αναφέρονται τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθούνται όταν σχεδιάζονται δραστηριότητες με streaming media. Αναφέρονται ακόμα 
τα εκπαιδευτικά – παιδαγωγικά πλεονεκτήματα της χρήσης των streaming media, αλλά και 
τα πιθανά μειονεκτήματα, καθώς και κάποια προβλήματα που θα αντιμετωπίσει όποιος 
αποφασίσει να χρησιμοποιήσει δραστηριότητες με streaming media στην τάξη του.  

 

Η Joan Solomon (1992) αναφέρει82: Η διδασκαλία και η έρευνα δεν συμβάδισαν ποτέ 
αρμονικά. Οι ερευνητές ανησυχούν και αναρωτιόνται γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν υιοθετούν 
άμεσα τα ερευνητικά αποτελέσματα, ενώ οι εκπαιδευτικοί παραμένουν σιωπηλοί. Το 
αδιέξοδο αυτό οφείλεται πιθανότατα στους εξής 4 παραμέτρους.  

-  Επαγγελματική δυσπιστία, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές.  
-  Έλλειψη επικοινωνίας (εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού/ ερευνητή)  
-  Αβεβαιότητα για τη σύνδεση ανάμεσα στη διδασκαλία και τη μάθηση με τα 

ερευνητικά μοντέλα και 
-  Η διαφορετική γνώση για τη μάθηση που οι εκπαιδευτική και οι ερευνητές έχουν.  
 

Με πολύ απλά λόγια, αν θέλουμε οι εκπαιδευτικοί να δεχτούν τα ερευνητικά 
αποτελέσματα και να υιοθετήσουν τις νέες διδακτικές μεθόδους πρέπει να είμαστε 
ειλικρινείς μαζί τους. Όταν παρουσιάζουμε τα οφέλη που οι μαθητές θα αποκομίσουν από 
μια συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας θα πρέπει ταυτόχρονα να παρουσιάζουμε τις 
δυσκολίες που οι δάσκαλοι  θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν.  

 
5.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στη χρήση των streaming media 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
Οι τεχνολογίες κινούμενης εικόνας άρχισαν να χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία εδώ και περίπου έναν αιώνα: ταινίες, τηλεόραση, βιντεοταινίες, videodisks, 
digital desktop video, CD-ROMs, πολυμέσα, interactive TV (αλληλεπιδραστική τηλεόραση), 
και μέσα βασισμένα στο διαδίκτιο (web-based media), όλα βρήκαν κάποια (περιορισμένη, 
αλλά διαρκώς αυξανόμενη) χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Στο τέλος της δεκαετίας του 80 ξεκινάει η σταδιακή εισαγωγή κάποιας μορφής  
“interactivity” (αλληλεπίδρασης) στην διδασκαλία και μάθηση με την χρήση media 
(πολυμέσων). Αυτό ξεκίνησε με την εισαγωγή των βιντεοταινιών, των videodisks, digital 
desktop video, DVI, CD-i, και έφτασε στο απόγειό του με την χρήση εξειδικευμένου 
εκπαιδευτικού λογισμικού με ενσωματωμένα multimedia (πολυμέσα). Στα περισσότερα από 
αυτά ο χρήστης μπορεί να ασκήσει πολύ περιορισμένο  έλεγχο στο προβαλλόμενο video, 

                                                 
82 Solomon J., Getting to know about energy - in school and society, The Falmer press (1992), ISBN 0 75070 
018 1,  pp. 116  
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όπως για παράδειγμα να σταματήσει την προβολή ή να το γυρίσει γρήγορα προς τα εμπρός, 
ή προς τα πίσω (pause, rewind, or forward), όμως, ακόμα και αυτός ο ελάχιστος έλεγχος 
είναι σημαντικός για τον χρήστη. Με την εμφάνιση των DVI και των CD-i, “real 
interactivity” (πραγματική αλληλεπιδραστικοτητα)  του βίντεο με τον χρήστη έγινε εφικτή. 
Τώρα ο χρήστης μπορεί με ένα click (πάτημα του πλήκτρου του ποντικιού) να επιλέξει κάτι, 
να μετακινήσει αντικείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη, να περάσει μέσα από πόρτες σε 
άλλα περιβάλλοντα κ.λ.π.  Αυτό οδήγησε (μέσα από τη διαδικασία της φυσικής επιλογής) 
στα σύγχρονα παιχνίδια των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι πολύ ρεαλιστικά αλλά, οι 
περισσότεροι θα συμφωνήσουν ότι, ελάχιστα από αυτά τα παιχνίδια έχουν οποιαδήποτε 
εκπαιδευτική αξία. Οι δυνατότητες και η τεχνολογία είναι εκεί, διαθέσιμες για την 
δημιουργία πραγματικού εκπαιδευτικού λογισμικού το οποίο θα χρησιμοποιεί τις virtual 
reality techniques (τεχνικές εικονικής πραγματικότητας) ή ακόμα και total-immersion VR 
techniques (τεχνικές πλήρους εμβίθυσης στην εικονική πραγματικότητα). Αυτό που λείπει 
σε διεθνές επίπεδο είναι η σωστή (και σταθερή) χρηματοδότηση, καθώς και η θέληση για να 
πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος, με τη δημιουργία μεγάλων ομάδων εργασίας, από 
ειδικευμένους ερευνητές. Αυτές οι ομάδες πρέπει να αποτελούνται από ειδικούς στο υλικό 
και το λογισμικό (hardware experts, analyst/programmers) ερευνητές από το χώρο της 
διδασκαλίας με γνώση υπολογιστών και από εκπαιδευτικούς. 

Οι κινούμενες εικόνες είναι κάτι απλούστερο: μπορεί να έχουν (ίσως) κάποια διδακτική 
αξία, ανάλογα με το αν το περιεχόμενό τους είναι κατάλληλο και αν παρουσιάζεται σωστά. 
Αποκτούν επιπλέον εκπαιδευτική αν επιτρέπουν στον χρήστη άμεσο έλεγχο στο video που 
παρακολουθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει όχι μόνο το περιεχόμενο 
του μέσου, αλλά και το πότε θα το παρακολουθήσει ή και τον ρυθμό με τον οποίο θα το 
παρακολουθήσει. Μπορεί να επιλέξει τα τμήματα που θα παρακολουθήσει, μπορεί να το 
σταματήσει, να γυρίσει το βίντεο μπροστά ή πίσω γρήγορα όταν χρειάζεται, σαν να ήταν ένα 
κοινό video και ανεξάρτητα από την γεωγραφική τοποθεσία στην οποία λαμβάνει χώρα η 
εκπαιδευτική διαδικασία. Το βίντεο εξακολουθεί να είναι ένα μέσο παρουσίασης, αλλά αν ο 
χρήστης έχει τόσο μεγάλο έλεγχο στη ροή των δεδομένων, και αυτό τον ικανοποιεί αρκετά. 
Οι Thornhill, Assncio and Young83 (2002) αναφέρουν ότι «οι κινούμενες εικόνες 
προσθέτουν γνησιότητα και ρεαλισμό στο προς μάθηση περιεχόμενο, ζωντανεύοντάς το».  

 
5.2 Χρήση των streaming στην τάξη.  

Σε μια τάξη όπου μόνο μία οθόνη (ή μηχάνημα προβολής) είναι διαθέσιμη, ο έλεγχος της 
ροής των δεδομένων είναι συνήθως στα χέρια του δασκάλου. Όλοι παρακολουθούν το ίδιο 
βίντεο, τη στιγμή που ο δάσκαλος αποφασίζει να το προβάλλει. Αυτό το μοντέλο ελέγχου 
των δεδομένων μπορεί να αλλάξει όταν στην αίθουσα υπάρχουν περισσότερες από μια 
οθόνες (ή μηχανήματα προβολής). Στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές μπορούν να 
μοιραστούν σε ομάδες, και να εκτελέσουν κάποια εργασία που ο δάσκαλος θα τους 
αναθέσει. Το ιδανικό είναι ο κάθε μαθητής να χρησιμοποιεί την δική του οθόνη (κάποιας 
μορφής ηλεκτρονικό υπολογιστή), αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος στη ροή των δεδομένων 
περνάει στα χέρια του μαθητή, ακόμα και όταν η διδασκαλία είναι ομαδική. Στο μέλλον 
μερικά από τα ήδη υπάρχοντα φορητά αυτόνομα μηχανήματα media playing  
(αναπαραγωγής μέσων) θα εμφανιστούν στα σχολεία, αφού είναι βέβαιο ότι θα βελτιωθούν 
τεχνικά (ή ίσως και να ενσωματωθούν στα κινητά τηλέφωνα). Αν οι τιμές πέσουν, 
εκπαιδευτικές εφαρμογές και διδασκαλίες που θα χρησιμοποιούν έναν προσωπικό media-
player (μηχάνημα αναπαραγωγής μέσων) ανά μαθητή θα θεωρούνται συνηθισμένα.  

Παρόλα τα πλεονεκτήματα του αλλελεπιδραστικού περιβάλλοντος με χρήση βίντεο (και 
πολυμέσων), η εξάπλωση των μέσων ήταν πάντα περιορισμένη εξ αιτίας αφ ενός του 

                                                 
83 Thornhill S., Asensio M., & Young C., (eds.) Video Streaming, a guide for educational development, “Click 
and go video” project, www.ClickandGoVideo.ac.uk, ISBN 0 9543804-0-1, pp. 10 
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κόστους παραγωγής των μέσων, που παραμένει υψηλό (παρόλη την πρόοδο της 
τεχνολογίας) και αφ εταίρου εξαιτίας προβλημάτων στη διανομή. Ο δεύτερος παράγοντας 
είναι ίσως και ο πιο σημαντικός. Σε αυτό το σημείο φαίνεται η αξία του internet 
(διαδικτύου). Από την μία μεριά υπάρχει η ανάγκη για συχνή ενημέρωση των βιβλιοθηκών 
με βίντεο, η διανομή των οποίων, είναι μια διαδικασία που κοστίζει σε χρόνο και 
προσπάθεια και τελικά σε χρήματα. Από την άλλη το συνεχώς αυξανόμενο bandwidth 
(εύρος ζώνης), το οποίο αρχίζει πλέον να διατίθεται ακόμα και στα μικρά Ευρωπαϊκά χωριά, 
εμφανίζεται ως η ευκαιρία που θα λύσει αυτό το πρόβλημα (κόστος διανομής), ενώ 
ταυτόχρονα υπόσχεται πολλά για την εκπαίδευση. Το κόστος παραγωγής των μέσων μπορεί 
να παραμείνει υψηλό, αλλά θα μπορεί να διανεμηθεί σε μεγαλύτερη αγορά, (τουλάχιστον 
θεωρητικά) κατεβάζοντας το κόστος ανά προβολή σε ένα πολύ μικρότερο νούμερο.  

 
Με το internet (διαδίκτυο) δεν γίνεται μόνο η διανομή του περιεχομένου ευκολότερη, 

προστίθεται μία άλλη δυνατότητα στη χρήση των βίντεο στην τάξη, αυτό που η Thornhill, 
Asensio, and Young84 (2002) ονόμασαν “integration” (ενσωμάτωση). Η ιδέα είναι ότι οι 
μαθητές (οποιασδήποτε ηλικίας) μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μεμονωμένο βίντεο, ή 
εναλλακτικά αυτό μπορεί να είναι συνδεδεμένο με άλλο υλικό όπως διαφάνειες, κείμενο, 
discussion groups (ομάδες συζητήσεων), αναφορές, quizzes (ερωτηματολόγια γνώσεων) 
κ.λ.π που συνδέονται γνωστικά (διδακτικά και εννοιολογικά) με το αντικείμενο του βίντεο. 
Το streaming video (βίντεο ροής) μαζί με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί ένα 
“Virtual Learning Environment” δηλαδή ένα «εικονικό ή υπερβατικό περιβάλλον 
μάθησης». Αυτή η διασύνδεση του ψηφιακού βίντεο με άλλα μέσα επεκτείνει τις πιθανές 
χρήσεις του μέσου.  

 
Στην πράξη, όταν το βίντεο είναι ένα απλό βίντεο clip για παράδειγμα μικρότερο του ενός 

λεπτού, μετά την  προβολή ο χρήστης μπορεί έχει μια σειρά από επιλογές. Αυτή η μορφή 
αλληλεπίδρασής μετατρέπει το clip σε ένα μέσο πραγματικά αλληλεπιδραστικό.  

 

Η χρήση μέσων (δηλαδή ψηφιακών βίντεο κ.α.) από το internet (διαδίκτυο) καθώς και η 
χρήση των steaming technologies (τεχνολογιών ροής γενικότερα) δεν πρέπει να θεωρείται 
ως μια μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης που απαιτεί λιγότερο χρόνο και κόπο και γίνεται 
ακόμα πιο απαιτητική σε χρόνο στην εισαγωγική φάση.  Τόσο ο διδάσκων όσο και οι 
μαθητές χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν στον νέο τρόπο διδασκαλίας και να 
ανακαλύψουν τρόπους για να δουλέψουν με αυτή.  

 

Ο δάσκαλος θα πρέπει να αναζητήσει το βίντεο ή το μέσο που χρειάζεται σε μία ή 
περισσότερες βιβλιοθήκες και να το δει για να αποφασίσει αν το συγκεκριμένο βίντεο ή ένα 
τμήμα από αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη τάξη. Μπορεί να αποφασίσει 
ότι στο επόμενο μάθημα θα προβάλλει ένα τμήμα από κάποιο βίντεο (ή μέσο) για 
παράδειγμα το τμήμα από το 10ο μέχρι το 15ο λεπτό και άλλα 3 λεπτά από κάποιο άλλο 
βίντεο ή μέσο. Το μέσο μπορεί να έχει (ή να μην έχει) συνοδευτικό υλικό, και το όποιο 
συνοδευτικό υλικό αυτό μπορεί να ταιριάζει ή να μην ταιριάζει στον εκπαιδευτικό στόχο του 
συγκεκριμένου δασκάλου. Σε κάθε περίπτωση, ο δάσκαλος είναι αυτός που έχει την ευθύνη 
τόσο για το περιεχόμενο που θα προβληθεί όσο και για τον τρόπο που αυτό θα παρουσιαστεί 
στην τάξη του. Πάντα η προετοιμασία του μαθήματος είναι δική του. Πρέπει να δει το μέσο 
προσεκτικά και με κριτικό πνεύμα, να αποφασίσει ποια τμήματα δεν σχετίζονται με το προς 
διδασκαλία αντικείμενο και ποια είναι χρήσιμα, και βέβαια θα χρειαστεί να ετοιμάσει 
σημειώσεις και φύλλα εργασίας για την τάξη του. 

 

                                                 
84 Ibid., pp. 6, 10, and 13 
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Εκτός από τον χρόνο που θα δαπανήσει ο δάσκαλος, οι μαθητές θα χρειαστούν χρόνο για 
να εξοικειωθούν με τον νέο τρόπο μάθησης. Παράλληλα υπάρχουν πιθανά προβλήματα 
προγραμματισμού του χρόνου85. Αν οι μαθητές δεν έχουν broadband internet (ευρυζονική 
πρόσβαση στο δίκτυο) από το σπίτι τους, θα χρειαστεί να μείνουν παραπάνω ώρες στο 
εργαστήριο του σχολείου, για να παρακολουθήσουν το επιλεγμένο υλικό, και να τελειώσουν 
την εργασία τους που τους έχει ανατεθεί (π.χ. να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας, να 
ετοιμάσουν μια παρουσίαση κ.α.). 

 
5.3 Κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων με χρήση μέσων: χρήση των 

ήδη διαθέσιμων και δημιουργία νέων (διαδικασία «φτιάξε το μόνος 
σου»)  

 
Είναι προφανές ότι τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκπαιδευτικά μπορεί να 

είναι:  
I. Ήδη υπάρχοντα μέσα, δηλαδή μέσα που έχει δημιουργήσει κάποιος εξωτερικός 
παροχέας, ή 
II. μέσα που δημιουργούνται μέσα στο σχολικό περιβάλλον (δηλαδή από τους 
δασκάλους ή τους μαθητές) 

 
Για τους ασχολούμενους με την εκπαίδευση είναι προφανές ότι παρόλο που η δεύτερη 

κατηγορία μέσων (σχολική παραγωγή) προσφέρει αμεσότητα και κινεί το ενδιαφέρον των 
μαθητών, μόνο η πρώτη κατηγορία μπορεί να έχει πραγματικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 
Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην καλύτερη ποιότητα εικόνας που αυτά τα βίντεο έχουν (η θα 
πρέπει να έχουν), αλλά και από ότι ένας μεμονωμένος εκπαιδευτικός (ή μία τάξη) μπορεί να 
δημιουργήσει συγκεκριμένα και περιορισμένα σε αριθμό μέσα εξαιτίας της έλλειψης 
χρόνου. Επιπλέον η δημιουργία ενός video με ικανοποιητική ποιότητα τόσο ήχου και 
εικόνας όσο και περιεχομένου, (όπως θα εξηγηθεί) δεν είναι μια τόσο εύκολη διαδικασία 
όσο κατ’ αρχήν φαίνεται. Επισημάνουμε ότι μικρά βίντεο clips δημιουργούνται πολύ 
ευκολότερα.  

 
Σε σχέση με την χρήση των μέσων  στην εκπαίδευση, οι δραστηριότητες μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
I. Ήδη υπάρχοντα μέσα 

 

i.  Streaming short video clips (Ροή μικρών βίντεο clips) 
ii.  Streaming longer videos: explanatory documentaries, tutorials (Ροή 

μεγαλύτερων videos: διευκρινιστικά, εκθέσεις γεγονότων, μαθήματα) 
iii. Αναζήτηση και εύρεση εκπαιδευτικά χρήσιμων streaming medium (μέσων ροής) 
iv. Consulting an online library of educational learning resources (Επιλέγοντας μέσα 

από μία διαδικτυακή βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών μέσων) 
 

II. Μέσα που δημιουργήθηκαν μέσα στο σχολικό περιβάλλον (από τους δασκάλους ή 
τους μαθητές) 

 

i. Μαγνητοσκόπηση ενός εκπαιδευτικού γεγονότος και παραγωγή από αυτό ένα  
streaming medium (μέσο ροής) 

                                                 
85 Antonopoulos S. G., Garyfallidou D. M., Ioannidis G. S, Sianoudis J. A., Sotiropoulos D. J., Tsiokanos A. 
C., Innovative ways of combining teaching ICT with teaching science: video taking and editing by students and 
teachers, In HSci2005 – 2nd International Conference Hands-on Science: Science in a changing Education, 
(2005), ISBN 960-88712-1-2, pp. 63-69. 
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ii. Μαγνητοσκόπηση ενός γεγονός που συμβαίνει εκτός σχολείου και παραγωγή 
από αυτό ενός streaming medium (μέσο ροής)  

iii. Παραγωγή video clips (βίντεο κλιπς) μικρής διαρκείας (το σενάριο που 
μαγνητοσκοπείται έχει επινοηθεί από τους δημιουργούς του -οι οποίοι 
πιθανότατα παίζουν μέσα στο βίντεο- με τον αποκλειστικό σκοπό να γίνει η 
μαγνητοσκόπηση). 

iv. Δημιουργία μικρότερων video clips (βίντεο-κλιπ) επιλέγοντας τμήματα από 
μεγαλύτερα βίντεο (διαδικασία video editing).  

v. Παραγωγή μεγάλων εκπαιδευτικών stream (ροών) 
vi. Προσθήκη μέσων σε μία “νirtual library” (εικονική βιβλιοθήκη) δωρεάν 

διανομής και χρήσης: Χρήστες, δάσκαλοι και μαθητές, μοιράζονται βίντεο και 
μέσα που δημιούργησαν οι ίδιοι.  

 
Η έμφαση στη δεύτερη κατηγορία (της προαναφερθείσας κατηγοριοποίησης) είναι στην 

μαγνητοσκόπηση και παραγωγή. Για τον χρήστη που βλέπει το μέσο, (σε μια  εκπαιδευτική 
δραστηριότητα) η βασική σκέψη είναι αν το συγκεκριμένο μέσο είναι διαθέσιμο ή όχι. Για 
αυτόν υπάρχει μικρή διαφορά ανάμεσα σε ένα βίντεο που έχουν κατασκευάσει 
επαγγελματίες ή ημι-επαγγελματίες, και σε ένα “shareware” (ελεύθερης διάθεσης) σχολικό 
βίντεο, (π.χ κατασκευή ενός άλλου σχολείου) που έχει κατασκευαστεί σε χρόνο 
προγενέστερο της δραστηριότητας  I.iii ή I.iv. Τα σχολικά video (παραγωγή του ίδιου ή 
κάποιου άλλου σχολείου) έχουν παραχθεί σε χρόνο προγενέστερο, και έχουν προστεθεί στην 
βιβλιοθήκη (δραστηριότητα II.vi) στην οποία το βίντεο χρησιμοποιείται σαν “shareware” 
(κοινής χρήσης) ή “freeware” (ελεύθερης διάθεσης). Ο τελικός χρήστης ίσως καταλάβει την 
διαφορά στην ποιότητα του film (θεωρούμε ότι τα επαγγελματικά βίντεο έχουν καλύτερη 
ποιότητα) και στο κόστος (οι σχολικές παραγωγές υποθέτουμε ότι είναι διαθέσιμες δωρεάν) 
αλλά για αυτόν το κύριο ερώτημα είναι αν το βίντεο είναι αρκετά καλό για το σκοπό που το 
θέλει και αδιαφορεί πλήρως για το αν το βίντεο δημιουργήθηκε από το διπλανό σχολείο ή 
από έναν επαγγελματία κινηματογραφιστή. Το μόνο που θέλει είναι να μπορεί να το 
χρησιμοποιήσει.  

 
5.4 Streaming already existing short video clips (ροή ήδη υπάρχοντος video 

clip) 
(αυτό αναφέρεται στην κατηγορία I.i  της παραγράφου 5.3) 

Η εκπαιδευτική διαφορά ανάμεσα στην ροή ενός video clip και ενός μεγαλύτερου  βίντεο 
βρίσκεται στον αρχικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Είναι προφανές ότι ένα μικρό video clip δεν 
περιέχει κάποιο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, ακριβώς γιατί είναι μικρό. Ο δάσκαλος πρέπει να 
σχεδιάσει τη διδασκαλία, και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυτός θα αποφασίσει ποια χρονική 
στιγμή κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα χρησιμοποιήσει το clip. Τα clips μπορούν 
εύκολα να ενσωματωθούν στη διδασκαλία. Πρακτικά μπορούν να αντικαταστήσουν μια 
σταθερή εικόνα. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιούνται για να τονίσουν ένα συγκεκριμένο 
σημείο της διδασκαλίας.  
 
5.5 Streaming already existing longer videos (χρήση ήδη υπαρχόντων 

μεγάλων βίντεο)  
(Αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία I. ii  της παραγράφου 5.3) 

Η εκπαιδευτική διαφορά ανάμεσα στην streaming μετάδοση  ενός μεγάλου βίντεο και ενός 
μικρού video-clip είναι ο ενσωματωμένος εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Οποιοδήποτε βίντεο 
με διάρκεια μεγαλύτερη από 10-20 δευτερόλεπτα που μπορεί να φτάνει τα πολλά λεπτά 
χρόνου προβολής, απλά πρέπει να έχει ενσωματωμένο κάποιο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, 
διαφορετικά είναι εκπαιδευτικά άχρηστο, και αποτελεί χάσιμο χρόνου για τους μαθητές. Ένα 
μη εκπαιδευτικό video αποτελεί ίσως το ακατέργαστο υλικό από το οποίο μπορεί πιθανόν να 
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προκύψει κάποιο χρήσιμο video clip (αποτελεί την δραστηριότητα I.iv, στην παραπάνω 
κατηγοριοποίηση και θα αναφερθεί αναλυτικά πιο κάτω). Στην αρχική του όμως μορφή δεν 
αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι βίντεο (και μέσα) που αποτελούν 
καλυμμένες διαφημίσεις, ή περιέχουν προκαταλήψεις και μεροληπτικές αναφορές (που είναι 
προφανώς επιστημονικά λάθος αφού προέρχονται από ομάδες πίεσης οποιασδήποτε μορφής) 
πρέπει να στέλνονται στα σκουπίδια χωρίς δεύτερη σκέψη.  
 

Το τελευταίο αυτό επιχείρημα μας φέρνει μπροστά στο ερώτημα: τι αποτελεί εκπαιδευτικό 
υλικό και τι όχι. Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνει ο δάσκαλος. Αυτός κρίνει την 
καταλληλότητα του υλικού. Κάποια καθοδήγηση για το τι υπάρχει διαθέσιμο θα ήταν 
ιδιαίτερα χρήσιμη, αλλά δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Η καθοδήγηση δεν πρέπει να 
περιορίζεται στο αν οι μαθητές θα κερδίσουν κάτι παρακολουθώντας το συγκεκριμένο 
streaming video, (μέσο ροής). Το πραγματικά δύσκολο ερώτημα που αφορά την 
καταλληλότητα ενός βίντεο είναι ο υπολογισμός του χρόνου που θα δαπανήσουν οι μαθητές 
για την παρακολούθησή του. Αν ο δάσκαλος κρίνει ότι η «εκπαιδευτική πυκνότητα» του 
μέσου είναι πολύ χαμηλή (π.χ. χρειάζεται πολύς χρόνος για πολύ μικρό όφελος) το βίντεο 
μπορεί να αποσταλεί στον κάδο ανακύκλωσης ως ακατάλληλο.  
Να τονίσουμε εδώ ότι είναι δυνατόν οι μαθητές αντί να κερδίσουν κάτι, να χάσουν 
βλέποντας ένα βίντεο, όπως για παράδειγμα βίντεο που προέρχονται από ομάδες πίεσης, τα 
οποία περιέχουν μη επιστημονικά σωστή πληροφορία, που στην πραγματικότητα είναι 
καλυμμένη προπαγάνδα. Μια ακόμα πιο επικίνδυνη κατηγορία τέτοιων ψευτο-
εκπαιδευτικών μέσων είναι αυτή που μαζί με την επιστημονικά σωστή άποψη παρουσιάζει 
και αυτή που προέρχεται από μια αμφίβολη πηγή (π.χ. θρησκευτικές οργανώσεις, αιρέσεις, 
κ.α.) και εμφανίζουν και τις δύο εκδοχές σαν εξίσου έγκυρες και αποδεκτές. Μια τέτοια 
μεροληπτική παρουσίαση μόνο σύγχυση μπορεί να προκαλέσει στους μαθητές.  Διακωμωδεί 
επίσης, την επιστημονική πρόοδο (που βασίζεται στο πείραμα και στην μαθηματική 
απόδειξη των επιχειρημάτων) και την υποβαθμίζει σε υπόθεση προσωπικής επιλογής (π.χ. 
διάλεξε τι θέλεις να πιστεύεις)  
 

Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό, ο δάσκαλος είναι αυτός που 
αποφασίζει την κατάλληλη στιγμή για να τη χρήση του. Οι Αγγελόπουλος, Γαρυφαλλίδου 
και Ιωαννίδης86 (2004) αναφέρουν τους εξής τρόπους χρήσης των streaming media (μέσων 
ροής) στην τάξη.  

  
a) Ο δάσκαλος επιλέγει ένα video το οποίο παρακολουθεί όλη η τάξη την ίδια χρονική 
στιγμή. Οι μαθητές μπορεί να παρακολουθούν το βίντεο στην ίδια ή σε διαφορετικές 
οθόνες, ατομικά ή σε μικρές ομάδες. Το βίντεο περιέχει συγκεκριμένη πληροφορία και οι 
μαθητές: 
• συζητούν για το θέμα που παρακολούθησαν 
• απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις  
Εναλλακτικά το βίντεο μπορεί να περιέχει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο πείραμα, 

ή εργαστηριακή κατασκευή. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να πάει στο εργαστήριο 
φυσικής, όπου συγκεντρώνει τα αντικείμενα που χρειάζεται και εκτελεί το πείραμα η την 
κατασκευή μόνος του χρησιμοποιώντας πραγματικά όργανα και υλικά.  

 

Ένας έμπειρος δάσκαλος μπορεί να σχεδιάσει δραστηριότητες που να συνδυάζουν τις 
παραπάνω κατηγορίες π.χ. συζήτηση στην τάξη, μετά κάποια κατασκευή κ.λ.π. 

 

                                                 
86. Angelopoulos B.G, Garyfallidou D.M, Ioannidis G.S, Streaming media in education, In: Auer M. and Auer 
U. (Eds.) Proc International Conference ICL 2004: “Interactive Computer Aided Learning”, Kassel University 
Press (2004)  ISBN 3-89958-089-376 
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Επανερχόμενοι στους τρόπους με τους οποίους τα streaming media μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην τάξη, ένας δάσκαλος μπορεί να αποφασίσει:  
b) να χρησιμοποιήσει ένα μέσο πριν το μάθημα σαν εισαγωγή – προετοιμασία των 

μαθητών για το μάθημα που θα ακολουθήσει.  
c) Μετά το μάθημα ως επανάληψη του αντικειμένου που διδάχτηκε, ή για να βοηθήσει 

τους μαθητές που απουσίαζαν την ώρα του μαθήματος 
d) Για αυτο-εκπαίδευση  

 

Είναι προφανές ότι οι δραστηριότητες (b), (c) και (d) μπορούν να πραγματοποιηθούν 
μόνο αν οι μαθητές έχουν broadband (ευρυζωνική – γρήγορη) πρόσβαση στο διαδίκτυο από 
το σπίτι τους ή αν οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου 
μετά το πέρας των μαθημάτων (υποθέτουμε ότι το σχολικό εργαστήριο διαθέτει ευρυζωνική 
σύνδεση). Αν τουλάχιστον 1 από τις 2 αυτές συνθήκες (ή και οι 2) ικανοποιείται, τότε ο 
δάσκαλος μπορεί να προτείνει κάποια video και:  

Οι μαθητές μπορεί να εργαστούν ατομικά ή σε μικρές ομάδες, ακολουθώντας το δικό 
τους ρυθμό μάθησης. Όλες οι ομάδες μαθητών μπορεί να δουλεύουν το ίδιο φύλλο εργασίας, 
αλλά κάθε ομάδα αποφασίζει πόσα από τα video θα παρακολουθήσει, αν θα επαναλάβει 
κάποια από αυτά και πόσες φορές κ.λ.π. Στο τέλος όλες οι ομάδες θα παραδώσουν 
συμπληρωμένα τα φύλλα εργασίας. Τα φύλλα εργασίας θεωρούνται απαραίτητα, (ιδιαίτερα 
τις πρώτες φορές που θα εφαρμοστεί η νέα μέθοδος) και αυτό γιατί θα αναγκάσει τους 
μαθητές να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα σημεία, στα  οποία ο δάσκαλος θεώρησε ότι 
υπάρχει χρήσιμη (ή περισσότερο χρήσιμη) πληροφορία.   

 
e) Για την ώρα των ελεύθερων δράσεων ή δραστηριοτήτων: 
Στην περίπτωση αυτή, 
- Ο δάσκαλος μπορεί να συστήσει κάποιες θεματικές ενότητες π.χ. αυτά τα video είναι 

κατάλληλα για το μάθημα της ιστορίας, αυτά για τη φυσική κ.λ.π. και ο κάθε 
μαθητής (ή ομάδα μαθητών) να αποφασίσει τι θα παρακολουθήσει, ώστε να 
απαντήσει τις ερωτήσεις στο φύλλο εργασίας. 

- Ο δάσκαλος μπορεί να προτείνει κάποια θέματα και κάθε ομάδα μαθητών 
αποφασίζει με ποιο θέμα θα ασχοληθεί, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά της. Στην 
περίπτωση αυτή δεν υπάρχει κάποιο κοινό θέμα μελέτης για τους μαθητές. Οι 
μαθητές δουλεύουν το θέμα που διάλεξαν, αλλά στο τέλος πρέπει να παρουσιάσουν 
το θέμα τους στους συμμαθητές τους και να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους.  

 

Όλες οι παραπάνω χρήσεις των streaming media (μέσων ροής) στην τάξη, μπορούν να 
υλοποιηθούν με τους μαθητές να δουλεύουν ατομικά, αλλά για μερικές από αυτές η ομαδική 
εργασία είναι προτιμότερη. Ο ιδανικός αριθμός μαθητών μπροστά σε 1 οθόνη υπολογιστή 
είναι 2, (η αιτιολόγηση για αυτό βρίσκεται στην παράγραφο 6.8 «Εργαστήριο Θετικών 
Επιστημών: χρήση των streaming media στο σχολείο 1»). Η εργασία σε ομάδες, είναι 
πολλαπλά ωφέλιμη για τους μαθητές, περισσότερες πληροφορίες για αυτό υπάρχουν στην 
παράγραφο 5.16 «Δάσκαλοι και μαθητές κατασκευάζουν τα δικά τους μέσα: τι κερδίζουν οι 
μαθητές». Επιπλέον όταν οι μαθητές διαφορετικών τάξεων ή ομάδων της ίδιας τάξης 
δουλεύουν παράλληλα αναπτύσσεται το πνεύμα του ευγενούς ανταγωνισμού γιατί οι 
μαθητές πρέπει να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους (στην άλλη τάξη ή στο σχολείο) 
το θέμα που διάλεξαν. Έτσι οι μαθητές θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν το αντικείμενο 
σε βάθος, για να μπορέσουν να το εξηγήσουν-παρουσιάσουν στους άλλους, ενώ παράλληλα 
προσπαθούν να φτιάξουν μια παρουσίαση καλύτερη από αυτή των άλλων ομάδων.  

 Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στο δάσκαλο να χρησιμοποιήσει τις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών, σε συνδυασμό με μεθόδους που αναπτύσσουν την 
συνεργασία, για να διευρύνουν τις ευκαιρίες των μαθητών, ενώ παράλληλα διευκολύνουν 
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την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών της ομάδας και των ομάδων μεταξύ τους με 
διάφορες πηγές πληροφόρησης  

 

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι δραστηριότητες με χρήση της τεχνολογίας 
πληροφορικής και επικοινωνιών που αναφέραμε είναι πολύ απαιτητικές σε χρόνο, ιδιαίτερα 
αν αναφερόμαστε στην διδασκαλία της Επιστήμης. Και αυτό μας φέρνει μπροστά στο 
γνωστό πρόβλημα: η διδασκαλία και η μάθηση της επιστήμης χρειάζεται χρόνο, αλλά ο 
χρόνος που αφιερώνει το σχολικό πρόγραμμα στην διδασκαλία της επιστήμης είναι πάντοτε 
περιορισμένος. Το αποτέλεσμα: θα είναι δύσκολο να πεισθούν οι εκπαιδευτικοί να 
χρησιμοποιήσουν τα νέα εργαλεία και τις νέες μεθόδους. Μπορεί να είναι ωφελιμότερες για 
τους μαθητές, (σε σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία με τον πίνακα και την κιμωλία) 
αλλά αν οι εκπαιδευτικοί καταλάβουν ότι πρόκειται για μια μέθοδο που απαιτεί χρόνο, το 
πιθανότερο είναι ότι θα αποφασίσουν ότι έτσι δεν βγαίνει η δουλειά, δηλαδή ότι δεν 
προλαβαίνουν να τελειώσουν την ύλη μέσα στα ασφυκτικά περιορισμένα χρονικά περιθώρια 
που έχουν και φυσικά θα απορρίψουν τα νέα εργαλεία και μεθόδους. Η δύναμη της 
παράδοσης είναι όσο ισχυρή: παρόλο που είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει μάθηση όταν οι 
μαθητές δεν κατανοούν το αντικείμενο το οποίο διδάσκονται, η παραδοσιακή διδασκαλία με 
τον πίνακα και την κιμωλία είναι η μέθοδος που το μεγαλύτερό ποσοστό δασκάλων 
ακολουθούν. Ο μαθητής αποστηθίζει κάτι που δεν κατανοεί, και στο μέτρο που οι εξετάσεις 
είναι επιφανειακές (ελέγχουν την απομνημόνευση) όλοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι με 
εξαίρεση αυτούς που ασχολούνται πραγματικά με την εκπαίδευση. Ο μόνος τρόπος για να 
σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, είναι να γίνει κατανοητός ο λόγος της ύπαρξής του.  

 

Η πρόκληση εδώ είναι να επιλεγεί και διερευνηθεί η διαθέσιμη τεχνολογία και να 
βρεθούν τρόποι χρήσης της, παιδαγωγικά σωστοί και συναφείς με την ηλικία του χρήστη – 
μαθητή. 

 

Σε μερικά υπάρχοντα video τεκμηρίωσης, ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τα περιεχόμενα 
έχει κάποια υψηλότερη παιδαγωγική αξία. Αυτά τα films ονομάζονται edutainment videos 
(προέρχεται από τις λέξεις εκπαίδευση – education και διασκέδαση entertainment). Στην 
περίπτωση αυτή ένα μεγαλύτερο ποσοστό του βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
εκπαιδευτικά και όχι μόνο ένα μικρό κομμάτι του (video clip). Η επεξεργασία πρέπει να 
γίνει με ένα έξυπνο και σωστά ζυγισμένο τρόπο, με στόχο να αυξηθεί το εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο για κάθε λεπτό του film. Μια γενική παρατήρηση - προειδοποίηση προς όλους 
τους πιθανούς χρήστες μεγάλων streaming media (μέσων ροής) πρέπει να γίνει εδώ. Το πόσο 
αντικειμενική είναι η «πληροφορία» που προσφέρεται σε μερικά από αυτά τα video, είναι 
ένα μεγάλο θέμα.  Στην πράξη, αρκετά από αυτά τα video προσφέρουν έτοιμες γνώμες, αντί 
για πληροφορία από την οποία οι θεατές θα εξάγουν συμπεράσματα και θα διαμορφώσουν 
τη δική τους γνώμη. Κάποια από αυτά τα film είναι εσκεμμένα παραπλανητικά, 
παρουσιάζοντας τη μισή (προκατειλημμένη πληροφορία), ή καθαρά λάθος δεδομένα. Ο 
σκοπός αυτών των βίντεο, τα οποία προέρχονται από ομάδες πίεσης είναι να προσφέρουν 
λανθασμένη ή αβέβαιη πληροφορία σε ένα θέμα που αφορά την κοινή γνώμη μια δεδομένη 
στιγμή, ώστε να καθιερώσουν αυτή την λανθασμένη άποψή τους ως ορθή στην κοινή γνώμη. 
Είναι βέβαια αλήθεια ότι η κύρια λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση) 
είναι η ψυχαγωγία και όχι η εκπαίδευση.  Όπως επίσης είναι αλήθεια ότι ο σκοπός τους είναι 
να «μην παραπληροφορούν». Δυστυχώς συχνά, και ίσως χωρίς να το καταλαβαίνουν κάνουν 
ακριβώς αυτό, παρουσιάζουν μεροληπτικά δεδομένα, ή ακόμα και απόψεις χωρίς καθόλου 
δεδομένα, τη στιγμή που το ακροατήριό τους αναπαύεται και παρακολουθεί. Διαφημίζοντας 
την άποψή τους στους θεατές τελικά «περνάνε την ιδέα» στο εφησυχασμένο κοινό, με τον 
ίδιο τρόπο που θα πέρναγαν οποιαδήποτε άλλο διαφημιστικό μήνυμα. Παρόλο που αυτό 
είναι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κοινό και σωστό, είναι τελείως έξω από τον τρόπο 
που λειτουργεί η εκπαίδευση. Ίσως για αυτό οι ασχολούμενοι με την εκπαίδευση (σε 
οποιαδήποτε βαθμίδα) συχνά υποσυνείδητα απολαμβάνουν μεγαλύτερη αποδοχή και 
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θεωρούνται πιο αξιόπιστοι από τους διαφημιστές. Παρόλο που η σοφία αυτών των 
πρακτικών συχνά είναι αμφίβολη, μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι ένας εκπαιδευτικός ή 
ένας πανεπιστημιακός καθηγητής εξακολουθεί να έχει μεγαλύτερο κύρος από ένα 
παρουσιαστή τηλεόρασης ή ένα διαφημιστή.  

Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικοί με το υλικό που 
χρησιμοποιούν (ειδικά αν πρόκειται για κάτι μεγαλύτερο από 10 δευτερόλεπτα). Τα σημεία 
που πρέπει να προσεχθούν κατά την αξιολόγηση ενός βίντεο είναι:  

(a) Η ποιότητα της πληροφορίας που περιέχουν (αν υπάρχει) σε σχέση με την 
επιστημονική άποψη, και η απουσία έτοιμων απόψεων.  

(b) Η εκπαιδευτική προσέγγιση που υπάρχει στο βίντεο 
Αυτή η αξιολόγηση πάει πολύ μακριά και είναι εξαιρετικά πολύπλοκη (και περιλαμβάνει 

και άλλα σημεία, εκτός αυτών που ήδη αναφέρθηκαν). Σαν αποτέλεσμα κάποιοι από τους 
ερευνητές στο χώρο της διδακτικής, ίσως πρέπει να αναθεωρήσουν το τι είναι σημαντικό και 
να ασχοληθούν με την εκπαιδευτική αξιολόγηση ήδη υπαρχόντων βίντεο. Μια ομάδα 
τέτοιων ερευνητών, όπου κάθε μέλος έχει τη δική του εξειδίκευση, μπορεί να 
πραγματοποιήσει μια σφαιρικότερη και βαθύτερη αξιολόγηση από ότι ένα μεμονωμένο 
άτομο (ερευνητής ή πολύ περισσότερο δάσκαλος)  

Επαγγελματικά βίντεο που έχουν σχεδιαστεί και δημιουργηθεί για εκπαιδευτική χρήση 
είναι συνήθως καλύτερα από τα βίντεο τεκμηρίωσης που αναφέρθηκαν. Αναφερόμαστε σε 
μια τεράστια βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών βίντεο, και films που έχουν παραχθεί από το 1950 
και μετά σε διάφορες χώρες. Η παραγωγή αυτού του υλικού χρηματοδοτήθηκε από 
διάφορους οργανισμούς και κυβερνήσεις. Αυτό το παλαιό (και συχνά εξαιρετικό) υλικό,  
έχει ήδη ψηφιοποιηθεί,  και είναι διαθέσιμο με διάφορους τρόπους, αλλά όχι απαραίτητα 
μέσω internet (διαδικτύου).  
 
5.6 Αναζητώντας media (μέσα): media υπάρχουν, αλλά πόσο εύκολα τα 

βρίσκει ο χρήστης;  
(Αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία I.iii της παραγράφου 5.3).  
Αυτή η παράγραφος αναφέρεται σε μέσα που έχουν σχεδιαστεί για εκπαιδευτική χρήση 

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια στην εκπαιδευτική διαδικασία, με μικρές 
διακοπές όταν χρειάζεται να δοθούν παραπάνω  εξηγήσεις, ή με επαναλήψεις τμημάτων 
όταν χρειάζεται κ.λ.π. Τα μέσα που μπορούν να «ανακυκλωθούν» έτσι ώστε να 
χρησιμοποιηθούν κάποια μέρη τους αντιπροσωπεύουν την κατηγορία II.iv, και θα 
μελετηθούν στην παράγραφο 5.11.  

Μέσα τα οποία να είναι κατάλληλα για εκπαιδευτική χρήση είναι λίγα (και ακόμα 
λιγότερα αυτά με μεγάλη διάρκεια), και δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά δεν υπάρχουν 
στις μειονοτικές γλώσσες (δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά και 
σε μικρότερο βαθμό τα γερμανικά και τα γαλλικά). Η αιτία για αυτό είναι το κόστος (σε 
χρόνο και χρήμα) που απαιτείται για να επιτευχθεί αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Οι τοπικές 
αρχές που συνήθως χρηματοδοτούν τέτοιες προσπάθειες, θεωρούν την μετάφραση σε μια 
άλλη γλώσσα, ως σπατάλη χρημάτων και χρόνου, παρόλο που αυτό θα μεγάλωνε τους 
πιθανούς χρήστες του μέσου. Αυτή η συμπεριφορά πρέπει να αλλάξει, ειδικότερα τώρα που 
οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι μέλη της Ε.Ε. ακόμα και αν η «μετάφραση» 
περιορίζεται στην εισαγωγή υπότιτλων.  

Εδώ πρέπει να αναφερθεί, ότι αν μιλάμε για ένα μη επιστημονικό βίντεο, π.χ. ένα βίντεο 
για ένα μνημείο, μια συγκεκριμένη πόλη ή μια χώρα, η μετάφραση είναι πολύ πιο εύκολη, 
γιατί σε ένα τέτοιο βίντεο δεν περιέχονται επιστημονικοί ή τεχνικοί όροι.  

Τα επιστημονικά βίντεο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Κάθε λέξη έχει συγκεκριμένο 
νόημα, άρα ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι λέξεις είναι καθοριστικός για την 
κατανόηση του περιεχομένου. Κατά τη διάρκεια του e-stream αποκαλύφτηκε ότι ένας κοινός 
επαγγελματίας μεταφραστής δεν μπορεί να μεταφράσει επιστημονικό κείμενο. Το εγχείρημα 
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γίνεται ακόμα πιο δύσκολο όταν υπάρχουν πολλαπλές μεταφράσεις π.χ. από γερμανικά σε 
αγγλικά, και από αγγλικά σε ελληνικά. Η μετάφραση επιστημονικών κειμένων, πρέπει να 
γίνεται από άτομα με πάρα πολύ καλή γνώση και των δύο γλωσσών, αλλά και με εξαιρετική 
γνώση του αντικειμένου. Στην πραγματικότητα, για τέτοιες μεταφράσεις, απευθυνθήκαμε 
για βοήθεια σε άτομα (συνήθως διδάσκοντες σε πανεπιστήμια) που είχαν πάρει κάποιο 
πτυχίο (ή μεταπτυχιακό) στην χώρα τη γλώσσα της οποίας χρησιμοποιούσε το πρωτότυπο 
βίντεο.  

Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε ήταν αυτό των πνευματικών δικαιωμάτων. 
Είναι προφανές ότι η λύση απαιτεί έναν ασφαλή μηχανισμό που θα διαχειρίζεται τα 
πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Αυτό το θέμα δεν πρέπει να παραμεληθεί.  
 
5.7 Consulting an online library (Ανατρέχοντας σε μια δικτυακή βιβλιοθήκη 

με εκπαιδευτικό υλικό) 
(αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία I.iv της παραγράφου 5.3) 
Καθώς όλο και περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό θα δημιουργείται,  το πρόβλημα θα 

μετατοπιστεί από την αναζήτηση ενός εκπαιδευτικού μέσου,  στην αναζήτηση ενός 
τμήματος κάποιου μέσου κατάλληλου για εκπαιδευτική χρήση και στη δημιουργία ενός 
μικρότερου clip που θα περιέχει μόνο τα χρήσιμα τμήματά του. Αναμένεται ότι (συνήθως) 
μόνο ένα μικρό τμήμα από τα μέσα αυτά θα είναι κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση.  Η 
αναζήτηση, αξιολόγηση και αφαίρεση των άχρηστων κομματιών, πρέπει να γίνει με 
συστηματικό τρόπο, και (δυστυχώς) είναι μια κοπιαστική και χρονοβόρα εργασία. Αν αυτά 
τα clips έχουν μια σωστή περιγραφή (μια περίληψη του περιεχομένου τους, αν εφαρμοστεί 
στο μέλλον το πρότυπο MPEG7 θα προσφέρει αυτή τη δυνατότητα), και αν ένας μεγάλος 
αριθμός από αυτά γίνει διαθέσιμος, αυτά αναμένεται να αποτελέσουν τμήμα μεγαλύτερων 
«βιβλιοθηκών» (πραγματικών ή εικονικών, τοπικών ή διανεμόμενων). (Κάποιοι επιπλέον 
λόγοι για τη δημιουργία εκπαιδευτικών βάσεων, δίνονται στο κεφάλαιο 8). Οι μαθητές (ή οι 
δάσκαλοι) αναμένεται τότε να ψάχνουν τον κατάλογο περιεχομένων, αυτών των 
«βιβλιοθηκών» και/ ή τις περιλήψεις των clips για να βρουν κάτι που να τους ικανοποιεί.  
Αυτό που δεν αναμένεται, είναι ο μεμονωμένος δάσκαλος να πραγματοποιεί την αναζήτηση, 
βλέποντας αρκετά video και ελπίζοντας ότι θα βρει κάτι που να ταιριάζει στο μάθημα της 
επόμενη μέρας.  Αυτό είναι μη πραγματοποιήσιμο, γιατί απαιτεί πολύ από τον χρόνο του. Η 
δουλειά του δασκάλου είναι να ετοιμάσει το μάθημα της επόμενης μέρας, και να 
συγκεντρώσει κάποια video clips ήδη έτοιμα και διαθέσιμα. Κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος, μπορεί είτε να συνδεθεί με μια βιβλιοθήκη με streaming media (μέσα ροής) για 
να δείξει κάτι σε όλη την τάξη, είτε να βοηθήσει τους μαθητές του να «ανακαλύψουν» 
κατάλληλα clips. Είναι πιθανό ότι στο μέλλον η αναζήτηση media (μέσων) θα γίνει 
αυτόματη “google-style” με χρήση μηχανών αναζήτησης. Πριν όμως αυτό υλοποιηθεί, 
πρέπει να ακολουθούνται πρότυπα στην  περιγραφή του βίντεο, έτσι ώστε η αναζήτηση να 
γίνεται γρήγορα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο χαρακτηρισμός των βίντεο είναι μια 
εργασία που δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτόματα, μέσω κάποιου τρόπου αναγνώρισης 
χαρακτήρων. 
 

Το εκπαιδευτικό πλεονέκτημα εδώ είναι η διαδικασία της αναζήτησης και εύρεσης (και 
παράλληλα το ότι αναπτύσσεται η κριτική ικανότητα, και η ικανότητα αξιολόγησης της 
παρεχόμενης πληροφορίας). Εδώ αφήνουμε να εννοηθεί ότι η ικανότητα αναζήτησης και 
εύρεσης συγκεκριμένης πληροφορίας είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους μαθητές. 
Αυτή η ικανότητα, η οποία βελτιώνεται με την χρήση, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, αφού οι 
επόμενες γενιές αναμένεται ότι θα χρειαστεί να αλλάξουν επαγγέλματα κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους, και άρα θα χρειαστεί να  επανεκπαιδεύσουν τους εαυτούς τους για να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου επαγγέλματος. 
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5.8 Capturing an educational event and producing a streaming medium 
(Λήψη ενός εκπαιδευτικού γεγονότος, και δημιουργία ενός μέσου ροής)  

(Αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία II.i  της παραγράφου 5.3).  
Διαλέξεις ή γεγονότα μπορούν να αποθανατιστούν, και να μεταδοθούν στο δίκτυο και/ή 

να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο, το οποίο οι χρήστες μπορούν να τα δουν αργότερα όταν το 
απαιτήσουν. Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές βιώνουν την αίσθηση  της «συμμετοχής» και 
της «φυσικής παρουσίας». Επιπλέον προσκεκλημένοι ειδικοί μπορούν να δώσουν 
«εικονικές» διαλέξεις χωρίς περιορισμούς στο χώρο και το χρόνο. Σε μια μαγνητοσκόπηση 
μπορεί να προστεθεί κάποιος αλληλεπιδραστικός χαρακτήρας, αν για παράδειγμα ανατεθούν 
στους μαθητές συγκεκριμένες εργασίες που αναφέρονται σε συγκεκριμένα κομμάτια του 
βίντεο.  

 

Συνήθως τέτοια βίντεο έχουν περιορισμένη εκπαιδευτική αξία. Ο ομιλητής, και το θέμα  
που διάλεξε είναι αυτά που καθορίζουν την εκπαιδευτική αξία του μέσου, η οποία δεν 
διαφέρει σημαντικά από το να παρακολουθούσαμε την ίδια διάλεξη στην τηλεόραση, ή 
ακόμα και  από το να την ακούγαμε  στο ραδιόφωνο  αφού ελάχιστη πληροφορία περιέχεται 
στην εικόνα. Επιπλέον μερικά άτομα θα προτιμούσαν να διαβάσουν το ίδιο περιεχόμενο σε 
ένα βιβλίο, ηλεκτρονικό ή τυπωμένο,  αφού αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να επαναλάβουν 
μια παράγραφο για να την κατανοήσουν, ή να σταματήσουν για να ψάξουν π.χ μια άγνωστη 
έννοια ή λέξη. Σε αυτά τα βίντεο η ποιότητα της εικόνας δεν είναι σημαντική και σε κάποιες 
περιπτώσεις μπορεί να προκαλεί και διάσπαση της προσοχής (π.χ. κοσμήματα, ρούχα, 
χειρονομίες). Η σημαντική πληροφορία περιέχεται στον ήχο.   

 
5.9 Λήψη ενός γεγονότος της (εξωτερικής) πραγματικής ζωής και 

παράγοντας ένα  streaming medium (μέσο ροής)  
(Αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία II.ii  της παραγράφου 5.3).  

 
Στην περίπτωση αυτή τα streaming media παρέχουν πρόσβαση και  τη δυνατότητα της εις 

βάθος μελέτης, σε γεγονότα που από τη φύση τους συμβαίνουν έξω από την τάξη. Ο σκοπός 
μιας τέτοιας δραστηριότητας είναι να παρουσιάσει ένα γεγονός που από τη φύση του δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στην τάξη όπως ομιλίες πολιτικών, αθλητικά γεγονότα, 
άγρια χλωρίδα και πανίδα, γλωσσικά δείγματα, επιδείξεις μόδας, μια θεατρική ή μουσική 
παράσταση. Όταν τέτοια video προβάλλονται στην τάξη, οι μαθητές μπορούν να τα  
παρατηρήσουν προσεκτικά, να τα αναλύσουν, να τα μεταφράσουν, και φυσικά να τα 
συζητήσουν και να τα σχολιάσουν. Ζωντανές καταγραφές από δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα εκτός σχολείου ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.  

 

Μόνο βίντεο με σκηνές από γεγονότα που συμβαίνουν έξω από την τάξη και δεν μπορούν 
να πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο/στην τάξη (π.χ λουλούδια που ανθίζουν, άγρια ζώα, 
κίνηση αστεριών) έχουν υψηλή εκπαιδευτική αξία. Αυτά τα βίντεο συνήθως δεν μπορούν να 
παραχθούν από το δάσκαλο και τους μαθητές. Είναι video που παράγονται από ειδικούς με 
σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην τάξη.  

 

Οποιοδήποτε άλλο βίντεο (π.χ. πολιτικά ή αθλητικά γεγονότα, επιδείξεις μόδας θεατρικές 
ή μουσικές παραστάσεις) έχουν περιορισμένη εκπαιδευτική αξία. Τέτοια γεγονότα  μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μόνο για να βελτιώσουν την ικανότητα των μαθητών στην λήψη και 
επεξεργασία του βίντεο και η εκπαιδευτική του βίντεο αξία περιορίζεται σε αυτό. Εδώ 
πρέπει να αναφερθεί ότι αν η λήψη πρόκειται να αποθηκευτεί σε έναν internet server 
(εξυπηρετητή – διακομιστή) για εκπαιδευτική χρήση θα χρειαστεί άδεια από τους 
διοργανωτές του γεγονότος. Αυτή η άδεια πρέπει να ζητηθεί εγκαίρως. Η ποιότητα της 
εικόνας σε τέτοια video δεν είναι σημαντική, αφού οι λεπτομέρειες δεν είναι καθοριστικές. 
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Για το λόγο αυτό απαιτείται μικρή επεξεργασία στο βίντεο. Το μέσο είναι σχεδόν έτοιμο για 
χρήση με το που τελειώνει η λήψη.   

 
5.10 Λήψη μικρών video-clips (παραγόμενα για να διδαχτεί η διαδικασία) 

(Αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία II.iii  της παραγράφου 5.3).  
Αυτά τα μικρά clip αποτελούν ένα παράδειγμα λήψης και επεξεργασίας βίντεο. Η λήψη 

ενός clip μερικών δευτερολέπτων είναι ευκολότερη από τη λήψη ενός μεγάλου σε διάρκεια 
γεγονότος ή ενός πειράματος, απλά και μόνο γιατί έχει μικρή διάρκεια. Απαιτείται επίσης 
λιγότερη προετοιμασία. Κατά τα άλλα ισχύουν όλες οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.11 (Δημιουργία clips με επεξεργασία μεγαλύτερων σε διάρκειας video).  

 
5.11 Δημιουργία clips με επεξεργασία μεγαλύτερων σε διάρκειας video  

(Αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία II.iv  της παραγράφου 5.3).  
Η διαδικασία αυτή με την οποία «διαχωρίζεται η ήρα από το στάρι» αυξάνει την 
εκπαιδευτική πυκνότητα του τελικού προϊόντος. Ο όρος εκπαιδευτική πυκνότητα 
αναφέρεται στην «ποσότητα εκπαιδευτικής πληροφορίας προς το χρόνο που δαπανάται για 
την παρακολούθηση του stream (ροής)». Για παράδειγμα αν ο μαθητής πρέπει να δει ένα 
15λεπτο βίντεο -stream αλλά η χρήσιμη πληροφορία είναι μόνο 15-30 δευτερόλεπτα η 
εκπαιδευτική πυκνότητα είναι μικρή. Αν μετά από επεξεργασία του αρχικού βίντεο 
προκύψει ένα clip διάρκειας 15-30 δευτερολέπτων, η εκπαιδευτική πυκνότητα βελτιώνεται 
σημαντικά. Στην περίπτωση αυτή ένα νέο προϊόν απαλλαγμένο από άχρηστη πληροφορία 
δημιουργείται. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πολύ συχνά, μόνο ένα μικρό μέρος από ένα 
βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτικά μια συγκεκριμένη στιγμή (π.χ 5-10 
δευτερόλεπτα από ένα βίντεο 1 ώρας). Αυτή η δουλειά αξίζει να γίνει και μπορεί να 
επιτευχθεί με έναν από τους εξής τρόπους:  
 

Στην πρώτη μέθοδο χρειάζεται το αρχικό (αυθεντικό) μέσο σε ψηφιακή μορφή, και η 
χρήση ενός  προγράμματος επεξεργασίας video (video editor). Μια συλλογή από ήδη 
υπάρχοντα βίντεο (συχνά σε ψηφιακή μορφή) μπορούν να διατεθούν στους διάφορους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, μια και πλέον δεν αποτελούν μεγάλη αξία για τον ιδιοκτήτη 
τους. Η εκπαιδευτική χρήση αυτών των media (μέσων) μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική 
από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εννοούμε ότι μπορεί να βρουν κάποιες επιπλέον 
χρήσεις σε μαθήματα (ή τμήματα) που δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό του 
medium (μέσου). Για παράδειγμα, ένα video για την Αφρική σχεδιασμένο για το μάθημα της 
γεωγραφίας, μπορεί να περιέχει εικόνες από ελέφαντες, που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν και στο μάθημα της ζωολογίας.  

Τέτοια (καλής ποιότητας) βίντεο μπορεί (για παράδειγμα) να είναι αυτά που έχουν ήδη 
παράγει και έχουν διαθέσιμα οι διάφορες Ευρωπαϊκές κρατικές τηλεοράσεις, και άλλοι 
οργανισμοί, (το “national geographic” είναι το πρώτο που έρχεται στο μυαλό, αλλά και 
άλλοι παρόμοιοι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί). Η λήψη του υλικού αυτού έγινε από ειδικούς  
επαγγελματίες,  που χρησιμοποίησαν επαγγελματικό εξοπλισμό (με υψηλές τεχνικές 
προδιαγραφές). Το αντικείμενο που διαπραγματεύονται μπορεί να περιέχει εκθέσεις 
γεγονότων, ή απλά τα νέα. Αυτό το υλικό μπορεί να διατεθεί, και να επαναχρησιμοποιηθεί 
στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 
Η δεύτερη μέθοδος προσπερνάει το πρόβλημα της δωρεάς των film. Απαιτεί ένα 

κοσκίνισμα των βίντεο από ένα «εικονικό πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο (video editor) ή 
ένα virtual cutter (εικονικό «κόφτη»). Η μέθοδος λειτουργεί ως εξής: το πρωτότυπο video 
stream βρίσκεται σε έναν streaming server (δρομολογητή – εξυπηρετητή ροής), και 
υποθέτουμε ότι παραμένει εκεί. Χρησιμοποιώντας τον virtual cutter (εικονικό «κόφτη») ο 
χρήστης επιλέγει ένα τμήμα από το stream (ροή) και σημαδεύει την αρχή και το τέλος του 
εικονικού clip. Το παραγόμενο clip είναι απλά οδηγίες για τον υπολογιστή, που καθορίζουν 
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το άνοιγμα  συγκεκριμένου stream (ροής), τη μετακίνηση στο νέο «εικονικό σημείο 
αφετηρίας» που βρίσκεται κάπου μέσα στο stream (ροή) το ξεκίνημα της μετάδοσης, και 
κάποια στιγμή αργότερα το τέλος της. Ένα «εικονικό πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο 
(video editor), μπορεί να εκτελέσει όλα τα προαναφερθέντα. Επιπλέον μπορεί να 
συγκεντρώσει (συρράψει) δύο clips που είτε αποτελούν τμήματα του ίδιου stream (ροής) 
είτε προέρχονται από διαφορετικά streams (ροές). Διάφορα άλλα τεχνάσματα είναι πιθανά 
όταν χρησιμοποιείται τέτοιο λογισμικό. Είναι προφανές ότι αν για οποιοδήποτε λόγο, το 
πρωτότυπο stream (ροή) δεν είναι πλέον διαθέσιμο, ή μετακινηθεί σε κάποια άλλη 
διεύθυνση, το παράγωγο προϊόν χάνεται.  

 
5.12 Κατασκευάζοντας εκπαιδευτικά stream μεγάλης χρονικής διάρκειας.  

(Αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία II.v  της παραγράφου 5.3).  
Αυτά τα videos είναι κυρίως οδηγίες π.χ. παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη διεργασία, τις 
διαδικασίες που επιτελούνται, και τα στάδια από τα οποία περνάει. Στην κατηγορία αυτή  
περιλαμβάνονται: υλικό για εκμάθηση (ξένων) γλωσσών, επιστημονικά πειράματα με υψηλό 
βαθμό επικινδυνότητας, και καταστάσεις όπου οι μαθητές μπορούν να δουν διάφορους 
ρόλους και συμπεριφορές. Ο σκοπός αυτού του υλικού είναι να εξηγήσει πολύπλοκές 
καταστάσεις, και/ή να παρέχει κίνητρο στους μαθητές. Ένα ιστορικό βίντεο, ή ένα βίντεο 
τέχνης, μπορεί να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής εκδρομής. Στον ήχο 
που συνοδεύει το βίντεο κάποιος (μαθητής) μπορεί να περιγράφει τον χώρο και να 
επισημαίνει τα σημεία που πρέπει να προσεχτούν περισσότερο, όπως ακριβώς θα έκανε ο 
δάσκαλος στο μάθημα. 
 

Η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα βίντεο και την κατηγορία «λήψη ενός γεγονότος της 
(εξωτερικής) πραγματικής ζωής» (για παράδειγμα) είναι ότι εδώ το υλικό κατασκευάστηκε 
για εκπαιδευτική χρήση, ενώ στην άλλη κατηγορία, το βίντεο παρουσιάζει γεγονότα που θα 
συνέβαιναν έτσι και αλλιώς. Το κοινό τους σημείο είναι ότι και τα δύο χρησιμοποιούνται με 
τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με τον τρόπο που το κοινό βίντεο χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία εδώ και χρόνια. Σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή, αυτά τα βίντεο μπορούν να 
ενσωματωθούν σε ένα web site (ιστοσελίδα) με άλλες πηγές πληροφόρησης, όπως κείμενα, 
animation (κινούμενες εικόνες) συζητήσεις, δημιουργώντας έτσι ένα εκπαιδευτικό 
εργαστήριο  

 

Οι μαθητές και οι δάσκαλοι μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους media (μέσα). Το  
περιεχόμενο του βίντεο είναι σημαντικό, αφού καθορίζει τον βαθμό δυσκολίας της λήψης 
(και επεξεργασίας) του. Στην πραγματικότητα, για μερικά βίντεο απαιτείται προσεκτική 
προετοιμασία, και ένα δεύτερο άτομο που βοηθάει στην διαδικασία. Οι Antonopoulos S. G. 
et al. (2005)87, ομαδοποίησαν το περιεχόμενο των video σε 4 κύριες κατηγορίες (A to Δ), οι 
οποίες θα αναφερθούν σε συντομία. Μόνο οι πρώτες 3 (A, B, και Γ) ανήκουν σε αυτό που 
διαπραγματεύεται αυτή η παράγραφος.  

 

A) Επιστημονικά πειράματα, που εκτελούνται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, με χρήση sensors (αισθητήρων) ή actuators (ενεργοποιητών που 
αναγνωρίζουν τα δεδομένα και δρουν ανάλογα). Αυτά τα MBL (i.e. Microprocessor 
Based Laboratory) πειράματα έχουν δύο υποκατηγορίες.  
A.1 Ο δάσκαλος εκτελεί ο ίδιος το πείραμα, την λήψη, και την επεξεργασία. Το βίντεο 
μετά χρησιμοποιείται στην τάξη. Με δεδομένο ότι οι αισθητήρες δεν είναι ακόμα 

                                                 
87 Antonopoulos S. G., Garyfallidou D. M., Ioannidis G. S, Sianoudis J. A., Sotiropoulos D. J., Tsiokanos A. 
C., Innovative ways of combining teaching ICT with teaching science: video taking and editing by students and 
teachers, In HSci2005 – 2nd International Conference Hands-on Science: Science in a changing Education, 
(2005), ISBN 960-88712-1-2, pp. 63-69. 
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διαθέσιμοι σε όλα τα σχολεία, η συνεργασία με κάποιο τμήμα των ΤΕΙ ή των 
Πανεπιστημίων που διαθέτουν τον εξοπλισμό, είναι σημαντική για τη φάση της λήψης.   
A.2 Ένα συγκεκριμένο πείραμα ανατίθεται στους μαθητές. Στην περίπτωση αυτή, αν 
το σχολείο δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, κάποιο τμήμα των ΤΕΙ ή των 
Πανεπιστημίων μπορεί να δανείσει στο σχολείο τον εξοπλισμό, και αν κριθεί 
απαραίτητο να στείλει και κάποιον ερευνητή για να διευκολύνει την διαδικασία. 
Εναλλακτικά το σχολείο μπορεί να επισκεφτεί το ΑΕΙ/ΤΕΙ που διαθέτει τον εξοπλισμό 
για το πείραμα, ή/και τον εξοπλισμό  για τη λήψη και επεξεργασία.  
 

B) Επιστημονικά βίντεο: περιέχουν για παράδειγμα πειράματα φυσικής, ή οδηγίες για 
την λειτουργία κάποιου μηχανήματος/συσκευής που απαιτεί ένα επίπεδο τεχνικής 
δεξιότητας. Αυτή η κατηγορία έχει επίσης δύο υποκατηγορίες. 
B.1 Ο δάσκαλος εκτελεί ο ίδιος το πείραμα, την λήψη, και την επεξεργασία. Μετά  

χρησιμοποιεί το βίντεο στο μάθημα 
B.2 Ένα συγκεκριμένο πείραμα ανατίθεται στους μαθητές. Οι μαθητές πρέπει να 

μελετήσουν το θέμα, να σχεδιάσουν την αφήγηση, να συλλέξουν τα υλικά και τις 
συσκευές που απαιτούνται,  να ελέγξουν ότι λειτουργούν, να εκτελέσουν το πείραμα, τη 
λήψη, και τελικά την επεξεργασία του βίντεο.  

 

Και οι δύο προαναφερθείσες γενικές κατηγορίες (A) και (B) έχουν υψηλή εκπαιδευτική 
αξία. Η αξία αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, όταν οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν 
τα δικά τους media (μέσα). Οι μαθητές στην περίπτωση αυτή έχουν την ευθύνη του τελικού 
προϊόντος. Ο δάσκαλος προφανώς είναι αυτός που επιλέγει το επιστημονικό αντικείμενο που 
είναι κατάλληλο για τους συγκεκριμένους μαθητές. Και  στις δύο περιπτώσεις (οι οποίες 
είναι ακόμα σε φάση διερεύνησης): οι μαθητές:  

• Θα αναζητήσουν την πληροφορία που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν την 
θεωρία.  
• Θα σχεδιάσουν το περιεχόμενο του βίντεο.  
• Θα αποφασίσουν σε γενικές γραμμές την αφήγηση (κείμενο) που θα συνοδεύει το 
πείραμα και που μπορεί ίσως να εμφανίζεται και σαν κείμενο ή υπότιτλος 
• Θα συγκεντρώσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό/υλικά που χρειάζονται για το 
πείραμα και τη λήψη και θα τα δοκιμάσουν πριν αρχίσει η λήψη. 
• Θα πραγματοποιήσουν τη λήψη 
• Θα επεξεργαστούν το βίντεο.  
 

C) Βίντεο γενικών γνώσεων: η παρουσίαση ενός γνωστού μνημείου (αν μιλάμε για 
την Ελλάδα έχει πολλά τέτοια μέρη όπως Ακρόπολη, Ολυμπία, Δελφοί), κάποια πόλη 
και την ιστορία της, την βιογραφία κάποιου μεγάλου επιστήμονα, αρχιτέκτονα, ποιητή, 
ή συγγραφέα.  

 

Αυτή η προσέγγιση έχει μεσαία εκπαιδευτική αξία. Η ποιότητα του βίντεο είναι ένας 
καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας στην περίπτωση αυτή. Η κατηγορία αυτή απαιτεί μια 
διαφορετική προσέγγιση, και παρουσιάζει τη δική της διδακτική πρόκληση. Μοιάζει με τις 
κατηγορίες Α και Β που προαναφέρθηκαν, αλλά η πρόκληση είναι μικρότερη αφού δεν 
περιέχει εκτέλεση πειράματος.  Υπάρχει μια μετακινούμενη κάμερα που καταγράφει 
τοποθεσίες, και παράλληλα κάποιος που αφηγείται. Τα edutainment (εκπαιδευτικά και 
ψυχαγωγικά) προγράμματα της τηλεόρασης, μπορούν να διδάξουν πολλά για αυτού του 
είδους τα streams (ροές). 

 

D) Λήψη real life γεγονότων (γεγονότων της πραγματικής ζωής) και αναπαραγωγή 
της πληροφορίας που περιέχουν. Το real life γεγονός (το γεγονός της  πραγματικής 
ζωής) μπορεί να προέρχεται από ένα από τα ακόλουθα: 
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a) Διαλέξεις: αυτό έχει ήδη αναλύεί στην παράγραφο 5.8: Capturing an educational 
event and producing a streaming medium (Λήψη ενός εκπαιδευτικού γεγονότος, και 
δημιουργία ενός μέσου ροής) 
b) Ένα γεγονός όπως ένας διαγωνισμός τραγουδιού, ένα αθλητικό γεγονός, μια 
μαθητική παρουσίαση κ.α. αυτό έχει ήδη αναλύεί στην παράγραφο 5.9: Λήψη ενός 
γεγονότος της (εξωτερικής) πραγματικής ζωής και παράγοντας ένα  streaming medium 
(μέσο ροής)  
c) Ένα σχολικό γεγονός όπως μία εκδρομή, μια σχολική γιορτή κ.α αυτό έχει ήδη 
αναλυθεί στην παράγραφο 5.8: Capturing an educational event and producing a 
streaming medium (Λήψη ενός εκπαιδευτικού γεγονότος, και δημιουργία ενός μέσου 
ροής) 

Συνήθως τέτοια βίντεο έχουν περιορισμένη εκπαιδευτική αξία. Ο κύριος σκοπός που 
εξυπηρετούν είναι να βελτιώσουν την ικανότητα των μαθητών που εκτελούν την λήψη και 
επεξεργασία του βίντεο και η εκπαιδευτική τους αξία περιορίζεται σε αυτό. Το παραγόμενο 
βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συζήτηση γύρω από το θέμα που διαπραγματεύεται π.χ 
τη μουσική, την παρουσίαση κ.λ.π. Η ποιότητα της εικόνας σε τέτοια βίντεο δεν είναι 
σημαντική, αφού οι λεπτομέρειες δεν είναι καθοριστικές. Για το λόγο αυτό συνήθως 
απαιτείται μικρή επεξεργασία βίντεο. Το μέσο είναι σχεδόν έτοιμο για χρήση με το που 
τελειώνει η λήψη.   

 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν την συνεργασία εκπαιδευτικών διαφόρων 
ειδικοτήτων. Ο καθηγητής της επιστήμης (ή της ιστορίας) πρέπει να συνεργαστεί με τον 
καθηγητή πληροφορικής. Υπάρχουν λόγοι για να πιστεύουμε ότι τέτοιες δραστηριότητες 
κάνουν την διαδικασία της μάθησης πιο ενδιαφέρουσα, και τελικά αυξάνουν το ποσοστό της 
γνώσης που λαμβάνουν οι μαθητές.  

Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να γίνουν στο κανονικό σχολικό ωράριο στην ευέλικτη 
ζώνη, στο ολοήμερο σχολείο, ή σε χώρους μάθησης που οι μαθητές επισκέπτονται 
οποιαδήποτε ώρα (με ή χωρίς το σχολείο) όπως τα «σπίτια της γνώσης» ή τα «επιστημονικά 
μουσεία».  
 
5.13 Προσθέτοντας σε μια “virtual library” (εικονική βιβλιοθήκη) με 

βίντεο που διανέμονται ελεύθερα: δάσκαλοι και μαθητές μοιράζονται 
τους δικούς τους πόρους 

(Αυτό αντιπροσωπεύει την κατηγορία II.vi  της παραγράφου 5.3).  
Κάποιος που δημιουργεί ένα stream, προφανώς θα το χρησιμοποιήσει στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Ένα βήμα παραπέρα θα ήταν να αφήσει άλλους δασκάλους και μαθητές να το 
χρησιμοποιήσουν, δηλαδή να το διαθέσει ελεύθερα. Αν θέλει να αυξήσει τον αριθμό των 
πιθανών χρηστών, μπορεί να το μεταφράσει σε μια άλλη γλώσσα, ή να προσθέσει 
υπότιτλους (προσοχή η μετάφραση δεν είναι ένα απλό θέμα). Ίσως ακόμα να μπορεί να 
αναζητήσει συνεργάτες, πρόθυμους να τον βοηθήσουν σε αυτό το δύσκολο έργο.  
 

Προσφέροντας το δημιούργημά του, (για το καλό της εκπαίδευσης) ο δημιουργός προσκαλεί 
άλλους δημιουργούς να κάνουν παρόμοιες προσφορές σε αυτόν. Μπαίνοντας σε αυτό το 
freeware or shareware (δωρεάν διανομής ή κοινής χρήσης) σχήμα, γίνεται μέλος μιας 
ομάδας, όλα τα μέλη της οποίας κερδίζουν από τη δουλειά των υπολοίπων μελών.  
 
5.14 Δημιουργώντας μέσα: τεχνικά θέματα  

Οι ψηφιακές βιντεο-κάμερες και οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές (που προσφέρουν  
δυνατότητα λήψης μικρών βίντεο) είναι πλέον φτηνές, και αρκετά συνηθισμένες (υπάρχουν 
ακόμα και σε κινητά τηλέφωνα). Οι σημερινοί υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για επεξεργασία βίντεο, ενώ τα προγράμματα επεξεργασίας βίντεο έγιναν φτηνότερα και 
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ευκολότερα στη χρήση88. Σαν συνέπεια ακόμα και ερασιτέχνες όπως οι δάσκαλοι και οι 
μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους βίντεο.  

Οι περισσότερες σύγχρονες βίντεο κάμερες μπορούν να παράγουν μια ικανοποιητική 
απεικόνιση, με χρήση ιδιοτήτων όπως η νυχτερινή λήψη; ο κακός φωτισμός θα επηρεάσει 
αρνητικά το τελικό (συμπιεσμένο) προϊόν. Η αντίθεση, το βάθος του χρώματος, τα 
περιγράμματα, ο χαμηλός «θόρυβος» και ο καλός φωτισμός παράγουν ένα υψηλής 
ποιότητας τελικό προϊόν. Η κάμερα πρέπει να προσφέρει υψηλή ανάλυση. Οι κάμερες 
μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες89: 

 

 Video noise 
«θόρυβος» 

Image Quality 
Ποιότητα εικόνας 

Digital Betacam ελάχιστος βέλτιστη 

Betacam SP, Betacam SX, 
IMX, DVCPro ελάχιστος Πολύ καλή 

DV, DVCam, mini DV πολύ χαμηλός καλή 

DVD πολύ χαμηλός καλή 

SVHS, Hi-8 φανερός μέτρια 

VHS καθαρός κάτω του μετρίου 

 

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση, είναι μια γενική προσπάθεια κατηγοριοποίησης των 
βίντεο καμερών. Παρατηρούμε αρχικά ότι δεν είναι όλες  ψηφιακές (αναλογικές κάμερες 
χρησιμοποιούνται ακόμα και μερικές αναλογικές επαγγελματικές κάμερες κάνουν καλύτερη 
λήψη από κάποιες ερασιτεχνικές ψηφιακές). Αναφέρουμε επίσης ότι αυτά τα formats 
(τρόποι αποθήκευσης του βίντεο) συμπιέζουν το βίντεο κατά τη διάρκεια της λήψης, (άλλα 
περισσότερο και άλλα λιγότερο) και αυτό γιατί το μέσο στο οποίο εγγράφεται το βίντεο δεν 
είναι αρκετά γρήγορο για να αποθηκεύσει ασυμπίεστη εικόνα.  Αυτή η συμπιεσμένη εικόνα 
πρέπει να αποσυμπιεστεί πριν από την επεξεργασία, και αυτή η διαδικασία ευθύνεται για 
κάποια υποβάθμιση στην ποιότητα της εικόνας για αυτό πρέπει να αποφεύγονται τα formats 
(τρόποι αποθήκευσης του video) που αποθηκεύουν με συμπίεση με απώλειες όταν είναι 
δυνατόν.  

 

Παρόλο που η προηγούμενη κατηγοριοποίηση είναι σημαντική, γίνεται με βάση μόνο το 
format (τρόπο αποθήκευσης του βίντεο), αφήνοντας έξω δύο ακόμα πιο σημαντικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας, οι οποίοι είναι: (α) η ποιότητα των 
φακών, και (β) η ποιότητα των ηλεκτρονικών που ευθύνονται για την μετατροπή του φωτός 

                                                 
88 Antonopoulos S. G., Garyfallidou D. M., Ioannidis G. S, Sianoudis J. A., Sotiropoulos D. J., Tsiokanos A. 
C., Innovative ways of combining teaching ICT with teaching science: video taking and editing by students and 
teachers, In HSci2005 – 2nd International Conference Hands-on Science: Science in a changing Education, 
(2005), ISBN 960-88712-1-2, pp. 63-69. 
89 Kunkel T., Streaming media: Technologies Standards Applications, Wiley, ISBN 0-470-84724-7, p. 34 
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που λαμβάνεται σε ηλεκτρονικά σήματα. Η σύγχρονη υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικό 
υπολογιστή σχεδίαση και ρομποτικά, αριθμητικά ελεγχόμενοι τόρνοι, και οι καλής 
ποιότητας φακοί δεν είναι ποτέ φτηνοί. Έτσι οι φτηνότερες βίντεο κάμερες δεν έχουν καλούς 
φακούς: μπορεί να έχουν μεταβλητή εστίαση (zoom) και όλες οι «προδιαγραφές» που 
απαιτεί το marketing (τμήμα προώθησης και εκμετάλλευσης) να εμφανίζονται 
εντυπωσιακές, αλλά η τελική εικόνα θα είναι χειρότερη, (τουλάχιστον σε μερικά τμήματά 
της). Επιπλέον ο τύπος του CCD (Charged Coupled Device) το οποίο παράγει την ψηφιακή 
εικόνα στις περισσότερες μοντέρνες κάμερες, διαφοροποιείται σημαντικά από κάμερα σε 
κάμερα. Στις υψηλής ποιότητας κάμερες χρησιμοποιούνται τρία διαφορετικά CCDs (ένα για 
κάθε πρωτεύων χρώμα), με αποτέλεσμα πολύ καλύτερηςποιότητα εικόνα και πιο 
ευπροσάρμοστη κάμερα. Οι περισσότερες κάμερες προσφέρουν ικανοποιητική ποιότητα 
εικόνας, αλλά μόνο οι κάμερες που ανήκουν στην ακριβότερη κατηγορία προσφέρουν πάντα 
υψηλής ποιότητας εικόνα.  

 

Η μεταφορά του σήματος του video από την κάμερα στον Η/Υ (είτε σε πραγματικό 
χρόνο, είτε αφού αυτό καταγραφεί σε ένα από τα formats που αναφέρθηκαν παραπάνω), 
μπορεί να γίνει μέσα από διαφορετικά interfaces (συνδετικά στοιχεία). Παρόλο που αυτά 
είναι δευτερευούσης σημασίας, συγκρινόμενα με τους δύο παράγοντες που περιγράφηκαν 
παραπάνω, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην ποιότητα του βίντεο που αυτά τα interfaces 
(συνδετικά στοιχεία) μπορούν να μεταδώσουν. Κάποια γνώση για αυτές τις διαφορές 
θεωρείται χρήσιμη, ειδικότερα όταν χρησιμοποιούνται οι μοντέρνες ψηφιακές συνδέσεις. 
Για τους αρχάριους, όπως οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, η ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης 
σε έναν Η/Υ είναι αυτή που παρέχει μία σύνδεσή firewire (πρώην. IEEE 1394 και τώρα 
1394b). Όταν ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή χρησιμοποιείται για την αποθήκευσή του 
βίντεο, η σύνδεση σε αυτή την ταχύτητα, δημιουργεί ένα βίντεο υψηλότερης ανάλυσης στον 
υπολογιστή, από ότι θα δημιουργούσε μια κοινή σύνδεση USB και τώρα USB290. Τα 
firewire interfaces (συνδετικά στοιχεία) χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους του υπολογιστή 
από ότι τα USB, και η καθημερινή πρακτική έχει αποδείξει ότι είναι πιο κατάλληλα για 
μεταφορά βίντεο ακόμα και αν χρησιμοποιούνται οι παλαιότερες εκδόσεις του 1394 standard 
(προτύπου). Η εγγραφή του βίντεο στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση είναι η ασφαλέστερη 
οδός, αφού η ανάλυση μπορεί πάντα να μειωθεί (αν αυτό είναι το επιθυμητό), στα τελικά 
στάδια (π.χ. στην επεξεργασία και συμπίεση) της παραγωγής του βίντεο, αλλά ο μόνος 
τρόπος να προστεθεί πληροφορία, είναι η επανάληψη της λήψης.  

 

Κατά τη διάρκεια της λήψης η κάμερα πρέπει να είναι σταθερή. Οποιαδήποτε κίνηση 
προκαλεί «θόρυβο» στο μέσο. Ένα βαρύ και σταθερό «επαγγελματικό» τρίποδο συνιστάται 
για το σκοπό αυτό. Μια “pan and tilt” κεφαλή του τρίποδου είναι καθοριστικής σημασίας 
στην επίτευξη στρωτών κινήσεων. Ειδικά σε αναμεταδώσεις πραγματικού χρόνου (real 
time), περιττές κινήσεις της κάμερας, καταλήγουν σε ασταθή εικόνα, και σπαταλούν όλο το 
διαθέσιμο bandwidth (εύρος-ταχύτητα της σύνδεσης). Αυτό είναι αποτέλεσμα της 
πολύπλοκης διεργασίας συμπίεσης του βίντεο, που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 2. Μιλώντας 
για ένα ζωντανό γεγονός, πανοραμικά πλάνα κατά τη διάρκεια της λήψης είναι απαραίτητα, 
ενώ κοντινές και μακρινές εστιάσεις στο κεντρικό αντικείμενο, θα αυξήσει επίσης το 
περιεχόμενο (π.χ. την πληροφορία) του βίντεο. Σταματώντας για μερικά δευτερόλεπτα στο 
τέλος του πανοραμικού πλάνου, παράγεται καλύτερης ποιότητας medium (μέσο)  

 

Όσο ταχύτερα αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο το medium (μέσο) θα γίνει streamed 
(ρέει), πώς αυτό θα ενσωματωθεί στον streaming server (δρομολογητή – εξυπηρετητή ροών)  
ή στην διδακτική πλατφόρμα, και το πώς αυτό το νέο medium (μέσο) θα ενταχτεί 
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Press (2004)  ISBN 3-89958-089-376 



Ch.5 Teaching approaches: great opportunities and some pitfalls             Garyfallidou D.M. & Ioannidis G.S. 

  

87

(εκπαιδευτικά) με άλλα στοιχεία, τόσο το καλύτερο. Παίρνοντας τέτοιες αποφάσεις νωρίς, η 
λήψη μπορεί να καθοδηγηθεί, ώστε να ταιριάζει αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις. Ένα 
άλλο θέμα, στη λειτουργία υπηρεσιών streaming (ροής) είναι επίσης το (ιδιαίτερα 
πολύπλοκο) θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνιέται. Θα 
μοιράσει κάποιος τα μέσα που δημιούργησε με άλλους; Αν ναι, μπορεί να προσαρμόσει την 
λήψη, ώστε να γίνει καταλληλότερη για αυτή τη διαδικασία.    

 

Ακολουθεί η φάση της λήψης91. Μόλις το πρωτογενές υλικό μαζευτεί, μπορεί να 
μεταφερθεί σε ένα σταθμό εργασίας ή σε ένα προσωπικό υπολογιστή, όπου θα γίνει η 
επεξεργασία. Τα προγράμματα επεξεργασίας βίντεο είναι πλέον εύκολα στη χρήση, και 
επιτρέπουν τη δημιουργία ειδικών εφέ, που μπορούν να μετατρέψουν το βίντεο σε ένα 
εντυπωσιακό εκπαιδευτικό εργαλείο.  

Streaming audio or video files (αρχεία ρέοντος ήχου και εικόνας) μπορούν να 
δημιουργηθούν από υπάρχοντα ψηφιακά αρχεία, ή ψηφιοποιόντας αναλογικές εγγραφές 
ήχου και εικόνας92. Το επόμενο στάδιο είναι η συμπίεση του streaming medium (μέσου 
ροής) σε ένα μέγεθος κατάλληλο για μετάδοση στο internet (διαδίκτυο) ή LAN (τοπικό 
δίκτυο. Κατά τη διάρκεια της συμπίεσης, αφαιρούνται περιττά ή μη αναγκαία στοιχεία. 
Αυτό κάνει το μέγεθος του αρχείου μικρότερο, αλλά κατά κάποιο τρόπο υποβαθμίζει την 
εικόνα και τον ήχο. Τα μικρότερα παραγόμενα αρχεία, απαιτούν λιγότερο χώρο στον 
σκληρό δίσκο του υπολογιστή, λιγότερη μνήμη για να τρέξουν, και μικρότερο bandwidth 
(εύρος-ταχύτητα της σύνδεσης)   για να παίξουν σε δίκτυα όπως το Internet. 

Σήμερα πολλά εργαλεία συμπίεσης είναι διαθέσιμα, εύκολα στη χρήση, και χωρίς να 
απαιτούν σε βάθος γνώση της πολύπλοκης τεχνολογίας συμπίεση93.  Πριν τη συμπίεση, ο 
παραγωγός πρέπει να σκεφτεί το είδος της σύνδεσης που θα έχει η πλειοψηφία των πιθανών 
χρηστών του μέσου. Αυτό θα καθορίσει τον τύπο της τεχνολογίας streaming που θα 
χρησιμοποιήθει. Κατά την συμπίεση τα media (μέσα) μετατρέπονται κατευθείαν σε ένα ή 
περισσότερα formats (τρόπους αποθήκευσης του video) που επιλέχτηκαν (όπως MPEG-4, 
RealMedia, Windows Media, QuickTime, or Nullsoft NSV etc.). 

Μετά τη συμπίεση, τα media (μέσα) αποθηκεύονται, και ξεκινάει η διαχείρισή τους, έτσι 
ώστε να αποστέλλονται αποτελεσματικά στο τελικό ακροατήριο94. Ο χρήστης χρειάζεται 
ένα streaming client στον υπολογιστή του για να αποσυμπιέσει και να εκτελέσει (παίξει) το 
medium (μέσο). Πολλοί σημαντικοί κατασκευαστές λογισμικού παρέχουν δωρεάν “media 
players”. Σχεδόν όλοι οι σύγχρονοι υπολογιστές, έχουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
χρειάζονται για να παίξουν streaming media (μέσα ροής). 

Η ποιότητα εικόνας που ο χρήστης λαμβάνει, εξαρτάται από την σύνδεσή του95. Ένα 
παλιό 56 Kbps modem μπορεί να θεωρηθεί ως η ελάχιστη (στην θεωρία) απαίτηση για τη 
λήψη streaming, αλλά επειδή η ταχύτητα μετάδοσης μπορεί να μεταβάλλεται σημαντικά 
ανάλογα με την ώρα της ημέρας και την κυκλοφορία στο internet (δίκτυο), μια τέτοια 
σύνδεση πρακτικά δεν είναι ικαονποιητική. Μια ISDN γραμμή είναι πολύ πιο σταθερή, και 
για αυτό θεωρείται επαρκής. Μια broadband (υψηλής ταχύτητας)  xDSL σύνδεση στο 
Internet (στα 1024 bps και παραπάνω) θεωρείται βέλτιστη. 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι είναι πολύ ευκολότερο να μεταφερθεί ήχος και μάλιστα 
καλής ποιότητας. Έτσι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, π.χ. μουσικά γεγονότα, θεατρικές 
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παραστάσεις, ή διαλέξεις, ένα μεγαλύτερο τμήμα από το bandwidth (διαθέσιμο εύρος της 
σύνδεσης) μπορεί να αφιερωθεί στον ήχο, χωρίς μεγάλη απώλεια στην ποιότητα της εικόνας.  

Τελικά τα firewalls μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των streaming media 
(μέσων ροής)96. Έτσι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν τέτοια προγράμματα εγκαθίστανται 
στον υπολογιστή.  
 
5.15 Εκπαιδευτικοί και μαθητές κατασκευάζουν τα δικά τους streaming 

media (μέσα ροής): προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν.  
 

Με σκοπό να εντοπιστούν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ένας εκπαιδευτικός που 
θα αποφασίσει να δημιουργήσει με τους μαθητές του streaming media (και γενικότερα 
βίντεο), σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μια σειρά από δραστηριότητες-δοκιμές. Αρκετοί 
από τους συμμετέχοντες στην σύμπραξη του e-stream προσπάθησαν να κατασκευάσουν τα 
δικά τους videos. Κάποια μέλη αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες (αναφέρονται αναλυτικά 
στο κεφάλαιο 6). Σε κάποιες περιπτώσεις στην προσπάθεια συμμετείχε καθηγητής 
πληροφορικής που βοηθούσε στο τεχνικό κομμάτι, ενώ κάποιοι άλλοι οργάνωσαν σεμινάρια 
ή σειρά μαθημάτων με αντικείμενο την λήψη και επεξεργασία βίντεο που παρακολούθησαν 
οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί. Κάθε εκπαιδευτικός που επιθυμεί να οργανώσει μια τέτοια 
δραστηριότητα στην τάξη του καλό είναι να προσέξει τα παρακάτω σημεία:  

 

1. Η δυσκολία στη λήψη του βίντεο επηρεάζεται σημαντικά από το μέγεθος του 
αντικειμένου ή της σκηνής που εγγράφεται, όσο μικρότερο είναι το αντικείμενο που 
κινηματογραφείται, τόσο αυξάνει ο βαθμός δυσκολίας της λήψης.  
Αν ο σκοπός της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι η δημιουργία ενός film που 
παρουσιάζει έναν αρχαιολογικό χώρο, μια σχολική εκδρομή, ένα κτίριο ή μία πόλη η 
λήψη είναι πολύ ευκολότερη. Αντίθετα όταν δημιουργείται ένα μικρό clip που θα 
χρησιμοποιηθεί για να διδάξει επιστήμη, τα αντικείμενα που θα παρουσιάσει είναι 
συνήθως πολύ μικρότερα, συχνά μικρότερα από μισό μέτρο σε μήκος. Στην περίπτωση 
αυτή τα περισσότερα πλάνα είναι κοντινά, αφού πρέπει να απεικονίζεται η 
λεπτομέρεια. Για να επιτευχθεί αυτό είτε πρέπει να μετακινηθεί το αντικείμενο 
κοντύτερα στην κάμερα, είτε αν η κάμερα έχει zoom να χρησιμοποιηθεί αυτή η 
δυνατότητα για να γίνουν κοντινές λήψεις (zoom into) του αντικειμένου. Και στις 2 
περιπτώσεις το βάθος πεδίου (depth of field) υποφέρει - περιορίζεται, ενώ χειροτερεύει 
ακόμα περισσότερο αν ο φωτισμός είναι ελλιπής ή κακός (δείτε το νούμερο 2). 
 

2. Τον διαθέσιμο φωτισμό. Αυτό συνδέεται άμεσα με τον παράγοντα που ήδη 
αναφέρθηκε στο 1. 
Σε εξωτερικές λήψεις, ο φωτισμός είναι συνήθως ικανοποιητικός. Αντίθετα για λήψεις 
πειραμάτων φυσικής ή χημείας όπου τα αντικείμενα είναι συνήθως μικρά (π.χ 
λαμπάκια, μπαταρίες, δοκιμαστικοί σωλήνες κ.α) έτσι ο φωτισμός του δωματίου 
μπορεί να μην επαρκεί, και να χρειαστεί επιπλέον φωτισμός.  Αυτό εμφανίζει μια 
σειρά προβλημάτων όπως το που θα τοποθετηθούν οι προβολείς (ή τα όποια 
φωτιστικά), έτσι ώστε να μην υπάρχουν σκιές, αντανακλάσεις ή μη φωτισμένα σημεία 
στο αντικείμενο, ώστε να φαίνεται καθαρά το βάθος και η υφή του αντικειμένου. Ένας 
πεπειραμένος φωτογράφος γνωρίζει καλά ότι ο φωτισμός ενός αντικειμένου 
δυσκολεύει όσο μικραίνει το μέγεθός του. Η λήψη βίντεο παρουσιάζει και 
προβλήματα που σχετίζονται με τη σταθερότητα της κάμερας. Κίνηση της κάμερας 
καταλήγει σε θολές και ασαφής εικόνες, και αυξάνει το μέγεθος του αρχείου, (για 
τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με την κωδικοποίηση και αναφέρθηκαν στο 
κεφάλαιο 1), που με τη σειρά του μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη συνεχή 
μετάδοση του αρχείου όταν αυτό μεταδίδεται με μορφή streaming (ροής). Όταν γίνεται 
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λήψη μικρών αντικειμένων είναι απαραίτητο η κάμερα να είναι σταθερή, και αυτό 
γιατί οποιαδήποτε κίνηση της κάμερας θα είναι εμφανής στο τελικό βίντεο. Το ίδιο 
ισχύει και για κάποιες λήψεις με χρήση τηλεφακών.  

   
 

Παρατηρήστε τις δύο φωτογραφίες που βρίσκονται παραπάνω. Στην αριστερή 
φωτογραφία, οι πόλοι της μπαταρίας διακρίνονται με δυσκολία, ενώ εμφανίζεται μη 
χρήσιμη πληροφορία (π.χ. τα παντελόνια του ανθρώπου που εκτελεί το πείραμα) που 
μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του μαθητή. Η μάρκα της μπαταρίας έχει καλυφτεί, 
για να μην αποσπάσει την προσοχή του μαθητή. Στην δεξιά φωτογραφία, οι πόλοι της 
μπαταρίας διακρίνονται καθαρά. Και οι δύο φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί με τον ίδιο 
φωτισμό (φωτισμός μέρας). Αν θέλαμε να εμφανίζεται ολόκληρος ο άνθρωπος που 
εκτελεί το πείραμα  το λαμπάκι θα διακρινόταν με δυσκολία.  
 

3. Η χρονική διάρκεια της σκηνής (π.χ. αν αυτό που εμφανίζεται εκτελείται πάρα πολύ 
γρήγορα ή όχι). Είναι προφανές ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να παρουσιαστεί μια 
σύγκρουση (π.χ. ένα σφυρί που χτυπάει ένα καρφί) από το να παρουσιαστεί ένα 
σχεδόν σταθερό αντικείμενο (π.χ. ένα φυτό που μεγαλώνει και ανθίζει) στην 
περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται η τεχνική της χρονικής φωτογράφησης.  
 

4. Η ταχύτητα του αντικειμένου που παρουσιάζεται. Ένα τεχνικό ή επιστημονικό 
βίντεο μπορεί να παρουσιάζει κάτι που εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Στην 
περίπτωση αυτή η ταχύτητα καταγραφής της κάμερας μπορεί να αποδειχτεί χαμηλή, 
επιπλέον αν δεν χρησιμοποιηθεί ένας δυνατός αλγόριθμος συμπίεσης (αναφέρονται 
στο κεφάλαιο 2) το κύριο αντικείμενο του βίντεο θα είναι θολό ή δεν θα εμφανίζεται 
καθόλου. Όταν το προς λήψη αντικείμενο κινείται γρήγορα (π.χ αθλητές ταχύτητας, 
αυτοκίνητα, πουλιά που πετάνε κ.α.) αντιμετωπίζονται παρόμοια προβλήματα. Αν 
χρησιμοποιηθεί σταθερή κάμερα (η κάμερα δεν κινείται) το αντικείμενο φαίνεται να 
κινείται τόσο γρήγορα που εμφανίζονται προβλήματα παρόμοια με αυτά που ήδη 
αναφέρθηκαν (γρήγορα εκτελούμενο). Αν η κάμερα ακολουθήσει το γρήγορα 
κινούμενο αντικείμενο (panning shot) εμφανίζονται προβλήματα σταθερότητας της 
εικόνας, μια και οι επιτυχείς  τέτοιες λήψεις( panning shots) απαιτούν εμπειρία 
 

5. Η προϋπάρχουσα εμπειρία των ατόμων που συμμετέχουν στη λήψη: είναι προφανές 
ότι μαθητές που δεν έχουν εμπειρία, θα αντιμετωπίσουν πολύ περισσότερες δυσκολίες 
από αυτές που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευμένοι τεχνικοί ή οι εκπαιδευμένοι δάσκαλοι. 
Το ίδιο ισχύει και για δάσκαλους που δεν έχουν εμπειρία ή δεν έχουν εκπαιδευτεί.  
 

6. Ίσως ο καθοριστικότερος παράγοντας είναι η προσδοκώμενη ποιότητα του 
λαμβανόμενου video. Για καλύτερης ποιότητας video, πρέπει να μπουν υψηλές 
προδιαγραφές και κριτήρια. Για κάτι που δημιουργείται για να παρουσιαστεί σε φίλους 
και συνεργάτες σχεδόν οτιδήποτε είναι αρκετά καλό. 
 

Συνοψίζοντας, γενικά υπάρχουν εύκολα αντικείμενα και δύσκολα αντικείμενα στη 
λήψη τους. Για τα δύσκολα, (που δυστυχώς είναι αυτά που έχουν και τη μεγαλύτερη 
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εκπαιδευτική αξία) τα προβλήματα είναι πολλά και αλληλοεξαρτώμενα, και για αυτό 
είναι καλύτερα να μείνουν για τους ειδικούς.  
 

Οι μαθητές φαίνεται να τα πηγαίνουν αρκετά καλά στη λήψη κοινών σκηνών. Όταν 
αυτά τα  βίντεο δημιουργούνται από τους μαθητές για συναισθηματικούς λόγους, ή για 
να τα δουν μαθητές άλλων σχολείων που βρίσκονται αρκετά μακριά ο στόχος τους 
επιτυγχάνεται. Ο στόχος που στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι να αυξήσει το 
ενδιαφέρον των μαθητών και να αναπτύξει την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια κοινότητα 
με τα παιδιά των σχολείων που βρίσκονται μακριά.  Για πιο εξειδικευμένα θέματα, 
απαιτείται εξοπλισμός, και βοήθεια από κινηματογραφιστές. Οι μαθητές μπορούν να 
δημιουργήσουν επιστημονικά βίντεο αν ο σκοπός είναι η καλύτερη και σε βάθος 
κατανόηση του υπό μελέτη φαινομένου, και όχι η ποιότητα του βίντεο.  

 

Οι μαθητές και οι καθηγητές που δημιουργούν δικά τους video πρέπει ακόμα να 
προσέξουν τα ακόλουθα:  

1. Στην περίπτωση που το βίντεο είναι ένα επιστημονικό πείραμα, τα υλικά και οι 
συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να συγκεντρωθούν και να δοκιμαστούν 
πριν ξεκινήσει η διαδικασία της λήψης. Το βήμα αυτό θεωρείται κρίσιμο. Η 
ύπαρξη εφεδρικών υλικών και συσκευών θεωρείται απαραίτητη (π.χ. μπαταρίες, 
λαμπάκια, υλικά που θα κοπούν, καούν, ή καταστραφούν κατά τη διάρκεια του 
πειράματος δοκιμαστικοί σωλήνες κ.α.)  

2. Η κάμερα πρέπει επίσης να ελεγχθεί προκαταβολικά. Ο χειριστής της κάμερας 
πρέπει να γνωρίζει καλά τους περιορισμούς και τις δυνατότητές της. Αν τη στιγμή 
που γίνεται η λήψη, ο χρήστης διαβάζει παράλληλα τις οδηγίες χρήσης της 
κάμερας, ο χρόνος που χρειάζεται αυξάνεται δραματικά. Συνιστάται η ύπαρξη 
δεύτερης κάμερας, ειδικά αν το βίντεο διαπραγματεύεται μια δραστηριότητα που 
διαδραματίζεται εκτός σχολείου π.χ μια τελετή, μια επίδειξη μόδας, έναν αθλητικό 
γεγονός κ.λ.π. Συνιστάται επίσης η ύπαρξη πολλαπλών κασετών, μπαταριών (της 
κάμερας) και εάν χρειάζονται προβολέων.  

3. Σε λήψεις επιστημονικών πειραμάτων, πρέπει να δοθεί έμφαση σε μικρές 
λεπτομέρειες όπως το φόντο, την επιφάνεια πάνω στην οποία θα γίνει το πείραμα, 
αλλά και στα χέρια του ανθρώπου που θα εκτελέσει το πείραμα (δαχτυλίδια, 
ρολόγια μεγάλα νύχια, βαμμένα σε παράξενα χρώματα κ.λ.π) μπορεί να 
τραβήξουν την προσοχή του θεατή μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον του σε κάτι 
άσχετο.  

4. Συνήθως η LCD οθόνη της video κάμερας εμφανίζει ένα μικρότερο πλαίσιο από 
αυτό που αποθηκεύεται στην κασέτα και/ή στον Η/Υ  και επιπλέον μπορεί να 
εμφανιστούν προβλήματα παράλλαξης (parallax) που σχετίζονται με τις μικρές 
αποστάσεις. Η καλύτερη λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η σύνδεση της κάμερας 
με έναν Η/Υ, ειδικά όταν πρόκειται για επιστημονικό πείραμα με μικρά 
αντικείμενα. Αν αυτό δεν γίνει, αντικείμενα άσχετα προς το πείραμα μπορεί να 
εμφανίζονται στο τελικό προϊόν και να τραβούν την προσοχή του μαθητή – θεατή. 
Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, μπορεί να αφαιρέσει το «θόρυβο» (άσχετη 
πληροφορία), αυξάνοντας όμως τον χρόνο που αφιερώνεται στην επεξεργασία του 
βίντεο. Η άμεση σύνδεση με Η/Υ δεν είναι απαραίτητη σε εξωτερικές λήψεις, 
γιατί διαφοροποιούνται πολλές παράμετροι όπως: τα αντικείμενα έχουν πολύ 
μεγαλύτερο μέγεθος, η απόσταση μεταξύ αντικειμένου – κάμερας μεγαλώνει  
επίσης, και το φόντο δεν έχει καθοριστική σημασία. Αλλά και για πρακτικούς 
λόγους, καθώς και για λόγους ασφάλειας (π.χ. μετακίνηση μεταφέροντας ένα 
φορητό Η/Υ συνδεδεμένο σε μία κάμερα!).  
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5. Η κάμερα πρέπει να είναι σταθερή, όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο 5.14 
(Δημιουργώντας μέσα: τεχνικά θέματα). Συνιστάται ένα βαρύ και σταθερό 
τρίποδο. 

6. Ο χειρισμός της κάμερας είναι καλύτερα να  γίνεται με χρήση τηλε–control  
(απομακρυσμένος έλεγχος) ώστε να αποφεύγονται μικρές κινήσεις και κραδασμοί 
κατά τη διάρκεια της λήψης (που σε χειροκίνητη χρήση θα γίνουν ακόμα και αν οι 
κινήσεις γίνουν πολύ προσεκτικά). Επιπλέον η χρήση  τηλε–control επιτρέπει στο 
ίδιο άτομο να είναι ο χειριστής της κάμερας και αυτός που εκτελεί το πείραμα. 

7. Αν αυτός που εκτελεί το πείραμα και ο χειριστής της κάμερας για μια 
δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα μέσα στο σχολικό εργαστήριο και σε πολύ 
περιορισμένο χώρο, είναι διαφορετικά άτομα, κρίνεται απαραίτητη μια οθόνη 
(ίσως 2η) που θα επιτρέπει στο άτομο που εκτελεί τον πείραμα να βλέπει τι 
τραβάει η κάμερα, έτσι ώστε η εκτέλεση του πειράματος να λαμβάνει χώρα στον 
σωστό χώρο. 

8. Όπως ήδη αναφέρθηκε, όταν η λήψη αφορά επιστημονικά πειράματα, απαιτείται 
επαγγελματικός φωτισμός. Η τοποθέτηση των προβολέων (π.χ εξάλειψη των 
σκιών), μπορεί να αποδειχτεί μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία. 

9. Η κάμερα, όταν αυτό είναι δυνατόν (π.χ. στις λήψεις που γίνονται στο σχολικό 
εργαστήριο), καλό είναι να σώζει ένα αντίγραφο στην κασέτα και ένα στον 
υπολογιστή. Αυτό σημαίνει 2 διαφορετικά «αρχεία» και άρα παραπάνω ασφάλεια 
(π.χ. χαλάει ο δίσκος). 

10. Η κάμερα πρέπει να έχει υψηλή ανάλυση, ενώ η σύνδεσή με τον υπολογιστή 
πρέπει να γίνει τουλάχιστον μέσα από μια firewire είσοδο. Η ανάλυση μπορεί να 
μειωθεί στο τέλος (στη φάση της επεξεργασίας και της συμπίεσης), αλλά ο μόνος 
τρόπος για να προστεθούν λεπτομέρειες (που χρειάζονται αλλά δεν υπάρχουν στο 
βίντεο), είναι να επαναληφθεί η λήψη. 

11. Η τοποθέτηση του φωτισμού, του Η/Υ του τρίποδου, της κάμερας, καθώς και η 
εύρεση της κατάλληλης γωνίας λήψης κ.λ.π. είναι χρονοβόρες διαδικασίες, πολύ 
περισσότερο όταν αυτές εκτελούνται από, άπειρους, μαθητές. 

12. Μιλώντας για επιστημονικά video, είναι προτιμότερο η λήψη να μη γίνει σε ένα 
ενιαίο αρχείο. Η πιθανότητα να εγγραφεί σωστά και η αφήγηση κατά τη διάρκεια 
της λήψης είναι πολύ μικρή. Η πιθανότητα αυτή αυξάνει, αν το κείμενο της 
αφήγησης έχει δημιουργηθεί προκαταβολικά και ένα δεύτερο άτομο το διαβάζει   
σε εξωτερικό μικρόφωνο, (αν το επιτρέπει η κάμερα). Για το λόγο αυτό οι 
πολλαπλές λήψεις είναι προτιμότερες. Φυσικά στο τέλος θα χρειαστεί  
επεξεργασία για να διορθωθούν οι λεπτομέρειες. 

13. Για τη φάση της επεξεργασίας ένας σύγχρονος υπολογιστής συνίσταται. (Όσο 
μεγαλύτερη είναι η διαθέσιμη μνήμη RAM και όσο περισσότερος ελεύθερος 
χώρος στο δίσκο υπάρχει, τόσο καλύτερα. Ένας δεύτερος δίσκος αποκλειστικά για 
την επεξεργασία του βίντεο συνιστάται)  

14. Όταν τα βίντεο δεν είναι επιστημονικά, η λήψη μπορεί να επιτευχθεί με την 
πρώτη, έτσι και αλλιώς περιστατικά όπως μια επίδειξη μόδας ένα αθλητικό 
γεγονός μια διάλεξη, δεν είναι δυνατόν να επαναληφθούν. Η ύπαρξη δεύτερης 
κάμερας και εξωτερικών μικροφώνων θα αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμη. 

15. Αν το θέμα που μαγνητοσκοπείται αποτελείται από πολλές διαφορετικές σκηνές- 
βήματα είναι προτιμότερο το κάθε βήμα να μαγνητοσκοπηθεί και να αποθηκευτεί 
σε διαφορετικό αρχείο. Η επεξεργασία μικρών αρχείων είναι ευκολότερη. Εύκολη 
είναι επίσης και η ενοποίηση τους στο τέλος. 

16. Τέλος αν μαγνητοσκοπείται μια σκηνή που σχεδιάστηκε για να ικανοποιεί την 
συγκεκριμένη λήψη, πρέπει να προβλεφθεί σημαντικά παραπάνω χρόνος. Η λήψη 
και επεξεργασία επιστημονικών  ή τεχνικών βίντεο απαιτεί πολύ χρόνο. 
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Θέματα όπως ποιος πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο θα χρησιμοποιηθεί, σε ποια 
ανάλυση θα γίνει το streaming (ροή) πρέπει να αποφασίζονται πριν ξεκινήσει η διαδικασία 
της λήψης.  

 

Αν ένα γεγονός της πραγματικής ζωής πρόκειται να μαγνητοσκοπηθεί και να αποθηκευτεί 
σε έναν streaming server μπορεί να χρειαστούν άδειες π.χ. από τους συμμετέχοντες σε αυτό. 
Αν ο σκοπός είναι η μαγνητοσκόπηση μιας θεατρικής παράστασης, ενός αθλητικού 
γεγονότος, μιας επίδειξης μόδας, μιας διάλεξης, μιας μουσικής παράστασης κ.λ.π. η 
επικοινωνία με τους οργανωτές πρέπει να γίνει αρκετό καιρό πριν το γεγονός, ώστε να 
υπάρχει αρκετός χρόνος για να βγούνε οι σχετικές άδειες. Η διαδικασία απόκτησης αδειών 
μπορει να αποδειχτεί ιδιαίτερα πολύπλοκη (και χρονοβόρα) αν εμπλέκονται διάφορετικές 
«αρχές» (π.χ. τοπικές αρχές, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί που έχουν τα 
αποκλειστικά δικαιώματα, χορηγοί κ.α.). Αν αποκτηθεί μια τέτοια άδεια, τότε μπορούν να 
τοποθετηθούν επιπλέον μικρόφωνα (αν χρειάζονται) κοντά στους «πρωταγωιστές».    

 

Το επόμενο στάδιο είναι η επεξεργασία και ο συγχρονισμός με την αφήγηση. 
 

5.16 Δάσκαλοί και μαθητές κατασκευάζουν τα δικά τους μέσα: τι 
κερδίζουν οι μαθητές 

Αυτή η προσέγγιση ενθαρρύνει τους δασκάλους να χρησιμοποιήσουν πληροφοριακά 
επικοινωνιακά και συνεργατικά εργαλεία, για να διευρύνουν τους μαθησιακούς ορίζοντες 
των μαθητών, ενώ παράλληλα διευκολύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και 
διάσπαρτες πηγές πληροφορίας. 

Οι μαθητές μπορούν να δουλέψουν σε μικρές ομάδες. Η εργασία σε μικρές ομάδες είναι 
προτιμότερες, γιατί οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν, καθώς και  
να δουλεύουν σε ομάδες (αλληλεπίδραση μέσα στην ομάδα). Αναπτύσσουν ακόμα την 
ικανότητα της επικοινωνίας, Βελτιώνουν την κριτική τους ικανότητά, τους να κρίνουν τι 
είναι σημαντικό και τι όχι, και μαθαίνουν να βρίσκουν επιχειρήματα, για να υποστηρίξουν 
την γνώμη τους. Μαθαίνουν τον τρόπο να μαθαίνουν μόνοι τους, και να ακούνε προσεκτικά 
την άποψη των φίλων τους και των συνεργατών τους. Όλα αυτά είναι σημαντικά 
γνωρίσματα που πρέπει να έχουν οι ενήλικοι πολίτες. Επίσης εξασκούνται στην αυτο-
εκπαίδευση και αυτο-διδασκαλία, μαθαίνουν να αξιολογούν την δουλειά τους, και να 
χρησιμοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τα μέσα και την πληροφορία που έχουν.  

 
Εκτός από αυτό η κατασκευή και μοίρασμα των δικών τους media (μέσων) προσφέρει 

ένα πολύ ισχυρό κίνητρο στους μαθητές97. Η δουλειά τους θα παραμείνει στο σχολείο και θα 
την βλέπουν οι άλλοι μαθητές, ή ίσως ακόμα και να ανέβει σε έναν streaming server-
(δρομολογητή – εξυπηρετητή ροής) και θα μπορούν να το «δουν» και άλλα σχολεία. Οι 
μαθητές μπορούν ακόμα να επισκεφτούν την σελίδα του σχολείου τους για να δείξουν σε 
φίλους και συγγενείς, την δουλειά τους. Στην περίπτωση που η ίδια διαδικασία εκτελτείται 
παράλληλα σε διαφορετικές τάξεις, ή διαφορετικά σχολεία αναπτύσσεται ένα πνεύμα υγιούς 
ανταγωνισμού. Ο δάσκαλος μπορεί να δημιουργήσει αυτό το κλίμα χωρίζοντας την τάξη σε 
δύο ή περισσότερες μικρές ομάδες, και καθιερώνοντας μια διαδικασία όπου κάθε ομάδα 
παρουσιάζει τη δουλειά της στις υπόλοιπες. Στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές προσπαθούν 
να ξεπεράσουν τις άλλες ομάδες.  

                                                 
97 Antonopoulos S. G., Garyfallidou D. M., Ioannidis G. S, Sianoudis J. A., Sotiropoulos D. J., Tsiokanos A. 
C., Innovative ways of combining teaching ICT with teaching science: video taking and editing by students and 
teachers, In HSci2005 – 2nd International Conference Hands-on Science: Science in a changing Education, 
(2005), ISBN 960-88712-1-2, pp. 63-69. 
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Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι το εξής98: κάποια γεγονότα (π.χ. οι 
Ολυμπιακοί αγώνες, μια σχολική εκδρομή σε ένα ιδιαίτερο μέρος όπως ένα κέντρο 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ή ένα αφιέρωμα σε έναν σημαντικό καλλιτέχνη, συγγραφέα,  
ή ποιητή) δεν συμβαίνουν κάθε μέρα. Κάποιας γεγονότα είναι σπάνια και μοναδικά και 
επιπλέον μπορεί να περιέχουν ένα σημαντικό εκπαιδευτικό μήνυμα, που αξίζει να κρατηθεί 
ως αρχείο. Είναι επίσης σημαντικό συναίσθημα για τους μαθητές, ότι κατέγραψαν κάτι 
σημαντικό ή μοναδικό, και δεν πρέπει να υποεκτιμηθεί αφού δημιουργεί ενθουσιασμό. 

 
5.17 Σχεδίαση, παραγωγή, συμπίεση, και διάθεση επαγγελματικού 

επιπέδου streaming media (μέσων ροής) 
Πριν ξεκινήσει ο σχεδιασμός, θα πρέπει ο κατασκευαστής να έχει σχηματίσει στο μυαλό 

του ξεκάθαρα τον εκπαιδευτικό στόχο που το video θα εξυπηρετεί. Για να το κάνει αυτό, 
συνιστάται η συνεργασία με έναν εν ενεργεία εκπαιδευτικό (αν ο κατασκευαστής δεν είναι ο 
ίδιος εν ενεργεία εκπαιδευτικός).  

Ο σχεδιασμός οποιουδήποτε μοντέρνου streaming media99 (μέσου ροής) θα πρέπει να 
ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 

 

1. Ο εκπαιδευτικός στόχος πρέπει να καθοριστεί.  Το curriculum (ύλη) που θα αποτελέσει 
το αντικείμενο του medium (μέσου) πρέπει να γίνει απόλυτα συγκεκριμένο.   Στη φάση αυτή 
καθορίζονται ακόμα: Το κόστος, η ώρες που θα χρειαστούν στην ανάπτυξη, και ο χρόνος 
που το medium θα παραμείνει σε χρήση. 

Στο στάδιο αυτό πρέπει ακόμα να απαντηθούν μερικές ακόμα ερωτήσεις όπως: 
a) Υπάρχει άλλο παρόμοιο medium (μέσω) που ήδη χρησιμοποιείται; Αν 

απάντηση είναι θετική, τότε πρέπει να σκεφτούμε αν το νέο medium (μέσο) 
πραγματικά χρειάζεται. 

b) Θα είναι το medium (μέσο) που σχεδιάζεται χρήσιμο σε δάσκαλους και 
μαθητές; 

c) Για ποιες ηλικίες είναι κατάλληλο; 
d) Θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα από τους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς στους οποίους απευθύνεται;  
e) Υπάρχει κάποιο σχέδιο ώστε το medium (μέσο) να αναπτυχθεί στο μέλλον π.χ. 

να μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες;  
f) Είναι καλύτερα να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο σε διάρκεια medium (μέσο) 

που θα καλύπτει ένα πλατύτερο και γενικότερο θέμα, ή είναι προτιμότερο να 
δημιουργηθούν μικρότερα σε χρόνο media (μέσα) για πιο συγκεκριμένα 
θέματα; Ή μήπως και τα δύο; Πόσα θέματα πρέπει να αναπτύσσονται σε ένα 
medium (μέσο);  

g) Το medium (μέσο) θα σχεδιαστεί με τρόπο που να μπορούν να το 
χρησιμοποιήσουν άτομα με διαφορετικές γνώσεις σε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές;  

 

2. Στο δεύτερο στάδιο, πρέπει να συλλεχτεί κάθε πληροφορία σχετική με το αντικείμενο. 
Πρέπει επίσης να αποφασιστεί αν θα καλύψει 1 συγκεκριμένο κεφάλαιο της σχολικής ύλης, 
ή μια ευρύτερη περιοχή.  
                                                 
98 Antonopoulos S. G., Garyfallidou D. M., Ioannidis G. S, Sianoudis J. A., Sotiropoulos D. J., Tsiokanos A. 
C., Innovative ways of combining teaching ICT with teaching science: video taking and editing by students and 
teachers, In HSci2005 – 2nd International Conference Hands-on Science: Science in a changing Education, 
(2005), ISBN 960-88712-1-2, pp. 63-69. 
99 Ioannidis G. S. and Garyfallidou D. M., Education using information and communication technology (ICT), 
and ICT education: categories methods and trends. In: Auer M. and Auer U. (Eds.) Proc. ICL2001 workshop: 
“Interactive Computer aided Learning, Experiences and visions”, Kassel University Press, (2001), ISBN 3-
933146-67-4 
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3. Στο τρίτο στάδιο απαιτείται η συνεργασία ανάμεσα στους ειδικούς στην παραγωγή 
media (μέσων), π.χ των επιστημόνων, με τους ειδικούς στην διδασκαλία του αντικειμένου, 
και τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Ο ειδικός στο αντικείμενο θα καθορίσει τι πρέπει να 
περιλαμβάνεται στο medium (μέσο). Ο ειδικός στην διδασκαλία του αντικειμένου θα 
αποφασίσει τον τρόπο που θα παρουσιάζεται η πληροφορία στον μαθητή. Ο εκπαιδευτικός 
θα αποφασίσει αν το medium (μέσο) του είναι χρήσιμο και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
δημιουργικά.  

Κακή συνεργασία ή απουσία κάποιων από αυτούς θα οδηγήσει σε: 
a) Ένα medium (μέσο) χωρίς πραγματική εκπαιδευτική αξία.  
b) Ένα medium (μέσο) που περιέχει σοβαρά λάθη στον τρόπο που παρουσιάζει το 

περιεχόμενο (π.χ από την πλευρά της διδασκαλίας της επιστήμης).  
c) Ένα medium (μέσο) όπου τα γεγονότα παρουσιάζονται διαδοχικά, αλλά ο 

χρήστης δεν έχει καμία δυνατότητα αλληλεπίδρασης και πειραματισμού. Στην 
περίπτωση αυτή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται όπως και μια 
κοινή συσκευή video.  

Αν το medium (μέσο) μαζί με το συνοδευτικό υλικό και τα links (συνδέσεις) 
δημιουργείται για χρήση-εκπαίδευση στο σπίτι, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να είναι 
εκτός από επιστημονικά σωστό και ολοκληρωμένο και αλληλεπιδραστικό. Αυτό γιατί δεν θα 
υπάρχει η παρέμβαση του δασκάλου που θα συμπληρώνει τις ελλείψεις. Το medium (μέσο) 
πρέπει ακόμα να είναι εύκολο στη χρήση, και ελκυστικό στο χρήστη.  

4. Μετά πρέπει να σχεδιαστεί η διδακτική προσέγγιση και τα υλικά και ο εξοπλισμός που 
θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να συγκεντρωθούν και να δοκιμαστούν.  Είναι επίσης 
σημαντικό να αποφασιστεί πώς το medium (μέσο) θα γίνει streamed (ρέει), πώς θα 
ενσωματωθεί στο site, ή στην διδακτική πλατφόρμα, και πώς θα ενοποιηθεί με άλλα 
στοιχεία.  Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, που 
δεν πρέπει να ξεχαστεί.  

5. Ακολουθεί η φάση της λήψης100. Μόλις το πρωτογενές υλικό μαζευτεί, μπορεί να 
μεταφερθεί σε ένα σταθμό εργασίας ή σε ένα προσωπικό υπολογιστή, όπου θα γίνει η 
επεξεργασία. Τα προγράμματα επεξεργασίας video είναι πλέον εύκολα στη χρήση, και 
επιτρέπουν τη δημιουργία ειδικών εφέ, που μπορούν να μετατρέψουν το video σε ένα 
εντυπωσιακό εκπαιδευτικό εργαλείο.  

6. Η ομάδα των ειδικών αξιολογεί το πρωτότυπο medium (μέσο) καθώς και το τελικό 
προϊόν είτε αυτό είναι ένα μοναδικό streaming video (ρεόν video) ή ένα διδακτικό 
περιβάλλον. Θα χρειαστεί να προσομοιάσουν μια κοινή τάξη, για να αξιολογηθεί σωστά η 
λειτουργικότητα και το περιχόμενο του medium (μέσου). Αν αυτό το στάδιο παραληφθεί, 
είναι πιθανό ότι το παραγόμενο medium (μέσο)  θα είναι γεμάτο διαφόρων ειδών λάθη, με 
αποτέλεσμα να είναι άχρηστο.  

7. Ακολουθεί η κωδικοποίηση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κωδικοποίηση 
υπάρχουν στο κεφάλαιο 5.14 «Δημιουργώντας μέσα: τεχνικά θέματα».  

8. Σε αυτό το στάδιο, επιτελείται η εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πρέπει να ακολουθηθεί  η 
καθιερωμένη διεθνής πρακτική για τις έρευνες στην εκπαίδευση για την επιλογή  
συγκεκριμένων σχολικών τάξεων. Οι μισοί μαθητές διδάσκονται την ύλη χρησιμοποιόντας 
το medium (μέσο) και ο άλλοι μισοί με παραδοσιακή διδασκαλία. Στο τέλος, τα 
αποτελέσματα αυτών των δύο διαφορετικών διδασκαλιών, συγκρίνονται, καταλήγοντας 
στην αξιολόγηση του medium (μέσου) ως διδακτικού εργαλείου.  

9. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τους την εκπαιδευτική αξιολόγηση, οι ειδικοί βελτιώνουν το 
medium μέσο.  

                                                 
100 Angelopoulos B.G, Garyfallidou D.M, Ioannidis G.S, Streaming media in education, In: Auer M. and Auer 
U. (Eds.) Proc International Conference ICL 2004: “Interactive Computer Aided Learning”, Kassel University 
Press (2004)  ISBN 3-89958-089-3 
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 Είναι εξαιρετικά καλή ιδέα, το medium (μέσο) να συνοδεύεται από μια λεπτομερή 
αναφορά για το περιεχόμενο, την προαπαιτούμενη γνώση, αλλά επίσης και φύλλα εργασίας.  

 
Streaming audio or video files (αρχεία ρέοντος ήχου και εικόνας) μπορούν να 

δημιουργηθούν από υπάρχοντα ψηφιακά αρχεία, ή ψηφιοποιόντας αναλογικές εγγραφές 
ήχου και εικόνας. 

Μετά τη συμπίεση, τα media (μέσα) αποθηκεύονται, και ξεκινάει η διαχείρισή τους, και 
αποστολή προς τον τελικό χρήστη.  Ο χρήστης χρειάζεται ένα streaming client στον 
υπολογιστή του για να αποσυμπιέσει και να εκτελέσει (παίξει) το medium (μέσο). Πολλοί 
σημαντικοί κατασκευαστές λογισμικού παρέχουν δωρεάν “media players”. Σχεδόν όλοι οι 
σύγχρονοι υπολογιστές, έχουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που χρειάζονται για να παίξουν 
streaming media. 

 

MPEG-4 είναι ένα διαδεδομένο διεθνές πρότυπο για συμπίεση video και είναι 
ασυμετρικό (δηλαδή περισσότερη επεξεργαστική ισχύς απαιτείται στην κωδικοποίηση, από 
ότι στην αποκωδικοποίηση). Ειδικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται για να βρουν τους 
πλεονασμούς στον ήχο και την εικόνα και να τα αφαιρέσουν. Όταν καταγράφεται η εικόνα 
ενός talking head (ομιλούντος κεφαλιού), το πιθανότερο είναι ότι το φόντο παραμένει ίδιο. 
Αυτό ο αλγόριθμος MPEG είναι σχεδιασμένος να το αναγνωρίζει, και (σε κάθε καρέ 
εικόνας) αποθηκεύει μόνο τα τμήματα του video που αλλάζουν. Με τον τρόπο αυτό, το 
μέγεθος του αρχείου μπορεί να μειωθεί ακόμα και στο μισό (ανάλογα με τις παραμέτρους 
της συμπίεσης όπως η ποιότητα της συμπίεσης, και η ποιότητα του αλγορίθμου που εκτελεί 
την συμπίεση). 
 
5.18 Πρότυπα (standards) και τύποι κωδικοποίησης αρχείων πολυμέσων 

(multimedia formats) σήμερα 
Η έλλειψη κοινά αποδεκτού προτύπου, κατέληξε σε πολλούς τύπους κωδικοποίησης 
video101. Αυτό ήρθε σαν αποτέλεσμα της ταχύτατης ανάπτυξης του χώρου,  και η 
ασυμφωνία μεταξύ τους οδήγησε τον αμύητο χρήστη σε σύγχυση και εμπόδισε την 
υιοθέτηση των ψηφιακών video και του streaming (ροής). Οι σύγχρονοι media-players (τα 
προγράμματα) μπορούν να αναπαράγουν έναν αριθμό από αυτούς τους τύπους, και αυτός 
είναι ο απλούστερος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα, αλλά η βιομηχανία λογισμικού, δεν 
έχει ακόμα ωριμάσει ώστε να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ένας media player μπορεί να 
παίξει όλους (ήγ σχεδόν όλους) τους τύπους video. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι χρήστες 
αναγκάζονται να «κατεβάσουν» (και να συντηρούν) όλους τους σημαντικούς media players 
στον σκληρό τους δίσκο. Μπορούμε να συμπεράνουμε τον τύπο κωδικοποίησης από την 
κατάληξη του ονόματος. Κάποιες δημοφιλείς καταλήξεις είναι: 
 
.mp4 MPEG) Level 4, MPEG-4 (που σημαίνει Motion Pictures Expert 

Group), ένας διεθνής τύπος που υποστηρίζεται από το ISO 
.rm, .ram RealNetworks είναι η εταιρία που παρήγαγε και διέμεινε πρώτη και 

media players, και της ανήκει αυτός ο τύπος 
.asf Το αποκαλούμενο “Advanced Streaming Format” ένας τύπος που 

ανήκει στην MicroSoft. Διάφορα άλλοί τύποι video, ήχου, και slide 
shows (προβολή διαφανειών) υποστηρίζονται από τον 
MediaPlayer, που διανέμει η αυτή η εταιρία λογισμικού.  

.mov Το αποκαλούμενο “QuickTime Movie” είναι ένας τύπος που ανήκει 
στην Apple αλλά  υπάρχει έκδοσή του που δουλεύει στις διάφορες 
εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος windows  

 
                                                 
101 Poynton C., A technical introduction to digital video, Wiley,(1996), ISBN: 047112253X 



Streaming media in education 96 

Άλλοι τύποι video είναι ο .avi (i.e. audio video interleaved), που είναι bitmap format, και .dv 
που είναι δυαδικό. Αυτοί είναι οι κοινότεροι τύποι video-recording, πριν την επεξεργασία, 
και την συμπίεση που συνήθως ακολουθεί. Τα αρχεία κινουμένων σχεδίων (δηλαδή 
animation – τύπου μίκι-μάους) που έχουν κωδικοποιηθεί ως ανύσματα (δηλαδή “vector-
based”, οπότε αποθηκεύεται μόνο το περίγραμμα κάθε «χρώματος»), έχουν ειδικούς τύπους 
(format) συμπίεσης, που ανήκουν σε ξεχωριστή και τελείως διαφορετική οικογένεια.   Αυτό 
το πεδίο είναι εξελίσσεται ακόμα δυναμικά.  
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6 Παραδείγματα εφαρμογών των streaming media 
(μέσων ροής) στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
Συνεισφορά των  μέλών της σύμπραξης “e-stream” (Minerva) 

 
Education Highway - Centre of Innovation for School and New Technology Ltd. 

ATiT - Audiovisual Technologies, Informatics and Telecommunications 
CSP s.c.a r.l. Innovazione nelle ICT 

Mayo Education Centre 
Science and Education Centre, Patras, Greece 

Swedish TelePedagogic Knowledge Centre 
The Science Laboratory, School of Education, University of Patras, Greece 

 

 
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι ορθών εκπαιδευτικών χρήσεων των 
streaming medium (τεχνολογιών ροής) και συζητούνται εν συντομία. Παρουσιάζονται ακόμα 
μερικά παραδείγματα  ορθής εκπαιδευτικής χρήσης102. Τα παραδείγματα αυτά δεν 
καλύπτουν όλους τους τρόπους χρήσης των streaming media (μέσων ροής) στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, είναι όμως παραδείγματα που δοκιμάστηκαν στην πράξη. 
Παρουσιάζονται εδώ ως παραδείγματα για εκπαιδευτικούς που σκοπεύουν να 
πραγματοποιήσουν μια δραστηριότητα με χρήση streaming media (μέσων ροής) στην τάξη 
τους. Σε καμία περίπτωση δεν υπαινισσόμαστε ότι τα παραδείγματα που παρουσιάζονται 
εδώ είναι τα καλύτερα δυνατά, αλλά είναι παραδείγματα που δοκιμάστηκαν (ένα προς ένα), 
και λειτούργησαν με ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
 
6.1 Σενάριο-Διδασκαλίας προερχόμενο από: AΤiT  

Κατατάσσεται κατηγορία ΙΙ ιι της παραγράφου 5.3 του παρόντος δηλαδή δημιουργία και  
διανομή των δικών μας «μέσων». 

Αυτό το σενάριο-διδασκαλίας αξιολογήθηκε από δασκάλους και εκπαιδευτές δασκάλων 
στη Φλαμανδική περιοχή και εφαρμόστηκε στο Sint Lutgardis School, Antwerpen ένα 
σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φλαμανδική περιοχή): 

Θέμα: Εργασία μαθητών γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα  

St Lutgardis Antwerp (σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Β’ τάξη) 

Όλοι οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν από τους δασκάλους κατά τη διάρκεια της 
δημιουργίας των «μέσων» είναι διαθέσιμοι ελεύθερα103, μπορούν να προσαρμοστούν 
εύκολα και να χρησιμοποιηθούν και στο σχολείο  σας! 

 
 

6.1.1 Περιγραφή  
Η χρήση των streaming media (τεχνολογιών ροής) στην τάξη δεν αποτελεί πλέον προνόμιο 

των ειδικών στους υπολογιστές. Η διαθεσιμότητα “media players” ελεύθερης διάθεσης, η 
δημιουργία των πρώτων τραπεζών πόρων και κάποιων παραδειγμάτων καλής  εκπαιδευτικής 
χρήσης οδήγησαν τα streaming media στις τάξεις.   
                                                 
102 Σημείωση του μεταφραστή: οι ασάφειες στα κεφάλαια που χορηγήθηκαν από τους estream εταίρους 
οφείλονται σε ασάφειες που υπήρχαν και στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο. Επισημαίνουμε επίσης ότι σε 
κάποιες από τις εκπαιδευτικές δοκιμές που παρουσιάζονται δεν υπήρχε ερευνητής που να παρακολουθεί και να 
καθοδηγεί την διαδικασία. 
103 Σημείωση μεταφραστή: αναφέρονται σε κάποιο υλικό με οδηγίες που διανεμήθηκε στους δασκάλους που 
ήθελαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, όχι στα προγράμματα επεξεργασίας βίντεο.  
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Ένας πιθανός τρόπος χρήσης των βίντεο 
στην τάξη θα μπορούσε να είναι η παραγωγή 
τέτοιων βίντεο από τους δασκάλους ή/και 
από τους ίδιους τους μαθητές. Η σημερινή 
τεχνολογία, (μειωμένο κόστος, αυξημένες 
δυνατότητες) επιτρέπει σε δασκάλους και 
μαθητές να δημιουργήσουν προγράμματα 
βίντεο. Σαν δραστηριότητα μέσα στην τάξη, 
δεν είναι μόνο ευχάριστη αλλά αποτελεί μία  
παιδαγωγικά υγιή άσκηση, με την οποία 
δάσκαλοι και μαθητές δουλεύουν μαζί, 
συχνά σε ομάδες, ώστε να παράγουν και να 

δημοσιεύουν βίντεο. Δάσκαλοι και μαθητές μαζί μπορούν να δημιουργήσουν νέων εξ 
αποστάσεως μέσων διδασκαλίας και υλικού μάθησης που μπορούν στη συνέχεια να 
μοιράσουν με άλλους. Σε σχέση με τις θεωρίες μάθησης, αυτός είναι ένας κατάλληλος 
τρόπος εργασίας με τα μέσα. Οι μαθητές μαθαίνουν στην πράξη, παράγοντας το δικό τους 
υλικό, το οποίο πιθανόν μοιράζονται με άλλους μαθητές τοποθετώντας το σε ένα αυτοσχέδιο 
περιβάλλον εκμάθησης, ενώ ταυτόχρονα κατανοούν καλύτερα το αντικείμενο και  
εξοικειώνονται με τα μέσα.   

Αυτός ο τρόπος εφαρμογής που εστιάζει στη δημιουργία και διάθεση των δικών μας 
πόρων. Προκάλεσε τον ενθουσιασμό δασκάλων και μαθητών, αλλά απαίτησε προσεκτική 
προετοιμασία. Στα υποστηρικτικά έγγραφα που συνδέονται με αυτή την εφαρμογή έχουν 
εντοπιστεί τα παρακάτω βήματα: 

- Βήμα 1: αναζήτηση για εμπνευσμένα παραδείγματα συναδέλφων είτε από το 
σχολείο σας είτε από άλλα σχολεία, παραδείγματα και ιδέες με τα οποία, είτε με ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο, είτε σε ένα διαθεματικό πλαίσιο, δάσκαλοι και/ή μαθητές 
δημιουργούν τα δικά τους streaming media (μέσα ροής). 
- Βήμα 2: Διατυπώστε τις ιδέες και τους στόχους σας με σαφήνεια: εξετάστε όλες 
τις σημαντικές πτυχές κατά την προετοιμασία του περιεχομένου.  
- Βήμα 3: Ελέγξτε εάν έχετε τις σωστές υποδομές και πόρους. Χρησιμοποιήστε μια 
λίστα ελέγχου για να ελέγξετε εάν το σχολείο σας διαθέτει τους κατάλληλους 
υπολογιστές, το λογισμικό, τα υλικά και την υποστήριξη καταγραφής  
- Βήμα 4: Ελέγξτε όλες τις υπόλοιπες οργανωτικές πτυχές για να δείτε αν υπάρχουν 
ειδικοί (στο αντικείμενο, στους υπολογιστές, στην επεξεργασία βίντεο)που θα 
μπορούσαν να σας βοηθήσουν.  
- Βήμα 5: Εκτελέστε τη δραστηριότητα με την τάξη σας: δημιουργήστε  και  
δημοσιεύστε το δικό σας υλικό. Δημιουργήστε το δικό σας σχέδιο μαθήματος για να 
συντονίσετε τον προγραμματισμό, τη δημιουργία, την έκδοση και την αξιολόγηση των 
βίντεο από τους μαθητές. 

 
6.1.2 Παιδαγωγικές αρχές 

Η δημιουργία και χρησιμοποίηση των υλικών αυτών μέσα στην τάξη ταιριάζει με τρεις 
συσχετιζόμενες θεωρίες μάθησης: εποικοδομητική (constructivist), συνεργατική 
(collaborative) και ανακαλυπτική (experiential) 
- Εποικοδομητική θεωρία (constructivist): σε σύνθετες, βασισμένες σε πρόγραμμα, 
καταστάσεις εκμάθησης όπως αυτή, οι μαθητές πρέπει να συνδυάσουν δεξιότητες 
μαθαίνοντας και αποκτώντας διορατικότητα στο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η γνώση 
δομείται από τον μαθητή πάνω στην διανοητική και πρακτική δημιουργική δραστηριότητα. 
Οι μαθητευόμενοι αναγκάζονται να είναι ενεργοί συμμετέχοντες επιδιώκοντας όχι μόνο την 
έννοια αλλά επίσης τεχνικές και δημιουργικές λύσεις. Η θεωρία του Δομισμού υποστηρίζει 
ότι η πραγματικότητα δομείται από τον μαθητευόμενο βασισμένη στη διανοητική 
δραστηριότητα. Οι άνθρωποι είναι δέκτες και «διερμηνείς» που κατασκευάζουν την 
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πραγματικότητά τους μέσω της συμμετοχής τους σε αυτές τις διανοητικές δραστηριότητες. 
Επιπλέον, ο μαθητευόμενος χτίζει μια εσωτερική αναπαράσταση της γνώσης, μια 
προσωπική ερμηνεία της εμπειρίας. Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό 
και των δύο διαδικασιών: τα στοιχεία και οι πληροφορίες μετατρέπονται σε γνώση κατά την 
εκμάθηση και επιπροσθέτως, ο μαθητευόμενος θα ιδιοποιηθεί το περιεχόμενο και θα το 
αναδημιουργήσει σε μια νέα αναπαράσταση που είναι σημαντική για τους συμμαθητές του. 
Η μαθησιακή διαδικασία που βασίζεται στη δράση είναι συνεχώς ανοικτή στην αλλαγή, της 
δομής της και στους συνδέσμους της διαμορφώνοντας τη βάση στην οποία άλλες γνωστικές 
δομές τοποθετούνται. Μαθαίνοντας με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει μια ενεργή διαδικασία 
στην οποία η έννοια αναπτύσσεται στηριζόμενη στην εμπειρία.  
- Η συνεργατική (collaborative) μάθηση χρησιμοποιείται όχι απλά σαν μια τεχνική μέσα 
στην τάξη. Προτείνει, ιδιαίτερα αυτόν τον τύπο εργασίας δηλαδή ενός προγράμματος όπου 
οι μαθητευόμενοι όπως και το προσωπικό υποστήριξης και οι δάσκαλοι) δουλεύουν μαζί 
κατά ομάδες, ένα τρόπο επαφής με τους άλλους ανθρώπους, που σέβεται και τονίζει τις 
ιδιαίτερες ικανότητες και τη συνεισφορά του κάθε μέλους της ομάδας. Το αποτέλεσμα είναι 
η κοινή αρχή και η αποδοχή της ευθύνης μεταξύ των μελών της ομάδας για τις ενέργειες της. 
Η ελλοχεύουσα προϋπόθεση της συνεργατικής μάθησης είναι βασισμένη στη δημιουργία 
ομοφωνίας μέσω της συνεργασίας από τα μέλη ομάδας,  σε αντίθεση με  τον ανταγωνισμό 
στον οποίο τα άτομα προσπαθούν να είναι καλύτερα από άλλα μέλη ομάδας. Σαν πρόσθετη 
επίδραση, μια ευρύτερη κοινότητα που επιτυγχάνεται μέσω του ενδοδικτύου του σχολείου ή 
μέσω του ιστού, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ίδια υλικά, και έτσι μια κοινότητα 
συνεργασίας γεννιέται στην οποία ο δάσκαλος ενεργεί ως οδηγός και οι  μαθητευόμενοι 
αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλον και με τα διαθέσιμα αντικείμενα εκμάθησης. 
- Η ανακαλυπτική (experiential) μάθηση καλύπτει την εκμάθηση που εστιάζεται στο πώς 
να κατακτηθούν οι δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να αποκτηθούν μόνο με την πράξη. Η 
διαδικασία δημιουργίας ταινίας με όλες τις προφανείς περιπλοκές της, μπορεί να μαθευτεί 
καλύτερα σε μια διαδικασία ενεργής εμπλοκής των μαθητών, μέσα από μια πρακτική 
άσκηση με πραγματικά αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι μαθητές 
ανακαλύπτουν και πειραματίζονται με τη γνώση από μόνοι τους αντί να ακούν ή να 
διαβάζουν για τις εμπειρίες άλλων. Ενθαρρύνοντας τους μαθητές να εξετάσουν προσεκτικά 
την εμπειρία τους, αυτοί μπορούν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, νέες συμπεριφορές, και 
νέους τρόπους σκέψης. 
 

6.1.3 Ομαδική εργασία βασισμένη σε πρόγραμμα (Project based teamwork)  
Για να δοθεί σε όλους τους μαθητευόμενους η δυνατότητα να έχουν έναν ενεργό ρόλο 

στο πρόγραμμα, προτείνουμε τη δημιουργία μικρών ομάδων. Συστήνουμε ένα ιδανικό 
μέγεθος ομάδας τεσσάρων μαθητευόμενων. Αυτός ο αριθμός επιτρέπει μια υγιή ομαδική 
δυναμική. Συστήνεται επίσης, η διανομή των διαφορετικών δεξιοτήτων και ειδικοτήτων λίγο 
πολύ εξίσου στις διαφορετικές ομάδες, για την αποφυγή της συγκέντρωσης μιας μοναδικής 
ικανότητας στη μια ή την άλλη ομάδα. Οι διαφορετικές ικανότητες που απαιτούνται 
συνήθως σε αυτόν τον τύπο ομαδικής εργασίας περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο βαθμό 
διοικητικής δυνατότητας, δημιουργικές  δεξιότητες, ικανότητες σύνταξης εγγράφου, 
τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT).  

  Οι ίδιες δεξιότητες ισχύουν και για τον εκπαιδευτή ή την ομάδα δασκάλων που παρέχουν 
καθοδήγηση στο πρόγραμμα, και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό. Πραγματικά, ο δάσκαλος 
και ο εκπαιδευτής χρειάζεται να είναι ικανοί να βοηθούν τους μαθητευόμενους να 
δημιουργήσουν μια ιδέα για κάποιο βίντεο, να γράψουν μια σύνοψη και ιδανικά ένα σενάριο 
ή πλάνο διδασκαλίας, να διαχειριστούν την εγγραφή (βοηθώντας στις ρυθμίσεις), να 
μετατρέψουν το βίντεο σε ψηφιακή μορφή, να μοντάρουν το βίντεο και να προσθέσουν ένα 
συνοδευτικό τραγούδι (soundtrack) και ευχαριστίες σε αυτό, και τελικά να το δημοσιεύσουν 
σε ένα διακομιστή (server) [σε ένα τοπικό δίκτυο ή στο διαδίκτυο]. 
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6.1.4 Περιγραφή σεναρίου διδασκαλίας (εφαρμόζοντας και εκτελώντας τις 
δραστηριότητες) 

Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι τέτοια δουλειά ενός προγράμματος μπορεί να 
ολοκληρωθεί μέσα σε μια μέρα. Αυτός ο τύπος εργασίας συνδυάζει ιδανικά διαφορετικά 
αντικείμενα και μπορεί επομένως να τραβήξει στο χρόνο. Στην εφαρμογή στο σχολείο 
Antwerp, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια των μαθημάτων της Αγγλικής γλώσσας, 
της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) των φυσικών επιστημών, όπως και 
στον ελεύθερο χρόνο εργασίας των μαθητών. Οι δάσκαλοι που συμμετείχαν ήταν αυτοί της 
Αγγλικής γλώσσας, της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και φυσικών 
επιστημών, και ένας επιπλέον εθελοντής δάσκαλος τεχνολογίας. Το προγράμμα 
ολοκληρώθηκε σε 2 περίπου μήνες, αλλά η συνολική απασχόληση των μαθητών ήταν 16 
ώρες από τις οποίες οι 8 ήταν ώρες του κανονικού ωραρίου της τάξης, και οι υπόλοιπες ήταν 
ώρες από το Κέντρο Ανοικτής Μάθησης του σχολείου.  

Ο επικεφαλής εκπαιδευτικός του προγράμματος έλαβε υποστηρικτική τεκμηρίωση από το 
ATiT το Σεπτέμβριο του 2004. Αυτός θέλησε στη συνέχεια να υλοποιήσει αυτό το 
πρόγραμμα με τους συναδέρφους της και τους μαθητές της 5ης τάξης. Επειδή το πρόγραμμα 
εστιαζόταν στην μόλυνση, και είχε σκοπό να μοιραστεί πηγές με σχολεία της κεντρικής και 
ανατολικής Ευρώπης, απασχόλησε το δάσκαλο φυσικών επιστημών καθώς και τον δάσκαλο 
των Αγγλικών για τις απαραίτητες μετάφρασεις  

 
 
Η τάξη των 11 μαθητευόμενων χωρίστηκε σε 3 ομάδες. Κάθε ομάδα δούλεψε σχετικά 

ανεξάρτητα και μπορούσε να προγραμματίσει τη δικιά της πρόοδο. Οι εκπαιδευτικοί 
παρείχαν όταν χρειάζονταν μια κατάλληλη εισαγωγή στις γνώσεις ή στις ικανότητες που θα 
απαιτούσαν τα συγκεκριμένα στάδια (για παράδειγμα: στο χρόνο της εγγραφής, 
προσφέρθηκε μια σύντομη εισαγωγή στην τεχνική της κάμερας, αρκετή για να ξεκινήσει η 
διαδικασία της ανακάλυψης για τους μαθητευόμενους). Οι μαθητευόμενοι δημιούργησαν το 
δικό τους σενάριο διδασκαλίας, οργάνωσαν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τις εγγραφές, 
έλαβαν την απαραίτητη υποστήριξη για να δουν, να καταγράψουν, και να μοντάρουν τις 
ταινίες και για να φτιάξουν την τελική έκδοση αυτών των ταινιών. Οι μαθητές δεν 
στερήθηκαν τη φιλοδοξία στην πρώτη εξοικείωσή τους με τα μέσα (media): πήραν 
συνέντευξη από ένα μέλος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, έκαναν κατά τόπους εγγραφές, 
δημιούργησαν μια εναλλακτική έκδοση για να καταστήσουν τις ταινίες προσιτές σε σχολεία 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 

 

6.1.5 Συμπεράσματα.  
Παρά την σχετική πολυπλοκότητα του στόχου, αντιμετωπίσθηκε πολύ θετικά από τους 

δασκάλους και τους μαθητές. Όχι μόνο βρήκαν ενδιαφέρουσα τη θεματική περιοχή, αλλά 
επιπλέον ολόκληρη η διαδικασία της σύλληψης, παραγωγής και έκδοσης του υλικού 
θεωρήθηκε πολύ σημαντική και τα σχέδια είναι να αυξηθούν και να επεκταθούν οι 
προσπάθειες σε αυτό τον τύπο ομαδικής εργασίας στο μέλλον. 
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6.2 Σενάριο-Διδασκαλίας του CSP  
Κατατάσσεται κατηγορία ΙΙ ιι της παραγράφου 5.3 του παρόντος δηλαδή δημιουργία και  

διανομή των δικών μας «μέσων» 
Το παρόν σενάριο διδασκαλίας εφαρμόστηκε σε 2 διαφορετικά σχολεία στην Ιταλία: 

 IIS Olivetti (τεχνικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 
 Istituto Regina Margherita (σχολείο εκπαίδευσης δασκάλων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης) 
 

6.2.1 Περιγραφή των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται μέσα στο παρόν 
διδακτικό σενάριο 

 IIS Olivetti  
Το σχολείο χρησιμοποίησε το λογισμικό Adobe Premiere (παλιά έκδοση), μια εφαρμογή 

μη γραμμικού μοντάζ για οπτικοακουστική διαμόρφωση σε πραγματικό χρόνο, και έγινε 
προσπάθεια απόκτησης του καλύτερου δυνατού προϊόντος. Κατά τη διάρκεια της 
βιντεοσκόπησης, δεδομένου ότι οι μαθητές δεν εκπαιδεύθηκαν αρκετά, οι δάσκαλοι έπρεπε 
να επαναλάβουν την ίδια σκηνή ώστε να ρυθμιστεί ο συγχρονισμός. Υπήρξε επίσης και ένα 
πρόβλημα στον ήχο: εξαιτίας του ακατάλληλου δωματίου, οι μαθητές έπρεπε να κάνουν την 
εγγραφή νύχτα, όπου υπήρχε ησυχία.    

Η ακόλουθη τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε στον πειραματισμό του διδακτικού σεναρίου: 
1. Οπτικοακουστικός εξοπλισμός: 
- Ψηφιακή βιντεοκάμερα  Sony  
- Μικρόφωνα Sennheiser 
- DVD και κασέτες 
- Φώτα 

2. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές των μαθητών: τυπικά σύγχρονα συστήματα η/ υ  
3. Δρομολογητής (server) και λογισμικό τεχνολογίας ροής:  τυπικός δρομολογητής ροής  
Το λογισμικό του διακομιστή είναι το Video Weber v.2.4 Zen Technologies Co., Ltd   
4. Λογισμικό μοντάζ: Adobe Premiere 
5. Σύνδεση δικτύου: τυπικές σύγχρονες συνδέσεις 
6. Προγράμματα Streaming(απ’ την πλευρά του χρήστη)  
- Σύνδεση με Internet Explorer 5.x και Netscape 6.x η περισσότερο 
- Windows Media Player  

 
 Istituto Regina Margherita  

Το λογισμικό HyperFilm επιτρέπει τον εμπλουτισμό και τη διανομή ψηφιακού βίντεο με 
συγχρονισμένες συνδέσεις σε πολλά διαφορετικά περιεχόμενα (ιστοσελίδες, κείμενο, ήχος, 
άλλα βίντεο...). Οι συνδέσεις, στις δυο μορφές βασισμένες στο χρόνο και στα στιγμιότυπα 
βασισμένα στα πλαίσια (frames), είναι συγχρονισμένες με το κυρίως βίντεο, εμφανίζονται 
την κατάλληλη στιγμή για να επεκτείνουν την αφήγηση του κυρίως βίντεο, και επιτρέπουν 
στο χρήστη να αποφασίσει ελεύθερα πως και πότε θα δει τα επιπρόσθετα περιεχόμενα. 

 Το κύριο πλεονέκτημα εδώ είναι ότι με μια ελάχιστη προσπάθεια ένα βίντεο-κλιπ μπορεί 
να μετατραπεί σε ένα σύνθετο εκπαιδευτικό αρχείο πολυμέσων. Αυτό το τελικό πλήρως 
διαδραστικό περιβάλλον, αντιπροσωπεύει ένα νέο τρόπο δημιουργίας ψηφιακών 
περιβαλλόντων μάθησης και θα αποτελέσει ένα πρότυπο για τα μελλοντικά κανάλια 
πληροφοριών. 
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1)  Η πρώτη εικόνα ενός εγγράφου 
HyperFilm: στην αριστερή πλευρά το βίντεο, στη 
δεξιά πλευρά γενικές πληροφορίες.  

Ο “player” είναι μια πολλαπλή πλατφόρμα (για όλα τα λειτουργικά συστήματα  συμβατά 
με η/ υ Intel, και με Apple Macintosh από την έκδοση MacOS 8) και απαιτεί μόνο 
Macromedia Shockwave και Apple QuickTime σαν πόρους συστήματος. Είναι πιθανή η 
έκδοση ενός εγγράφου HyperFilm σε ιστοσελίδα (το ψηφιακό βίντεο μπορεί να σταλεί με 
τεχνολογία ροής), ή η εφαρμογή έγγραφων πολυμέσων που διανέμονται σε CD-ROM. 

Η ιδέα του Hyperfilm: Η κύρια ιδέα του Hyperfilm βασίζεται σε μια απλή ιδέα: 
ξεκινώντας από μια χρονική στιγμή ενός βίντεο, ο δημιουργός μπορεί να επιλέξει 
συγκεκριμένες στιγμές που μπορούν να είναι «άγκυρες» για μια σύνδεση υπερμέσων, όπως 
δείχνει το επόμενο σχήμα. 

 
Στην αριστερή πλευρά το βίντεο ελέγχεται από ένα πρότυπο πίνακα ελέγχου τύπου-VCR, 

κατά τη διάρκεια που παίζει το παράθυρο στη δεξιά πλευρά. Όταν έρθει η κατάλληλη 
στιγμή, εμφανίζεται η σύνδεση και το «γεγονός» φωτίζεται από μια κινούμενη ετικέτα που 
αναπηδά από το βίντεο και κινείται στο παράθυρο. Όταν η ετικέτα πλησιάζει στο παράθυρο, 
μετατρέπεται σε διαδραστικό αντικείμενο. 

Υπάρχουν δυο διαφορετικοί τύποι συνδέσεων, και οι δυο συγχρονισμένοι κατά κάποιον 
τρόπο: ο ένας είναι μια “Συγχρονισμένη σύνδεση ” που γίνεται ένα στοιχείο του παραθύρου 
στο δεξί μέρος του παραθύρου. Ο άλλος είναι παρόμοιος, αλλά το περιεχόμενο 
ενεργοποιείται με κλικ πάνω σε κάποια γεωμετρικά σχήματα (hot spots) στο πλαίσιο που 
αντιστοιχεί στο χρόνο συνδέσεων (βλ. την εικόνα που ακολουθεί).  

  
 
Σε αυτή την περίπτωση τα γεωμετρικά σχήματα (hot spots) είναι οι “άγκυρες” για τις 

συνδέσεις υπερμέσων και ο τύπος σύνδεσης ονομάζεται "Διαδραστικό πλαίσιο". Και στις 
δυο περιπτώσεις, για τον τελικό χρήστη, ένα κλικ είναι αρκετό για να ανοίξει, και να δει το 
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σχετικό περιεχόμενο. Είναι ο χρήστης εκείνος που αποφασίζει εάν θέλει να δει το 
περιεχόμενο μια σύνδεσης ή όχι. Εάν η σύνδεση είναι ανοικτή, η σχέση μεταξύ της 
σύνδεσης και της χρονικής διάρκειας του βίντεο (και του συνδεμένου πλαισίου) άμεσα 
επανακαθορίζεται. Φυσικά, όταν η εξερεύνηση ενός εμπλουτισμένου περιεχομένου 
τελειώνει, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εάν θα επιστρέψει στο βίντεο και να συνεχίσει από 
εκεί όπου το έχει σταματήσει προκειμένου να δει τη σύνδεση, ή από ένα άλλο σημείο. 

Εργαλείο δημιουργίας: Το Hyperfilm Authoring Tool είναι το λογισμικό που 
χρησιμοποιείται για να δημιουργήσουμε, να μοντάρουμε και να δημοσιεύσουμε αρχεία 
hyperfilm. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του κατευθύνονται αποκλειστικά στον 
καθορισμό και τη διαχείριση των συγχρονισμένων συνδέσεων που σχετίζονται με τη γραμμή 
χρόνου του βίντεο. Το ίδιο το βίντεο, και το συνδεμένο περιεχόμενο, δε μπορεί σε κάθε 
περίπτωση να τροποποιηθεί μέσα από το περιβάλλον του Hyperfilm. Η ροή της δουλειάς 
είναι πολύ απλή: 

1) Ξεκίνα με το να επιλέξεις ένα ψηφιακό βίντεο σε μορφή Apple QuickTime (και σε 
απευθείας σύνδεση ή σε μη απευθείας σύνδεση λειτουργίες υποστηρίζονται), 

2) Συμπλήρωσε τις γενικές πληροφορίες για το νέο έγγραφο του hyperfilm (τίτλος, όνομα 
δημιουργού, πνευματικά δικαιώματα...), 

3) Παίξε το βίντεο, 
4) Σταμάτα το βίντεο όταν πρέπει να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση και χρησιμοποίησε το 

πλήκτρο "Νέα σύνδεση", 
5) Επέλεξε τον τύπο σύνδεσης, " Συγχρονισμένη σύνδεση " ή "Διαδραστικό πλαίσιο", 
6) Καθόρισε όλες τις ιδιότητες των συνδέσεων (τίτλο συνδέσεων, περιγραφή συνδέσεων, 

περιεχόμενο, χωρικές και οπτικές ιδιότητες κυρίως σημείων...), χρησιμοποιώντας το 
απαραίτητο εργαλείο, 

7) Επιβεβαίωσε τη δημιουργία σύνδεσης. 
Όταν όλες οι συνδέσεις δημιουργηθούν, το έγγραφο του hyperfilm είναι έτοιμο.  
8) Χρησιμοποίησε την εντολή Publish και το hyperfilm είναι έτοιμο για διανομή σε ένα 

CD-ROM ή στο διαδίκτυο.  
Το λογισμικό Hyperfilm έγινε δεκτό θετικά από τους δασκάλους και τους μαθητές, επειδή 

δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά φιλμ σχετικά με τις ανάγκες τους. Η όλη 
διαδικασία ήταν κατανάλωση χρόνου, αφού το αντικείμενο που επιλέχθηκε για την πρώτη 
δοκιμή ήταν πολύπλοκο. Επιπλέον, οι μαθητές χρειάστηκαν χρόνο να εξοικειωθούν με την 
τεχνική. Παρόλα αυτά η επόμενη δοκιμή φαίνεται να είναι πιο επιτυχημένη. 

 

6.2.2 Παιδαγωγικές αρχές 
Το διαθέσιμο σενάριο διδασκαλίας στηρίζεται στη θεωρία του Δομισμού. Δομισμός 

σημαίνει ότι οι μαθητές κατασκευάζουν τη δική τους κατανόηση και γνώση του κόσμου, 
διαμέσου βιωμάτων και απεικονίσεων σε αυτές τις εμπειρίες. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές 
είναι ενεργοί δημιουργοί της δικής τους γνώσης. Προκειμένου να δημιουργήσουν γνώση 
πρέπει να κάνουν ερωτήσεις, να εξερευνήσουν, και να αξιολογήσουν τι ξέρουν. Ο ρόλος του 
δασκάλου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατασκευάσουν τη γνώση παρά να 
αναπαραγάγουν μια σειρά από γεγονότα. 

Σύμφωνα με το Δομισμό, ο μαθητής αλλάζει από έναν παθητικό δέκτη πληροφοριών σε 
έναν ενεργό συμμετέχοντα στη διαδικασία της γνώσης. Οι μαθητές πρέπει πάντα να 
καθοδηγούνται από το δάσκαλο, και να κατασκευάζουν τη γνώση τους ενεργά παρά να  
λαμβάνουν μηχανικά τη γνώση από τον δάσκαλο ή το βιβλίο. 

Οι μαθητές έχουν κίνητρο όταν χρησιμοποιούν την ήδη υπάρχουσα γνώση και τις 
εμπειρίες από τον πραγματικό κόσμο, μαθαίνουν να υποθέτουν, ελέγχουν τις θεωρίες τους, 
και τελικά εξάγουν συμπεράσματα από τα ευρήματά τους. 
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6.2.3 Παιδαγωγική οργάνωση του σεναρίου διδασκαλίας 
 

 IIS Olivetti  
Στην IIS Olivetti, εφαρμόζουν σταδιακά τη μέθοδο εισαγωγής βίντεο στα πλάνα 

διδασκαλίας. Αυτή η δραστηριότητα διευρύνεται τον ίδιο χρόνο με τη χρήση των ICT: ένας 
η/ υ σε κάθε αίθουσα, συνδεδεμένος σε τοπικό δίκτυο (LAN) και με προβολέα προκειμένου 
να διανέμεται το υλικό. 

Αυτά τα υλικά παράγονται και χρησιμοποιούνται μέσα στο σχολείο, ούτως ώστε να 
πραγματοποιηθούν συγκεκριμένοι σκοποί όπως: 

- να δίνεται έμφαση στην κατασκευή της γνώσης,  
- να αποφεύγονται υπερβολικές απλοποιήσεις στην αναπαράσταση της φυσικής 

πολυπλοκότητας του αληθινού κόσμου, 
- να ορίζονται αυθεντικοί στόχοι, που οδηγούν σε καλύτερο πλαίσιο παρά 

αφηρημένες  έννοιες, 
- να προσφέρουν περιβάλλοντα μάθησης βγαλμένα από τον πραγματικό κόσμο, 

βασισμένα σε γεγονότα, 
- να προσφέρουν πολλαπλές αναπαραστάσεις του πραγματικού κόσμου,  
- να προκαλούν αντανάκλαση, 
- να επιτρέπουν κατασκευή της γνώσης εξαρτώμενη από το πλαίσιο το 

περιεχόμενο, 
- να επιτρέπουν συνεργατική δημιουργία της γνώσης, διαμέσου κοινωνικής 

διαπραγμάτευσης. 
Αυτός ο τρόπος προσέγγισης είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για εκείνα τα θέματα που 

χρειάζονται συγκεκριμένα έγγραφα για να συνοδεύσουν τα παραδοσιακά μαθήματα π.χ., σε 
τεχνικό επίπεδο, μπορεί να είναι χρήσιμο στην επίδειξη φωτογραφιών του εξοπλισμού, φιλμ 
της διαδικασίας, διαγραμμάτων συστήματος και δομής. 

Η χρήση διαθέσιμων εξ αποστάσεως μαθημάτων είναι μια απάντηση σε διαφορετικές 
ανάγκες και εποχές. Στην αρχή, στο μάθημα οι μαθητές έβλεπαν το φιλμ μαζί με τον 
δάσκαλο και συζητούσαν το συγκεκριμένο θέμα και αυτή ήταν η γενική φάση του 
μαθήματος. Στη δεύτερη φάση, οι μαθητές μπορούσαν να δουν το μάθημα αυτόνομα, μέσα ή 
έξω από το σχολείο, προκειμένου να ενισχύσουν τη μάθηση ή την προσωπική μελέτη. 

Οι μαθητές εμπλέκονται όχι μόνο στη χρήση υλικών πολυμέσων, αλλά επιπλέον στη 
δημιουργία νέων υλικών, ούτως ώστε να φτιάξουν ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης, το 
οποίο ήταν ανοικτό σε όλους όσους ενδιαφέρονταν να προσφέρουν. 

 
 Istituto Regina Margherita  

1. Συζήτηση για τη μακέτα του βίντεο: οι μαθητές συζήτησαν για τη σειρά των 
διαφορετικών κομματιών του βίντεο και στο τέλος αποφάσισαν ότι θα ήταν καλύτερα να 
οργανώσουν τα υλικά σύμφωνα με αυτά τα θέματα: α) Παρουσίαση των 
συνεντευξιαζόμενων προσώπων, β) τα κίνητρα για να φύγουν, γ) οι προσδοκίες πριν  
φύγουν, δ) τα προβλήματα όταν έφτασαν στην Ιταλία, ε) οι ελπίδες για το μέλλον. 
Αποφάσισαν επίσης να προετοιμάσουν ένα μικρό βίντεο για να εισαγάγουν τις σκέψεις 
για την έρευνα, στο hyperfilm. 

2. Μια ομάδα μαθητών, οδηγούμενη από έναν ειδικό, μόνταρε το κυρίως βίντεο, 
3. Λήψη του νέου μικρού βίντεο: μια ομάδα μιμήθηκε μια συζήτηση για τα 

αποτελέσματα της έρευνας, και μετά με τη βοήθεια ενός ειδικού, μοντάρισαν το βίντεο. 
4. Προετοιμασία των υλικών για σύνδεση με το hyperfilm: κάθε ομάδα προετοίμασε 

υλικό για την Ιστορία της μετανάστευσης, για νόμους μετανάστευσης στην Ιταλία, για τη 
μετανάστευση και την εργασία στο Τορίνο, για την διαπολιτισμική παιδαγωγική. 

5. Μαθαίνοντας το Hyperfilm: η τάξη, καθοδηγούμενη από τους δασκάλους, έμαθε να 
χρησιμοποιεί το λογισμικό. 
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6. Η μακέτα του hyperfilm: κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι μαθητές αποφάσισαν 
τον τίτλο και το που να συνδέσουν τα διαφορετικά υλικά, επιπλέον αποφάσισαν να 
συνδέσουν το νέο βίντεο με τα αποτελέσματα της έρευνας στο τέλος του hyperfilm.  

7. Μοντάροντας το hyperfilm: κάθε ομάδα προετοίμασε ένα hyperfilm με διαφορετικά 
υλικά και, στο τέλος, η τάξη αποφάσισε τι ήταν καλύτερο. 

 
6.2.4 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου (εφαρμογή και εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων) 
 IIS Olivetti 

Προκειμένου να εκπληρωθούν οι προαναφερόμενοι σκοποί, δάσκαλοι και μαθητές 
άρχισαν να παράγουν μικρά διδακτικά φιλμ για να παρουσιαστούν στην τάξη, σαν ενίσχυση 
του παραδοσιακού μαθήματος. 

Μια ειδική μορφή δόθηκε και περιελάμβανε: 
- δείκτης του θέματος: ο χρήστης μπορεί πάντα να καταλάβει ποιο μέρος του μαθήματος 

εικονίζεται, 
- κουτί με διαφάνειες αναφερόμενες στο θέμα: δύο τρίτα της οθόνης παρουσιάζουν το 

θέμα, αυτές οι διαφάνειες περιέχουν την περίληψη, φωτογραφίες και τύπους, τα οποία 
σταδιακά εμφανίζονται καθώς ο ομιλητής μιλάει για το θέμα, 

- μικρή φωτογραφία του εκφωνητή:  στην πάνω αριστερή πλευρά της οθόνης μπορείς να 
δεις και να ακούσεις τον εκφωνητή να μιλάει για το θέμα, 
Το μάθημα μπορούμε να το δούμε μέχρι το τέλος ή μπορούμε να το διακόψουμε 

οποιαδήποτε στιγμή προκειμένου να δώσουμε επιπλέον επεξήγηση, να επιτρέψουμε στους 
μαθητές να ρωτήσουν για λεπτομέρειες και να έχουν ένα διάλειμμα για να μάθουν τον τύπο. 

Οι μαθησιακοί σκοποί και στόχοι του TDP  (Technology Design Project) ήταν: 
- δεξιότητες σχετικές με το αντικείμενο 
- ικανότητες ICT 
- ομαδική συζήτηση 

 

 Istituto Regina Margherita 

 
Το hyperfilm “NearFar. Τα χίλια πρόσωπα της μετανάστευσης. Συνεντεύξεις στο Τορίνο 

από μαθητές του V BS (a.s’02-’04) απ’ το I.M.S Regina Margherita” 
 
Όπως δείχνει ο χάρτης, αυτό το hyperfilm αρχειοθετεί την έρευνα για το θέμα 

“Μετανάστευση και διαφορές στις γενιές”, το κυρίως βίντεο δείχνει τα πιο ουσιαστικά μέρη 
των διαφόρων συνεντεύξεων σύμφωνα με τα εξής βήματα: παρουσίαση, κίνητρα, 
προσδοκία, προβλήματα και ελπίδες για το μέλλον.  

Οι διαφορετικές συνδέσεις μπορούν να διαιρεθούν σε: 
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- Αρχεία κειμένου (Word): χρησιμοποιήθηκαν για να εισάγουν μέρη της συνέντευξης μη 
μαγνητοσκοπημένα, να εισάγουν μεταφράσεις και μερικά θεωρητικά θέματα (ιστορία 
μετανάστευσης στην Ιταλία, νόμοι μετανάστευσης, διαπολιτισμική παιδαγωγική). Κάποια 
από αυτά έχουν συνδεθεί με μια δομή υπερκειμένου. 

- Αρχεία ήχου: παρουσιάζουν τα διαφορετικά μέρη μιας συνέντευξης ηχογραφημένα 
αλλά όχι κινηματογραφημένα για λόγους μυστικότητας. 

- Ιστοσελίδες: με ένα ιστορικό θέμα. 
- Ταινία (σε μορφή MPEG): δείχνει την προσομοίωση μιας συζήτησης μεταξύ τριών 

μαθητών που κάνουν σκέψεις για τα αποτελέσματα της έρευνας και τις μυθολογικές της 
πτυχές. 
 

6.3 CSP2 
Εφαρμογή 2: Τεχνολογία ροής ένα εξωτερικό ζωντανό γεγονός  

Το παρόν διδακτικό σενάριο έχει εφαρμοστεί σε 2 διαφορετικά σχολεία στην Ιταλία: 

 ITIS Vallauri (τεχνικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 
 ITIS Sobrero (τεχνικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

 
 

6.3.1 Περιγραφή της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε στο παρόν διδακτικό σενάριο 
 ITIS Vallauri (τεχνικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

Η ακόλουθη τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε στον πειραματισμό του διδακτικού σεναρίου: 
1. Οπτικοακουστικός εξοπλισμός: 
- Ψηφιακή βιντεοκάμερα 
- Μικρόφωνα  
- Τρίποδας 
- DVD ή Κασέτες 
- Φώτα 

2. Η/ υ των μαθητών: τυπικά σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.  
3. Λογισμικό μοντάζ 

- Μετα-παραγωγή: Adobe Premiere, iMovie, Final Cut Pro, MS Windows Movie 
Maker, MS Producer, RealSystem Producer 

- Λογισμικό μοντάζ δέσμης καρτών σύλληψης  
4. Λογισμικό σύλληψης και κωδικοποίησης 
- Windows Media Encoder, RealSystem, Flash Communication, QuickTime 

5. Λογισμικό σχεδίασης ιστοσελίδων και FTP 
- Frontpage 2000 or XP, Macromedia Dreamweaver MX 

6. Σύνδεση δικτύου: τυπικές σύγχρονες συνδέσεις 
7. Σταθμοί εργασίας με τεχνολογία ροής (απ’ τη μεριά του χρήστη)  
- Microsoft Windows Media Player, Apple Quicktime, Flash. 

 
 ITIS Sobrero (τεχνικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

Η ακόλουθη τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε στον πειραματισμό του διδακτικού σεναρίου: 
1. Οπτικοακουστικός εξοπλισμός: 
- Ψηφιακή βιντεοκάμερα 
- Μικρόφωνα  
- Τρίποδας 
- DVD ή Κασέτες 
- Φώτα 

2. Η/ υ των μαθητών: τυπικά σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.  
3. Λογισμικό μοντάζ 
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- Μετα-παραγωγή: Adobe Premiere, iMovie, Final Cut Pro, MS Windows Movie 
Maker, MS Producer, RealSystem Producer 

- Λογισμικό μοντάζ δέσμης καρτών σύλληψης  
4. Λογισμικό σύλληψης και κωδικοποίησης 
- Windows Media Encoder, RealSystem, Flash Communication, QuickTime 

5. Λογισμικό σχεδίασης ιστοσελίδων και FTP 
- Frontpage 2000 or XP, Macromedia Dreamweaver MX 

6. Σύνδεση δικτύου: τυπικές σύγχρονες συνδέσεις 
7. Σταθμοί εργασίας με τεχνολογία ροής (απ’ τη μεριά του χρήστη)  

- Microsoft Windows Media Player, Apple Quicktime, Flash. 
 
This teaching scenario is based on constructivism theory see section 6.2.2 
 

6.3.2 Παιδαγωγικές αρχές.  
Αυτό το διδακτικό σενάριο βασίζεται στη Θεωρία του Δομισμού βλ. μέρος 6.2.2 

 
6.3.3 Παιδαγωγική οργάνωση των διδακτικών σεναρίων 

 ITIS Vallauri (τεχνικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 
Η δουλειά αρχίζει από μια σειρά από κύρια σημεία: 

• Τα εργαλεία της πληροφορικής είναι μέρος της καθημερινής  σχολικής 
δραστηριότητας των μαθητών και χρησιμοποιούνται στην έρευνα, στην ταξινόμηση, στο 
να εισάγουν, στους υπολογισμούς, στον προγραμματισμό, κτλ. 

• Τα «φόρα» πρέπει να προσπαθήσουν να επιτρέπουν μία εικονική ή αληθινή 
συζήτηση για τους μαθητές. Οι παρούσες και οι μελλοντικές οικογένειες, και 
οποιοδήποτε ακροατήριο στην περιοχή, μπορεί να παρακολουθήσει την ίδια συζήτηση 
για τις λύσεις σημαντικών κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων. 

• Υπάρχουν τουλάχιστον δυο σημαντικοί κοινοί παράγοντες για οποιαδήποτε 
προγράμματα σπουδών: η ανάγκη για μια συνεχή κατάρτιση, με  τη βελτίωση κατά την 
εργασία, και η ακριβής σύνδεση μεταξύ της επαγγελματικής και της πληροφοριακής 
«γνώσης». Στην τηλεοπτική διάσκεψη, οι μαθητές έχουν συζητήσει τους πολιτιστικούς 
και διευθυντικούς δεσμούς σχετικά με τα ιδιόκτητα συστήματα πληροφορικής, σε 
σύγκριση με τη διαφορετική διευθυντική αυτονομία των συστημάτων ανοικτών πόρων. 
Η συμμετοχή και η ομιλία του Καθηγητή Angelo Meo, από το Τμήμα Αυτοματισμού και 
Μετάδοσης Δεδομένων – Politecnico di Torino, είχε σκοπό να διευκρινίσει τις 
πολιτισμικές και οικονομικές συνέπειες που υπονοούνται από τα ιδιόκτητα διευθυντικά 
συστήματα και την ανάγκη, για την Ιταλία και την Ευρώπη, για διαφυγή από την 
αμερικανική εξάρτηση σε αυτό το σημαντικό  πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης της 
κοινωνίας. 

• Στην τελευταία τάξη του σχολείου, θέλουμε οι μαθητές μας να αλληλεπιδράσουν με 
τους χειριστές και να ανακαλύψουν από κοινού τα προβλήματα και να παρουσιάσουν 
μια έρευνα. 

• Ο δάσκαλος πρέπει να είναι διευθυντής: αυτός/ αυτή πρέπει να εισάγει το 
πρόγραμμα, να εντοπίσει τις ομάδες στις τάξεις, και να τους δώσει δουλειά και 
συγχρονισμό, να προετοιμάσει διαγράμματα, να ελέγξει, και να σχολιάσει τα 
αποτελέσματα. Αυτός/ αυτή πρέπει να ελέγχει την πρόοδο του προγράμματος, όπως και 
να προετοιμάσει τεστ για τη σύνδεση του βίντεο ροής. 
Αυτή η δραστηριότητα που προηγείται επιτρέπει στο δάσκαλο να είναι προετοιμασμένος 

στη συνάντηση με τους ειδικούς, τους εισηγητές, και τους επαγγελματίες. Είναι σαφές ότι 
αυτή η δραστηριότητα προσφέρει μια σύνθεση όλων των υπαγόμενων δεξιοτήτων που 
βρίσκονται σε διάφορα προγράμματα σπουδών (ιταλικά, ιστορία, αγγλικά, πληροφορική 
κλπ.). 
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 ITIS Sobrero (τεχνικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

Το υπερκείμενο που παράχθηκε περιλαμβάνει τέσσερα βίντεο, παρουσιάσεις Power 
Point, γλωσσικές ασκήσεις με «κλειδιά», άρθρα, αναγνωστικά, το τελικό αποτέλεσμα  
αξιολογήθηκε από μια ομάδα δασκάλων που ασχολούνται με την ποιότητα στα σχολεία.  Οι 
ενότητες περιλαμβάνουν την τελική δοκιμή. 

Το "βίντεο" επιτρέπει να δούμε ξανά και να σκεφτούμε τις διαφορετικές φάσεις που 
παρουσιάζονται, ειδικά κατά τη διάρκεια της πρώτης, όταν η περιγραφή μιας άγνωστης 
σύνθετης εικόνας στις διευθύνσεις έχει να κάνει με τις παραλλαγές και τις περικοπές στα 
δύο.  

Η κατασκευή των άλλων δύο ταινιών υποκινεί στους μαθητές την αντανάκλαση και την 
επιλογή σχετικά με τους εννοιολογικούς κόμβους και την παράδοση που διατηρείται. 

Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον που παρουσιάστηκε από τους μαθητές έχει στηρίξει  τη  
δραστηριότητα. 

Οι σκοποί εκμάθησης και οι στόχοι του πειραματισμού ήταν: 
1. Αύξηση των κινήτρων των μαθητών 
2. Δεξιότητες  ICT  
3. Ενσωματωμένες γλωσσικές δεξιότητες: 

- ανάγνωση 
- γραφή 
- ακουστική 
- ομιλία 

 
6.3.4 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου (εφαρμογή και εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων)  
 ITIS Vallauri (τεχνικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

Το κύριο θέμα από τις τέσσερις τηλεδιασκέψεις αφορά το εργασιακό μέλλον των 
μαθητών και το πρόβλημα της τεχνολογικής ανάπτυξης γενικά στη βορειοδυτική περιοχή 
μέσα στην ευρωπαϊκή και τοπική αγορά. 

Οι συνεδριάσεις αφορούν την Πληροφορική, την Ηλεκτρολογία-Μηχανολογία, τον 
τεχνολογικό πολιτισμό και τάσεις της Εφαρμοσμένης Μηχανικής. 

Το σχολείο είναι πρόθυμο να πειραματιστεί με την τηλεδιάσκεψη για να κάνει τους 
τελειόφοιτους μαθητές του να συναντήσουν εμπειρογνώμονες, καθηγητές πανεπιστημίων, 
επαγγελματίες δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το αντικείμενο της 
συζήτησης σε ένα «φόρουμ» και να κάνουν απευθείας ερωτήσεις.  

Οι οικογένειες και το κοινό σε όλη την περιοχή ακολούθησαν την τηλεδιάσκεψη με 
τεχνολογία ροής. Συνδέσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπουν την απευθείας επαφή 
των συνομιλητών. 

Κάθε τάξη τελειόφοιτων χωρίστηκε σε τέσσερις ομάδες, κάθε μια από αυτές μάζευε 
πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου που αφορούσε τις ικανότητές 
τους, σε δουλειές και επαγγελματικές ενώσεις, στις τοπικές αγορές. 

Κάθε ομάδα έκανε στην τάξη της και υπέδειξε τουλάχιστον 3 ερωτήσεις/ περιέργειες/ 
αμφιβολίες για τις οποίες δεν μπορούσαν να βρουν κάποια απάντηση. Κάθε ομάδα 
αποτελούνταν από 3 έως 5 μαθητές η κάθε μία. 

Η 4η μικρή ομάδα  σε κάθε τάξη ετοίμασε ένα φάκελο για να μαζέψει και να ταξινομήσει 
πληροφορίες για το επαγγελματικό μέλλον στο οποίο όλη η τάξη δούλεψε.  Η εργασία τους 
είναι η έκθεση ολόκληρης της έρευνας της τάξης. 

Οι μαθητές της 5ης τάξης είχαν την απαραίτητη γνώση των δικτυακών πόρων:  
1. Δεξιότητες ICT (διαδίκτυο και εργαλεία βίντεο ροής) 
2. Δεξιότητα έρευνας πληροφοριών 
3. Γνώση τουλάχιστον 2 γλωσσών της Ε.Ε. 
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4. Ικανότητα σύνθεσης 
5. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
6. Ικανότητα ομοίων σχέσεων 
7. Δεξιότητα οργάνωσης ομαδικής εργασίας 
8. Ικανότητα συγχρονισμού 
9. Ικανότητα παράξενης ενήλικης σχέσης 

 
 ITIS Sobrero (τεχνικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

Ο πειραματισμός συνίσταται σε δυο διδακτικές ενότητες που παρουσιάζουν την έναρξη 
του “προγράμματος μικρο-γλώσσας”.  

Η δομή συντίθεται από τα ακόλουθα βήματα: 
- Προκαταρκτική ανάγνωση 
- Κατανόηση ακούσματος και γραψίματος του κειμένου 
- Απόκτηση του νέου λεξιλογίου 
- Γραμματική ανακεφαλαίωση 
- Γραφική παρουσίαση ενός προβλήματος 
- Ακουστική  
- Έλεγχος 

Αντανακλάσεις και αξιολόγηση της πορείας εκμάθησης για τη διδακτική επεξεργασία 
μονάδων: 

- 1η δραστηριότητα: περιγραφή κάποιων εικόνων – ο σκοπός αυτής της 
δραστηριότητας είναι να καθορίσει αντικείμενα και διευθύνσεις της περιγραφής. 

- 2η δραστηριότητα: ανάγνωση διασκεδαστικών κειμένων (καταστάσεις 
αμηχανίας) – οι καταστάσεις έχουν αναδιαρθρωθεί σε ένα πλέγμα, μια  ακολουθία 
γεγονότων προσδιορίζεται σε ένα αφηγηματικό κείμενο. Ακολούθως το κείμενο 
αναθεωρείται (συνοψίζεται) 

- 3η δραστηριότητα: πραγματοποίηση ενός διαγράμματος ροής σχετικά με την 
αγορά ενός υπολογιστή - από τη γραφική αναπαράσταση στην περιγραφή της 
διαδικασίας. 

Οι ακόλουθες δραστηριότητες πραγματοποιούνται στη 2η διαδικασία: 
- προκαταρκτική δραστηριότητα 
- ανάγνωση 
- αντιστοίχιση 
- σύνοψη 
- ακουστική 
- ασκήσεις γραμματικής 
- εργασία λεξιλογίου 
- γραφή 

 
6.4 Eduhi 1  

Εφαρμογή Ι: Επεξηγηματικά ντοκιμαντέρ, σεμινάρια (tutorials), πειράματα με τεχνολογία 
ροής 

Το παρόν διδακτικό σενάριο έχει εφαρμοστεί σε 3 διαφορετικά σχολεία στην 
Αυστρία: 

Θέμα: Μουσική – Γνωρίστε την κιθάρα – ιστορία, ανακάλυψη και παραδείγματα 
ήχων 

 HS 1 Freistadt (σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 4η τάξη) 
 HS St. Anna Steyr (σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 2η τάξη) 
 HLW Rohrbach (ανώτερο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 2η τάξη) 
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Όλα τα αποτελέσματα, τα ευρήματα και οι αλλαγές κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε 
αυτά τα 3 σχολεία έχουν εφαρμοστεί και ενσωματωθεί στο παρόν διδακτικό σενάριο έτσι 
που να μπορείς να το υιοθετήσεις εύκολα104 και να το δοκιμάσεις στο σχολείο σου! 

 

6.4.1 Περιγραφή της εφαρμογής που χρησιμοποιείται στο παρόν διδακτικό 
σενάριο 

Το διδακτικό σενάριο και διαμέσου της απασχόλησης με τις υπηρεσίες των σύγχρονων 
κατ’ απαίτηση μέσων ροής προορίζεται να ενθαρρύνει τους μαθητές να βρίσκουν 
πληροφορίες και υλικό για τον εαυτό τους για να είναι σε πλήρη δραστηριότητα. Εάν θα 
επιθυμούσατε να οργανώσετε το ίδιο σενάριο διδασκαλίας με την υπηρεσία κατ' απαίτησης 
μέσων παρακαλώ πηγαίνετε στη σελίδα http://estream.schule.at  - Μέσα κατ’ απαίτηση και 
κάντε σύνδεση με τον λογαριασμό επισκεπτών. Έχουμε αναπτύξει διάφορες επιδείξεις 
(διαφορετικά πολύγλωσσα βίντεο) και το βίντεο “η κιθάρα” χρησιμοποιείται μέσα σ’ αυτό 
το διδακτικό σενάριο, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τα μαθήματα διδασκαλίας 
σας! 

Στην ανάπτυξη και χρήση της εικονικής επίδειξης των υπηρεσιών κατ' απαίτησης μέσων, 
δίνουμε μεγάλη σημασία στην αλληλεπίδραση των μαθητών μέσω της παροχής πολλών 
διαφορετικών διδακτικών πηγών προκειμένου να ενεργοποιούνται όλες οι αισθήσεις. Εκτός 
από την πηγή του βίντεο, παρείχαμε πηγές διαδικτύου, πηγές κειμένων, το κείμενο των 
εκφωνητών του βίντεο, διάφορες πληροφορίες, «βίντεο-κλιπς» και πλαίσια – κλειδιά. 

Η εφαρμογή των Μέσων κατ’ απαίτηση με όλα τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα και τις διδακτικές δυνατότητες διευκρινίζονται εδώ: 

 
Εικόνα από εφαρμογή των μέσων κατ’ απαίτηση. 

Αυτή η εικόνα δείχνει το παράθυρο του προγράμματος από τη μεριά του χρήστη. Πριν 
από αυτό, υπάρχει επίσης μια σελίδα σύνδεσης και η δυνατότητα αναζήτησης 
συγκεκριμένου βίντεο. 

Η εφαρμογή των Μέσων κατ’ απαίτηση προσφέρει τα ακόλουθα ειδικά 
χαρακτηριστικά: 

Πληροφορίες: σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του βίντεο 
Αντίγραφο: το κείμενο των εκφωνητών ολόκληρου του βίντεο διαμέσου αναγνώρισης 

φωνής σε κείμενο (που διορθώθηκε επειδή η αναγνώριση αυτή δεν παρείχε κείμενο χωρίς 
λάθη) συνδεδεμένο με έναν χρονο-κώδικα ούτως ώστε να μπορούμε να βγάζουμε 
υπότιτλους. 
                                                 
104 Σημείωση του μεταφραστή: εφ΄ όσον καταλαβαίνεις Γερμανικά.  
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Βίντεο-κλιπς: θεματικές ακολουθίες του βίντεο (εάν έχει νόημα να παράγουμε κάποιες) 
προκειμένου να παρέχουν μόνο μέρη του βίντεο (π.χ. βίντεο-κλιπ “ιστορία των ελεφάντων”, 
3:15-4:25). Τα «κλιπς» δεν περνούν μέσω μοντάζ, αλλά είναι σημαδεμένα με σελιδοδείκτες.  

Πλαίσια-κλειδιά: Ειδική περιήγηση στο βίντεο: αυτόματα τίθενται τα τμήματα στους 
καθορισμένους από το χρήστη χαρακτήρες, όπως οι λέξεις ή τα σύμβολα. Αυτό αυτόματα 
δημιουργεί μέσα και έξω σημεία βασισμένα σε αυτές τις παραμέτρους.  

«Παρασκήνιο»: πληροφορίες για το δάσκαλο, σχετικές με το θέμα του βίντεο. 
Συνδέσεις: πρόσθετοι συνδέσεις και πόροι διαδικτύου (διαιρεμένα σε συνδέσεις, 

εκπαιδευτικό υλικό εικόνων, άρθρα και λογισμικό), σχετικές με το θέμα του βίντεο. 
Διδακτική: διδακτικές συμβουλές και πληροφορίες για τη χρησιμοποίηση του βίντεο 

στην τάξη (αναφορά στο πρόγραμμα σπουδών, συμβουλές διδασκαλίας,..). 
Παρατηρήσεις: σε απευθείας σύνδεση σημειωματάριο για το γράψιμο των σημειώσεων 

κατά τη διάρκεια που βλέπουμε το βίντεο. 
 

6.4.2 Παιδαγωγικές αρχές 
Αυτό το διδακτικό σενάριο στηρίζεται στην constructivism theory (επικοδομιτική 

θεωρία) βλέπε παράγραφο 6.2.2 
 

6.4.3 Παιδαγωγική οργάνωση του σεναρίου διδασκαλίας 
Σταθμοί εκμάθησης 
Μέσα σε αυτό το διδακτικό σενάριο, προτείνουμε την οργάνωση διαφορετικών σταθμών 

εκμάθησης. Αυτός ο διαφοροποιημένος τύπος διδασκαλίας και εκμάθησης ενθαρρύνει την 
αυτοκινούμενη εκμάθηση, την ικανότητα ενέργειας, τις κοινωνικές δεξιότητες, τη 
συστηματική ικανότητα και ατομική ευθύνη των μαθητών, που είναι οι απαραίτητες 
απαιτήσεις-κλειδιά της λειτουργικής διδασκαλίας. Οι εφαρμογές των μέσων κατ’ απαίτηση 
μπορούν να είναι το κεντρικό σημείο όλων των σταθμών. Αρχίζοντας από την υπηρεσία 
μέσων κατ’ απαίτηση τα διαφορετικά υλικά εκμάθησης και μέθοδοι θα περιληφθούν και θα 
συνδεθούν με αυτήν την εφαρμογή. Η υπηρεσία μέσων κατ’ απαίτηση αποσκοπεί στην 
«δομιστική» εκμάθηση. 

Η “Μάθηση με σταθμούς” επιτρέπει εξατομικευμένη εκμάθηση εντός του μαθήματος 
στην τάξη και ενισχύει τα κίνητρα μέσω της αυτοκινούμενης μάθησης και του 
αυτοπροσδιορισμού. 

Κανόνες σταθμών εκμάθησης (που έχουν χρησιμοποιηθεί στην τάξη) 
1. Κάθε ομάδα δουλεύει μαζί σε έναν σταθμό εκμάθησης.  
2. Κάθε ομάδα ξεκινάει με τον δικό της αριθμό ομάδας (π.χ. ομάδα 3 αρχίζει με 

σταθμό 3)  
3. Ο χρόνος εργασίας σε κάθε σταθμό είναι 10-15 λεπτά (αυτό εξαρτάται από 

τον αριθμό των μαθητών και τον αριθμό των σταθμών εκμάθησης)  
4. Στο τέλος του χρόνου εργασίας ένα όργανο (γκονγκ) ακούγεται. Κάθε ομάδα 

εργασίας αλλάζει στον επόμενο σταθμό με τον μεγαλύτερο αριθμό (ομάδα 10 
αλλάζει στο σταθμό 1,..). Στόχοι εργασίας που δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα 
περιμένουν να γίνουν. 

5. Κάθε ομάδα πρέπει να εργαστεί σε κάθε σταθμό.  
6. Αποτελέσματα και λύσεις πρέπει να αναρτηθούν στα κατάλληλα φύλλα 

εργασίας τα οποία συλλέγονται στον τελευταίο σταθμό εκμάθησης.  
7. Μην ξεχάσετε τον αριθμό ομάδας σε κάθε φύλλο εργασίας.  

 
Αν είναι απαραίτητο στο διάλειμμα θα γίνεται εργασία και το μάθημα (διπλό μάθημα) θα 

τελειώνει νωρίτερα. 
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6.4.4 Περιγραφή του σεναρίου διδασκαλίας (εφαρμογή και εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων) 

Μέσα στο διαθέσιμο διδακτικό σενάριο, επιδιώκεται να δοθεί έμφαση στις εφαρμογές 
μέσων κατ’ απαίτηση σε στενή σύνδεση με τα παραδοσιακά μέσα και τα υλικά υποστήριξης.  

Οι μαθητές δούλεψαν με η/ υ σ’ ένα εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές δεν πήραν 
επιπλέον πληροφορίες για τις εφαρμογές μέσων κατ’ απαίτηση επειδή θέλαμε να ελέγξουμε 
τη δυνατότητα χρήσης και εάν είναι επεξηγηματικές από μόνες τους ή όχι. Η οργάνωση του 
μαθήματος πραγματοποιήθηκε στους σταθμούς εκμάθησης που διαιρέθηκαν σύμφωνα με τα 
διαφορετικά θέματα: 

 Σταθμός εκμάθησης 1 – Η οικογένεια της κιθάρας 
 Σταθμός εκμάθησης 2 – ιστορία και χρήση της κιθάρας 
 Σταθμός εκμάθησης 3 – μέρη της κιθάρας 
 Σταθμός εκμάθησης 4 – τοποθέτηση και πρώτα πειράματα με την κιθάρα 

Για κάθε σταθμό εκμάθησης, παρείχαμε ένα φύλλο σταθμού στους μαθητές που περιείχε 
διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων και σκοπών σύμφωνα με το δοσμένο θέμα. 

Για κάθε φύλλο σταθμών, παρείχαμε επίσης φύλλο ερωτήσεων με όλες τις λύσεις και τις 
σωστές απαντήσεις (συμπληρωμένα φύλλα σταθμού) για αυτοέλεγχο. 

Κάθε φύλλο σταθμού περιελάμβανε διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (σταυρόλεξα, 
ερωτήσεις κειμένου, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις ανοικτού τύπου κτλ.) 

Οι ερωτήσεις έπρεπε να απαντηθούν με τη βοήθεια των εφαρμογών των κατ’ απαίτηση 
μέσων. Μια ερώτηση επικεντρωνόταν π.χ. στο κείμενο των εκφωνητών, άλλη ερώτηση 
μπορούσε να απαντηθεί μέσω διαβάσματος των αρχικών πληροφοριών etc.  

Αυτή η ειδική οργάνωση μας επέτρεψε να συγκεντρωθούμε πλήρως στις εφαρμογές κατ’ 
απαίτηση μέσων και στα επιπρόσθετα υλικά, που υπάρχουν μαζί με αυτά. Κάθε ομάδα είχε 
ένα «πάσο» ομάδας που έπρεπε να συμπληρώσουν ποιους σταθμούς και ερωτήσεις είχαν 
περάσει. Αυτό είναι κίνητρο για τους μαθητές και χρήσιμο να κρατάνε στο νου τους τι 
επιτεύχθηκε μέχρι τότε και τι ακόμα λείπει. Προκειμένου να εγγυηθεί μια ομαλή εφαρμογή 
συνίσταται να χρησιμοποιούνται κανόνες σταθμών εργασίας (αναφερθείς ανωτέρω) και να 
τηρούνται πιστά. 

 
Συνίσταται να έχουμε μικρές ομάδες με 2 μαθητές για ένα η/ υ. Τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στην τάξη (σταθμοί εργασίας, στόχοι, απαντήσεις και πάσο ομάδων) είναι 
διαθέσιμα στην γερμανική γλώσσα (επίσης οι ιστοσελίδες και οι επιπλέον πληροφορίες μέσα 
στις εφαρμογές μέσων κατ’ απαίτηση είναι στα γερμανικά,..). Αφετέρου, με το να περάσετε 
από το παρόν σενάριο διδασκαλίας μπορείτε εύκολα να το υιοθετήσετε για την ειδική 
κατάσταση της τάξης σας αναπτύσσοντας τους δικούς σας σταθμούς με τις δικές σας 
ερωτήσεις και απαντήσεις 

 
6.5 Eduhi 2 

Εφαρμογή:  ένα εκπαιδευτικό γεγονός 
Το παρόν σενάριο διδασκαλίας έχει εφαρμοστεί για μια αυστριακή επιχείρηση 

(Energie AG) με 3 σταθμούς στην Τσεχία. Θέμα: Γερμανικά ως ξένη γλώσσα 
 AVE Prague 
 VAK JC Budweis 
 VAK Beroun 

Το μάθημα γλώσσας (επίπεδο A1 – σύμφωνα με το ευρωπαϊκό γλωσσικό χαρτοφυλάκιο) 
διαιρέθηκε σε 2 μέρη:  

Αρχάριοι και Προχωρημένοι. 
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6.5.1 Περιγραφή της εφαρμογής που χρησιμοποιείται μέσα στο παρόν σενάριο 
διδασκαλίας 

Για αυτό το σενάριο διδασκαλίας, χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό εικονικής τάξης 
eduACADEMY το οποίο εμείς αναπτύξαμε. Εάν επιθυμείτε να δείτε αρχειοθετημένα 
εκπαιδευτικά γεγονότα παρακαλώ πηγαίνετε στην παρακάτω ιστοσελίδα: 
http://www.eduhi.at/go/educast.php?castID=42    

Χρήστης: demo1 
Κωδικός πρόσβασης: deutschkurse 
Στην ανάπτυξη και χρήση της εικονικής επίδειξης του λογισμικού εικονικής τάξης, 

θέσαμε ως μεγάλης σημασίας της αλληλεπίδραση των μαθητών μέσω της παροχής  πολλών 
διαφορετικών πόρων εκμάθησης προκειμένου να ενεργοποιηθούν όλες οι αισθήσεις. Εκτός 
από την πηγή του βίντεο παρείχαμε ένα τμήμα «download», τη δυνατότητα ερωτήσεων, 
χώρο για τις δικές σας παρατηρήσεις, ένα τμήμα ψηφοφορίας και επιπλέον ερωτήσεις.  

Το λογισμικό εικονικής τάξης με όλες τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
και τις διδακτικές δυνατότητες διευκρινίζεται εδώ:    

 
Εικόνα του eduACADEMY 

Η εικόνα δείχνει το παράθυρο του προγράμματος από την πλευρά του χρήστη. Πριν από 
αυτό, υπάρχει μια σελίδα σύνδεσης και η δυνατότητα να ψάξεις για ένα συγκεκριμένο 
μάθημα. 

Αυτό που το κάνει ιδιαίτερο είναι ο τρόπος που υπόκειται το μάθημα στην τεχνολογία 
ροής: Εκτός της εικόνας βίντεο του εκπαιδευτή, μπορείς και εσύ να δεις την οθόνη του η/ υ. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε εύκολα να ακολουθήσετε τι κάνει ο εκπαιδευτής στον δικό του 
η/ υ – είναι 1:1 η μετάδοση, που συγχρονίζεται με το βίντεο. 

Υπάρχουν πολλά διαδραστικά χαρακτηριστικά για να προχωρήσουμε από την παθητική 
αφομοίωση του μαθήματος στην ενεργό χρήση με διαδραστική συμμετοχή. 

Τα διαδραστικά χαρακτηριστικά ενεργοποιούνται σύμφωνα με τον εκπαιδευτή, που είναι 
αυτός που αποφασίζει ποια χαρακτηριστικά έχουν σημασία για το δικό του ξεχωριστό 
μάθημα. 

Το λογισμικό εικονικής τάξης προσφέρει τα ακόλουθα ειδικά χαρακτηριστικά: 
 
Πληροφορίες: σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της διάλεξης. 
«Κατέβασμα» (Download): δυνατότητα να προσφερθούν έγγραφα (Word, PPT, XLS, 

PDF, …) στους μαθητές ώστε να τα κατεβάσουν και να τα χρησιμοποιήσουν. 
Παρατηρήσεις: σε απευθείας σύνδεση σημειωματάριο για το γράψιμο των σημειώσεων 

κατά τη διάρκεια που βλέπουμε το βίντεο. 
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Ερωτήσεις: υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλονται ερωτήσεις στον ομιλητή ή τον 
εκπαιδευτή. Οι ερωτήσεις είναι ανώνυμες. Το μάθημα μπορεί να γίνει πολύ διαδραστικό 
μέσω αυτής της δυνατότητας. 

Αρχείο: Μετά την ηλεκτρονική εκμάθηση, η διάλεξη σώζεται και αποθηκεύεται σε ένα 
αρχείο έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να επαναλάβουν το μάθημα πάλι στο σπίτι ή όποτε 
έχουν το χρόνο. Το λογισμικό δε χρειάζεται καμία ειδική απαίτηση από τον η/ υ του χρήστη, 
χρειάζεστε  ακριβώς έναν «ξεφυλλιστή» (browser) [Internet Explorer 6 and higher], το 
Windows Media Player 9, μια καλή κάρτα γραφικών (ελάχιστο 32 MB) και μια ευρυζωνική 
σύνδεση με το διαδίκτυο (DSL - 768/128). 

 
 

6.5.2 Παιδαγωγικές αρχές  
Δομισμός και έννοια συνδυαστικής εκμάθησης 
Αυτό το σενάριο διδασκαλίας είναι βασισμένο στη θεωρία του δομισμού βλ. 6.2.2 
 
Εκτός από the προσέγγιση εκμάθησης του Δομισμού, εκμεταλλευθήκαμε την 

παιδαγωγική έννοια “συνδυαστική εκμάθηση”. Συνδυαστική εκμάθηση σημαίνει ότι οι 
χρήστες συνδυάζουν απευθείας και πρόσωπο με πρόσωπο προσεγγίσεις κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος. Η συνδυαστική εκμάθηση είναι ένας νέος όρος στην εκπαίδευση, αλλά η 
έννοια αυτή προϋπάρχει για δεκαετίες. Η συνδυαστική εκμάθηση ορίζεται σαν μια μέθοδος 
εκμάθησης από απόσταση που χρησιμοποιεί τεχνολογία (δικτυακά μαθήματα,..) 
συνδυαζόμενη με την παραδοσιακή εκπαίδευση και την κατάρτιση (μαθήματα πρόσωπο με 
πρόσωπο). 

Συνδυαστική εκμάθηση 
 

6.5.3 Παιδαγωγική οργάνωση του σεναρίου διδασκαλίας 
Το περιεχόμενο των πρόσωπο με πρόσωπο και των δικτυακών μαθημάτων ενισχύεται 

μέσω ανεξάρτητων τμημάτων μάθησης. Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν μέσα 
σε ένα δοσμένο πλαίσιο εργασίας πόσο, πότε και τι ιδιαίτερο περιεχόμενο εκμάθησης 
θέλουν να επαναλάβουν, και επιθυμούν να εξασκηθούν. 

Ολόκληρο το περιεχόμενο εκμάθησης μπορεί να προσεγγιστεί και να επαναληφθεί 
οποιαδήποτε στιγμή. 

Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι να εκπαιδεύσεις τους συμμετέχοντες στα μαθήματα, 
επίσης μεταξύ των μαθημάτων πρόσωπο με πρόσωπο. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιθανό να 
ληφθεί μια συνεχής ενεργός επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και του εκπαιδευτή, 
των δασκάλων και των διαδοχικών - μαθητευόμενων, και αυτό πάλι αυξάνει τα κίνητρα και 
τον προσδιορισμός για συμμετοχή. Αυτός ο τύπος επικοινωνίας μπορεί να λάβει χώρα μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Επιπλέον χρησιμοποιούμε μια νέα έννοια αποκαλούμενη “διαδοχική-εκμάθηση” 
(tandem-learning). Ο όρος "διαδοχική-εκμάθηση" σημαίνει ότι κάθε συμμετέχων (Τσέχος) 
ορίζεται με έναν δίδυμο-μαθητευόμενο (Αυστριακός). Και οι δυο συμμετέχοντες πρέπει να 
επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου στην δική τους μητρική 
γλώσσα μέσα από τους δοσμένους στόχους του εκπαιδευτή. (π.χ..: ανακαλύψτε εάν στον 
δίδυμο συνεργάτη σας αρέσει να μαγειρεύει και τι) 

Αυτό αποτελεί κίνητρο για τους μαθητές και τους επιτρέπει να έρθουν σε επαφή με ένα 
συνεργάτη από μια χώρα της οποίας γνωρίζουν τη γλώσσα. 

Αυτό ήταν ο καταμερισμός του χρόνου και πώς οργανώσαμε ολόκληρο το εκπαιδευτικό 
γεγονός: 

Μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο: 3 διδακτικές ενότητες συνολικά - καθεμία 2 ώρες. 
Ηλεκτρονική εκμάθηση: 2 διδακτικές ενότητες ανά εβδομάδα 
Διαδοχική - Διδασκαλία: ελάχιστο μια την εβδομάδα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  
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Ανεξάρτητες φάσεις εκμάθησης: 2 διδακτικές ενότητες ανά εβδομάδα με CD-ROM και 
αρχειοθετημένα μαθήματα. 

Συνολικές δαπάνες του χρόνου: 4 διδακτικές ενότητες ανά εβδομάδα, σε σύνολο 8 
εβδομάδων. 

 
 

6.5.4 Περιγραφή του σεναρίου διδασκαλίας (εφαρμογή και εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων) 

Οι μαθητευόμενοι δούλεψαν με η/ υ σε ένα εργαστήριο πληροφορικής στο γραφείο και 
επιπλέον, δούλεψαν στο σπίτι. Αναπτύξαμε και παρείχαμε μια δική μας ιστοσελίδα 
(κοινότητα) με: 

- ένα ημερολόγιο με όλες τις ημερομηνίες των μαθημάτων 
- συνδέσεις για συμμετοχή σε ένα δικτυακό μάθημα 
- συνδέσεις για πρόσβαση στα αρχειοθετημένα μαθήματα 
- λεπτομέρειες επαφής με τους δίδυμους-μαθητευόμενους, μαθητευόμενους και 

τεχνικούς  
- επιπλέον χώρος εργασίας για ανεξάρτητη μάθηση με δικτυακά λεξικά, 

καταλόγους  λεξιλογίου - κείμενα κατάλληλα για την εταιρία Energy AG,.. 
- δικτυακό βιβλίο λεξιλογίου για καθένα συμμετέχοντα 
- επιπλέον χώρος για ερωτήσεις στους εκπαιδευτές (ανώνυμη, 24-ωρη 

υπηρεσία) 
- πληροφορίες περίπου την ιδέα και τη σειρά των μαθημάτων 
- δικτυακά ερωτηματολόγια προκειμένου να αξιολογηθεί το διδακτικό σενάριο 

και να ενισχυθεί. 
 

Όταν υπήρχε ένα ζωντανό εξ αποστάσεως μάθημα οι συμμετέχοντες συνδεόντουσαν 
στις 16.00 και μπορούσαν ενεργά να συμμετέχουν στα μαθήματα, έκαναν ερωτήσεις στον 
εκπαιδευτή, και έστελναν θέματα και κατ’ οίκον εργασίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

Ένα εξ αποστάσεως μάθημα είχε διάρκεια 2 ωρών με ένα σύντομο διάλειμμα στο 
ενδιάμεσο. Την επόμενη μέρα, αυτό το μάθημα ήταν ήδη αρχειοθετημένο και διαθέσιμο για 
«ροή» από την ιστοσελίδα. 

Όταν έχουμε ένα μάθημα πρόσωπο με πρόσωπο, οι συμμετέχοντες κάθισαν στο γραφείο 
/χώρο εργασίας τους σε ένα επιπλέον εκπαιδευτικό εργαστήριο. Οι εκπαιδευτές βρίσκονταν 
εκεί και η κύρια ασχολία τους ήταν η επικοινωνία και η ενεργός χρήση της γερμανικής 
γλώσσας. 

Όταν είχαμε φάση ανεξάρτητης εκμάθησης καθένας συμμετέχων χρησιμοποίησε  ένα 
CD-ROM (Τέλεια γερμανικά). Η ιδέα όλου του μαθήματος στηρίχθηκε σε αυτό το CD-
ROM. Επίσης περιείχε ένα βιβλίο εργασίας και ένα audio-CD. Πιο σημαντικό είναι ότι το 
νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο παρέχεται μόνο και παρουσιάζεται από τον εκπαιδευτή - είτε 
σε ένα εξ αποστάσεως μάθημα είτε σε μάθημα πρόσωπο με πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της 
φάσης ανεξάρτητης εκμάθησης ο μαθητευόμενος απλώς επαναλαμβάνει το ήδη παραδοθέν 
περιεχόμενο και το σταθμίζει. Δεν θα είναι πολύ επιτυχές και δύσκολο για τους 
μαθητευόμενους να διδαχθούν το νέο περιεχόμενο εκμάθησης. 

 
6.6 Mayo Education Centre 

Μαθητές με τους δασκάλους τους δημιουργούν το δικό τους Υλικό «Ροής». 
 Το παρόν διδακτικό σενάριο έχει τώρα εφαρμοστεί σε 3 διαφορετικά σχολεία στην 

Ιρλανδία υπό την αιγίδα του Mayo Education Centre. 
Θέμα: Διάλεξε μια περιοχή του Εθνικού Προγράμματος Σπουδών Φυσικών Επιστημών 

και προγραμμάτισε, σχεδίασε, κινηματογράφησε, μόνταρε και ετοίμασε μια περιοχή ή ένα 
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συγκεκριμένο πείραμα από αυτό το πρόγραμμα σπουδών για χρήση σαν δραστηριότητα 
Μέσων Τεχνολογίας Ροής μέσα στο  σχολείο ή προς χρήση από άλλα σχολεία στην περιοχή. 

 Sacred Heart Secondary School, Westport (Έτος Μετάβασης– Έτος 4) 
 Knockrooskey National School, Westport (Σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
6η  τάξη 11-12 χρονών) 
 St. Patrick’s BNS, Castlebar (διάφορες μεγαλύτερες τάξεις 10 -12 χρονών) 

Τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και οι αλλαγές κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
αυτού του διδακτικού σεναρίου έχει πλήρως εφαρμοστεί στο Sacred Heart Secondary 
School, και είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης στα δύο υπόλοιπα σχολεία. Ακόμα και σε 
αυτό το στάδιο, η διαδικασία έχει αποδειχθεί να είναι άκρως ενδιαφέρουσα και πολύτιμη για 
τα σχολεία που συμμετέχουν και παρότι αρκετή τεχνική υποστήριξη είναι απαραίτητη για τα 
σχολεία είναι χρήσιμη, εποικοδομητική, και εκπαιδευτική για τους μαθητές που 
συμμετέχουν στην εφαρμογή. Η εμπειρία μας μέχρι τώρα έχει επιδείξει ότι αυτό το 
διδακτικό σενάριο πρέπει να διαδοθεί και σε άλλα σχολεία όπου είναι δυνατόν. 

 
6.6.1 Περιγραφή της εφαρμογής που χρησιμοποιείται στο παρόν σενάριο διδασκαλίας 

 
Για αυτό το διδακτικό σενάριο, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό μοντάζ 

βίντεο Pinnacle Version 9 με τους μαθητές και τους δασκάλους που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα διεθνώς διαθέσιμο πακέτο μοντάζ βίντεο για χρήση σε η/ υ. Το 
λογισμικό είναι απαιτητικό όσον αφορά το υλικό (hardware) και χρειάζεται οι η/ υ που 
χρησιμοποιούνται να έχουν υψηλές προδιαγραφές (P4 Επεξεργαστής 2.4 MHz ή παραπάνω, 
1GB σε RAM, έναν 80GB σκληρό δίσκο και διαθέσιμο ένα DVD αντιγραφικό). 

Τα σχολεία που εμπλέκονται είναι εφοδιασμένα με το απαραίτητο λογισμικό. Τα σχολεία 
είχαν κατάλληλο υλικό (hardware) και είχαν βιντεοκάμερες, τρίποδες, εξοπλισμό ήχου 
δανεισμένος σε αυτούς για την περίοδο της μαγνητοσκόπησης. 

 
Η εφαρμογή Pinnacle Studio 9 επιτρέπει στο χρήστη να εισάγει ψηφιακό βίντεο, να 

μοντάρει, και να επανεκδώσει σε DVD, μέσα «ροής» ή φιλμ για μελλοντικό μοντάζ. 

 
 
Η εικόνα δείχνει το παράθυρο εισαγωγής βίντεο του Pinnacle Studio 9. 
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Η εφαρμογή του Pinnacle Studio 9 προσφέρει τα παρακάτω ειδικά χαρακτηριστικά: 
 
Εισαγωγή ακατέργαστου ψηφιακού βίντεο: Αυτό μπορεί να είναι από κάμερα ή από 

ήδη υπάρχοντα μέσα μορφής ‘avi’ που τραβήχτηκαν προηγουμένως και αποθηκεύτηκαν σαν 
υψηλής ποιότητας «avi» ή «mpeg». 

Μοντάζ: Οι δάσκαλοι και οι μαθητές μπορούν να μοντάρουν όλα τα βίντεο-κλιπς που 
εισάγουν. Μπορούν επίσης να προσθέσουν τίτλους, επικαλύψεις, μουσική τίτλων (sound 
tracks), πληροφορίες, και μεταβάσεις. Αυτό γίνεται σε μια απλή «διεπαφή» (interface) που 
οι μαθητές μπορούν πολύ εύκολα να διαχειριστούν. Αυτό το μέρος της άσκησης μπορεί να 
είναι πολύ έντονο και είναι εκπαιδευτικό για τους μαθητές και τους δασκάλους τους ίδιους. 

 Διάθεση: Όταν το τελικό μοντάζ τελειώσει, η ταινία μπορεί να διατεθεί διαμέσου του 
λογισμικού σε MPEG ή AVI ή μέσων «ροής», κάνοντας το τελικό προϊόν άμεσα χρήσιμο 
σαν μέσο «ροής» σε «διακομιστές» (servers) ικανούς για τη στήριξη της υπηρεσίας. 

 
. 

  
Τα στάδια της διαδικασίας μοντάζ και διάθεσης στο Pinnacle 

 
6.6.2 Παιδαγωγικές αρχές 

Constructivism (Κονστρακτιβισμός) 
Τι εννοούμε όταν λέμε κονστρακτιβισμός; Ο όρος αναφέρεται στην ιδέα ότι οι 

μαθητευόμενοι κατασκευάζουν τη γνώση μόνοι τους---καθένας μαθητευόμενος χωριστά (και 
κοινωνικά) κατασκευάζει την έννοια---όταν αυτός ή αυτή μαθαίνουν. Η κατασκευή της 
έννοιας είναι μάθηση, δεν υπάρχει άλλο είδος. Η σημαντική συνέπεια της άποψης αυτής 
είναι διπλή: 

1. Πρέπει να επικεντρωθούμε στη σκέψη του μαθητευόμενου για τη μάθηση (όχι για 
το αντικείμενο/ μάθημα που διδάσκεται).  

2. Δεν υπάρχει γνώση ανεξάρτητη από την έννοια που αποκτιέται (κατασκευάζεται) 
μέσω της εμπειρίας από τον μαθητευόμενο, ή απ’ την κοινότητα των 
μαθητευόμενων.  

Αν και παρουσιάζεται ριζοσπαστικό σε ένα καθημερινό επίπεδο, είναι μια θέση η οποία 
έχει υιοθετηθεί συχνά από τότε που οι άνθρωποι ξεκίνησαν να συλλογίζονται  επιστημονικά. 
Εάν δεχόμαστε τη θεωρία του Κονστρακτιβισμού (Δομισμού) [που σημαίνει ότι είμαστε 
πρόθυμοι να ακολουθήσουμε τους δρόμους των Dewey, Piaget και Vigotsky μεταξύ άλλων], 
τότε πρέπει να εγκαταλείψουμε την Πλατωνική και όλες τις ακόλουθες ρεαλιστικές απόψεις 
της επιστημολογίας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως 
«γνώση» "εκεί έξω" ανεξάρτητα από το γνώστη, αλλά γνώση, μόνο, κατασκευάζουμε για 
τους εαυτούς μας όταν μαθαίνουμε. Η μάθηση δεν είναι κατανόηση της "αληθινής" φύσης 
των πραγμάτων, ούτε είναι (όπως υποστήριξε ο Πλάτων) ανάμνηση αντιληπτών τέλειων 
ιδεών, αλλά περισσότερο μια προσωπική και κοινωνική δημιουργία της σημασίας της 
σύγχυσης των αισθήσεων που δεν έχουν σειρά ή δομή εκτός από τις εξηγήσεις (και τονίζω 
τον πληθυντικό) που κατασκευάζουμε για αυτές. 
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Εάν πιστεύουμε ότι η γνώση αποτελείται από τη μάθηση για τον πραγματικό κόσμο, τότε 
προσπαθούμε πρώτα και πρώτιστα να καταλάβουμε αυτόν τον κόσμο, να το οργανώσουμε 
με τον πιο λογικό τρόπο, και, σαν δάσκαλοι, να το παρουσιάσουμε στον μαθητευόμενο. 
Αυτή η οπτική γωνία μπορεί ακόμα να μας δεσμεύσει στην παροχή δραστηριοτήτων στον 
μαθητευόμενο, με εμπράγματη εκμάθηση, με ευκαιρίες να πειραματιστεί και να χειριστεί τα 
αντικείμενα του κόσμου, αλλά  η  πρόθεση  είναι  πάντα να καταστήσουμε σαφές στον 
μαθητευόμενο τη δομή του κόσμου. Βοηθάμε τον μαθητευόμενο να μάθει τον κόσμο. Αλλά 
δεν του ζητάμε να κατασκευάσει τον δικό του κόσμο.  
Ο μεγάλος θρίαμβος της ιστορίας της δυτικής διανόησης από τον Διαφωτισμό μέχρι την αρχή 

του 20ου αιώνα στηριγμένος στη δυνατότητά του να οργανώνει τη γνώση του κόσμου 
με έναν λογικό τρόπο ανεξάρτητο του μαθητευόμενου, καθορίστηκε από κάποια δομή 
του θέματος. Πειθαρχίες αναπτύχθηκαν, καθιερώθηκαν ταξινομικά σχήματα, και όλες 
αυτές οι κατηγορίες αντιμετωπίσθηκαν σαν συστατικά από μια απέραντη μηχανή, στην 
οποία τα μέρη θα μπορούσαν να εξηγηθούν από την άποψη της σχέσης του ενός  με το 
άλλο, και κάθε μέρος συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της. Πουθενά σε αυτή την 
περιγραφή δεν εμφανίζεται ο μαθητευόμενος. Ο στόχος του δασκάλου ήταν να 
καταστήσει σαφή στον μαθητευόμενο τη λειτουργία αυτής της μηχανής και οποιαδήποτε 
στέγαση στον  μαθητευόμενο επρόκειτο μόνο να αποτελέσει τα διαφορετικά κατάλληλα 
σημεία εισόδου  για τους διαφορετικούς μαθητευόμενους. 

Εντούτοις, όπως έχει υποδειχθεί ανωτέρω, η θεωρία του Δομισμού προϋποθέτει ότι 
αλλάζουμε την προσοχή μας 180 μοίρες, πρέπει να στρέψουμε την πλάτη μας σε κάθε ιδέα 
μιας καλυμμένης μηχανής που περιγράφει τη φύση και αντί να εστιάζει προς όλα αυτά τα 
υπέροχα, ξεχωριστά ζωντανά πλάσματα ---τους μαθητευόμενους--- καθένας από τους 
οποίους δημιουργεί το δικό του μοντέλο για να εξηγήσει τη φύση. Εάν δεχτούμε την 
κονστρακτιβιστική άποψη, πρέπει αναπόφευκτα να ακολουθήσουμε μια παιδαγωγική, που 
υποστηρίζει ότι πρέπει να παρέχουμε στους μαθητευόμενους την ευκαιρία να: α) 
αλληλεπιδρούν με αισθητήρια δεδομένα, και β) κατασκευάσουν  τον δικό τους κόσμο.  
Το δεύτερο σημείο είναι δύσκολο να κατανοηθεί, και πολλοί από εμάς συνεχώς 
αμφιταλαντευόμαστε μεταξύ της πίστης ότι οι μαθητευόμενοί μας θα κατασκευάσουν 
πραγματικά έννοιες τις οποίες θα κάνουμε δεκτές (οτιδήποτε εννοούμε με αυτό), και της 
ανάγκη μας να δημιουργήσουμε τις έννοιες για αυτούς. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει, για 
εμάς να δομήσουμε καταστάσεις που δεν είναι δυνατές για τους μαθητευόμενους να 
χρησιμοποιήσουν τις διανοητικές ενέργειές τους, αλλά "μαθησιακές" καταστάσεις που 
συνδέουν αυτές με τις ιδέες μας για το νόημα της εμπειρίας.  

 
6.6.3 Αρχές της μάθησης 

 
Τι υποστηρίζουν κάποιες καθοδηγητικές αρχές του κονστρακτιβισμού ότι πρέπει να 

έχουμε στο μυαλό όταν φανταζόμαστε το ρόλο μας σαν εκπαιδευτικοί; Θα περιγραφούν 
μερικές ιδέες, που επιβεβαιώνονται όλες στην πεποίθηση ότι η μάθηση αποτελείται από 
κατασκευασμένες ιδέες ατόμων και κατόπιν θα δειχτεί πώς επηρεάζουν την εκπαίδευση στα 
μουσεία. 

1. Η μάθηση είναι μια ενεργός διαδικασία στην οποία ο μαθητευόμενος χρησιμοποιεί 
αισθητήρια «είσοδο» και κατασκευάζει την έννοια μέσα από αυτό. Η πιο παραδοσιακή 
διατύπωση αυτής της ιδέας εμπλέκει την ορολογία του «ενεργού μαθητευόμενου» 
(όρος του Dewey) που τονίζει ότι ο μαθητευόμενος χρειάζεται να κάνει κάτι, ότι η 
μάθηση δεν είναι παθητική αποδοχή γνώσης, που υπάρχει "εκεί έξω" αλλά αυτή η 
μάθηση περιλαμβάνει τους μαθητευόμενους να εμπλέκονται με τον κόσμο. 
2. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να μαθαίνουν, καθώς μαθαίνουν: η μάθηση αποτελείται από 
κατασκευασμένη έννοια και από κατασκευασμένα συστήματα εννοιών. Για 
παράδειγμα, εάν μαθαίνουμε τις χρονολογίες από σειρά σημαντικών ιστορικών 
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γεγονότων, μαθαίνουμε ταυτόχρονα τη σημασία κάθε χρονολογίας. Κάθε έννοια που 
δημιουργούμε μας βοηθάει καλύτερα να δίνουμε νόημα σε άλλες αισθήσεις. 

3. Η κρίσιμη πράξη της κατασκευής εννοιών είναι διανοητική: συμβαίνει στο μυαλό. 
Οι φυσικές ενέργειες, οι εμπράγματες εμπειρίες μπορεί να είναι απαραίτητες για τη 
μάθηση, ειδικά για τα παιδιά, αλλά δεν είναι αποδοτικές. Χρειάζεται να παράγουμε 
δραστηριότητες που απασχολούν το μυαλό όπως και τα χέρια (Ο Dewey το ονομάζει 
«αντανακλαστική δραστηριότητα»). 
4. Η μάθηση περιλαμβάνει τη γλώσσα: η γλώσσα που χρησιμοποιούμε επηρεάζει τη 
μάθηση. Σε εμπειρικό επίπεδο: Ερευνητές παρατήρησαν ότι οι άνθρωποι μιλούν στον 
εαυτό τους όπως μαθαίνουν. Σε πιο γενικό επίπεδο: Υπάρχει ένα σύνολο 
επιχειρημάτων, που παρουσιάστηκε από τον Vigotsky, ότι η γλώσσα και η μάθηση 
συνδυάζονται περίπλοκα. Σε αυτό δόθηκε έμφαση στην αναφορά της Elaine Gurain 
στην ανάγκη να τιμηθούν οι ντόπιες γλώσσες σε αναπτυσσόμενα εκθέματα της 
Βορείου Αμερικής. Η επιθυμία να έχουν υλικό και προγράμματα στη δική τους 
γλώσσα ήταν ένα σημαντικό αίτημα από πολλά μέλη από διάφορες τοπικές 
αμερικανικές κοινότητες. 
5. Η μάθηση είναι μια κοινωνική δραστηριότητα: η μάθηση συνδέεται στενά με τη 
σχέση μας με άλλους ανθρώπους, τους δασκάλους μας, τους όμοιούς μας, την 
οικογένειά μας, όπως και περιστασιακές εξοικειώσεις, περιλαμβανομένων των 
ανθρώπων πριν από εμάς ή δίπλα μας στην έκθεση. Είναι  πιθανότερο να είμαστε 
επιτυχείς στις προσπάθειές μας να εκπαιδεύσουμε εάν αναγνωρίζουμε αυτήν την αρχή 
παρά να προσπαθούμε να την αποφύγουμε. Κατά πολύ η παραδοσιακή διδασκαλία, 
όπως υπέδειξε ο Dewey, κατευθύνεται προς την απομόνωση του μαθητευόμενου από 
όλες τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, και προς την εικόνα της εκπαίδευσης σαν 
σχέσης ενός προς έναν μεταξύ του μαθητευόμενου και του υλικού που είναι προϊόν 
μάθησης. Αντίθετα, η «προοδευτική εκπαίδευση» (συνεχίζοντας να χρησιμοποιούμε 
ορολογία του Dewey) αναγνωρίζει την κοινωνική πλευρά της μάθησης και 
χρησιμοποιεί συζήτηση, αλληλεπίδραση με άλλους, και την εφαρμογή της γνώσης σαν 
μια ακέραια πτυχή της μάθησης. 
6. Η μάθηση είναι βασισμένη στα συμφραζόμενα: δεν μαθαίνουμε απομονωμένα 
γεγονότα και θεωρίες σε κάποιο αφηρημένο τμήμα του μυαλού ξεχωριστά από τα 
υπόλοιπα στη ζωή μας: μαθαίνουμε σε σχέση με τα υπόλοιπα που ξέρουμε, με το τι 
πιστεύουμε, τις προκαταλήψεις μας, και τους φόβους μας. Σε αντανάκλαση, γίνεται 
σαφές ότι αυτό το σημείο είναι πραγματικά ένα πόρισμα της ιδέας ότι η μάθηση είναι 
ενεργή και κοινωνική. Δε μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη μάθηση από τις ζωές μας. 
7. Χρειαζόμαστε γνώση για να μάθουμε: δεν είναι δυνατόν να αφομοιώσουμε νέα 
γνώση χωρίς να έχει αναπτυχθεί κάποια δομή από την προηγούμενη γνώση για να 
στηριχτεί σε αυτή. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο μπορούμε να 
μάθουμε. Επομένως, οποιαδήποτε προσπάθεια διδασκαλίας πρέπει να συνδέεται με 
την κατάσταση του μαθητευόμενου. Πρέπει να παρέχει μια πορεία στο θέμα για τον 
μαθητευόμενο βασισμένη στην προηγούμενη γνώση του μαθητευόμενου. 
8. Η μάθηση χρειάζεται χρόνο: η μάθηση δεν είναι στιγμιαία. Για σημαντική 
μάθηση πρέπει να επισκεφτούμε ξανά τις ιδέες, να τις συλλογιστούμε , να τις 
εξάγουμε, να παίξουμε με αυτές και να τις χρησιμοποιήσουμε. Αυτό δεν μπορεί να 
συμβεί στα 5-10 λεπτά που χρειάζονται συνήθως σε μια έκθεση (και βεβαίως όχι στα 
λίγα δευτερόλεπτα που χρειάζονται συνήθως για να συλλογιστούμε ένα μόνο 
αντικείμενο του μουσείου). Εάν εξετάζετε οτιδήποτε έχετε μάθει, σύντομα 
συνειδητοποιείτε ότι είναι το προϊόν της επαναλαμβανόμενης έκθεσης και σκέψης. 
Ακόμα και, ή ειδικά, οι στιγμές της βαθιάς διορατικότητας, μπορούν να επισημανθούν 
σε μεγάλες περιόδους προετοιμασίας. 
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9. Το κίνητρο είναι ένα βασικό συστατικό στη μάθηση. Όχι μόνο το κίνητρο βοηθά, 
αλλά είναι ουσιαστικό για τη μάθηση. Αυτή η ιδέα του κινήτρου, όπως περιγράφεται 
εδώ, συλλαμβάνεται ευρέως για να περιλάβει μια κατανόηση των τρόπων με τους 
οποίους η γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εκτός αν ξέρουμε "τους λόγους για τους 
οποίους…", δεν περιλαμβάνουμε τη χρήση της γνώσης που μπορεί να ενσταλαχτεί σε 
μας.  

 
Αυτό το σενάριο διδασκαλίας είναι βασισμένο στη Θεωρία του Δομισμού βλ. 6.2.2 
 

6.6.4 Παιδαγωγική οργάνωση του σεναρίου διδασκαλίας 
 
Ουσιαστικά αυτό το μέρος του διδακτικού σεναρίου μπορεί να χωριστεί σε 5 φάσεις: 
 
Φάση 1. Εκπαίδευση Δασκάλων  

Αυτό συνεπάγεται τους δασκάλους που συμμετέχουν στο σενάριο διδασκαλίας και 
παρακολουθούν έναν αριθμό βραδιών κατάρτισης στα βίντεο «ροής». Αυτή η 
εκπαίδευση θα περιέχει έναν αριθμό στοιχείων: 

Στοιχείο A. Η βασική εκπαίδευση στη χρήση ψηφιακών βιντεοκαμερών, τριπόδων, 
και εξοπλισμών ήχου. Αυτό θα δώσει στους δασκάλους μια βασική γνώση της 
εργασίας της ταινίας και του εξοπλισμού που απαιτείται για την παραγωγή μικρών 
ταινιών από μόνοι τους. 
Στοιχείο B. Βασική κατάρτιση στη θεωρία παραγωγής ταινιών, σεναριογραφίας, 
δημιουργίας μακέτας, καταλόγων λήψης εικόνας, μορφών λήψης εικόνας, ρυθμίσεων, 
φωτισμού και ήχου. Αυτό θα δώσει στους δασκάλους μια κατανόηση της ανάγκης για 
προπαρασκευαστική εργασία πριν ασχοληθούν με την πραγματική δουλειά με την 
ταινία. Οι μαθητές θα αναπτύξουν τότε ένα σενάριο, θα προετοιμάσουν μακέτα και μια 
λίστα εικόνων πριν ξεκινήσουν την ταινία. 
Στοιχείο C. Βασική κατάρτιση στη χρήση του συστήματος μοντάζ Pinnacle Studio 
9 έτσι ώστε η ακατέργαστη ταινία να μπορεί να τελειώσει με όσο το δυνατόν 
υψηλότερες προδιαγραφές. Οι δάσκαλοι θα αποκτήσουν μια κατανόηση του 
«συγχρονισμού», των «μεταβάσεων», της «μουσικής επιμέλειας» και πολλών άλλων 
στοιχείων της διαδικασίας του μοντάζ. 
Στοιχείο D. Βασική καθοδήγηση στη θεωρία του «βίντεο ροής» προκειμένου οι 
δάσκαλοι και οι μαθητές να κατανοήσουν την ορολογία και την πρακτική χρήση 
διαφόρων συμπιεσμένων βίντεο, ούτως ώστε να είναι ικανοί να διαθέσουν τις 
μονταρισμένες ταινίες σε μια συμβατή μορφή με την τεχνολογία «ροής». 
Στοιχείο E. Η μετατροπή της μονταρισμένης ταινίας σε κατάλληλη μορφή για «ροή» ή 
άλλες πιθανές  χρήσεις  μέσα  στην εκπαίδευση. 

 
Αυτό το στοιχείο του διδακτικού σεναρίου έχει ήδη εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ένα από τα βράδια κατάρτισης επιμελήθηκε από το ATiT στο 
Mayo Education Centre το Ιανουάριο του 2005. Δυο άλλες εκπαιδευτικές μέρες 
επιμελήθηκαν από τη MEC για περαιτέρω ενίσχυση των δεξιοτήτων των δασκάλων που 
συμμετέχουν και επιπρόσθετη εκπαίδευση δασκάλων δόθηκε στα σχολεία όπου οι δάσκαλοι 
έκαναν εκπαιδευτικές ασκήσεις υπό την καθοδήγηση του συμβούλου του ICT Art Ο 
Suilleabhain. 
 

Φάση 2. Εφαρμογή στα σχολεία 
Εδώ είναι που οι δάσκαλοι οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί στη χρήση αυτού του εξοπλισμού και 

λογισμικού, χρησιμοποιούν τώρα αυτές τις δεξιότητες για να ενθαρρύνουν τους 
μαθητές τους να αναμιχθούν στην κατασκευή ή την αναδημιουργία της γνώσης. 
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Επίσης αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα απαραίτητα στοιχεία: 
 

Στοιχείο A. Εισαγωγή και συζήτηση της πρότασης στους μαθητές. 
Στοιχείο B. Κατάρτιση των μαθητών σε όλα τα στοιχεία στη φάση 1 της πρότασης. 
Στοιχείο C. Επιλογή ενός θέματος για μαγνητοσκόπηση. Σε αυτήν την περίπτωση 
έχουμε προτείνει όλα τα θέματα να  είναι σχετικά με τις θετικές επιστήμες. Αυτό 
μπορεί να ανήκει στον τομέα της χημείας, φυσικής, βιολογίας ή περιβαλλοντικών 
επιστημών. (Ήδη έχουμε δει έναν αριθμό αυτών των τομέων να εξετάζονται από τους 
μαθητές - από την εμπειρία στο σχολείο τους ή από το φυσικό περιβάλλον τους).  
Στοιχείο D. Ανάπτυξη σεναρίου, μακέτας και λίστας λήψης εικόνων. 
Στοιχείο E. Πραγματική μαγνητοσκόπηση όπως σχεδιάστηκε στη μακέτα. 
Στοιχείο F. Μοντάζ του ακατέργαστου περιεχομένου του βίντεο χρησιμοποιώντας 
Pinnacle Studio 9 
Στοιχείο G. Απόδοση της τελευταίας μονταρισμένης έκδοσης του βίντεο σε μια μορφή 
συμβατή με την τεχνολογία «ροής» και την τοποθέτηση αυτού του υλικού βίντεο ροής 
σε κατάλληλο διακομιστή ούτως ώστε άλλοι εκπαιδευτικοί να μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό. 

 
Μέχρι σήμερα τα σχολεία έχουν ολοκληρώσει 3 ταινίες χρησιμοποιώντας αυτό το 

σενάριο διδασκαλίας. Τώρα είναι διαθέσιμες στην E-Stream Community (πήγαινε στην 
ιστοσελίδα του eStream – Μέσα κατ’ απαίτηση – άνοιξε το σταθμό εργασίας των Μέσων 
κατ’ απαίτηση – κάνε σύνδεση): 

 
 Απόσταξη του νερού της θάλασσας 
 Μια ιστορία ψαριών 
 Τα ρόπαλα μας Leisler 

 
Υπάρχουν άλλες 3 ταινίες τώρα σε διαδικασία παραγωγής από τα σχολεία στην περιοχή 
MEC. 
 

6.7 Swedish TelePedagogic Knowledge Centre: 
 Επικοινωνία, αλληλεπίδραση και διάλογοι χρησιμοποιώντας μέσα «ροής» 
 

Το παρόν σενάριο διδασκαλίας εφαρμόζεται από διάφορα σχολεία στη Σουηδία και 
αλλού (δείτε τις αναφορές) 

Αυτή η εφαρμογή είναι, σε αντίθεση με άλλα σενάρια διδασκαλίας, μια εφαρμογή σε ένα 
αναδυόμενο καθεστώς, με τη δυνατότητά του μόνο στα αρχικά στάδια της 
πραγματοποίησης, υιοθέτησης, και εκμετάλλευσης. Υπάρχουν, ωστόσο, επίμονες πιέσεις για 
την υιοθέτησή/ χρήση του στα αναδυόμενα σχολικά μαθησιακά πλαίσια. Αυτές οι 
απαιτήσεις εκφράζονται από τους δασκάλους και τους μαθητές, όπως και από ειδικούς της 
Παιδαγωγικής και επαγγελματίες στον τομέα ICT, οι οποίοι αυξάνονται. 

Αυτή η εφαρμογή προϋποθέτει ότι υπάρχει ήδη ένα σχετικά υψηλό επίπεδο ωριμότητας 
στις ICT, ότι υπάρχει οικειότητα με κινητές ασύρματες συσκευές (MWD), εικονικά 
περιβάλλοντα πολλαπλών χρηστών (MUVE), διαδραστικά πληροφοριακά χαρακτηριστικά 
όπως “chats”, “blogs”, “ip-phones”, εξ αποστάσεως διαδραστικών  και καταναλωτικών 
εργαλείων σαν μέρος της καθημερινής ζωής των χρηστών. Αυτό επίσης γίνεται 
πραγματικότητα για τους μαθητές που ‘μεγαλώνουν ψηφιακά’ (βλ. Tapscott105, και λοιποί). 
Με βάση μια «ενδιάμεση εμβάθυνση» υπάρχουν επίσης νέες αναδυόμενες μορφές 

                                                 
105 Tapscott, D., “Growing up digital: The rise of the new net-generation”, McGraw-Hill Education, (1997), 
ISBN: 0-07063-3614 



Streaming media in education 122 

εκμάθησης, που πρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα για τις μελλοντικές σχολικές 
πρακτικές. Το παρόν σύνολο σεναρίων θα αρκεστεί σε μόνο ένα μέρος αυτών.  

Αυτή η περίληψη θα εξηγήσει μόνο μερικώς τέτοια σενάρια εκμάθησης βασισμένα στα 
μέσα ροής. 
 

Περιγραφή των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στο σενάριο: 
Για αυτό το σενάριο υποθέτουμε ότι υπάρχει ένα σύνολο επικρατουσών μορφών εκμάθησης 

μεταξύ των μαθητών, που αναγνωρίζονται, υιοθετούνται, και ακολουθούνται από το 
διδακτικό προσωπικό που πρόκειται να συμμετέχει,  επιτρέποντας και διευκολύνοντας 
την εκμάθηση μεταξύ των μαθητών που χαρακτηρίζονται με χαρακτηριστικά μορφών 
μάθησης για την ψηφιακή εκμάθηση όπως:  
• Εξοικείωση στα πολλαπλά μέσα, εκτιμώντας κάθε τύπο επικοινωνίας, 

δραστηριοτήτων, εμπειριών, και εκφράσεων που παρέχει. 
• Εκμάθηση βασισμένη στη συλλογική επιδίωξη, έρευνα, και σύνθεση εμπειριών 

παρά από τον ξεχωριστό εντοπισμό και απορρόφηση των πληροφοριών από μια 
καλή πηγή.  

• Ενεργή μάθηση βασισμένη σε πραγματικές/ εξομοιωμένες εμπειρίες, με συχνές 
ευκαιρίες για αναπαράσταση. 

• Έκφραση διαμέσου μη γραμμικών, συνεταιριστικών δικτύων αντιπροσωπεύσεων 
παρά γραμμικών “ιστοριών” (π.χ. σχεδιάζοντας μια προσομοίωση με μια 
ιστοσελίδα, παρά σε χαρτί).  

• Συνεργατικό σχέδιο από την εμπειρία μάθησης εξατομικευμένο στις ιδιαίτερες 
ανάγκες και προτιμήσεις.  

Από την τεχνολογική πλευρά της εφαρμογής του σεναρίου διδασκαλίας, υποτίθεται ότι 
υπάρχει ένα περιβάλλον διαδραστικών υπηρεσιών εκμάθησης διαθέσιμο, που είναι ικανό 
να παρέχει στους δασκάλους τις εγκαταστάσεις για να στήσουν διδακτικά σενάρια, να 
παρέχουν  στους  μαθητές τις ικανότητες, τις ευκαιρίες και τα επικοινωνιακά εργαλεία 
που απαιτούνται για το συγκεκριμένο σενάριο εκμάθησης ώστε να πραγματοποιηθούν οι 
στόχοι εκμάθησης. 

Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εργαλεία και εγκαταστάσεις που μπορούν να 
εκτελέσουν τις ακόλουθες λειτουργίες. 

• Βιντεοκάμερες τελικών χρηστών διασυνδεδεμένες με τους η/ υ των μαθητών.   
• Λογισμικό για την παραγωγή συνεχειών βίντεο, διασυνδεδεμένο με υλικό 

παρουσίασης. 
• Λογισμικό/ υπηρεσίες για μετατροπή των βίντεο σε μέσα ροής και «φόρτωμα» 

σε κάποιον διακομιστή. 
• Λογισμικό/ υπηρεσίες για συνεργατικό μαθησιακό σενάριο/ προγραμματισμό/ 

έλεγχο. 
• Λογισμικό/ υπηρεσίες για παραγωγή σημειώσεων/ ανακοινώσεων που  

μπορούν να συγκροτηθούν. 
• Λογισμικό Software για συνεργατική σύνταξη ηλεκτρονικών πηγών 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ροής. 
Τέτοια σύνθεση πακέτων λύσεων μπορεί να τροφοδοτήσει ένα σχολείο, είτε με ένα σύνολο 
ξεχωριστών πακέτων λογισμικού ή διαμέσου ενός πιο ενσωματωμένου εικονικού 
μαθησιακού περιβάλλοντος όπως οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω VCP (www.VCP.biz) 
μέσω των ‘μηχανών’ της, και με περιβάλλοντα υπηρεσιών που μπορούν να τροφοδοτήσουν 
τη χρήση ενός εύρους συσκευών και μορφών επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών τους. 
 

6.7.1 Παιδαγωγικές αρχές 
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Η εφαρμογή είναι εκτενώς βασισμένη στον «Κονεκτιβισμό» (connectivism). Ο George 
Siemens106 στο άρθρο-ορόσημό του «Κονεκτιβισμός: μια θεωρία μάθησης για την Ψηφιακή 
Εποχή» ερμήνευσε τον Κονεκτιβισμό με τον ακόλουθο τρόπο: 

“Συμπεριφορισμός, γνωστική θεώρηση, και κονστρακτιβισμός” είναι οι τρεις ευρύτερες 
θεωρίες μάθησης που χρησιμοποιούνται περισσότερο στη δημιουργία εκπαιδευτικών 
περιβαλλόντων. Αυτές οι θεωρίες, εντούτοις, αναπτύχθηκαν σε μια εποχή όταν η μάθηση 
μέσω της τεχνολογίας δεν ήταν βιώσιμη ή ακόμα και νοητή. Κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων είκοσι ετών, η τεχνολογία αναδιάρθρωσε τον τρόπο ζωής μας, επικοινωνίας, και 
μάθησης. Οι μαθησιακές ανάγκες και θεωρίες που περιγράφουν αρχές και διαδικασίες 
μάθησης πρέπει τώρα να αντανακλούν το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Ο Vaill107 τονίζει 
ότι “η μάθηση πρέπει να είναι ένας τρόπος να υπάρχεις – ένα τρέχον σύνολο συμπεριφορών 
και δράσεων υιοθετημένος από άτομα και ομάδες που προσπαθούν να συμβαδίσουν με τα 
εκπληκτικά, νέα, ακατάστατα, αδιάκριτα, επαναλαμβανόμενα  γεγονότα...” 

“Όλες αυτές οι [συμβατικές] θεωρίες μάθησης υποστηρίζουν ότι η γνώση είναι ένας 
στόχος (ή καθεστώς) που είναι εφικτός (αν όχι ήδη έμφυτο) διαμέσου συλλογισμών ή 
εμπειριών. Συμπεριφορισμός, γνωστική θεώρηση, και κονστρακτιβισμός (στηριγμένοι στις 
επιστημολογικές παραδόσεις) επιχειρούν να αποδείξουν πως μαθαίνει ο άνθρωπος.”  

“Μια κεντρική αρχή των περισσοτέρων θεωριών μάθησης είναι ότι η μάθηση εμφανίζεται 
μέσα στο άτομο. Ακόμα και οι κοινωνικές «κονστρακτιβιστικές» θεωρήσεις, που 
υποστηρίζουν ότι η γνώση είναι μια κοινωνικά θεσπισμένη διαδικασία, προάγουν την αρχή 
της ατομικότητας (και της φυσικής παρουσίας – π.χ. βασισμένης στο νου) στη μάθηση. 
Αυτές οι θεωρίες δεν υποστηρίζουν ότι η μάθηση πραγματοποιείται εκτός των ανθρώπων 
(π.χ. η μάθηση που αποθηκεύεται και  χειρίζεται από την τεχνολογία). Επίσης αποτυγχάνουν 
να περιγράψουν πως η μάθηση «συμβαίνει» μέσα σε οργανώσεις. 

Οι θεωρίες μάθησης ενδιαφέρονται για την πραγματική διαδικασία της μάθησης, και όχι 
για την αξία του τι μαθαίνεται. Σε ένα δικτυωμένο κόσμο, ο τρόπος των πληροφοριών που 
αποκτάμε αξίζει να εξερευνηθεί. Η ανάγκη να αξιολογήσουμε την αξία της μάθησης είναι 
μια δεξιότητα που εφαρμόζεται πριν αρχίσει η μάθηση. Όταν η γνώση υπόκειται στη 
σπανιότητα, η διαδικασία αξιολόγησης της αξίας υποτίθεται ότι είναι εγγενής στη μάθηση. 
Όταν η γνώση είναι άφθονη, η γρήγορη αξιολόγηση της γνώσης είναι σημαντική. 
Επιπρόσθετες ανησυχίες προκύπτουν από τη γρήγορη αύξηση των πληροφοριών. Στο 
σημερινό περιβάλλον, η δράση συχνά χρειάζεται χωρίς προσωπική μάθηση – αυτό γιατί, 
χρειάζεται να δράσουμε να βρίσκουμε την πληροφορία εκτός της πρότερης γνώσης. Η 
δυνατότητα σύνθεσης και αναγνώρισης των συνδέσεων και των σχεδίων είναι μια πολύτιμη 
δεξιότητα.” 

Ο Κονεκτιβισμός είναι ολοκλήρωση των αρχών που εξερευνούνται από το χάος, τα 
δίκτυα, την πολυπλοκότητα και τις θεωρίες αυτοργάνωσης. Η μάθηση είναι μια διαδικασία 
που εμφανίζεται μέσα σε νεφελώδη περιβάλλοντα από την εναλλαγή των βασικών στοιχείων 
– όχι εντελώς υπό τον έλεγχο του ατόμου. Η μάθηση (χαρακτηριζόμενη σαν αγώγιμη 
γνώση) που μπορεί να εδρεύσει εκτός από εμάς (μέσα σε μια οργάνωση ή βάση δεδομένων), 
εστιάζεται στη σύνδεση εξειδικευμένων συνόλων πληροφοριών, και οι συνδέσεις που μας 
επιτρέπουν να μάθουμε ολοένα και περισσότερα σημαντικά από τα ήδη γνωρίζοντα. Ο 
Κονεκτιβισμός καθοδηγείται από την κατανόηση ότι οι αποφάσεις βασίζονται σε γρήγορα 
εναλλασσόμενα θεμέλια. Οι νέες πληροφορίες αποκτιούνται συνεχώς. Η δυνατότητα να 
γίνουν οι διακρίσεις μεταξύ των σημαντικών και ασήμαντων πληροφοριών είναι ζωτικής 
σημασίας. Η δυνατότητα να αναγνωρίζεται πότε οι νέες πληροφορίες αλλάζουν το τοπίο που 
βασίζεται στις αποφάσεις που λήφθηκαν χθες είναι επίσης σημαντική. 

Αρχές του Κονεκτιβισμού: 

                                                 
106 Siemens, G. Connectivism: A learning theory for the digital age, (1996), www.connectivism.ca 
107 Vaill, P. B., Learning as a Way of Being, San Francisco, CA, Jossey-Blass (Willey) (1996), ISBN: 0-7879-
0246-2, p. 42. 
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Μάθηση και γνώση στηρίζονται στην ποικιλομορφία των απόψεων. 
Μάθηση είναι μια διαδικασία σύνδεσης εξειδικευμένων κόμβων ή πηγών πληροφοριών. 

Η μάθηση μπορεί να «εγκατασταθεί» σε μη ανθρώπινες συσκευές.  
Η ικανότητα να ξέρουμε περισσότερα είναι πιο σημαντική από αυτό που είναι ήδη 

γνωστό. 
Η παγιοποίηση και διατήρηση των συνδέσεων χρειάζεται για να διευκολύνεται η συνεχής 

εκμάθηση. 
Η δυνατότητα να βλέπουμε συνδέσεις μεταξύ πεδίων, ιδεών, και εννοιών είναι μια 

κομβική δεξιότητα.  
Η ενημερότητα (ακριβής, επίκαιρη γνώση) είναι η πρόθεση όλων των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων του κονεκτιβισμού. 
Η λήψη αποφάσεων είναι από μόνη της μια διαδικασία εκμάθησης. Επιλέγουμε τι να μάθουμε, 
και η σημασία των εισερχόμενων πληροφοριών, φαίνεται μέσα από το πρίσμα μιας 
διαμορφούμενης πραγματικότητας. Ενώ υπάρχει μια σωστή απάντηση τώρα, μπορεί να είναι 
λανθασμένη αύριο εξαιτίας των αλλαγών στο πληροφοριακό «κλίμα» που επηρεάζει την 
απόφαση. 
 
6.7.2 Παιδαγωγική οργάνωση του σεναρίου 
Το σενάριο εκμάθησης παρέχεται εδώ στους μαθητευόμενους σαν σύνολο δυο επιπέδων. 

Ένα επίπεδο μαθησιακής αρχιτεκτονικής (σαν το παρακάτω) και ένα ή περισσότερα 
επίπεδα εργαλείων. Η πληρότητα των επιπέδων από την άποψη του χειρισμού της ανάθεσης 
από το δάσκαλο στους μαθητές (άτομα ή ομάδες) μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις 
ιδιαίτερες αναθέσεις. Εναλλακτικά, η έναρξη της εκμάθησης με σενάριο μπορεί να 
παρέχεται με μια μορφή συγκεκριμένης ανάθεσης με προκαθορισμένους στόχους και 
υπευθυνότητα / συμμετοχή. Μια πρακτική εφαρμογή αυτού του σεναρίου μπορεί επίσης να 
πάρει διαφορετικά διερευνητικά σχήματα εφαρμογής, όπως η υιοθέτηση της λεγόμενης 
«προοδευτικής προσέγγισης έρευνας», η όποια διευκρινίζεται 
παρακάτω.

 
 (για λεπτομέρειες 108, see http://www.ll.unimaas.nl/euro-cscl/Papers/133.doc) 
Η συνεργατική μάθηση, η εφαρμογή αναθέσεων, η ανάπτυξη λύσεων και/ ή η ερευνητική 

διαδικασία κάνουν χρήση των εξ αποστάσεως εργαλείων/ υπηρεσιών για να διαχειριστούν 

                                                 
108 Rahikainen, M., Lallimo, J. & Hakkarainen, K Progressive inquiry in CSILE environment: teacher guidance 

and students’ engagement” http://www.ll.unimaas.nl/euro-cscl/Papers/133.doc  
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τον χειρισμό αναθέσεων, π.χ. από τα διαθέσιμα επίπεδα και εργαλεία διαχείρισης 
αναθέσεων, όπως και να διευκολύνουν τη διασύνδεση μεταξύ των εμπλεκομένων, τις 
αντιδράσεις μεταξύ τους και τις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές που είναι διαθέσιμες (π.χ. 
διαμέσου του διαδικτύου). Η πρόοδος και τα ευρήματα, οι αναπαραστάσεις και οι προτάσεις 
διαμοιράζονται μέσω εργαλείων όπως σύντομων μηνυμάτων, συνομιλιών, δικτυακές 
συναντήσεις, μαγνητοσκοπημένων και ηχογραφημένων, μοιρασμένων και διανεμημένων 
μέσω συγκροτημένων αποθηκών, και  με τις διαδικασίες που εστιάζουν στις μαθησιακές 
διεργασίες παράλληλα με την εστίαση στα αποτελέσματα, τις αντιδράσεις και τους 
αντίκτυπους που είχαν στους εμπλεκόμενους και στο λειτουργικό τους πλαίσιο. 

Παραδείγματα: 
Οι απεικονίσεις του πως τα κατάλληλα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

εφαρμογή σε σενάρια που χρησιμοποιούν εικονικές υπηρεσίες σαν αυτές του MVC/VCP θα 
παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα του eStream σύντομα.  

Μια απεικόνιση του πως αυτό-παραγόμενα υλικά βίντεο μπορούν να παρουσιαστούν 
πάρθηκε από το Streaming Video Diary (http://blogger.p2mn.com/), και απ’ το σχόλιο της 
10/10/04 στο Streaming Video Blog, όπου εξηγείται πως τα ακόλουθα μέσα ροής 
χρησιμοποιούνται παρέχεται στο: 
 http://www.p2mn.com/wwwboard/videosupport5.html.  

Περισσότερες πληροφορίες για τον τύπο των σχολικών εφαρμογών και τις αντίστοιχες 
εννοιολογικές βάσεις, είναι διαθέσιμες π.χ. από αυτές τις πηγές:  

Dede, C.   “Planning for neo-millennial learning styles” 
IDG,   “Can we learn digitally?” 
Lewis, D.S. “Videoblogs and Podcasts” 
Oblinger, D.B. “Educating the net generation” 
Ricardson, W. “Blogging and RSS - .. Powerful New Web Tools for Educators” 
Siemens, G.  “Connectivism: A learning theory for the digital age” 
Tapscott, D. “Growing up digital: The rise of the new net-generation” 
Thomas, R. “Supporting online students with personal interactions”. 
 

6.8 Εργαστήριο Θετικών Επιστημών: χρήση των streaming media στο 
σχολείο 1 
(η εφαρμογή αυτή έγινε στη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και το αντικείμενο ήταν 

στην ύλη της τάξης.)  
 

Ο σκοπός αυτής της εφαρμογής ήταν η χρήση των streaming media στη διδασκαλία ενός 
αντικειμένου που επιλέχτηκε από την ύλη της συγκεκριμένης τάξης. Πιο συγκεκριμένα το 
streaming medium (μέσο ροής) χρησιμοποιείται όταν ο δάσκαλος αναφέρεται σε ένα 
παράδειγμα που από την φύση του περιέχει κίνηση όπως για παράδειγμα ένα αντικείμενο 
που κινείται ή ένας μηχανισμός. Το streaming medium (μέσο ροής) μπορεί ακόμα να 
απεικονίζει την εκτέλεση ενός πειράματος, ζώα που κινούνται, φυτά που μεγαλώνουν, ή 
ακόμα φαινόμενα που εμφανίζονται με την αλλαγή των εποχών. Τέλος το streaming medium 
(μέσο ροής) μπορεί να παρουσιάζει κάτι που βρίσκεται πάρα πολύ μακριά από το σχολείο, 
όπως ένα μνημείο, μια πόλη, μια χώρα κ.λ.π.  

 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή, αποτελεί την 
πρώτη ερευνητική προσπάθεια διδασκαλίας χρησιμοποιώντας streaming media (μέσα ροής) 
και για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η μέτρηση των γνώσεων που απέκτησαν οι 
μαθητές. Έτσι οι γνώσεις των μαθητών που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική δοκιμή 
(ερευνητική ομάδα), συγκρίθηκαν με τις γνώσεις μαθητών (ομάδα ελέγχου) που 
παρακολούθησαν την ίδια ύλη αλλά χωρίς να χρησιμοποιηθούν streaming medium (μέσα 
ροής). Στην εκπαιδευτική δοκιμή ακολουθήθηκαν όλες οι διεθνώς αποδεκτές τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται στην έρευνα που αναφέρεται στην διδασκαλία της επιστήμης. Για να 
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αποφευχθούν τα συστηματικά σφάλματα ήταν απαραίτητος ο προσεκτικός σχεδιασμός των 
ερωτηματολογίων (που να σχετίζονται με το προς διδασκαλία αντικείμενο) με ερωτήσεις 
διατυπωμένες με σαφήνεια. Οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα επιπλέον ερωτηματολόγιο 
ανεξάρτητο από το προς διδασκαλία αντικείμενο, στόχος του οποίου ήταν η μέτρηση των 
γνώσεων των μαθητών σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τη σχέση τους με 
την τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών. 

 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιλογή των τάξεων – τμημάτων που συμμετείχαν στην 

εκπαιδευτική δοκιμή, έτσι ώστε αυτές να είναι αντιπροσωπευτικές (όπως έπρεπε). 
Καταβλήθηκε επίσης προσπάθεια ώστε οι συμμετέχοντες στις 2 ομάδες (ερευνητική ομάδα 
και ομάδα ελέγχου) να έχουν περίπου τις ίδιες δυνατότητες.  

 

Ο δάσκαλος (ή ο ερευνητής μαζί με τον δάσκαλο) αποφάσισαν το θέμα που πίστευε ότι 
θα ήταν καλύτερα να διδαχτεί με χρήση of streaming media (μέσων ροής).  

 
I) Ο δάσκαλος επέλεξε ανάμεσα στα  video που βρίσκονται στον estream server (ή 

σε οποιονδήποτε άλλο streaming server), εκείνα που διαπραγματεύονται το προς 
διδασκαλία αντικείμενο, και που επίσης ταιριάζουν στον τρόπο διδασκαλίας του. 

II) Οι μαθητές συμπλήρωσαν τα pre-tests (ερωτήματολόγια που δόθηκαν στους 
μαθητές πριν την διδασκαλία). Παρόλο που οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν 
πολλαπλής επιλογής (και άρα εύκολες στην συμπλήρωσή τους) αυτή η  
διαδικασία διήρκεσε μία διδακτική ώρα. Οι μαθητές δεν ήταν εξοικειωμένοι με 
τη συγκεκριμένη διαδικασία (κάτι αναμενόμενο αφού οι περισσότεροι μαθητές 
έχουν μάθει να αποστηθίζουν αντί να κατανοούν), έτσι εκτός από τον χρόνο που 
χρειάστηκαν για να διαβάσουν και να απαντήσουν τις ερωτήσεις, χρειάστηκε 
επιπλέον χρόνος για να κατανοήσουν το τι έπρεπε να κάνουν.  Τονίστηκε στους 
μαθητές ότι το ερωτηματολόγιο δεν αποτελούσε κάποιας μορφής διαγώνισμα, 
και ότι δεν θα έπαιρναν βαθμό από αυτό. Τονίστηκε ακόμα ότι η τάξη τους 
επιλέχτηκε να συμμετάσχει σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, τα αποτελέσματα του 
οποίου (πιθανόν) να προκαλούσαν αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας του 
συγκεκριμένου μαθήματος, και για τον λόγο αυτό ήταν σημαντικό να 
απαντήσουν τις ερωτήσεις με προσοχή, απαντώντας μόνο σε ό,τι ήξεραν και 
χωρίς να συνεργαστούν μεταξύ τους. 

III) Τα δεδομένα από τα pre tests αναλύθηκαν. 
IV) Πραγματοποιήθηκε ένα εισαγωγικό μάθημα, ώστε όλοι οι μαθητές να 

αποκτήσουν τις προαπαιτούμενες και απαραίτητες γνώσεις και να μπορέσουν να 
παρακολουθήσουν στη συνέχεια τη διδασκαλία με χρήση streaming media. Για 
την ομάδα ελέγχου η διδασκαλία αυτή ενσωματώθηκε στο καθημερινό 
curriculum (πρόγραμμα μαθημάτων).  

V) Πραγματοποιήθηκε το εισαγωγικό μάθημα σε όλες τις τάξεις της ερευνητικής 
ομάδας. Αυτή η διαδικασία διήρκεσε δύο διδακτικές ώρες. Είναι αυτονόητο ότι 
σε μια συνηθισμένη τάξη αυτή η φάση δεν είναι απαραίτητη, αφού ο δάσκαλος 
θα επιλέξει την κατάλληλη χρονική στιγμή για να χρησιμοποιήσει το streaming 
video. 

VI) Ο δάσκαλος, σε συνεργασία με τον ερευνητή, ετοίμασε τα φύλλα εργασίας. 
(Όταν βιβλιοθήκες με streaming media θα καθιερωθούν στο μέλλον, τα φύλλα 
εργασίας θα παρέχονται ως συνοδευτικό υλικό των βίντεο. Να αναφέρουμε εδώ 
ότι το όποιο συνοδευτικό υλικό και τα φύλλα εργασίας θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα σε διάφορες γλώσσες και αυτό ίσως αποδειχτεί δύσκολο).  

VII) Εξηγήθηκε στους μαθητές της ερευνητικής ομάδας ο τρόπος με τον οποίο θα 
δούλευαν. 
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VIII) Οι μαθητές της ερευνητικής ομάδας χωρίστηκαν σε μικρότερες υπο-ομάδες των 
2-4 ατόμων. Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι όταν οι μαθητές δουλεύουν με 
υπολογιστή είναι καλύτερα να δουλεύουν σε δυάδες. Σε μεγαλύτερες ομάδες 
παρατηρούνται προβλήματα επικοινωνίας (αυξημένος θόρυβος αφού οι μαθητές 
της υπο-ομάδας είναι αρκετά μακριά μεταξύ τους), συνεργασίας (ποιος θα 
χειρίζεται το ποντίκι), αλλά και προβλήματα χώρου (χρειάζεται να βλέπουν όλοι 
στην οθόνη, και να έχουν χώρο για να τοποθετήσουν τα φύλλα εργασίας τους). 
Οι υπο-ομάδες δημιουργήθηκαν πριν οι μαθητές μπουν στο χώρο του 
εργαστηρίου. Είναι καλύτερα οι μαθητές να σχηματίσουν μόνοι τους αυτές τις 
υπο-ομάδες, παρόλο που αυτό καταλήγει σε ομάδες με σημαντικά διαφορετικές 
ικανότητες, μια και συνήθως οι «καλοί» μαθητές σχηματίζουν μαζί ομάδες και οι 
«κακοί» το ίδιο. Ο κύριος στόχος αυτής της ερευνητικής δοκιμής είναι να 
διερευνηθεί αν τα streaming media μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε οι 
μαθητές να μαθαίνουν ακολουθώντας το δικό τους ρυθμό. Έτσι οι ομάδες 
διαφορετικών ικανοτήτων στην συγκεκριμένη δοκιμή δεν θεωρούνται 
πρόβλημα. Αντίθετα, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία πολλών φύλλων 
εργασίας ώστε οι μαθητές που τελείωναν το πρώτο φύλλο εργασίας (αυτό με τη 
βασική γνώση) να ασχολούνται με άλλα.  

IX) Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν ο θόρυβος. Αυτό συνέβη γιατί αφ’ ενός 
τα τμήματα ήταν μεγάλα, και αφ’ ετέρου το βίντεο που χρησιμοποιήθηκε είχε 
και ήχο με κάποιας μορφής αφήγηση.  Την τάξη αποτελούσαν 15-20 μαθητές το 
οποίο καταλήγει σε 7-10 ομάδες μαθητών κάθε μία από τις οποίες βρίσκεται 
μπροστά σε έναν διαφορετικό υπολογιστή και ακούει ένα διαφορετικό κομμάτι 
του βίντεο. Σε αυτές τις συνθήκες οι μαθητές ήταν δύσκολο να συγκεντρωθούν. 
Να αναφέρουμε εδώ ότι παρόλο που το βίντεο ήταν σε γλώσσα που δεν 
καταλάβαιναν οι μαθητές και άρα θα μπορούσαν να μειώσουν την ένταση του 
ήχου και να λυθεί το πρόβλημα, οι μαθητές ανέβαζαν την ένταση του ήχου 
προσπαθώντας να καλύψουν τον ήχο από τους άλλους υπολογιστές. (είναι 
προφανές ότι δεν έχουν εξοικειωθεί με την συγκεκριμένη διαδικασία μάθησης). 
Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι τα ακουστικά.  

X) Πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική δοκιμή. Οι μαθητές παρακολούθησαν το 
φιλμ και προσπάθησαν να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας. (Μια άλλη εκδοχή 
είναι το βίντεο να παρουσιάζει ένα επιστημονικό πείραμα το οποίο οι μαθητές θα 
πρέπει να εκτελέσουν προφανώς τα υλικά που θα χρειαστούν θα βρίσκονται στο 
εργαστήριο φυσικής109).  Η χρονική διάρκεια της εκπαιδευτικής δοκιμής 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το αντικείμενο της διδασκαλίας, το 
μέγεθος του βίντεο που οι μαθητές θα παρακολουθήσουν, και βέβαια από  το 
επίπεδο κατανόησης που θέλουμε να επιτύχουν οι μαθητές. Η φάση της 
διδασκαλίας για τα επιστημονικά βίντεο που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 
εκπαιδευτική δοκιμή απαίτησε δύο διδακτικές ώρες. Πιστεύεται ότι για μη 
επιστημονικά βίντεο μία σχολική ώρα θα είναι αρκετή.  

XI) Μερικές εβδομάδες μετά την εκπαιδευτική δοκιμή χορηγήθηκε στους μαθητές το 
post test δηλαδή το ερωτηματολόγιο που σκοπό είχε να μετρήσει την  
εναπομένουσα γνώση. Για τη φάση αυτή χρειάστηκε άλλη μία διδακτική ώρα.  

XII) Ακολούθησε η ανάλυση των post–tests. Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 
δοκιμής πραγματοποιήθηκε σε διάφορα στάδια. Στο πρώτο στάδιο αξιολογήθηκε 
η «βασική γνώση» δηλαδή η γνώση που όλοι οι μαθητές (τόσο αυτοί που 

                                                 
109 Σημείωση του μεταφραστή: για περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό στα πρακτικά του συνεδρίου Streaming 
Technology in Education in Europe, ISBN 960-530-089-3 Patras Univesrity Press 2006 and at 
http://estream.schule.at/?url=productsevents the electronic book “Creating, using and integrating streaming 
media in the teaching of science" 
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αποτελούσαν την ερευνητική ομάδα όσο και αυτοί που αποτελούσαν την ομάδα 
ελέγχου) θα έπρεπε να έχουν κατακτήσει. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι 
ερωτήσεις των post tests να είναι αντικειμενικές, δηλαδή για να αποφευχθούν 
ερωτήσεις που υπήρχαν στα streaming media (μέσα ροής) αλλά δεν καλύφτηκαν 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας που έλαβε χώρα χωρίς την βοήθεια των 
streaming media.   

XIII)  Όπως ήδη αναφέρθηκε κάποιοι από τους μαθητές (οι δυνατότεροι) που 
ακολούθησαν την πειραματική διδασκαλία συμπλήρωσαν μερικά επιπλέον 
φύλλα εργασίας. Σε αυτούς τους μαθητές δόθηκε ένα επιπλέον φύλλο post test, 
που στόχο είχε να μετρήσει και αξιολογήσει αυτή την παραπάνω γνώση.  Είναι 
προφανές ότι αυτό το επιπλέον φύλλο, δεν έχει αντίστοιχο στην ομάδα ελέγχου.  

XIV)  Η σύγκριση ανάμεσα στα αποτελέσματα στα pre και στα post-test είναι 
προφανώς  το επόμενο βήμα. Πραγματοποιήθηκε ακόμα σύγκριση ανάμεσα στις 
δύο ομάδες. 

XV) Βασιζόμενη στα αποτελέσματα αυτών των συγκρίσεων πραγματοποιήθηκε η 
εκπαιδευτική αξιολόγηση της νέας διδακτικής προσέγγισης. Κάθε αξιολόγηση  
καταλήγει σε μια σειρά (περισσότερων ή λιγότερων) σημείων στα οποία θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην επόμενη εφαρμογή της διδακτικής 
παρέμβασης.  

 

Το σενάριο που περιγράφηκε υλοποιήθηκε με δύο τάξεις δημοτικού σχολείου από τον 
συνεργάτη του Εργαστηρίου Θετικών Επιστημών και εν ενεργεία δάσκαλο Αντρέα 
Γρηγορόπουλο. Η εκπαιδευτική δοκιμή, μπορεί και πρέπει να θεωρηθεί σαν προκαταρκτική, 
με κύριο στόχο τον εντοπισμό των προβλημάτων π.χ. οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν ότι 
οι υπότιτλοι εξαφανίζονταν πολύ γρήγορα και δεν προλάβαιναν να τους διαβάσουν. Τέτοιες 
προκαταρκτικές έρευνες φανερώνουν ακόμα τον χρόνο που χρειάζεται για την υλοποίηση 
ενός τέτοιους διδακτικού σεναρίου. Παρόλο που έγιναν επαφές με εκπαιδευτικούς διαφόρων 
βαθμίδων, η υλοποίηση αυτής της διδακτικής προσέγγισης καθυστέρησε σημαντικά εξαιτίας 
τεχνικών προβλημάτων, όπως π.χ. η καθυστέρηση στην αγορά των βίντεο. Η έρευνα θα 
συνεχιστεί  μόλις αυτό το σημαντικό πρόβλημα λυθεί.   
 
6.9 Εργαστήριο Θετικών Επιστημών: χρήση των streaming media στο 

σχολείο 2 
(η υλοποίηση αυτής της διδακτικής προσέγγισης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μετά το 

πέρας του διδακτικού ωραρίου, είτε στο ολοήμερο σχολείο είτε στο σπίτι) 
 

Ο στόχος αυτής της διδακτικής προσέγγισης είναι η χρήση των streaming media κατά τη 
διάρκεια του ολοήμερου σχολείου ή για αυτο-εκπαίδευση στο σπίτι (εφ’ όσον φυσικά οι 
μαθητές έχουν γρήγορη πρόσβαση στο internet- διαδίκτυο).  

Και σε αυτή την περίπτωση όλες οι μετρήσεις έγιναν με τον τρόπο που περιγράφηκε 
αναλυτικά στην προηγούμενο κεφάλαιο 6.8 (παράγραφος 2). 

 

Τα βήματα ακολουθήθηκαν είναι τα εξής:  
I) Ο δάσκαλος επέλεξε ανάμεσα στα  video που βρίσκονται στον estream server (ή 

σε οποιονδήποτε άλλο streaming server), εκείνα που διαπραγματεύονται το προς 
διδασκαλία αντικείμενο, και που επίσης ταιριάζουν στον τρόπο διδασκαλίας του. 

II) Οι μαθητές συμπλήρωσαν τα pre-tests (ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους 
μαθητές πριν την διδασκαλία).  Περισσότερες λεπτομέρειες δες II στην 
παράγραφο 6.8.  

III) Τα δεδομένα από τα pre tests αναλύθηκαν. 
IV) O δάσκαλος σε συνεργασία με τον ερευνητή ετοίμασε τα φύλλα εργασίας (δες 

VI στην παράγραφο 6.8.)  
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V) Εξηγήθηκε στους μαθητές της ερευνητικής ομάδας ο τρόπος με τον οποίο θα 
δούλευαν. 

VI) Οι μαθητές δούλεψαν ατομικά. Παρακολούθησαν το βίντεο όσες φορές ήθελαν 
και απάντησαν στις ερωτήσεις στο φύλλο (ή φύλλα) εργασίας. Η χρονική 
διάρκεια της εκπαιδευτικής δοκιμής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το 
αντικείμενο της διδασκαλίας, το μέγεθος του βίντεο που οι μαθητές θα 
παρακολουθήσουν, και βέβαια από  το επίπεδο κατανόησης που θέλουμε να 
επιτύχουν οι μαθητές. Σε αυτή την διδακτική προσέγγιση, ο χρόνος που 
χρειάζεται σε αυτή τη φάση δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού οι μαθητές 
δουλεύουν ατομικά, και σε ώρες εκτός του υποχρεωτικού σχολικού ωραρίου  

Σε μια παραλλαγή αυτού του σεναρίου οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες 
των 2-4 ατόμων. (τα πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας αναφέρονται στον 
κεφάλαιο 5.16 και οι δυσκολίες στο κεφάλαιο 6.8 σημείο VIII αυτού του βιβλίου).  
VII) Μερικές εβδομάδες μετά την εκπαιδευτική δοκιμή χορηγήθηκε στους μαθητές το 

post test δηλαδή το ερωτηματολόγιο που σκοπό είχε να μετρήσει την  
εναπομένουσα γνώση. Για τη φάση αυτή χρειάστηκε άλλη μία διδακτική ώρα.  

VIII) Ακολούθησε η ανάλυση των post–tests. Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 
δοκιμής πραγματοποιήθηκε σε διάφορα στάδια. Στο πρώτο στάδιο αξιολογήθηκε 
η «βασική γνώση» δηλαδή η γνώση που όλοι οι μαθητές (τόσο αυτοί που 
εργάστηκαν με τα streaming media στον ελεύθερο χρόνο τους όσο και αυτοί που 
δεν χρησιμοποίησαν streaming media αλλά μελέτησαν το αντικείμενο με 
παραδοσιακό τρόπο π.χ. από τα βιβλία τους) θα έπρεπε να έχουν κατακτήσει. 
Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι ερωτήσεις των post tests να είναι 
αντικειμενικές, δηλαδή για να αποφευχθούν ερωτήσεις που υπήρχαν στα 
streaming media (μέσα ροής) αλλά δεν καλύφτηκαν κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας που έλαβε χώρα χωρίς την βοήθεια των streaming media. 

IX) Η σύγκριση ανάμεσα στα αποτελέσματα στα pre και στα post-test είναι 
προφανώς  το επόμενο βήμα (περισσότερα στην παράγραφο 6.8 σημείο  XII). 
Μία άλλη πιθανή μέτρηση θα μπορούσε να γίνει αν ο streaming server 
(διακομιστής εξυπηρετητής ροών) κατέγραφε ποιοι μαθητές παρακολούθησαν 
ποια βίντεο. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαν να συσχετιστεί ο χρόνος που οι 
μαθητές δαπάνησαν με τη γνώση που απέκτησαν.  

X) Βασιζόμενη στα αποτελέσματα αυτών των συγκρίσεων πραγματοποιήθηκε η 
εκπαιδευτική αξιολόγηση της νέας διδακτικής προσέγγισης. Κάθε αξιολόγηση  
καταλήγει σε μια σειρά (περισσότερων ή λιγότερων) σημείων στα οποία θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην επόμενη εφαρμογή της διδακτικής 
παρέμβασης.  

 

Παρόλο που οι επαφές με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς έχουν ήδη γίνει, και σε 
μερικές περιπτώσεις τα pre test έχουν ήδη συμπληρωθεί από τους μαθητές, η υλοποίηση 
αυτής της διδακτικής προσέγγισης καθυστέρησε σημαντικά εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, 
όπως π.χ. η καθυστέρηση στην αγορά των βίντεο, (έλλειψη μηχανισμού που εξασφαλίζει τα 
πνευματικά δικαιώματα του/των δημιουργού). Η έρευνα θα συνεχιστεί  μόλις αυτό το 
σημαντικό πρόβλημα λυθεί.   

 
6.10 Κέντρο Παιδείας και Επιστημών: χρήση των streaming media στο 

σχολείο 3 
(Αυτό το διδακτικό σενάριο πραγματοποιείται με χρήση πολλών υπολογιστών που 

λαμβάνουν streaming media ταυτόχρονα. Το αντικείμενο της διδασκαλίας δεν είναι 
απαραίτητο να προέρχεται από την σχολική ύλη) 

Ο στόχος αυτής της διδακτικής προσέγγισης είναι η χρήση των streaming media κατά τη 
διάρκεια του ολοήμερου σχολείου ή σε χώρους που οι μαθητές επισκέπτονται στα πλαίσια 
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μιας ημερήσιας εκδρομής (όπως για παράδειγμα «σπίτια της γνώσης» ή «επιστημονικά 
μουσεία»)  

 

Και σε αυτή την περίπτωση όλες οι μετρήσεις έγιναν με τον τρόπο που περιγράφηκε 
αναλυτικά στην προηγούμενο κεφάλαιο 6.8 (παράγραφος 2). 

 
 

Τα βήματα ακολουθήθηκαν είναι τα εξής:  
I) Ο δάσκαλος επιλέγει ανάμεσα στα  video που βρίσκονται στον estream server (ή 

σε οποιονδήποτε άλλο streaming server), εκείνα που διαπραγματεύονται το προς 
διδασκαλία αντικείμενο, και που επίσης ταιριάζουν στον τρόπο διδασκαλίας του. 

II) Οι μαθητές συμπλήρωσαν τα pre-tests (ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους 
μαθητές πριν την διδασκαλία).  Περισσότερες λεπτομέρειες δες II στην 
παράγραφο 6.8.  

III) Τα δεδομένα από τα pre tests αναλύθηκαν. 
IV) Εξηγήθηκε στους μαθητές της ερευνητικής ομάδας ο τρόπος με τον οποίο θα 

δούλευαν. 
V) Οι μαθητές χωρίστηκαν σε μικρότερες υπο-ομάδες των 2-4 ατόμων. Πρέπει να 

αναφερθεί εδώ ότι όταν οι μαθητές δουλεύουν με υπολογιστή είναι καλύτερα να 
δουλεύουν σε δυάδες (τα πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας αναφέρονται 
στον κεφάλαιο 5.16 και οι δυσκολίες στο κεφάλαιο 6.8 σημείο VIII αυτού του 
βιβλίου).   

VI) Σε κάθε ομάδα μαθητών ανατέθηκε μια συγκεκριμένη εργασία. Μπορούσαν να 
παρακολουθήσουν όσα από τα βίντεο επιθυμούσαν, και να αντλήσουν από αυτά 
πληροφορία για να ετοιμάσουν την εργασία τους, την οποία έπρεπε να 
παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους. Οι εργασίες που ανατέθηκαν στους 
μαθητές είχαν επιλεγεί έτσι ώστε να είναι συμβατές με τις ικανότητές τους. Οι 
«δυνατοί» μαθητές ετοίμασαν κάτι πιο δύσκολο, και οι «αδύνατοι» κάτι 
ευκολότερο. Έτσι όλες οι ομάδες μαθητών μπορούσαν να τελειώσουν την  
εργασία που τους ανατέθηκε. Σαν αποτέλεσμα όλοι οι μαθητές να αισθάνονται 
ικανοποιημένοι και την επόμενη φορά η εργασία που θα τους ανατεθεί μπορεί να 
είναι λίγο δυσκολότερη. Συνεπώς μια τέτοια δραστηριότητα αποτελεί ένα πολύ 
ισχυρό κίνητρο για αυτο-βελτίωση. Ο χρόνος που απαιτεί μια τέτοια 
δραστηριότητα εξαρτάται από τις εργασίες που πρέπει να τελειώσουν οι μαθητές 
και από το μέγεθος των βίντεο που πρέπει να δουν οι μαθητές. Τα επιστημονικά 
βίντεο είναι πάντα περισσότερο απαιτητικά σε χρόνο.  

VII) Οι μαθητές παρουσίασαν την δουλειά τους στους συμμαθητές τους. Οι 
υπόλοιποι μαθητές μπορούσαν να υποβάλουν ερωτήσεις. (Είναι προφανές ότι ο 
δάσκαλος και ο ερευνητής παρενέβαιναν όταν ήταν απαραίτητο, για να 
αποσαφηνίσουν κάποια σημεία και για να  βεβαιωθούν ότι η κάθε επιστημονική 
έννοια είχε εξηγηθεί με τον επιστημονικά ορθό τρόπο στους μαθητές).  

VIII) Μερικές εβδομάδες μετά την εκπαιδευτική δοκιμή χορηγήθηκε στους μαθητές το 
post test δηλαδή το ερωτηματολόγιο που σκοπό είχε να μετρήσει την  
εναπομένουσα γνώση. Για τη φάση αυτή χρειάστηκε άλλη μία διδακτική ώρα.  

IX) Ακολούθησε η ανάλυση των post–tests. 
X) Βασιζόμενη στην ανάλυση των αποτελεσμάτων των pοst-tests και στη σύγκριση 

ανάμεσα στα pre και τα post test πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική αξιολόγηση 
της νέας διδακτικής προσέγγισης. 
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7 Η έρευνα 
 

Δέσποινα Μ. Γαρυφαλλίδου & Γεώργιος Σ. Ιωαννίδης  
 

Εργαστήριο Θετικών Επιστημών, Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Πατρών  
 

 
 
 Στον αρχικός στόχος του προγράμματος e-stream ήταν να μελετηθεί η επίδραση της  
χρήσης των streaming media (τεχνολογιών ροής) στη διδασκαλία και τη μάθηση. Όλα τα 
μέλη της σύμπραξης θα χρησιμοποιούσαν τα ίδια  αρχεία streaming media (τεχνολογιών 
ροής) για να διδάξουν το ίδιο αντικείμενο. Στη συνέχεια θα γινόταν σύγκριση, των 
αποτελεσμάτων αυτής της διδασκαλίας ανάμεσα σε όλα τα σχολεία που τα μέλη της 
σύμπραξης χρησιμοποίησαν για την υλοποίηση της διδασκαλίας. η απόκτηση όμως αρκετών 
αρχείων streaming media (τεχνολογιών ροής) αποδείχτηκε εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, 
κυρίως λόγο του προβλήματος της απόκτησης των πνευματικών δικαιωμάτων. Σαν 
αποτέλεσμα αυτού η αρχική ιδέα για κοινό αντικείμενο διδασκαλίας εγκαταλείφθηκε και  
αποφασίστηκε ότι κάθε μέλος της σύμπραξης θα αποφάσιζε μόνο του τον τρόπο που θα 
εκτελούσε την εκπαιδευτική δοκιμή των streaming media (τεχνολογιών ροής). Τα 
περισσότερα μέλη της σύμπραξης αποφάσισαν να δείξουν στους μαθητές πώς 
κατασκευάζονται τα streaming media (αρχεία τεχνολογιών ροής). Κάποια μέλη πρόσθεσαν 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο στα steaming media που κατασκεύασαν, ενώ κάποια άλλα 
περιορίστηκαν μόνο στην κατασκευή των streaming media (τεχνολογιών ροής).     
 

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν ήταν δυνατή η κατασκευή ερωτηματολογίων, με 
συγκεκριμένο περιεχόμενο που θα μετρούσαν τις γνώσεις που έμειναν στους μαθητές μετά το 
πέρας της διδασκαλίας. Έτσι οι κοινές ερωτήσεις έπρεπε να είναι γενικότερες ερωτήσεις και 
όχι ερωτήσεις εξαρτώμενες από το περιεχόμενο. Φυσικά μπορούσαν να δημιουργηθούν μη 
κοινά ερωτηματολόγια (δηλαδή ερωτηματολόγια με βάση το αντικείμενο που 
διαπραγματεύτηκε το κάθε μέλος) και καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε στα ερωτηματολόγια 
να υπάρχουν και κάποιες τέτοιες ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα αυτών των ερωτήσεων δεν θα 
μπορούσαν να συγκριθούν με τα αποτελέσματα των ερωτήσεων συγκεκριμένου περιεχομένου 
οποιουδήποτε άλλου μέλους και συνεπώς θα είχαν τοπική σημασία και περιορισμένο 
ενδιαφέρον. Τελικά (κυρίως λόγο μεγάλων καθυστερήσεων στον καθορισμό του 
περιεχομένου) στα ερωτηματολόγια δεν συμπεριλήφθηκαν ερωτήσεις σχετικές με το 
αντικείμενο που διαπραγματεύτηκε το κάθε μέλος, με εξαίρεση τα ελληνικά σχολεία, στα 
οποία η εκπαιδευτική δοκιμή πραγματοποιήθηκε όπως προβλεπόταν αρχικά από το 
πρόγραμμα δηλαδή δοκιμαστηκε η χρήση υπαρχόντων μέσων ροής στη διδασκαλία της 
επιστήμης. Έτσι αναπτύχθηκε ένα γενικό ερωτηματολόγιο το οποίο ήταν αναξάρτητο από το 
περιεχόμενο και τη μέθοδο διδασκαλίας που κάθε μέλος επέλεξε. Η γενική ιδέα ήταν να 
συγκριθούν οι «διαδικασίες» ανάμεσα στα μέλη. Όπως ήδη αναφέρθηκε αναπτύχθηκαν 
επιπλέον ερωτηματολόγια, με ερωτήσεις που στόχο είχαν να μελετήσουν τις γνώσεις των 
μαθητών σε συγκεκριμένο θέμα, για τα ελληνικά σχολεία. Οι εκπαιδευτικές δοκιμές στα 
ελληνικά σχολεία είναι ακόμα σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα από την επεξεργασία αυτών 
των ερωτηματολογίων δεν περλαμβάνονται σε αυτή την έκδοση110.  
                                                 
110 Σημείωση του μεταφραστή: τα αποτελέσματα αυτών των ερωτηματολογίων βίσκονται σε:  
Α) Στα Using existing streaming media to teach science, και στο Construction and educational use of 
scientific video clips εργασίες που παρουσιάστηκαν στο Streaming Technology in Education in Europe 
ISBN 960 – 530- 089 -3 Patras University Press 
Β) Στο Designing and constructing educational video clips and using them in science teaching που 
παρουσιάστεκε στο International Conference  ICL2006 Lifelong and Blended Learning, 27-29/09/2006 Κassel 
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7.1 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας   
 
Η καθιερωμένη διεθνώς πρακτική στην εκπαιδευτική έρευνα ακολουθεί συνήθως τα επόμενα 
βήματα:    
 

1. Καταγραφή της υπάρχουσας γνώσης των μαθητών για το γνωστικό αντικείμενο που θα 
διερευνηθεί κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 
χορήγηση ενός ερωτηματολογίου ανίχνευσης της ήδη υπάρχουσας γνώσης (pre test) πριν 
ξεκινήσει οποιαδήποτε διδακτική παρέμβαση. Χωρίς το ερωτηματολόγιο ανίχνευσης της 
ήδη υπάρχουσας γνώσης (pre test) ο ερευνητής δεν γνωρίζει τι ο μαθητής ήδη ξέρει (ή το 
ποια ήταν η γνώμη του για το προς διδασκαλία αντικείμενο). Το ερωτηματολόγιο αυτό 
εξυπηρετεί 2 σκοπούς:  

α) δείχνει στον ερευνητή το σημείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσει η παρέμβασή του 
β) παρέχει τα δεδομένα που θα δείξουν πόσο επιτυχημένη ήταν η εκπαιδευτική δοκιμή 
(διδακτική παρέμβαση, σειρά μαθημάτων, διδακτέα ύλη – curriculum). Αυτό σημαίνει ότι 
στο τέλος της εκπαιδευτικής δοκιμής η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών θα συγκριθεί με 
τη γνώση που αυτοί απέκτησαν μετά την αποκτηθείσα. Η σύγκριση αυτή θα δείξει πόσο 
πετυχημένη ήταν η εκπαιδευτική δοκιμή, και θα αναδείξει τις πιθανές αδυναμίες που αυτή 
έχει. ερωτηματολογίου ανίχνευσης της ήδη υπάρχουσας γνώσης (pre test) 
2. Πραγματοποιείται η εκπαιδευτική δοκιμή (διδακτική παρέμβαση, σειρά μαθημάτων, 

διδακτέα ύλη – curriculum). Κανονικά η εκπαιδευτική δοκιμή πρέπει να 
πραγματοποιηθεί δύο φορές. Στην πρώτη εφαρμογή γίνεται σε μαθητικό πληθυσμό που 
δεν περιλαμβάνεται στην 2η και  τελική δοκιμή. Η εφαρμογή αυτή έχει σαν στόχο την 
ανάδειξη διαφόρων προβλημάτων. Η δεύτερη εφαρμογή είναι η πραγματική 
εκπαιδευτική δοκιμή και από αυτήν θα συλλεχθούν οι εκπαιδευτικές μετρήσεις. Ο 
ερευνητής παρευρίσκεται στην τάξη την όποια γίνεται η εκπαιδευτική δοκιμή, κρατώντας 
σημειώσεις – ερευνητικές παρατηρήσεις. (π.χ πόσοι μαθητές είχαν ενεργή συμμετοχή, 
πόσο συχνά ο εκπαιδευτικός έδινε οδηγίες, αν οι μαθητές αντιμετώπισαν δυσκολίες, αν 
συνεργάστηκαν με τους συμμαθητές τους κ.α)   

3. Μερικές εβδομάδες μετά (συνήθως ένα μήνα) μετά την εκπαιδευτική δοκιμή, ((διδακτική 
παρέμβαση, σειρά μαθημάτων, διδακτέα ύλη – curriculum) δίνεται το ερωτηματολόγιο 
ανίχνευσης αποκτηθείσας γνώσης (post test). Οι τυχόν διαφορές ανάμεσα στις 
απαντήσεις των μαθητών σε αυτό το τελικό ερωτηματολόγιο (post test) και στο αρχικό 
(pre test) δείχνει τι κέρδισαν οι μαθητές από την εκπαιδευτική δοκιμή.  

 
Πρέπει αναφερθεί εδώ ότι υπήρχαν μεγάλες διαφορές στην ηλικία των μαθητών που έλαβαν  
μέρος στην εκπαιδευτική δοκιμή. Έτσι κρίθηκε σκόπιμο οι μαθητές δημοτικού να 
αποτελέσουν ξεχωριστή ομάδα.  
 
 
7.2 Στατιστική ανάλυση  
 
Η παρούσα ανάλυση είναι έγκυρη, μέσα στα όρια των πειραματικών σφαλμάτων της 
παρούσας μελέτης. Τα σφάλματα αυτά υπολογίστηκαν προσεκτικά και ξεχωριστά για κάθε 
σημείο του κάθε διαγράμματος. Για τον υπολογισμό των στατιστικών μεγεθών  
χρησιμοποιήθηκε ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό, σε συνδυασμό με γνωστό υπολογιστικό και 
σχεδιαστικό πακέτο. Υπολογίστηκε η στατιστική διασπορά (variance) όπως και η τυπική 
απόκλιση σύμφωνα με την διόρθωση κατά Bessel (Bessel-corrected standard deviation) και ο 

                                                                                                                                                      
University Press ISBN 3-89958-195-4 
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υπολογισμός επαναλήφθηκε ξεχωριστά για κάθε σημείο κάθε διαγράμματος. 
 
Καμία πειραματική μέθοδος δεν μπορεί να αποφύγει τα συστηματικά σφάλματα. Στην 
παρούσα εργασία δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή κατ’ αρχήν στην διόρθωση συστηματικών 
αποκλίσεων (bias) και στην γενικότερη αποφυγή μεγάλων συστηματικών σφαλμάτων. Στη 
συνέχεια έγινε προσπάθεια να σταθμισθεί το όποιο συστηματικό σφάλμα παρέμεινε και το 
οποίο ορίστηκε στο 2.5%, μία τιμή που θεωρήθηκε σωστή και η οποία είναι συγκρίσιμη σε 
μέγεθος με όλα τα στατιστικά σφάλματα της έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι στο συνολικό 
σφάλμα δεν κυριαρχούν ούτε τα στατιστικά ούτε τα συστηματικά σφάλματα, και αυτό ισχύει 
για κάθε ένα σημείο που παρουσιάζεται. Το τελικό συνολικό σφάλμα (για κάθε σημείο) είναι 
η τετραγωνική ρίζα του αθροίσματός των τετράγωνων των συστηματικών και των 
στατιστικών σφαλμάτων. Αυτό γίνεται διότι τα δύο είδη σφαλμάτων (συστημτικό και 
στατιστικό) είναι εξ’ ορισμού ανεξάρτητα μεταξύ τους.  
 
Τα δεδομένα παρουσιάζονται κυρίως με την μορφή ιστογραμμάτων που απεικονίζουν τα 
ποσοστά των μαθητών που εμφάνισαν μία συγκεκριμένη ιδέα. Οι ράβδοι σφαλμάτων (error 
bars) που εμφανίζονται σε κάθε σημείο ιστογράμματος αντιστοιχούν (αριθμητικά) σε μία 
συνολική τυπική απόκλιση (standard deviation) εκατέρωθεν του σημείου, όπως αυτή έχει 
υπολογισθεί λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το συνολικό σφάλμα για το σημείο αυτό. 
 
Όλα τα ιστογράμματα απεικονίζουν ποσοστά. Στα διαγράμματα που αναφέρονται στα pre test 
(ερωτηματολόγιο ανίχνευσης της ήδη υπάρχουσας γνώσης) τα σημεία με τα κόκκινα 
τρίγωνα αναφέρονται στους μαθητές από την Αυστρία, οι μοβ ρόμβοι στους μαθητές από το 
Βέλγιο, οι μπλε κύκλοι στους μαθητές από την Ελλάδα και τα πράσινα τετράγωνα στους 
μαθητές από την Ιταλία Οι αριθμητικές τιμές εμφανίζονται επίσης στην αριστερή ή τη δεξιά 
πλευρά των διαγραμμάτων. Αυτό έγινε για να μην υπάρχει επικάλυψη στις «δημοφιλείς» 
επιλογές. Οι ράβδοι σφαλμάτων (error bars) που εμφανίζονται σε κάθε σημείο ιστογράμματος 
αντιστοιχούν (αριθμητικά) σε μία συνολική τυπική απόκλιση (standard deviation) 
εκατέρωθεν του σημείου, όπως αυτή έχει υπολογισθεί λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το συνολικό 
σφάλμα για το σημείο αυτό. 
Σε κάποιες ερωτήσεις που παρουσιάζονται οι μαθητές μπορούσαν να επιλέξουν παραπάνω 
από μία πρόταση. Αυτός είναι ο λόγος που σε αυτές τις ερωτήσεις, το άθροισμα των επί 
μέρους ποσοστών μπορεί να δίνει ένα νούμερο μεγαλύτερο από το 100.  
 
Ο σκοπός των ερωτήσεων είναι να διερευνηθεί τόσο η βαθύτερη γνώση των μαθητών σε 
θέματα υπολογιστών, καθώς και η γνώση που αποκτήθηκε από πρακτική άσκηση. 
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7.3 Η έρευνα. Στατιστική ανάλυση τον ερωτηματολογίων ανιχνεύσεις 
υπάρχουσας γνώσης (Pre test)  

 
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η εκπαιδευτική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε 
στην Ελλάδα, διαφέρει σημαντικά από αυτές που πραγματοποιήθηκαν από τα υπόλοιπα μέλη 
της σύμπραξης. Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική δοκιμή με χρήση υπαρχόντων 
video και μετρήθηκε η γνώση που παρέμεινε στους μαθητές που παρακολούθησαν την 
συγκεκριμένη πειραματική διδασκαλία 
Στην έρευνα συμμετείχαν:  
59 μαθητές από την Αυστρία (μαθητές γυμνασίου 12 - 15 ετών) 
10 μαθητές από το Βέλγιο (μαθητές λυκείου 15 - 17 ετών) 
99 μαθητές από την Ελλάδα (μαθητές γυμνασίου και λυκείου) 
106 επιπλέον μαθητές από την Ελλάδα, (μαθητές δημοτικού σχολείου 10-11 ετών)  
103 μαθητές από την Ιταλία (μαθητές λυκείου 16 - 20 ετών) 
 

7.3.1 Έχεις ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι σου? 
 
Μαθητές γυμνάσιου - λυκείου  
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Τα σημεία με τα κόκκινα τρίγωνα αναφέρονται στους μαθητές από την Αυστρία, οι μοβ 
ρόμβοι στους μαθητές από το Βέλγιο, οι μπλε κύκλοι στους μαθητές από την Ελλάδα και τα 
πράσινα τετράγωνα στους μαθητές από την Ιταλία.   
Φαίνεται ότι ένα μικρότερο ποσοστό ελλήνων μαθητών έχει υπολογιστή στο σπίτι. Το 
αποτέλεσμα αυτό δεν είναι περίεργο, αφού η χώρα άργησε να υιοθετήσει τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές γενικότερα, και ειδικότερα στην σχολική διαδικασία. Ένας άλλος λόγος για αυτό 
το αποτέλεσμα θα ήταν το μέσο εισόδημα των ελληνικών οικογενειών το οποίο είναι 
χαμηλότερο (σε εθνικό επίπεδο) από αυτό των άλλων χωρών.  
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7.3.2  Σε τι εφαρμογές χρησιμοποιείς  τον υπολογιστή του σπιτιού σου?  
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text = επεξεργασία κειμένου  
mail = για αποστολή/ λήψη ηλ. 
αλληλογραφίας 
paint = ζωγραφική 
info = για αναζήτηση πληροφορίας 
encyclopedias = χρήση ψηφιακής 
εγκυκλοπαίδειας  

games = παιχνίδια 
programming = για τη δημιουργία 
προγράμματος 
other = κάτι άλλο 
no answer given = δεν δόθηκε απάντηση 

 
 

Τα σημεία με τα κόκκινα τρίγωνα αναφέρονται στους μαθητές από την Αυστρία, οι μοβ 
ρόμβοι στους μαθητές από το Βέλγιο, οι μπλε κύκλοι στους μαθητές από την Ελλάδα και τα 
πράσινα τετράγωνα στους μαθητές από την Ιταλία.   
 

Τα αποτελέσματα δεν ήταν αναμενόμενα. Ένα ποσοστό 80% των Βέλγων φοιτητών 
χρησιμοποιεί ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες. Υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στους 
μαθητές από τις διάφορες συμμετέχουσες χώρες που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να 
γράψουν κείμενο. Ίσως στην Αυστρία και το Βέλγιο οι δάσκαλοι να δέχονται τις εργασίες 
των μαθητών τους και σε εκτυπωμένη μορφή (δεν απαιτούν να είναι  χειρόγραφες). 
παρατηρείται και μια πολιτιστική διαφορά. Δεν συμπαθούν εξίσου τη ζωγραφική  όλοι οι 
μαθητές.   
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text = επεξεργασία κειμένου  
mail = για αποστολή/ λήψη ηλ. 
αλληλογραφίας 
paint = ζωγραφική 
info = για αναζήτηση πληροφορίας 
encyclopedias = χρήση ψηφιακής 
εγκυκλοπαίδειας  

games = παιχνίδια 
programming = για τη δημιουργία 
προγράμματος 
other = κάτι άλλο 
no answer given = δεν δόθηκε απάντηση 

 
Οι περισσότεροι από τους μαθητές του δημοτικού χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να 
παίξουν. Οι αμέσως επόμενες δημοφιλείς ασχολίες τους είναι η ζωγραφική και η επεξεργασία 
κειμένου κάτι που ήταν αναμενόμενο. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί τα παιδιά είναι μικρά, είτε 
γιατί είναι τα μόνα από τα προγράμματα που οι γονείς γνωρίζουν και μπορούν να «διδάξουν».  
 
7.3.3 Έχεις χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σχολείο?  
Μαθητές γυμνάσιου - λυκείου  
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Τα σημεία με τα κόκκινα τρίγωνα αναφέρονται στους μαθητές από την Αυστρία, οι μοβ 
ρόμβοι στους μαθητές από το Βέλγιο, οι μπλε κύκλοι στους μαθητές από την Ελλάδα και τα 
πράσινα τετράγωνα στους μαθητές από την Ιταλία.   
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Τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν πριν 
μερικά χρόνια την δημιουργία εργαστηρίων πληροφορικής με σύνδεση σε δίκτυο και στο 
WEB σε όλα τα γυμνάσια και λύκεια. Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός για τα δημοτικά σχολεία 
περιορίστηκε σε ένα μηχάνημα ανά σχολείο για γραμματειακή κυρίως χρήση. 
 
7.3.4 Σε τι εφαρμογές χρησιμοποιείς  τον υπολογιστή του σχολείου σου; 
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text = επεξεργασία κειμένου  
mail = για αποστολή/ λήψη ηλ. 
αλληλογραφίας 
paint = ζωγραφική 
info = για αναζήτηση πληροφορίας 
encyclopedias = χρήση ψηφιακής 
εγκυκλοπαίδειας  

games = παιχνίδια 
programming = για τη δημιουργία 
προγράμματος 
other = κάτι άλλο 
no answer given = δεν δόθηκε απάντηση 

 
Τα σημεία με τα κόκκινα τρίγωνα αναφέρονται στους μαθητές από την Αυστρία, οι μοβ 
ρόμβοι στους μαθητές από το Βέλγιο, οι μπλε κύκλοι στους μαθητές από την Ελλάδα και τα 
πράσινα τετράγωνα στους μαθητές από την Ιταλία.   
 
Οι μαθητές στην Αυστρία χρησιμοποιούν λίγο περισσότερο τον υπολογιστή για να γράψουν 
κείμενα. Παρατηρούμε επίσης ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων μαθητών δηλώνει 
ότι παίζει παιχνίδια στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου τους. Αυτό ίσως σημαίνει 
πως είναι καιρός να αναθεωρηθεί το curriculum (διδακτέα ύλη) του μαθήματος της 
πληροφορικής στα γυμνάσια και λύκεια και να εισαχθεί κάτι ποιο ουσιαστικό και ενδιαφέρον  
 
Μαθητές δημοτικού 
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Οι μαθητές του δημοτικού στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής ασχολούνται κυρίως με 
ζωγραφική και παιχνίδια. Αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο. Η ζωγραφική είναι το πρώτο  
πρόγραμμα που διδάσκεται στο, προαιρετικό, μάθημα της πληροφορικής και ακολουθεί η 
επεξεργασία κειμένου.  
7.3.5 Από πού συνδέεσαι στο διαδίκτυο (internet)? 
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Τα σημεία με τα κόκκινα τρίγωνα αναφέρονται στους μαθητές από την Αυστρία, οι μοβ 
ρόμβοι στους μαθητές από το Βέλγιο, οι μπλε κύκλοι στους μαθητές από την Ελλάδα και τα 
πράσινα τετράγωνα στους μαθητές από την Ιταλία.   
Οι περισσότεροι μαθητές στην Αυστρία συνδέονται στο διαδίκτυο από το σχολείο (είτε στη 
διάρκεια του μαθήματος είτε στη διάρκεια των διαλειμμάτων). Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο 
προηγμένοι σε αυτό από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες. αυτό ήταν αναμενόμενο αφού 
όλα τα σχολεία στην Αυστρία έχουν ήδη ADSL ή δορυφορική σύνδεση στο διαδίκτιο.  
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Οι περισσότεροι μαθητές δημοτικού, ανέφεραν όπως ήταν αναμενόμενο, ότι δεν συνδέονται 
στο δίκτυο. Η αιτία πρέπει να αναζητηθεί στο ότι οι γονείς γνωρίζουν πολύ καλά τους 
κινδύνους που η ενασχόληση με το διαδίκτυο εμπεριέχει (π.χ πορνογραφία, χρήση 
πιστωτικών καρτών κ.α).  Οι ίδιοι όμως συνήθως έχουν περιορισμένες γνώσεις ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (και άρα δεν μπορούν να περιορίσουν τις επιλογές των παιδιών τους). Έτσι 
προτιμούν να μην αφήνουν τα παιδιά τους να συνδέονται στο δίκτυο. Το 17.9 % των παιδιών 
που συνδέονται στο δίκτυο από άλλα μέρη ήταν επίσης αναμενόμενο. Οι μαθητές δημοτικού 
συχνά ακολουθούν τους γονείς τους στη δουλειά (μετά το σχολείο ή στις σχολικές αργίες). Οι 
γονείς για να κρατήσουν τα παιδιά απασχολημένα και ήρεμα τους επιτρέπουν να 
χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή του γραφείου.   
 
7.3.6 Πόσες φορές την εβδομάδα συνδέστε στο διαδίκτυο;  
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Τα σημεία με τα κόκκινα τρίγωνα αναφέρονται στους μαθητές από την Αυστρία, οι μοβ 
ρόμβοι στους μαθητές από το Βέλγιο, οι μπλε κύκλοι στους μαθητές από την Ελλάδα και τα 
πράσινα τετράγωνα στους μαθητές από την Ιταλία.   
Δεν εμφανίζονται σημαντικέ διαφορές ανάμεσα στους μαθητικούς πληθυσμούς των χωρών 
που συμμετείχαν στην έρευνα.  
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Από τους μαθητές δημοτικού μόνο ένα ποσοστό 40% συνδέεται στο δίκτυο μία ή δύο φορές 
την εβδομάδα. Το γιατί συμβαίνει αυτό έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω 
 
7.3.7 Με τι ασχολείσαι συνήθως όταν συνδέεσαι στο διαδίκτυο; 
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Φαίνεται ότι η πλειοψηφία των μαθητών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να «κατεβάζει» Mp3 
και ring-tones. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των Ιταλών μαθητών ψάχνει για πληροφορίες στο 
διαδίκτυο. Η Ελλάδα έχει μείνει πολύ πίσω στην επικοινωνία με χρήση υπολογιστή (e-mail,  
chat, και messengers) κάτι που είναι γνωστό και κατά κύριο λόγο οφείλεται  στο υψηλό 
ακόμα, σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο. 
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Οι μαθητές δημοτικού φαίνεται πως χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κυρίως για να 
«κατεβάζουν» Mp3 και ring-tones. 
 



Ch.7.3 Pre test statistics                                                                             Garyfallidou D.M. & Ioannidis G. S. 

 

141

7.3.8 Ποια από τα παρακάτω είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία ενός 
ηλεκτρονικού υπολογιστή; 
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screen = οθόνη 
mouse = ποντίκι 
keyboard= πληκτρολόγιο 
OS = λειτουργικό σύστημα 
Word processing = πρόγραμμα επεξεργασίας 
κειμένου 
Programs = προγράμματα εφαρμογών 
Internet = σύνδεση στο διαδίκτυο 
Modem = κωδικοποίητης  
power supply = παροχή ρεύματος – τροφοδοτικό  

CD- DVD  
floppy = οδηγός δισκέτας 
games = παιχνίδια 
printer = εκτυπωτής 
scanner = σαρωτής 
microphone = μικρόφωνο 
hard disk = σκληρός δίσκος 
joystick = χειριστήριο 
no answer = δεν απάντησαν 
 

 
Ενδιαφέροντα αν και περίπλοκα δεδομένα παρουσιάζονται εδώ. Επισημαίνουμε ότι δεν πρέπει να 

εξάγουμε βιαστικά συμπεράσματα κοιτώντας αυτό το διάγραμμα, (δείτε προσεκτικά τα error-bars) 
Παρ΄ όλα αυτά μπορούν να εξαχθούν μερικές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις όπως π.χ για το τι 
διδάσκονται οι μαθητές για τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η κατανόηση 
του τρόπου λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι κάτι διαφορετικό και βαθύτερο, από τον 
χειρισμό του μηχανήματος. 
 
Μαθητές δημοτικού 



Streaming media in education 

 

142 

96.2
89.6 91.5

62.3

42.5

25.5 26.4
20.8 18.9

29.2 32.1

17.0

34.0

17.9

5.7 8.5

58.5

12.3

0.00

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

scr
een

 

ke
yb

oa
rd

W
ord

  p
roc

ess
ing

int
ern

et

po
wer 

sup
ply

flo
pp

y
pri

nte
r

micr
op

ho
ne

ha
rd 

dis
k

no
 an

sw
er

 
screen = οθόνη 
mouse = ποντίκι 
keyboard= πληκτρολόγιο 
OS = λειτουργικό σύστημα 
Word processing = πρόγραμμα επεξεργασίας 
κειμένου 
Programs = προγράμματα εφαρμογών 
Internet = σύνδεση στο διαδίκτυο 
Modem = κωδικοποίητης  
power supply = παροχή ρεύματος – τροφοδοτικό  

CD- DVD  
floppy = οδηγός δισκέτας 
games = παιχνίδια 
printer = εκτυπωτής 
scanner = σαρωτής 
microphone = μικρόφωνο 
hard disk = σκληρός δίσκος 
joystick = χειριστήριο 
no answer = δεν απάντησαν 
 

 
Παρόλο το νεαρό της ηλικίας τους έχουν κατανοήσει τα βασικά σωστά.  
 

7.3.9 Ποια από τα παρακάτω δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ενός 
ηλεκτρονικού υπολογιστή; 

 

Τα σημεία με τα κόκκινα τρίγωνα αναφέρονται στους μαθητές από την Αυστρία, οι μοβ 
ρόμβοι στους μαθητές από το Βέλγιο, οι μπλε κύκλοι στους μαθητές από την Ελλάδα και τα 
πράσινα τετράγωνα στους μαθητές από την Ιταλία.   

 

Αυτή σε σύγκριση με τις προηγούμενες είναι μια πιο ουσιαστική ερώτηση. Και εδώ, 
εμφανίζονται κάποια ενδιαφέρονται στοιχεία.   Again, if one does not try to read too much 
into in, some interesting patterns emerge.  

Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι οι σημερινοί κοινοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές διαφέρουν 
σημαντικά από αυτούς που υπήρχαν μερικές δεκαετίες πιο πριν. Είναι μάλλον απίθανο οι 
σημερινοί μαθητές, να έχουν δει υπολογιστές που λειτουργούν χωρίς σκληρό δίσκο (αυτό 
άλλωστε δείχνουν και οι απαντήσεις τους). Να τονίσουμε ακόμα στο σημείο αυτό, ότι στην 
παρούσα μελέτη δεν μας ενδιαφέρει η επιστημονική ορθότητα των απαντήσεων, αλλά το τι 
θεωρούν οι μαθητές ως σημαντικό για τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και δεν 
αποτελεί ερώτηση αξιολόγησης μαθητών που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα 
πληροφορικής.  
Η συνολική εικόνα δεν είναι απογοητευτική.  Αν επιχειρηθεί μια σύγκριση ανάμεσα στους 
διάφορους μαθητικούς πληθυσμούς, παρατηρείται ότι οι μαθητές από την Αυστρία έδωσαν 
σωστότερες απαντήσεις. Αυτό είναι εντυπωσιακό, αφού οι μαθητές αυτοί είναι μικρότεροι 
κατά μέσον όρο σε ηλικία από τους υπόλοιπους.  
(δείτε τις ηλικίες των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα στην αρχή του κεφαλαίου 7.3). 
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screen = οθόνη 
mouse = ποντίκι 
keyboard= πληκτρολόγιο 
OS = λειτουργικό σύστημα 
Word processing = πρόγραμμα επεξεργασίας 
κειμένου 
Programs = προγράμματα εφαρμογών 
Internet = σύνδεση στο διαδίκτυο 
Modem = κωδικοποίητης  
power supply = παροχή ρεύματος – τροφοδοτικό  

CD- DVD  
floppy = οδηγός δισκέτας 
games = παιχνίδια 
printer = εκτυπωτής 
scanner = σαρωτής 
microphone = μικρόφωνο 
hard disk = σκληρός δίσκος 
joystick = χειριστήριο 
no answer = δεν απάντησαν 
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screen = οθόνη 
mouse = ποντίκι 
keyboard= πληκτρολόγιο 
OS = λειτουργικό σύστημα 
Word processing = πρόγραμμα επεξεργασίας 
κειμένου 
Programs = προγράμματα εφαρμογών 
Internet = σύνδεση στο διαδίκτυο 
Modem = κωδικοποίητης  
power supply = παροχή ρεύματος – τροφοδοτικό  

CD- DVD  
floppy = οδηγός δισκέτας 
games = παιχνίδια 
printer = εκτυπωτής 
scanner = σαρωτής 
microphone = μικρόφωνο 
hard disk = σκληρός δίσκος 
joystick = χειριστήριο 
no answer = δεν απάντησαν 
 

 
Αναλογιζόμενοι ότι οι απαντήσεις αυτές προέρχονται απο μαθητές δημοτικού σχολείου, η 
γενική εικόνα δεν είναι απογοητευτική. Αντιθέτως, δείχνει μια καλή προοπτική.  
 

7.3.10 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή είναι σωστές; 

a) Το λειτουργικό σύστημα  είναι ένα πρόγραμμα που ελέγχει τον υπολογιστή 
b) Κάθε πρόγραμμα είναι ένα σύνολο από οδηγίες που εξηγούν στον υπολογιστή ποια 

εργασία να εκτελέσει. 
c) Ο υπολογιστής λειτουργεί χωρίς οδηγίες, απλά τον ανοίγουμε και λειτουργεί. 
d) Hardware είναι τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένος ο υπολογιστής  
e) Hardware είναι τα προγράμματα τα οποία ελέγχουν τη λειτουργία του υπολογιστή 
f) Software είναι τα προγράμματα τα οποία ελέγχουν τη λειτουργία του υπολογιστή 
g) Software είναι τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένος ο υπολογιστής 
h) Για να συνδεθούμε στο internet χρειαζόμαστε έναν web browser (φυλομετρητή) και 

κάποιον provider (παροχέα σύνδεσης) 
i) Για να συνδεθούμε στο internet χρειαζόμαστε web browser (φυλομετρητή), 

πρόγραμμα διαχείρισης  τoυ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) και κάποιον 
provider (παροχέα σύνδεσης) 

j) Για να συνδεθούμε στο internet χρειαζόμαστε web browser (φυλομετρητή) και 
πρόγραμμα διαχείρισης  τoυ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails)  
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k) Οι Visual Basic, Pascal, C, Logo, Perl και Java είναι γλώσσες προγραμματισμού 
l) Οι γλώσσες προγραμματισμού επιτρέπουν στο χρήστη να δημιουργεί δικά του 

προγράμματα, τα  οποία ταιριάζουν στις ανάγκες του  
m) Δεν δόθηκε απάντηση 
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Αυτή η ερώτηση διερευνά το τι διδάσκονται οι μαθητές στο μάθημα της πληροφορικής. Η 
διδασκαλία ποικίλει στις διάφορες χώρες όπως αποκαλύπτει η εικόνα. Το διάγραμμα αυτό 
δείχνει την σε βάθος γνώση που οι μαθητές απέκτησαν σε βασικές έννοιες πληροφορικής. Οι 
γνώσεις αυτές, παρόλο που αναφέρονται σε βασικές έννοιες, δεν είναι πάντα προϊόν 
συστηματικής διδασκαλίας. Η ερώτηση εξετάζει απλά πράγματα, όπως ονόματα και 
ορισμούς, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο.  

 
 Αν η εικόνα αυτή διδάσκει κάτι εμάς (τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων), αυτό 

είναι το ότι δεν έχουμε ακόμα φτάσει σε μια συμφωνία για το πώς η «σωστή» ύλη 
(curriculum) για τη διδασκαλία της πληροφορικής πρέπει να είναι διαμορφωμένη, τι πρέπει 
αυτή να περιλαμβάνει και πού πρέπει να δίνεται η έμφαση.  
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Μαθητές δημοτικού 
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Η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν μάλλον πολύ δύσκολη για μαθητές δημοτικού σχολείου (που 
δεν έχουν παρακολουθήσει μάθημα πληροφορικής και άρα δεν έχουν διδαχθεί βασικές 
έννοιες και όρους). Παρ΄ όλα αυτά κάποιοι απάντησαν σωστά και οι υπόλοιποι κατέβαλαν 
μια φιλότιμη προσπάθεια να απαντήσουν.  
 

7.3.11 Θα σε ενδιέφερε να παρακολουθήσεις  μαθήματα κατά τα οποία θα μάθεις 
λεπτομερώς πώς λειτουργούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές; 

 
Μαθητές γυμνάσιου - λυκείου 
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Μαθητές δημοτικού 
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Οι έλληνες μαθητές εκφράζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ενδιαφέρον για να παρακολουθήσουν 
μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, από τους υπόλοιπους.  
 Οι νεότεροι σε ηλικία μαθητές θέλουν περισσότερο να μάθουν. Φαίνεται ότι τα μικρότερα 
παιδιά αναζητούν περισσότερο τη γνώση.  
 

Είναι λογικό να συγκρίνουμε αυτό το διάγραμμα με το προηγούμενο. Παρατηρούμε κάτι που 
αρκετές έρευνες επισημαίνουν: οι νεότεροι μαθητές εμφανίζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 
μάθηση. Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, το ενδιαφέρον τους για μάθηση μειώνεται111. Κάτι δεν 
πάει καλά εδώ και αυτό πρέπει να ανησυχήσει όλους όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση. 
Σίγουρα η διδακτέα ύλη (curriculum) έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό.   
 

7.3.12 Συμμετείχες ποτέ στο παρελθόν σε κάποιο πρόγραμμα με στόχο την 
παραγωγή streaming media? (π.χ. την παραγωγή κάποιας ταινίας και στη 
συνέχεια αποθήκευσή της σε κάποιο server ώστε να μπορούν να την δουν 
άλλοι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το internet) 
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Φαίνεται ότι τα σχολεία της Ιταλίας είναι πολύ πιο προχωρημένα από τα σχολεία των 
υπόλοιπων συμμετεχόντων χωρών στην χρήση των streaming media (τεχνολογιών ροής). 
Καλό είναι να συνεχίσουν έτσι. 
 

Μαθητές δημοτικού 
Όλοι οι μαθητές δημοτικού απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση αυτή.  
                                                 
111 Millar R. & Osborne J, Beyond 2000: Science education for the future (1988) ISBN 1-871984-78-5 
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7.4 Η έρευνα: αποτελέσματα των Post test  
Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, θα επαναλάβουμε ότι η 
εκπαιδευτική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, διαφέρει σημαντικά από αυτές 
που πραγματοποιήθηκαν από τα υπόλοιπα μέλη της σύμπραξης. Στην Ελλάδα 
χρησιμοποιήθηκαν  έτοιμα video, που διαπραγματεύονται ένα συγκεκριμένο θέμα. Μετά την 
εκπαιδευτική δοκιμή μετρήθηκε η γνώση που απέκτησαν οι μαθητές που τα 
παρακολούθησαν. Τα video αυτά βρίσκονταν αποθηκευμένα στο server της σύμπραξης. 
Διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες, όπως η δυσκολία απόκτησης των πνευματικών 
δικαιωμάτων των video, κάποια τεχνικά προβλήματα, και προβλήματα στη μετάφρασή των 
επιστημονικών και τεχνικών όρων που χρησιμοποιούσαν τα video, καθυστέρησαν σημαντικά 
την εκπαιδευτική δοκιμή με αποτέλεσμα αυτή να μην έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Η ελληνική 
εκπαιδευτική δοκιμή θα ολοκληρωθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.  Σε όλα τα ελληνικά 
σχολεία που επιλέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα δόθηκαν ερωτηματολόγια 
ανίχνευσης της ήδη υπάρχουσας γνώσης, (pre tests), αλλά μόνο 43 μαθητές από ένα και μόνο  
δημοτικού σχολείου  ολοκλήρωσαν την εκπαιδευτική δοκιμή και συμπλήρωσαν 
ερωτηματολόγιο ανίχνευσης αποκτηθείσας γνώσης (post test).  
 
Τα ερωτηματολόγια ανίχνευσης εναπομένουσας γνώσης (post tests) συμπλήρωσαν:  
58 μαθητές από την Αυστρία (μαθητές γυμνασίου 12 - 15 ετών) 
9 μαθητές από το Βέλγιο (μαθητές λυκείου 15 - 17 ετών) 
43 μαθητές από την Ελλάδα, (μαθητές δημοτικού σχολείου 10-11 ετών)  
104 μαθητές από την Ιταλία (μαθητές λυκείου 16 - 20 ετών) 
 
Είναι γνωστό ότι με την πάροδο του χρόνου οι μαθητές αλλάζουν άποψη για κάποια θέματα. 
Επιπροσθέτως κάποιοι μαθητές δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία στα ερωτηματολόγια 
επιλέγοντας στην τύχη της απαντήσεις. Για να υπολογιστούν αυτά, κάποιες από τις ερωτήσεις 
που υπήρχαν στο ερωτηματολογίου ανίχνευσης της ήδη υπάρχουσας γνώσης (pre test) 
επαναλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο ανίχνευσης αποκτηθείσας γνώσης (post test). κάποιες 
συσχετίσεις αυτών των ερωτήσεων παρουσιάζονται με τη μορφή διπλών διαγραμμάτων 
 
Όλα τα διαγράμματα εμφανίζουν ποσοστά. Τα σημεία με τα κόκκινα τρίγωνα αναφέρονται 
στους μαθητές από την Αυστρία, οι μοβ ρόμβοι στους μαθητές από το Βέλγιο και τα 
πράσινα τετράγωνα στους μαθητές από την Ιταλία.  Οι αριθμητικές τιμές εμφανίζονται 
επίσης στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά των διαγραμμάτων. Αυτό έγινε για να μην υπάρχει 
επικάλυψη στις «δημοφιλείς» επιλογές. Οι ράβδοι σφαλμάτων (error bars) που εμφανίζονται 
σε κάθε σημείο ιστογράμματος αντιστοιχούν (αριθμητικά) σε μία συνολική τυπική απόκλιση 
(standard deviation) εκατέρωθεν του σημείου, όπως αυτή έχει υπολογισθεί λαμβάνοντας υπ΄ 
όψιν το συνολικό σφάλμα για το σημείο αυτό. 
Σε κάποιες ερωτήσεις που παρουσιάζονται οι μαθητές μπορούσαν να επιλέξουν παραπάνω 
από μία πρόταση. Αυτός είναι ο λόγος που σε αυτές τις ερωτήσεις, το άθροισμα των επί 
μέρους ποσοστών να δίνει ένα νούμερο μεγαλύτερο από το 100.  
 

7.4.1 Έχεις υπολογιστή στο σχολείο;  
Τα αποτελέσματα είναι ίδια με αυτά του pre test. Αυτό δείχνει ότι οι περισσότεροι μαθητές 
γυμνάσιου και λυκείου, είχαν καταλάβει πόσο σημαντικό ήταν να συνεργαστούν στην έρευνα 
και έτσι έδειξαν την απαραίτητη προσοχή  
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Τα σημεία με τα κόκκινα τρίγωνα αναφέρονται στους μαθητές από την Αυστρία, οι μοβ 
ρόμβοι στους μαθητές από το Βέλγιο και τα πράσινα τετράγωνα στους μαθητές από την 
Ιταλία.   
Τα διαγράμματα δεν απεικονίζουν κάτι διαφορετικό από τα αντίστοιχα των pre test εκτός από 
το ότι οι μαθητές απάντησαν με σοβαρότητα προσοχή.  
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε μόνο 43 μαθητές δημοτικού ολοκλήρωσαν την εκπαιδευτική δοκιμή, 
και συμπλήρωσαν τα post tests. Οι σημαντικές διαφορές που εμφανίζονται ανάμεσα στα pre 
και τα post tests ήταν αναμενόμενες, αφού το δείγμα που εμφανίζεται εδώ αποτελείται από 
μαθητές ενός μόνο σχολείου.  
 

7.4.2 Σε τι εφαρμογές χρησιμοποιείς  τον υπολογιστή του σχολείου σου; 
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Τα σημεία με τα κόκκινα τρίγωνα αναφέρονται στους μαθητές από την Αυστρία, οι μοβ 
ρόμβοι στους μαθητές από το Βέλγιο και τα πράσινα τετράγωνα στους μαθητές από την 
Ιταλία.   
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Παρατηρούμε μια μικρή διαφορά στους Αυστριακούς μαθητές που χρησιμοποιούν τον 
υπολογιστή για να γράψουν κείμενο.  Παρόλο που αρκετοί από αυτούς τους μαθητές είναι 
μικροί σε ηλικία (στο δείγμα υπάρχουν και μαθητές γυμνασίου), ανταποκρίθηκαν με 
σοβαρότητα. Παρατηρούμε ακόμα μερικές μικρές μη αναμενόμενες διαφοροποιήσεις, για 
αυτό και η ερώτηση αυτή μελετήθηκε περαιτέρω συγκρίνοντας τις απαντήσεις που έδωσαν οι 
μαθητές από κάθε χώρα της σύμπραξης στο pre και το post test και αυτή η σύγκριση 
απεικονίζεται στα τρία διαγράμματα που ακολουθούν.  
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Στο διάγραμμα αυτό συγκρίνονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές από την 

Αυστρία. Οι  κόκκινοι κύκλοι αναφέρονται στα pre-tests και τα μπλε τρίγωνα στα post 
tests. 

 

Τα αποτελέσματα στα pre test και στα post test είναι παρόμοια. Είναι προφανές ότι οι 
περισσότεροι μαθητές έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να συνεργαστούν στην 
έρευνα και απάντησαν με προσοχή τις ερωτήσεις. 
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Στο διάγραμμα αυτό συγκρίνονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές από την 
Ιταλία. Οι  κόκκινοι κύκλοι αναφέρονται στα pre-tests και τα πράσινα τετράγωνα στα 

post tests. 
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Τα αποτελέσματα ανάμεσα στo pre και το post test είναι παρόμοια. Φαίνεται ότι οι 
περισσότεροι μαθητές έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να συνεργαστούν στην 
έρευνα και απάντησαν με προσοχή τις ερωτήσεις. 
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Στο διάγραμμα αυτό συγκρίνονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές από την 
Βέλγιο. Τα κόκκινα τετράγωνα αναφέρονται στα pre-tests και οι μωβ ρόμβοι στα post 

tests.  
 
Το διάγραμμα αυτό μας δείχνει ότι το συστηματικό σφάλμα που υπολογίστηκε σε αυτή την 
περίπτωση μάλλον έχει υποτιμηθεί. Με δεδομένο τον μικρό αριθμό του δείγματος, καθώς και 
το ότι το post test απάντησε ένας μαθητής λιγότερος από το pre test οι διαφορές αυτές  δεν 
είναι τόσο σοβαρές.  
 
Μαθητές δημοτικού σχολείου.  
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Στο διάγραμμα αυτό συγκρίνονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές Δημοτικού. Τα 
μαύρα τετράγωνα αναφέρονται στα pre-tests και οι κόκκινοι κύκλοι στα post tests. 
Οι μικρές διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται στο διάγραμμα αυτό οφείλονται στο ότι το post 
test συμπλήρωσαν μόνο 43 μαθητές που είχαν στο σχολείο τους εργαστήριο πληροφορικής 
και ήταν πιο εξοικειωμένοι με το αντικείμενο. 
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7.4.3 Πώς σου φάνηκε η διδασκαλία που παρακολούθησες;  
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Τα σημεία με τα κόκκινα τρίγωνα αναφέρονται στους μαθητές από την Αυστρία, οι μοβ 
ρόμβοι στους μαθητές από το Βέλγιο και τα πράσινα τετράγωνα στους μαθητές από την 
Ιταλία.   
 

Στην ερώτηση αυτοί οι μαθητές μπορούσαν αν επιλέξουν παραπάνω από μία απαντήσεις. 
Ένας μαθητής για παράδειγμα μπορούσε να απαντήσει ότι βρήκε την διδασκαλία δυσνόητη 
αλλά και ενδιαφέρουσα. 
Οι περισσότεροι μαθητές γυμνασίου και λυκείου βρήκαν την διδασκαλία (δημιουργία δικών 
τους video) ενδιαφέρουσα. Ενώ αρκετοί θεώρησαν σημαντική την συνεργατικότητα που 
απαιτούσε η διδασκαλία. Ένα μικρότερο ποσοστό μαθητών είχαν μία διφορούμενη άποψη για 
τη διδασκαλία και χρειάστηκαν ενθάρρυνση από τους διδάσκοντες. Πολύ λίγοι μαθητές 
έκαναν αρνητικά σχόλια. Ο συνδυασμός των απαντήσεων ίσως φωτίσει περισσότερο τη 
στάση των μαθητών απέναντι στην καινοτομική διδασκαλία. Αυτό είναι κάτι που ίσως γίνει 
αργότερα, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και η ελληνική διδακτική παρέμβαση. Τα δεδομένα 
πάντως είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.  
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Τα αποτελέσματα από τους μαθητές δημοτικού, είναι επίσης ενθαρρυντικά, αλλά λιγότερα 
από αυτά των γυμνασίων – λυκείων. Να θυμίσουμε εδώ ότι όχι μόνο οι μαθητές είναι 
μικρότεροι σε ηλικία, αλλά και ότι η διδακτική προσέγγιση ήταν διαφορετική, (χρήση 
έτοιμων video που ήταν αποθηκευμένα στο server της σύμπραξης). Οι μαθητές θεωρούν την 
διδασκαλία ενδιαφέρουσα. Τονίζουν επίσης ότι τους άρεσε το ότι χρειάστηκε να 
συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους. (αυτό από μόνο του είναι ένα θετικό σχόλιο). 
Αναλογιζόμενοι το νεαρό της ηλικίας τους, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική δοκιμή (video με υπότιτλους, και μερικά τεχνικά 
προβλήματα) αυτά τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.  
 
 

7.4.4 Συνάντησες κάποια προβλήματα - δυσκολίες με τα αντικείμενα ή τα 
προγράμματα που χρησιμοποίησες στη διάρκεια της διδακτικής 
παρέμβασης;  
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Τα σημεία με τα κόκκινα τρίγωνα αναφέρονται στους μαθητές από την Αυστρία, οι μοβ 
ρόμβοι στους μαθητές από το Βέλγιο και τα πράσινα τετράγωνα στους μαθητές από την 
Ιταλία.   
 
Είναι φανερό ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στη διάρκεια της 
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διδασκαλίας. Αυτό από μόνο του είναι εντυπωσιακό.  
 
Μαθητές δημοτικού σχολείου  
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Οι περισσότεροι μαθητές δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες. Το 25,58% από αυτούς απάντησε ότι  
αντιμετώπισε δυσκολίες με τον εξοπλισμό το οποίο αναφέρεται στην απόδοση (ταχύτητας 
σύνδεσης στο δίκτυο, γρήγορη εναλλαγή των υπότιτλων, κ.α) και λιγότερο με το χειρισμό του 
υπολογιστή. Η διδασκαλία άρεσε στους μικρούς μαθητές, παρόλο που δεν είναι πολύ 
εξοικειωμένοι με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα πάσης φύσεως περιφερειακά του. 
 

7.4.5 Πώς σου φάνηκε το περιεχόμενο της διδασκαλίας; (μπορείς να επιλέξεις 
παραπάνω από μία πρόταση)  
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Τα σημεία με τα κόκκινα τρίγωνα αναφέρονται στους μαθητές από την Αυστρία, οι μοβ 
ρόμβοι στους μαθητές από το Βέλγιο και τα πράσινα τετράγωνα στους μαθητές από την 
Ιταλία.   
Οι περισσότεροι μαθητές βρήκαν το περιεχόμενο του μαθήματος (αυτό που θα περιελάμβανε 
το video που κατασκεύασαν) ενδιαφέρον. Ένα σοβαρό ποσοστό παραμένει αδιάφορο (δεν έχει 
αποφασίσει) αν του άρεσε ή όχι και επιλέγει μια πιο ασαφή απάντηση όπως «διαφορετικό» 
από ότι συνήθως. Μόνο ένα μικρό ποσοστό εκφράζει μια εντελώς αρνητική άποψη.  
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Μαθητές δημοτικού σχολείου.  
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Σε γενικές γραμμές ό,τι αναφέρθηκε για τους μαθητές γυμνασίου λυκείου, ισχύει και εδώ.  
 

7.4.6 Θα συμμετείχες και σε άλλη παρόμοια διδασκαλία;  
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Τα σημεία με τα κόκκινα τρίγωνα αναφέρονται στους μαθητές από την Αυστρία, οι μοβ 
ρόμβοι στους μαθητές από το Βέλγιο και τα πράσινα τετράγωνα στους μαθητές από την 
Ιταλία.   
 
Οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν ότι θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε μια παρόμοια 
διδασκαλία – δραστηριότητα. Η δεύτερη επιλογή είναι μία ακόμα πιο θετική άποψη από την 
πρώτη. Οι δύο αυτές επιλογές αθροιζόμενες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των μαθητών (πάνω 
από 50%) είναι θετική στην δημιουργία – χρήση των streaming media. Η τρίτη, τέταρτη και 
πέμπτη επιλογή έρχονται από μαθητές που χρειάζονται ενθάρρυνση για να προχωρήσουν την 
εργασία τους. κάποιοι έχουν επιφυλάξεις για το αν η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα αντικείμενα, ενώ κάποιοι άλλοι θα υιοθετούσαν την 
άποψη του δασκάλου τους. Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό είπε ότι η διδασκαλία δεν του 
άρεσε, κάτι που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό.  
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Οι περισσότεροι από τους μαθητές δημοτικού θα ήθελαν να συμμετάσχουν και σε άλλη 
παρόμοια διδασκαλία. Αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.  
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Οι μαθητές δημοτικού ανέφεραν και μερικές δυσκολίες. Οι περισσότεροι από αυτούς βρήκαν 
ότι οι υπότιτλοι εναλλάσσονταν πολύ γρήγορα. Αυτό αποτελεί ένα τεχνικό πρόβλημα που 
ελπίζουμε ότι θα διορθωθεί σύντομα. 
 
 
7.5 Γενικές εκπαιδευτικές παρατηρήσεις.  
 
Η έρευνα διεξήχθη με επιτυχία. Τα μέλη της σύμπραξης χρησιμοποίησαν τις πιο σύγχρονες 
τεχνικές στο χώρο των streaming media στην Ευρώπη. Εντοπίστηκαν και τονίστηκαν όλες οι 
σημαντικές εκπαιδευτικές πλευρές αυτής της τεχνικής, κάποιες από τις οποίες αναφέρονται 
στην συνεργασία, στην αύξηση του ενδιαφέροντος, τη ζωντάνια της, και το υψηλό επίπεδο 
μάθησης. Τα θετικά σχόλια των μαθητών, οι περισσότεροι από τους οποίους θα ήθελαν να 
συμμετάσχουν ξανά σε παρόμοια διαδικασία, αποδεικνύουν ότι οι διδασκαλίες των μελών της 
σύμπραξης ήταν επιτυχείς.  

Ο τρόπος διδασκαλίας με τον οποίο τα streaming media θα υλοποιούνταν στην τάξη, 
αποφασίστηκε αυτόνομα από κάθε μέλος της σύμπραξης. Όλα τα μέλη κατάφεραν να 
κερδίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και τελικά να πετύχουν το στόχο της διδασκαλίας.  

Η μάθηση με χρήση νέων μέσων, καταλήγει αναπόφευκτα και σε μάθηση για το νέο 
μέσο, κάτι ιδιαίτερα επιθυμητό για τη διδασκαλία (καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου). Αυτό 
ήταν κάτι που διερευνήθηκε στα pre tests. (Οι περισσότεροι μαθητές είχαν ήδη 
παρακολουθήσει μαθήματα υπολογιστών στο σχολείο). Αυτό που αναδεικνύεται περισσότερο 
από τα ερωτηματολόγια ότι οι μαθητές θέλουν αν μάθουν. Προσπαθούν να καταλάβουν και 
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όχι απλά να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία. Αυτό δεν γίνεται πάντα συνειδητά. Το αν το 
σχολείο βοηθάει επιτυχώς τους μαθητές σε αυτή τους την προσπάθεια, είναι μια τελείως 
διαφορετική ερώτηση. Με πρώτη ματιά τα αποτελέσματα είναι ανάμικτα σε αυτό (το e-
stream το ελέγχει και το αναφέρει, αλλά δεν επεμβαίνει σε αυτό το σημείο). Φαίνεται ότι 
κάποια σχολεία τα καταφέρνουν καλύτερα από κάποια άλλα. Επίσης κάποιοι μαθητές 
επιτυγχάνουν, παρά την προσπάθεια του συστήματος για το αντίθετο! Τα αποτελέσματα αυτά 
τελικά δεν προκαλούν έκπληξη.  

Η διδασκαλία της τεχνολογίας και των επικοινωνιών είναι ένα αντικείμενο που 
προστέθηκε σχετικά πρόσφατα στο αναλυτικό πρόγραμμα, έτσι δεν έχει ακόμα περάσει 
αρκετός χρόνος ώστε οι ερευνητές και οι διδακτικοί να καταλήξουν σε ομοφωνία για το τι 
πρέπει να περιλαμβάνεται στην διδακτέα ύλη (curriculum) και για τον τρόπο που αυτό πρέπει 
να διδάσκεται. Με τη διδασκαλία αντικείμενων όπως η φυσική ή τα μαθηματικά οι ερευνητές 
και οι διδακτικοί ασχολήθηκαν για αιώνες και ίσως ακόμα δεν έχουν δώσει απαντήσεις.  
Επιπλέον αυτά τα αντικείμενα δεν μπορούν να διδαχτούν επιφανειακά (εκπαιδεύοντας τους 
μαθητές στη χρήση τους) δηλαδή δίνοντας γνώσεις που σε ελάχιστο χρόνο απαξιώνονται. 
Από τα δεδομένα της έρευνας φαίνεται κατ’ αρχήν ότι η διδασκαλία είναι αποτελεσματική, 
αλλά σε μερικά σημεία η προσφερόμενη γνώση είναι επιφανειακή και δεν θα αντέξει στο 
χρόνο (με την έννοια ότι οτιδήποτε διδάσκουμε σήμερα απαξιώνεται μόλις αλλάξει η 
τεχνολογία). Φαίνεται ότι μια πιο σε βάθος διδασκαλία (αντί για διδασκαλία της χρήσης του 
Η/Υ) θα δώσει στους μαθητές χρήσιμη γνώση, που θα αντέχει στο χρόνο και θα μπορεί να 
αξιοποιηθεί από τους μαθητές όταν στο μέλλον θα αρχίσουν να εργαζονται. Μπορούν τα 
streaming να το βοηθήσουν σε αυτό; ίσως ναι, αν το προς χρήση medium, ή η κατασκευή 
medium ασχολείται με το αντικείμενο της τεχνολογίας και των επικοινωνιών. Αυτό όμως δεν 
είναι το αντικείμενο της παρούσας έρευνας. Εδώ αναφέρονται όσα ευρήματα κρίνονται 
σημαντικά, και τα οποία καταγράφουν την κατάσταση σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.  

Οι μαθητές δέχτηκαν καλά τα streaming όπως ανέφεραν οι ερευνητές και οι δάσκαλοι. 
Στην αρνητική πλευρά η έρευνα ανέδειξε κάποια προβλήματα, που όλοι υποψιαζόμαστε, 
αλλά δεν μπορούσαμε να υπολογίσουμε την σπουδαιότητά τους. Κάποια από αυτά 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 5, όπου αναλύονται οι διδακτικές προσεγγίσεις των μελών της 
σύμπραξης.  

Συμπέρασμα τα streaming είναι ένα δυνατό εργαλείο, εμφανίζει όμως και κάποια 
προβλήματα. Ανάμεσα σε αυτά και εκείνα που περιέχουν εκπαιδευτικά ερωτήματα, 
(εξαιρετικά μπερδεμένα κάποιες φορές) αλλά πιστεύουμε ότι στο τέλος του προγράμματος θα 
μπορούμε να τα απαντήσουμε. Οι τεχνικές εξελίξεις φαίνεται ότι θα δώσουν απαντήσεις στις 
πιο σημαντικές ερωτήσεις. 

Ανάμεσα σε αυτά, αυτοί που έχουν εκπαιδευτικές ανησυχίες (αρκετά περίπλοκες και 
προχωρημένες είναι αλήθεια) πιστεύουν ότι όλα θα απαντηθούν στο τέλος. Η τεχνολογία 
φαίνεται να έχει τις απαντήσεις σε όλες αυτές τις σημαντικές ερωτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, 
επιπλέον βελτιώσεις είναι καθ’ οδών, οι οποίες υπόσχονται να λύσουν επιτυχώς τα όποια 
εναπομείναντα προβλήματα. 

 Επιπλέον (σημαντικές) βελτιώσεις έρχονται και υπόσχονται να διορθώσουν τα 
εναπομείναντα προβλήματα. Η παρούσα έρευνα ανέδειξε και δύο πολύ σημαντικά 
προβλήματα για την διάδοση των streaming. Το πρώτο σχετίζεται με τα πνευματικά 
δικαιώματα των media που χρησιμοποιούνται στους streaming servers. Είναι ένα πολύπλοκο 
αλλά και παγκόσμιο ταυτόχρονα νομικό πρόβλημα. Με κανέναν τρόπο δεν σχετίζεται με το 
δεύτερο πρόβλημα που ακούει στο όνομα μετάφραση, μεταγλώττιση ή υποτιτλισμό του 
μέσου. Τα δύο αυτά προβλήματα έχουν κάτι κοινό, το κόστος. Οι συνέπειες των 
προβλημάτων αυτών φαίνονται στο ιστορικό της τεχνολογίας: αρκετά εξαιρετικά προϊόντα 
απέτυχαν εξ αιτίας της έλλειψης κατάλληλου περιεχόμενου. Επειδή στην περίπτωση των 
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streaming media εμπλέκονται τεράστια συμφέροντα, πιστεύομε ότι τελικά αυτά τα 
προβλήματα θα βρουν λύση.  
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8 Αναμενόμενες εξελίξεις και η επίδρασή τους στα 
streaming media 

 
Γεώργιος Ιωαννίδης  

 
Εργαστήριο Θετικών Επιστημών, Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Πατρών  

 

 
 

Ξεκινάμε το κεφάλαιο αυτό με μια επισήμανση: η πρόβλεψη του μέλλοντος δεν μπορεί να 
γίνει με βεβαιότητα. Πολύ περισσότερο όταν προσπαθούμε να προβλέψουμε το μέλλον της 
τεχνολογίας (ICT), όπου η ανάπτυξη είναι τόσο γρήγορη, και οι αλλαγές τόσο απρόβλεπτες, 
που ακόμα και μεγάλοι διανοούμενοι απέτυχαν στο παρελθόν να προβλέψουν τις σημαντικές 
εξελίξεις.  

Έστω και μια κακή πρόβλεψη, τελικά είναι καλύτερη από την μη πρόβλεψη. Αν δεν 
ληφθούν υπ’ όψιν οι επερχόμενες αλλαγές, θα υπάρξει κόστος, και θα είναι μεγάλο. Η 
εκπαίδευση είναι μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Το εκπαιδευτικό λογισμικό και τα 
εξειδικευμένα εργαλεία χρειάζονται χρόνο για να αναπτυχθούν, και να δοκιμαστούν, έτσι η 
εκπαίδευση αργεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές, το οποίο συχνά καταλήγει σε μεγάλες 
απώλειες σε προσπάθεια (κάτι που έγινε πολλές φορές στο παρελθόν) αν η επένδυση γίνει σε 
λάθος επιλογή. Την στιγμή που το εκπαιδευτικό λογισμικό (είτε αυτό είναι streamed- ρέον 
είτε όχι) είναι έτοιμο και δοκιμασμένο, είναι ήδη άχρηστο, αφού η τεχνολογία έχει αλλάξει 
και το λογισμικό είτε δεν δουλεύει στο νεώτερο περιβάλλον, είτε για να λειτουργήσει 
χρειάζεται εργαλεία που δεν υπάρχουν πια. Ένας αναλυτής συστημάτων είναι απαραίτητος, 
στα πρώτα στάδια του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών εργαλείων.  

   Έχοντας τα παραπάνω στο μυαλό μας, εδώ εμφανίζεται μια ομάδα μελλοντικών 
εξελίξεων, οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν γενικά τα streaming media (μέσα ροής), 
και ειδικότερα την χρήση τους στην εκπαίδευση. Καθώς πολλοί από τους παράγοντας που 
αναφέρονται επηρεάζουν ο ένας τον άλλο (συνήθως με θετικό τρόπο),  μερικά από τα 
επιχειρήματα φαίνονται αλληλοεξαρτώμενα: συχνά πραγματικά είναι.    

 
8.1 Υποδομή: εξελίξεις στην τεχνολογία 

 
Το εύρος των γραμμών δικτύου θα συνεχίσει να αναπτύσσεται εξασφαλίζοντας 

μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης των δεδομένων. Η ανάπτυξη αυτή θα κάνει το internet 
(διαδίκτυο) πολύ πιο σταθερό και αξιόπιστο από ότι είναι σήμερα και συνεπώς 
καταλληλότερο για την μετάδοση streaming.  

Η δορυφορική τεχνολογία ήδη σήμερα έχει ένα σημαντικό ρόλο στην μετάδοση 
δεδομένων (κυρίως στην μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις). Είναι 
πιθανό ότι απευθείας δορυφορικές συνδέσεις από και προς τον τελικό αποδέκτη θα 
εμφανιστούν και θα διαδραματίσουν ένα αυξανόμενο ρόλο στο μέλλον, όταν διάφορες 
εμπορικές εταιρίες θα ανταγωνιστούν για το ποια από αυτές θα προσφέρει καλύτερη 
εξυπηρέτηση στον τελικό καταναλωτή. 

Μια πολύ ιδιαίτερη υποδομή που αναπτύσσεται τελευταία είναι το Grid. Το Grid είναι το 
περισσότερο γενικό,  και παγκοσμιοποιημένο σχήμα distributed computing (διανεμημένων 
υπολογιστών) που μπορεί κάποιος να σκεφτεί, πίσω από το οποίο είναι το CERN, το 
Ευρωπαϊκό υπερυπολογιστικό κέντρο και το Ευρωπαϊκό κέντρο πυρηνικών ερευνών. 
(Συμπτωματικά, στο CERN ξεκίνησε και το web, το οποίο στην κυριολεξία ανακαλύφτηκε 
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εκεί!). To Grid προσελκύει αρκετό ενδιαφέρον τελευταία, μια και είναι δυνητικά 
επαναστατικό. Το Grid ελέγχεται απο το Global Grid Forum (παγκόσμια διοίκηση του Grid) 
το οποίο καθορίζει τα Open Grid Standards Architecture (τα πρότυπα της ανοιχτής 
αρχιτεκτονικής του Grid). Μέσα από αυτά τα πρότυπα, κάποιος μπορεί να βεβαιώσει ότι τα 
μελλοντικά Grids δεν θα βασίζονται σε κυκλικά υπόλοιπα (π.χ. του τύπου seti@home) των 
ατομικών επεξεργαστών, αλλά στην εξισορρόπηση του φορτίου ανάμεσα σε ανεξάρτητους 
μεγάλους πόρους όπως συστοιχίες τοπικών Grids. Το Grid πηγαίνει πολύ πιο μακριά από την 
απλή επικοινωνία ανάμεσα σε υπολογιστές και ο απώτερος στόχος του είναι να μετατρέψει το 
παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών σε έναν τεράστιο υπολογιστικό πόρο  

 
8.2 Απαίτηση Bandwidth (εύρους δεδομένων) 
Η απαίτηση για μεγαλύτερο bandwidth  (εύρος) θα αυξηθεί για αρκετούς λόγους. 

Θεωρείται βέβαιο ότι η τηλεφωνία σύντομα θα αλλάξει από το σημερινό μοντέλο των 
κυκλωμάτων εναλλαγής  στο μοντέλο πακέτων εναλλαγής. Η τεχνολογία των streaming μαζί 
με μια πιθανή αύξηση στη ζήτηση για τηλεφωνο-βιντεο-κλήσεις (μία ακόμα εφαρμογή 
streaming με πακέτα εναλλαγής σε πραγματικό χρόνο) θα αυξήσει την ζήτηση. Μια μεγάλη 
αύξηση μπορεί να προκύψει μόνο όταν το βίντεο streaming υιοθετηθεί σε μια ευρύτερη 
(εμπορική) βάση είτε ως video on demand (βίντεο κατ’ απαίτηση) στους μελλοντικούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς, είτε ως “near-video-on-demand” (βίντεο σχεδόν κατ’ απαίτηση). 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σήμερα είτε με τη χρήση των γραμμών xDSL είτε με κατευθείαν  
χρήση της δορυφορικής τεχνολογίας.  Το τελευταίο γίνεται σήμερα με μονόδρομη μετάδοση 
(π.χ. χωρίς αλληλεπίδραση) και με χρήση απλού αναμεταδότη. Οι εξελίξεις στην δορυφορική 
τεχνολογία μπορεί να φέρουν αλλαγή προς τα  “near-video-on-demand” (βίντεο σχεδόν κατ’ 
απαίτηση) και τελικά σε πραγματικό video on demand (βίντεο κατ’ απαίτηση). Επιπλέον αν 
τα γήινα συστήματα επικρατήσουν (δες παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο) η μετάδοση των  
τηλεοπτικών νέων θα μετατραπεί σε μια μετάδοση streaming βίντεο σε πραγματικό χρόνο 
που μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Η αλληλεπίδραση (σε ένα επίπεδο) θα έρθει κυρίως από την 
ανάπτυξη τηλεοπτικών συσκευών οι οποίες τελικά θα μεταμορφωθούν σε έναν υπολογιστή 
μέσων (που πιθανότατα θα πωλείται με κάποιο άλλο όνομα). Το αν η τελική μετάδοση 
γίνεται με ένα γήινο σύστημα (π.χ η εξέλιξη των xDSL, WiFi, UMTS, Bluetooth, κ.λπ.) ή από 
ένα εξω-γήινο σύστημα θα καθοριστεί  από πολλούς παράγοντες οι κυριότεροι των οποίων 
είναι οικονομικοί. Είναι πιθανό ότι θα συνυπάρχουν και τα δύο, αφού διαφορετικές χώρες με 
διαφορετική γεωγραφία, κλίμα και διαφορετική συγκέντρωση πληθυσμού έχουν διαφορετικές 
ανάγκες.  

 
8.3 Κόστος 
Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι οι εξελίξεις στην υποδομή θα είναι πιο  έντονες από την 

αύξηση στην ζήτηση τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι επειδή η προσφορά 
θα ξεπερνάει την ζήτηση οι τιμές θα πέσουν. Έτσι τόσο το τελικό κόστος για κάθε MB 
πληροφορίας όσο και το κόστος της μηνιαίας συνδρομής θα πέσει, πιθανόν σημαντικά. Η 
διατήρηση (ή η ανάπτυξη)  των εσόδων των TELCOs (π.χ. εταιριών τηλεφωνίας) θα 
εξαρτηθεί από την ανάπτυξη της ζήτησης (π.χ. θα μεταφέρονται περισσότερα ΜΒ 
πληροφορίας). Όταν το τελικό κόστος μειωθεί, η εκπαιδευτική χρήση του διαθέσιμου 
bandwidth (εύρους) θα αυξηθεί.  

 
8.4 Το τελικό χιλιόμετρο (της σύνδεσης με το χρήστη) 
Δεν είναι προφανές ότι το κόστος (σε χρήμα) για την συντήρηση των χάλκινων καλωδίων 

των τηλεφωνικών γραμμών είναι χαμηλότερο από το κόστος συντήρησης μια ασύρματης (ή 
κυψελοειδούς) μετάδοσης. Καθώς η ποιότητα της υπηρεσίας και η ταχύτητα της μετάδοσης 
των δικτύων κινητής τηλεφωνίας (GSM / GPRS / UMTS) βελτιώνονται, και γίνονται 
συγκρίσιμα με αυτά που προσφέρουν τα δίκτυα xDSL, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν 
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ήδη αρχίσει να ανταγωνίζονται με τις κοινές τηλεφωνικές εταιρίες για περίπου την ίδια 
αγορά. Η πιθανότητα τα κινητά δίκτυα να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές εταιρίες 
τηλεφωνίας είναι υπαρκτή. Τα παραδοσιακά τηλέφωνα μπορεί να εξαφανιστούν. Τελικά δεν 
είναι σίγουρα ότι χρειαζόμαστε και τα δύο είδη συνδέσεων. Καθώς το κόστος εγκατάστασης 
των εταιριών κινητής τηλεφωνίας αποσβέστηκε, το κόστος συντήρησης του υπάρχοντος 
δικτύου είναι ο μόνος παράγοντας που διαφοροποιεί τις δύο υπηρεσίες. Είναι αμφίβολο αν 
είναι φτηνότερο (ή ακόμα και αν αξίζει τον κόπο) να συντηρούμε τις υπάρχουσες 
τηλεφωνικές γραμμές για το τελευταίο χιλιόμετρο μέχρι τα σπίτια, τα γραφεία, ή τα σχολεία.  

 

Κάποιες (αλλά όχι όλες) τηλεφωνικές εταιρίες έχουν καταλάβει αυτή την δυσκολία. Έχουν 
ήδη αρχίσει την μετατροπή των υπηρεσιών τους από κυκλώματα εναλλαγής  σε πακέτα 
εναλλαγής. Το ερώτημα είναι μήπως είναι ήδη αργά. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν 
αρχίσει εδώ και καιρό να ενσωματώνουν πακέτα εναλλαγής. Οι εταιρίες μη κινητής 
τηλεφωνίας θα χρειαστεί να καινοτομήσουν για να επιβιώσουν. Θα εμφανιστούν ταχύτερες 
και πιο αξιόπιστες γραμμές xDSL και το κόστος θα μειωθεί σημαντικά για να διατηρήσουν 
τους πελάτες τους. Σε κάποιο βάθος χρόνου, είναι μάλλον αναπόφευκτο ότι το κέντρο των  
πόλεων (αν ολόκληρη η πόλη) θα καλύπτεταί από σημεία WiFi τα οποία θα προσφέρουν 
σύνδεση στο δίκτυο, στα βιντεο-τηλέφωνα, και στα τηλέφωνα. Κάτω από αυτό το σχήμα οι 
κοινές γραμμές συρμάτων χαλκού, θα διατηρηθούν μόνο στης αγροτικές περιοχές. Ακόμα και 
κάτω από αυτό το σχήμα, είναι επιτακτικό οι μη κινητές συνδέσεις να έχουν σαφή 
διαφοροποίηση στην ταχύτητα σύνδεσης (π.χ. μια τάξη μεγέθους) σε σύγκριση με τις κινητές, 
ώστε η υπηρεσία τους να εκλαμβάνεται ως διαφορετική, αλλιώς οι καταναλωτές θα επιλέξουν 
τις κινητές συνδέσεις. Κάποια από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, φαίνεται ότι 
λύνονται στην (4G)  fourth generation (τέταρτη γενιά)  δικτύων (δες παρακάτω) τα οποία 
θεωρούνται  «διάχυτα» από το σχεδιασμό τους. 

Καθώς οι ανάγκες στην εκπαίδευση αυξάνουν, θα  πρέπει να προετοιμάζεται για την 
χρήση κινητών υπηρεσιών. Στο μεταξύ η εκπαίδευση μπορεί να εκμεταλλευτεί την μείωση 
στο κόστος που θα φέρει ο ανταγωνισμός. Ασύρματο streaming στο τελευταίο χιλιόμετρο 
(από την αλλαγή στο τηλέφωνο) είναι πιθανή. Αν όλη η πόλη γίνει ένα σημείο WiFi, η χρήση 
των φορητών υπολογιστών, των tablets και των φορητών συσκευών αποκλειστικά για media 
players στα σχολεία θα διευκολυνθεί. Η έρευνα στην εκπαιδευτική χρήση αυτών των 
συσκευών, όσο αυτό είναι δυνατό με τα δεδομένα του σήμερα, θα δώσει χρήσιμες 
κατευθυντήριες γραμμές για τις πιθανές αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον.  

 
8.5 Γήινες σε αντιπαράθεση με τις εξωγήινες web συνδέσεις  
Σαν φυσική συνέπεια όσων αναφέρθηκαν παραπάνω οι εξω-γήινες (π.χ. δορυφορικές) 

γραμμές θα συνυπάρξουν με γήινες συνδέσεις, κυρίως για να εξυπηρετήσουν 
απομακρυσμένες περιοχές (π.χ. μικρά νησιά, βουνά κ.λ.π.), ή αραιοκατοικημένες περιοχές, 
παρέχοντας (αλληλεπιδραστική) τηλεόραση, web (δικτύωση)και τηλέφωνο.  

Ήδη σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης δοκιμάζονται καινοτόμες μέθοδοι σύνδεσης 
σχολείων απομακρυσμένων περιοχών στο διαδίκτυο και καταγράφεται η επίδραση αυτών των 
σοβαρών τεχνολογικών εξελίξεων στην εκπαίδευση.  

 
8.6 Streaming or downloading στο μέλλον (ροή ή «κατέβασμα στο μέλλον)? 
Είναι αρκετά πιθανό (σχεδόν σίγουρο) ότι τα εβρισκόμενα στη γη δίκτυα WAN θα 

παρέχουν τέτοιο so high a bandwidth (υψηλή ταχύτητα μετάδοσης) που ο χρόνος μετάδοσης 
θα είναι ασήμαντος, ακόμα και αν χρησιμοποιηθεί το download (κατέβασμα) αντί για το 
streaming (ροή). Από την άλλη, το streaming έχει επιπλέον πλεονεκτήματα σε σχέση με το 
download, έτσι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση αναμένεται να παραμείνει σαν 
εναλλακτική λύση τουλάχιστον στο προσεχές μέλλον.  
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8.7 Νομικά θέματα που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα του 
περιεχομένου σε διεθνή κλίμακα 

Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι αυτό το εξαιρετικά σοβαρό θέμα θα βρει λύση. Στην 
Αμερική και την Ευρώπη έγιναν κάποιες προσπάθειες επίλυσης αυτού του προβλήματος, 
αλλά δεν έχουν ακόμα δοκιμαστεί στην πράξη (δικαστήρια). Στο πρόβλημα αυτό ενέχονται 
πολλά θέματα, τα οποία είναι έξω από τον στόχο αυτού του βιβλίου. Κάποια από τα θέματα 
αυτά, γίνονται κατανοητά μόνο από εξειδικευμένους δικηγόρους. Το θέμα γίνεται ακόμα πιο 
πολύπλοκο επειδή το internet (διαδίκτυο) είναι διεθνές, αλλά οι νόμοι εθνικοί (εξ ορισμού), 
και επειδή η τεχνολογία κάνει εφικτά πράγματα που παλαιότερα δεν μπορούσαμε ούτε να τα 
φανταστούμε (π.χ. η «ανταλλαγή τραγουδιών» στο διαδίκτυο). Ο χρόνος που μεσολαβεί 
ανάμεσα στην κατανόηση των τεχνικών θεμάτων και την τροποποίηση των υπαρχόντων 
νόμων είναι τόσο μεγάλη, που την ώρα που οι νόμοι αλλάζουν, η τεχνολογία έχει προχωρήσει 
και η ερμηνεία των νόμων δεν καλύπτει τα νέα δεδομένα. Είναι προφανές ότι το σύστημα δεν 
μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα (για πολλούς λόγους), αλλά το πρόβλημα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί, ελπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο.  

 
8.8 Ανάπτυξη μεγάλων data bases (βάσεων δεδομένων) με streamable 

media, σε εκπαιδευτικές πύλες.  
Είναι επιτακτικό αυτές οι εκπαιδευτικές πύλες και/ ή οι βάσεις δεδομένων, που θα 

περιέχουν κατάλληλο υλικό θα αναπτυχθούν και θα συντηρούνται σωστά.  Το υλικό θα 
πρέπει να συνοδεύεται από μια περιγραφή την οποία θα μπορεί να αναζητήσει και ψάξει ο 
πιθανός χρήστης, χωρίς να χρειάζεται να δει όλο το υλικό.  Τα θέματα που ενέχονται εδώ 
είναι νομικά θέματα που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα γλωσσικά/μετάφρασης 
και υποτιτλισμού, τύπου μετάδοσης, ταχύτητας μετάδοσης, και πολλά άλλα που σχετίζονται 
με την λειτουργία μεγάλων sites με streaming.  Η εξέλιξη και υιοθέτηση των προτύπων 
MPEG metadata στα οποία υπάρχει περιγραφή του περιεχομένου του βίντεο, μπορεί να 
βοηθήσει σημαντικά σε αυτό.  Μία Google-like (τύπου Google) μηχανή αναζήτησης μπορεί 
(σε αυτή την περίπτωση) να επιλύσει μερικά από τα προβλήματα που σχετίζονται με την  
επιλογή ανάμεσα στα διαθέσιμα βίντεο, αλλά ακόμα και αυτό δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί 
ένα real-time (πραγματικού χρόνου) έργο. Ούτε η ακρίβεια στην περιγραφή του περιεχομένου  
είναι εξασφαλισμένη, ούτε και η ταχύτητα του streaming είναι προ-εγγεγραμμένη και προ-
επιλεγμένη αφού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Χρειάζεται ακόμα πολύ δουλειά για 
την βελτίωση των θεμάτων επιλογής και πρόσβασης.  

 
8.9 Αλληλεπιδραστικά whiteboards 
Τα αλληλεπιδραστικά whiteboards είναι μεγάλες οθόνες προβολής, που χρησιμοποιούνται 

σε τάξεις, και συνδυάζουν τη λειτουργία ενός παραδοσιακού πίνακα, μίας data-projector 
screen (οθόνης προβολής δεδομένων), ενός ηλεκτρονικού αντιγραφικού, και μιας οθόνης 
υπολογιστή, πάνω στα οποία η απεικόνιση που προβάλει ο υπολογιστής ελέγχεται είτε με την 
αφή (αγγίζοντας) είτε γράφοντας στην επιφάνεια της οθόνης, και όχι με χρήση ποντικιού ή 
πληκτρολογίου. Η αναφορά εδώ είναι στα “virtual electronic whiteboards” (εικονικά 
ηλεκτρονικά whiteboards) όπως το Microsoft NetMeeting τα οποία χρησιμοποιούνται για 
εικονικές συνδιασκέψεις και συνέδρια.  

  
Λειτουργούν κυρίως ως computer data-projector screens (οθόνη υπολογιστή για την 

προβολή δεδομένων), αλλά επειδή είναι αλληλεπιδραστικά τελικά είναι κάτι πολύ 
περισσότερο από αυτό. Η τεχνολογία επιτρέπει το γράψιμο και το ζωγράφισμα στην 
επιφάνειά τους, την εκτύπωση της απεικόνισης, την αποθήκευση στον υπολογιστή, ή ακόμα 
την διανομή τους στο σχολικό δίκτυο. Η αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή ο οποίος 
καθοδηγεί το whiteboard επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός ειδικού μολυβιού (αντί να 
πηγαίνουμε στον υπολογιστή) επιτρέποντας στον δάσκαλο να το χειρίζεται από την 
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παραδοσιακή του θέση (π.χ. όρθιος μπροστά από τους μαθητές του). Επιπλέον ο δάσκαλος 
μπορεί να γράφει σημειώσεις στην οθόνη πάνω στην εικόνα που προβάλλεται, και το 
αποτέλεσμα μπορεί να αποθηκευτεί στον δίσκο.  

 

Τα αλληλεπιδραστικά whiteboards είναι ιδανικά για χρήση στη διδασκαλία και στη 
συνδυαστική μάθηση (blended learning). Κάτω από αυτό το πρίσμα αποτελούν τον ιδανικό 
σύντροφο για τα streaming media (μέσα ροής) αφού το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι η 
ευκολία συνδυασμού τους με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.  Κάποιος μπορεί να 
αναζητά κάτι στο δίκτυο και όλη η τάξη να παρακολουθεί την διαδικασία και το περιεχόμενο 
των ιστοσελίδων, και όλα αυτά με την καθοδήγηση του δασκάλου που θα βρίσκεται δίπλα 
στο whiteboard. Επιπλέον ο υπολογιστής που οδηγεί το whiteboard μπορεί να στέλνει stream 
videο, ενώ ο δάσκαλος μπορεί (δυνητικά) σε πολύ λίγο χρόνο να σταματήσει το streaming για 
να γράψει κάτι στο whiteboard και να επανέλθει. Υπάρχον κείμενο ή διαγράμματα και 
γραφήματα, μπορούν επίσης να παρουσιαστούν, και όλα αυτά μπορούν να μεταβληθούν από 
το whiteboard και να αποθηκευτούν πάλι σε πραγματικό χρόνο.  

 

Στα μειονεκτήματα των whiteboard περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς τους (συγκριτικά 
πολύ υψηλότερο από τους συνηθισμένους data-projectors-προβολείς δεδομένων) καθώς και 
το κόστος συντήρησής τους (η επιφάνεια μπορεί να χαλάσει). Η τοποθέτηση whiteboards 
στην αίθουσα διδασκαλίας, μπορεί επίσης να δημιουργήσει προβλήματα. Το ύψος τους είναι 
συχνά μεγάλο, και κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να φτάσουν στο πάνω μέρος (για να 
γράψουν), ενώ αν τοποθετηθούν χαμηλότερα, τότε το περιεχόμενό τους δεν θα είναι εύκολα 
ορατό από όλους μαθητές. Οι front-projection boards (πίνακες μπροστινής προβολής) 
παρουσιάζουν περισσότερα προβλήματα με τους μαθητές να παρεμβαίνουν στην 
προβαλλόμενη εικόνα, ενώ εμφανίζουν προβλήματα ευθυγράμμισης παρόμοια με αυτά που  
εμφανίζουν οι συνηθισμένοι data-projectors-προβολείς δεδομένων. Τέλος αν κάποιος 
επιτρέπει είσοδο από όλα τα μέσα, τα οποία θέλει να εμφανίζονται ταυτόχρονα, θα 
αντιμετωπίσει προβλήματα με τον έλεγχό τους (π.χ. ασύνδετες και άσχετες εικόνες στην 
οθόνη).  

 
Για την λειτουργία του αλληλεπιδραστικού whiteboard, απαιτείται η εγκατάσταση  

εξειδικευμένου λογισμικού στον (ισχυρό) υπολογιστή που τον ελέγχει και προβάλει είτε  
μπροστά είτε πίσω από το whiteboard στην οθόνη του. Δεν έχουν όλα τα προγράμματα 
διαχείρισης των whiteboards την ίδια λειτουργία και αξιοπιστία (μπορεί π.χ. η αναγνώριση 
χειρόγραφου ή η αποθήκευση στο δίσκο να μην είναι δυνατή κ.λ.π.). Κάθε εισαγωγή (π.χ. 
σχεδίαση ή γράψιμο) στο whiteboard αποστέλεται κατευθείαν στον υπολογιστή. Κάποια 
ακριβά συστήματα χρησιμοποιούν οθόνη πλάσματος αντί για back-projector 

 
Σήμερα υπάρχουν τρεις διαφορετικές τεχνολογίες για την ανίχνευση της θέσης και της 

κίνησης του μολυβιού, που καταλήγουν σε τρία διαφορετικά είδη  whiteboards, το κάθε ένα 
από τα οποία έχει τα δικά του πλεονεκτήματα. 

A. Touch sensitive surface: Resistive Membrane (Επιφάνεια ευαίσθητη στο άγγιγμα: η 
μεμβράνη αντίστασης) 

Αυτά τα whiteboards έχουν μια μαλακή εύκαμπτη λαστιχένια επιφάνεια. Αυτό 
επιτυγχάνεται με δύο κομμάτια ανθεκτικού υλικού, που διαχωρίζονται με ένα μικρό κενό που 
δημιουργεί μια μεμβράνη ευαίσθητη στο άγγιγμα παρόμοια με αυτή κάποιων κινητών 
τηλεφώνων PDAs και tablets. Η κίνηση παρακολουθείται αναγνωρίζοντας την πίεση του 
μολυβιού πάνω στην επιφάνεια και υπολογίζοντας τις συντεταγμένες. Οποιοδήποτε 
αντικείμενο (ακόμα και ένα δάκτυλο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να «γράψει» στο white 
board. Αυτά τα white boards είναι οικονομικότερα, αλλά η ευαίσθητη επιφάνεια 
καταστρέφεται εύκολα.  
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B. Hard surface and electro-magnetic movement detection (σκληρή επιφάνεια και 
ηλεκτρομαγνητική ανίχνευση της κίνησης).  

Η εμφάνισή τους θυμίζει τους παραδοσιακούς πίνακες μαρκαδόρου και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν όπως και αυτοί. Για την αλληλεπίδραση χρησιμοποιούνται ειδικά μολύβια 
με μπαταρία, που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα, τα οποία ανιχνεύονται είτε από 
αισθητήρες στο πλαίσιο του whiteboard, ή (όπως σε ένα tablet υπολογιστή) από ένα 
ενσωματωμένο πλαίσιο από πολύ λεπτά σύρματα τοποθετημένα σε κάθετες και οριζόντιες 
γραμμές σε όλη την επιφάνεια. 

 C. Hard surface and laser tracking of movement (σκληρή επιφάνεια και ανίχνευση της 
κίνησης με laser) 

Αυτά τα whiteboards σκληρής επιφάνειας έχουν ανιχνευτές laser στις επάνω γωνίες οι 
οποίοι ανιχνεύουν την κίνηση του μολυβιού. Τα laser εκπέμπουν στην περιοχή του 
υπέρυθρου έτσι το φως τους δεν είναι ορατό. Η αλληλεπίδραση γίνεται με τη χρήση ειδικών 
μολυβιών με ευαίσθητη μύτη που έχουν ενσωματωμένο IR-reflective ring (δαχτυλίδι 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας) το οποίο καθορίζει και το χρώμα του μολυβιού.  

 

Ποιότητα και κόστος των αλληλεπιδραστικών whiteboards 
Μια οθόνη υψηλής ανάλυσης (π.χ. 1000 γραμμές στην ίντσα ή παραπάνω) καταλήγει σε 

όμορφη και καθαρή απεικόνιση, και βοηθάει στην αναγνώρισει χαρακτήρων (π.χ. 
αναγνώριση χειρόγραφου). Η γρήγορη ταχύτητα ανίχνευσης της κίνησης (π.χ. παραπάνω από 
200 ίντσες το δευτερόλεπτο) πετυχαίνει την άμεση εκτέλεση των εντολών και οποιαδήποτε  
εγγραφή εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη. Η ανάλυση της απεικόνισης, η αντίθεση και η 
φωτεινότητα, είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες και πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψιν αφού 
επηρεάζουν την χρήση της συσκευής.  Είναι σημαντικό η προβολή να είναι καλή με 
οποιοδήποτε καιρό, ακόμα και όταν υπάρχει δυνατός ήλιος έξω. Το μέγεθος, η ανάλυση και η 
ταχύτητα ανίχνευσης της κίνησης είναι τρεις πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το 
κόστος μαζί με την λειτουργικότητα του συστήματος. Πολύ μικρά σε μέγεθος whiteboards, 
μερικές φορές καλούνται αλληλεπιδραστικά tablets whiteboards είναι καλύτερα να 
αποφεύγονται, αφού η εκπαιδευτική τους χρήση είναι περιορισμένη, και μπορεί να καλυφτεί 
από άλλα συστήματα που θα αναλυθούν παρακάτω. Αν η ευελιξία και η 
αλληλεπιδραστικότητα θεωρούνται σημαντικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας τότε τα 
μεγάλα αλληλεπιδραστικα whiteboards είναι αναντικατάστατα, παρόλο το κόστος τους.  

   
Κοιτώντας το μέλλον, αναμένεται ότι τα αλληλεπιδραστικά whiteboards θα 

πολλαπλασιαστούν, (ή θα επιζήσουν); Όλα εξαρτώνται από το εάν η ταχύτητα και η τιμή 
(των μεγάλων, υψηλής ποιότητας, και πλήρως λειτουργικότητας whtieboards) μειωθεί. Η 
αγορά της εκπαίδευσης δεν είναι μικρή, και θα αυξηθεί αν τα προγράμματα επανεκπαίδευσης 
συνεχιστούν και αυξηθούν. Ο αριθμός των διαθέσιμων τεχνολογιών, και ο ακόμα 
μεγαλύτερος αριθμός των εταιριών που ανταγωνίζονται στην αγορά, υπόσχονται ότι αυτή η 
(αναμενόμενη) πτώση στην τιμή δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή που ένα άλλο 
τελείως διαφορετικό προϊόν θα πραγματοποιεί τα ίδια πράγματα (αλληλεπιδραστικότητα) 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα και έχοντας χαμηλότερη τιμή. Η επιτυχία του σήμερα 
δεν εξασφαλίζει την επιβίωση αύριο  στον χώρο της τεχνολογίας!   

 
8.10 E-beams and other alternatives offering interactivity of a sort (e-

beams και άλλα εναλλακτικά που προσφέρουν κάποιας μορφής αλληλεπίδραση). 
Όταν ο αριθμός των παιδιών στην τάξη είναι μεγάλος η αλληλεπίδραση είναι 

περιορισμένη, απλά και μόνο λόγο του αριθμού. Σε αυτή τη περίπτωση η ιδέα της απόλυτης 
ελευθερίας στην αλληλεπίδραση μπορεί εγκαταλειφτεί, προς όφελος άλλων (πολύ 
οικονομικότερων) αλληλεπιδραστικών συστημάτων. Τέτοια αλληλεπιδραστικά συστήματα 
περιλαμβάνουν τους ισχυρούς data-projectors (προβολείς δεδομένων), σε συνδυασμό με 
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ασύρματα πληκτρολόγια και ποντίκια, ή μετατροπές κοινών whiteboards, ή χρήση των tablet 
PCs και ασύρματων graphics tablets. Αυτά τα συστήματα θα εξεταστούν τώρα.  

 

Υπάρχουν πολλά εναλλακτικά που αξίζει να μελετηθούν, και τα οποία θα αναλυθούν 
παρακάτω.  

 

8.10.1 Whiteboard conversion kits: e-streams and the like (μετατροπές των 
whiteboard: e-streams και παρόμοια) 

Υπάρχουν κάποιες μετατροπές που προσπαθούν να μετατρέψουν τα κοινά whiteboards σε 
ηλεκτρονικά copy-boards. Αυτά ονομάζονται γενικά e-beams (από το όνομα της αντίστοιχης 
εταιρίας) αλλά και άλλα προϊόντα (π.χ. mimio) παρέχουν παρόμοιες λειτουργίες. Σε αυτές η 
κεντρική μονάδα είναι ένας μηχανισμός transceiver (πομποδέκτης)  που εφαρμόζει επάνω στο 
κοινό whiteboard και επικοινωνεί με το υπολογιστή που υποστηρίζει την διαδικασία.  

Ο μηχανισμός ανιχνεύει την θέση και την κίνηση των μαρκαδόρων είτε μέσω σημάτων 
υπερήχων, είτε μέσω ραδιοφωνικών κυμάτων. Ένας ανεξάρτητος data-projector (προβολέας 
δεδομένων) εμφανίζει την εικόνα που δημιουργεί ο υπολογιστής στον πίνακα. Η 
αλληλεπίδραση επιτυγχάνεται σε αυτή την περίπτωση όχι μέσω του πίνακα αλλά μέσω του 
ασύρματου ποντικιού (π.χ. δεν μπορεί κάποιος να δείξει κατευθείαν στο μενού, αλλά με τη  
χρήση του ποντικιού μπορεί να κατευθύνει τον «δείκτη» στο σχετικό «κουμπί» που 
εμφανίζεται στην οθόνη και να επιλέξει). Αυτή η μείωση στην λειτουργικότητα, συν κάποιες 
τεκμηριωμένες αποτυχίες στην αξιόπιστη ανίχνευση των κινήσεων του μολυβιού, 
καταλήγουν σε χαμηλότερες τιμές, αλλά και σε κάποιο εκνευρισμό κατά τη χρήση (π.χ. τα 
γράμματα φτάνουν με προβλήματα).  

Αυτοί οι μηχανισμοί είναι πραγματικά ένα σύνολο από εξαρτήματα 
αυτοσυναρμολογούμενα από την χρήστη, καθ΄ ότι οι κατασκευαστές μπορούν να ελέγξουν 
μόνο ένα μέρος του τελικού συστήματος. Υποπτευόμαστε ότι η ικανότητα του χρήστη στην 
εύρεση-αναγνώριση των εξαρτημάτων και στην διασύνδεση των επιμέρους τμημάτων θα 
παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα λειτουργίας τους. 

 

8.10.2 Ασύρματα πληκτρολόγια και ποντίκια  
Αν η μόνη αλληλεπίδραση που κάποιος χρειάζεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι 

μόνο από την πλευρά του δασκάλου, (και όχι στην αποθήκευση δεδομένων από τον πίνακα) 
τότε ένας κοινός data-projector (προβολέας δεδομένων) και ένας υπολογιστής με ασύρματο 
πληκτρολόγιο και ποντίκι δουλεύουν πολύ καλά με ένα πολύ μικρό επιπλέον κόστος. Οι 
συσκευές που είναι διαθέσιμες σήμερα λειτουργούν είτε με υπέρυθρες είτε με ραδιοφωνικές 
συχνότητες (συχνά συσκευές Bluetooth), με τις δεύτερες να είναι γενικά πιο αξιόπιστα  

 Μια ειδική περίπτωση ποντικιού είναι το 3-dimensional “gyro” mouse (τρισδιάστατο 
“gyro” ποντίκι). Όπως φανερώνει το όνομα ένα μικρό γυροσκόπιο υπάρχει μέσα στο ποντίκι, 
και ο μηχανισμός υπολογίζει τη θέση του από τη βάση από την Coriolis force (την δύναμη 
και τη διάρκειά της) στον γυροσκοπικό άξονα. Στην πράξη λειτουργεί σαν ένα κοινό ποντίκι 
(και για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή να δείχνει), αλλά λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται mouse pad 
ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Απλώς το μετακινούμε στο χώρο και πατάμε το πλήκτρο του. Κάτι 
τέτοιο είναι πολύ χρήσιμο αν ο δάσκαλος στέκεται μπροστά από την προβαλλόμενη εικόνα. 
Οι προσπάθειες για τη δημιουργία αυτού του ποντικιού έχουν ξεκινήσει πριν από πολύ καιρό. 
Φαίνεται όμως ότι μόλις πρόσφατα κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο ποντίκι που να 
λειτουργεί αξιόπιστα και σε χαμηλή τιμή. Επιπλέον τα τελευταία τέτοια “gyro” μπορούν να 
δουλέψουν ασύρματα σε αρκετά μεγάλες αποστάσεις. Στο μέλλον, με δεδομένη την τάση της 
τεχνολογίας να περνάει από τις επιστημονικές και στρατιωτικές εφαρμογές στο εμπόριο, 
απόλυτως τρισδιάστατα ποντίκια νε τεχνολογία «στερεάς κατάστασης», θα κατασκευαστούν, 
τα οποία δεν θα έχουν κινούμενα τμήματα, (π.χ χωρίς γυροσκόπιο) βελτιώνοντας ακόμα 
περισσότερο την αξιοπιστία.  
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8.10.3 Wireless graphics pads (ασύρματα σημειωματάρια) 
Τα ασύρματα graphics pads είναι μικρά φορητά ταμπλό, στα οποία μπορούμε να 

εγγράψουμε ή ζωγραφίσουμε χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό μολύβι. Οι αρχιτέκτονες και οι 
καλλιτέχνες τα χρησιμοποιούν συχνά. Δυστυχώς η εικόνα που σχεδιάζεται δεν εμφανίζεται 
στο pad αλλά μόνο στην οθόνη. Έτσι ο χρήστης πρέπει να μάθει να συσχετίζει την κίνηση 
του χεριού του με τις εικόνες που εμφανίζονται σε μία άλλη επιφάνεια (την κατακόρυφη 
οθόνη προβολής)  

 

8.10.4 Tablet PCs 
Μια ενδιαφέρουσα εναλλαγή για αλληλεπίδραση είναι ένα tablet PC εξοπλισμένο με 

συσκευές WiFi ασύρματου δικτύου, που το συνδέεται με τον υπολογιστή ο οποίος καθοδηγεί 
τον data-projector (οθόνη προβολής). Αυτές οι μαζικής παραγωγής φτηνές συσκευές είναι 
μικροί φορητοί υπολογιστές χωρίς πληκτρολόγιο.  Η αλληλεπίδραση επιτυγχάνεται μέσω 
της εξωτερικής οθόνης (όπως στα tablets) με τη χρήση ενός «στυλό». Υπάρχει λογισμικό 
αναγνώρισης χαρακτήρων διαθέσιμο, το οποίο μετατρέπει τα σχήματα που σχεδιάστηκαν 
στην ευαίσθητη στο άγγιγμα επιφάνεια σε γράμματα. Παρεμπίπτοντος, (και σε αντίθεση με 
τα κοινά graphic pads που καλούνται και “tablets”) ο χρήστης μπορεί να δει τα σχήματα που 
σχεδιάζει στην οθόνη. Το tablet μπορεί να μοιραστεί στους μαθητές της τάξης (για να 
εκφράσουν τις ιδέες τους σε όλους). Αυτό είναι σημαντικά φτηνότερο από ένα 
αλληλεπιδραστικό whiteboard, αλλά δεν δρα (διδακτικά) με παρόμοιο τρόπο. Οι μαθητές και 
οι δάσκαλοι δεν  χρειάζεται να σηκωθούν για να εκφραστούν, ενώ πολύ δύσκολα μπορεί να 
θεωρηθεί ως συσκευή εισόδου. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει μέλλον στην εκπαιδευτική χρήση 
τους, αν οι τιμές τους πέσουν, ώστε να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι τις εκπαίδευσης (π.χ. 
κάθε μαθητής να έχει ένα μπροστά του). Πριν αυτό συμβεί, τα tablet PCs πρέπει να 
βελτιωθούν σημαντικά, και ιδιαίτερα στην αναγνώριση χαρακτήρων, κάτι το οποίο δεν είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό σήμερα. Φαίνεται ότι για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί σημαντικά 
παραπάνω υπολογιστική ισχύς και πολύ εξυπνότερο πρόγραμμα αναγνώρισης χαρακτήρων. 
Τα tablet PCs δεν διαθέτουν το εξειδικευμένο λογισμικό που βοηθάει τα αλληλεπιδραστικά 
whiteboards να δουλεύουν απρόσκοπτα. Παρ’ όλα αυτά τα tablet PCs και τα PDAs κινητά 
τηλέφωνα, πρέπει να θεωρηθούν ως το μεγάλο επόμενο βήμα για την εισαγωγή της 
τεχνολογίας της πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) στην τάξη σε μαζικό επίπεδο.  

 
8.11 Mobile computing, laptops notebooks etc. (φορητοί υπολογιστές, laptotps, 

notebooks κ.λ.π.)  
Οι φορητοί υπολογιστές (γενικά) αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη ευκαιρία για την 

εκπαίδευση, ειδικά καθώς τα σημερινά μηχανήματα προσφέρουν ενσωματωμένές 
δυνατότητες επικοινωνίας, ενώ οι τιμές φαίνεται να πέφτουν (επιτέλους). Μπορεί να γίνουν η 
τυπική μέθοδος διανομής των σχολικών βιβλίων στους μαθητές, αλλά και άλλου 
εκπαιδευτικού –διδακτικού υλικού. Η αλληλεπίδραση στην τάξη επιτυγχάνεται μέσω 
ασύρματου τοπικού δικτύου (LAN). Αρκετά διδακτικά θέματα πρέπει να διερευνηθούν, πριν 
ένα τέτοιο σχήμα εισαχθεί στα σχολεία, ακόμα και σε μικρή κλίμακα. Πιστεύουμε πως όταν η 
αναγνώριση προτύπων (π..χ. αναγνώριση φωνής και αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα) 
βελτιωθεί, η μαζική χρήση τους στην εκπαίδευση θα γίνει πραγματικότητα. Η ακρίβεια στην 
αναγνώριση προτύπων όμως χρειάζεται σημαντικότατη βελτίωση.  

 
8.12 Tablet PCs 
Στην παράγραφο 8.11 (ακριβώς παραπάνω) εξετάστηκε ο ρόλος των tablet PCs και 

μονάδων που επιτυγχάνουν αλληλεπίδραση προβάλλοντας απεικονίσεις. Επιπλέον, αν αυτοί 
οι υπολογιστές ξεπεράσουν τα προβλήματα που εμφανίζουν σήμερα, και αν (στο μέλλον) 
διατεθούν στους μαθητές (π.χ. ένα προσωπικό tablet PC σε κάθε μαθητή), θα αποτελούν ένα 
καινοτομικό και ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο. Όχι μόνο θα προσφέρουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, αλλά θα αποτελούν και ένα φυσικό τρόπο για να γράφουν οι μαθητές τις εργασίες 
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τους και στη συνέχεια να τις αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον δάσκαλο, ώστε 
η εργασία να διορθωθεί και να αποσταλεί πίσω κατά τη διάρκεια του επόμενου μαθήματος (ή 
ίσως και πριν από αυτό). (Η κοινή πρακτική σήμερα προϋποθέτει ότι η σημερινή εργασία θα 
επιστραφεί στους μαθητές μετά από 2 μαθήματα, και αυτό δημιουργεί διδακτικά 
προβλήματα). Η αναγνώριση του γραφικού χαρακτήρα το κάνει ιδανικό για χρήση σε 
μαθητές δημοτικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 7-10 ετών ως εργαλείο για να 
μάθουν να γράφουν. Όλα αυτά ίσως γίνουν πραγματικότητα όταν οι συσκευές βελτιώσουν 
την λειτουργία τους.  

 
8.13 Φορητά media players 
Ένας φορητός media player ή PMP είναι μια συσκευή που προσφέρει μια έγχρωμη 

οθόνη (LCD or OLED) και είναι ικανό να αποθηκεύσει και να αναπαράγει πανω από ένα 
τύπο αρχείων media. Περιέχουν ένα πολύ μικρό σε διαστάσεις δίσκο ή μια flash memory, 
ακριβώς όπως και τα μουσικά MP3 players. Είναι ευπροσάρμοστα αφού μπορούν να 
αναπαράγουν διάφορους τύπους βίντεο (π.χ. MPEG, DivX, και XviD), ή ήχου (π.χ. MP3, 
WAV, ή Ogg-Vorbis), ή ακόμα και να προβάλουν ψηφιακές εικόνες (π.χ. BMP, JPEG, GIF 
κ.λ.π.). 
 

Επί του παρόντος οι διαθέσιμοι media players έχουν περιορισμένη χρήση στην 
εκπαίδευση. Οι δυνατότητες τους για επικοινωνία είναι περιορισμένες, και το “form-factor” 
της οθόνης (π.χ. ύψος προς πλάτος) δεν είναι το ίδιο σε όλους. Συχνά είναι επίσης μεγάλα και 
βαριά, κοστίζουν πολύ και οι μπαταρίες τους κρατάνε πολύ πριν χρειαστούν επαναφόρτιση 
δικαιούμαστε να υποθέσουμε ότι αυτές οι συσκευές σήμερα αποτελούν μόνο μία «τάση» 
στην ανάπτυξη των φορητών συσκευών, η οποία περιλαμβάνει την μεταφορά κάτι 
μικρότερου και φτηνότερου, που όμως  να μπορεί να αποθηκεύσει και αναπαράγει media. 
Είναι ίσως δίκαιο να πούμε ότι αυτή η «τάση» θα ενσωματωθεί στα κινητά τηλέφωνα του 
μέλλοντος, ειδικά όταν οι διαθέσιμες ταχύτητες δικτύου αυξηθούν (π.χ. τα μελλοντικά και πιο 
ώριμα τηλέφωνα 3G ή ίσως αυτά της 4G). Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι 
μαθητές στην Ευρώπη σήμερα διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, έτσι μπορούμε να φανταστούμε 
τις εξελίξεις.  

 
8.14 Personal digital assistants PDAs, and Palm-top computers (ψηφιακοί 

προσωπικοί βοηθοί PDAs, και Palm-top υπολογιστές)  
Ίσως ο κυριότερος αποτρεπτικός παράγοντας για την εκπαιδευτική χρήση των PDAs είναι 

ο “form-factor” της οθόνης (ύψος προς πλάτος), ο οποίος δεν είναι ο ίδιος για όλα. 
Διαφορετικά, κάποιες από αυτές τις συσκευές προσφέρουν ήδη ικανοποιητικές δυνατότητες 
επικοινωνίας (ασύρματο τοπικό δίκτυο -LAN, και ασύρματο internet). Πιστεύουμε ότι τα 
κινητά τηλέφωνα του μέλλοντος θα παίξουν το ρόλο των PDAs του σήμερα, κάτι που ήδη 
κάποια από αυτά κάνουν.  

 
8.15 Τεχνολογία κινητών τηλεφώνων 
Μπορούμε να διακινδυνεύσουμε μια πρόβλεψη, ότι τα κινητά τηλέφωνα του αύριο, 

(τουλάχιστον κάποια από αυτά),  θα δουλεύουν όπως τα PMPs, PDAs και οι στοιχειώδεις 
βίντεο κάμερες. Μια πιο ενθουσιώδης πρόβλεψη, θα έλεγε ότι θα λειτουργούν και σαν tablet 
PCs ή ακόμα και σαν μικρά notebooks. Η σκηνή έχει ήδη στηθεί για μια τέτοια ενσωμάτωση, 
και η πρόοδος έχει ήδη ξεκινήσει: κινητές συσκευές τρίτης γενιάς, έχουν την δυνατότητα 
καταγραφής (και μετάδοσης) βίντεο, επιπρόσθετα της φωτογραφίας. Ήδη υπάρχουν «έξυπνα 
τηλέφωνα» που προσφέρουν αναπαραγωγή μουσικής και κάποιες λειτουργίες των PDAs. 
Άλλες συσκευές (π.χ. η οικογένεια του Ericsson 900 και ο ξεπερασμένος πρόγονός του όπως 
το 380) έχουν εδώ και 6 χρόνια οθόνη ευαίσθητη στην αφή και εικονικά πληκτρολόγια στην 
οθόνη τους. Επιχειρήθηκε και αναγνώριση γραψίματος (με μικρό αντίκτυπο στον πραγματικό 
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κόσμο). Όλα αυτά είναι λειτουργίες, που θυμίζουν τα μικρά tablet PCs. Η οικογένεια των 
“communicators” της Nokia έχει, εδώ και 6 χρόνια,  πραγματικό QWERTY πληκτρολόγιο, 
(σε μέγεθος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γυμνά δάχτυλα) σε αυτό το flip-open 
επαγγελματικό τηλέφωνο. Το streaming (ροή) είναι πιθανό σε αυτές τις συσκευές, 
(χρησιμοποιώντας HSCSD, μια λειτουργία 2ης γενιάς) από το τέλος του 2002, ενώ 
δυνατότητες του τύπου “office” είναι εφικτές. Πλέον, εκτός από την μεγάλη χωρητικότητα 
αποθήκευσης, την κοινή θύρα IrDA και την επικοινωνία με καλώδια, έχουν επιπλέον WiFi 
and Bluetooth. Αυτά είναι λειτουργίες mini-notebook, ενώ τα κείμενα που δημιουργούνται σε 
αυτά, είναι συμβατά με αυτά των κοινών υπολογιστών.  

 
Η αγορά κινητών τηλεφώνων είναι εξαιρετικά δυναμική, με περισσότερους χρήστες από 

ότι οι χρήστες υπολογιστών, και αυτοί οι άνθρωποι (τουλάχιστον στην Ευρώπη) 
αναβαθμίζουν τις συσκευές τους κατά μέσω όρο κάθε δύο χρόνια. Υπό αυτές τις συνθήκες, η 
πρόοδος είναι αναμενόμενη, και ταχύτατη και το πιθανότερο θα παραμείνει έτσι για κάποιο 
διάστημα. Οι βελτιώσεις στο υλικό και το λογισμικό φέρνουν τις αλλαγές, καθώς και 
σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία κινητής διασύνδεσης (αναλύθηκαν στις  5-6 πρώτες 
παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου). Παρά την απογοητευτικό ξεκίνημά της, η  απευθείας 
δορυφορική επικοινωνία αποτελεί ακόμα μία έγκυρη (επιπλέον) δυνατότητα για τις συσκευές 
4G που θα λειτουργούν σε απομακρυσμένες περιοχές.  

 

Στα αρνητικά, δεν είναι όλες οι εφαρμογές συμβατές με όλες τις συσκευές, (και επιπλέον η 
αγορά είναι μοιρασμένη ανάμεσα σε δύο ή τρία κύρια λειτουργικά συστήματα) καθιστώντας 
δύσκολη την καθιέρωση προτύπων στις εφαρμογές, ακόμα το μέγεθος της οθόνης διαφέρει, 
και τα “form factors” αλλάζουν, έτσι είναι δύσκολο να δημιουργηθούν πρότυπα για τα βίντεο. 
Με το χρόνο θα βρεθεί λύση για όλα αυτά. Στο μεταξύ, είναι η στιγμή για την υλοποίηση 
σοβαρής εκπαιδευτικής έρευνας με χρήση τέτοιων συσκευών, όπως αυτές είναι σήμερα, 
χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό περιεχόμενο; Διαφορετικά η εκπαιδευτική κοινότητα θα 
βρεθεί απροετοίμαστη και δεν θα μπορεί να ενσωματώσει τέτοιες συσκευές όταν έρθει η 
στιγμή.  

 

Κοιτώντας στο μεσοπρόθεσμο μέλλον των κινητών τηλεφώνων/PDAs/PMPs, όπως είναι 
πιθανόν να αναπτυχθούν, οι οθόνες θα γίνουν ευπροσάρμοστες επιτρέποντας στις συσκευές 
να (ξε)τυλίγονται σε στύλ περγαμηνής. Αυτό θα λύσει το πρόβλημα μεγέθους της συσκευής 
και θα σηματοδοτήσει την αρχή των «πολυ-τάλαντων» συσκευών που θα συγχωνευτούν με 
τους φορητούς υπολογιστές.  

 

Κοιτώντας στο απώτερο μέλλον, έγχρωμες εικόνες μπορούν (δυνητικά) να προβάλλονται 
στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού του χρήστη, είτε από την ίδια την συσκευή, είτε 
από κάποιο ασύρματο αξεσουάρ τύπου γυαλιών (όπως η μόδα με τα γυαλιά ήλιου) τα οποία 
θα ενσωματώνουν σύλληψη και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας συνδυάζοντας την δράση 
βιντεο-κάμερας (για μετάδοση) και οθόνης προβολής. Τα  «ασύρματα ακουστικά-
μικρόφωνα» του τύπου που είναι ευρέως διαθέσιμα σήμερα ως αξεσουάρ κινητών 
τηλεφώνων αναπαράγουν (και μεταδίδουν) μόνο τον ήχο, ενώ αποτελούν ουσιαστικά τους 
προγόνους αυτών των συσκευών που θα χειρίζονται ήχο και εικόνα μεταδίδοντας ότι βλέπει ο 
χρήστης και αναπαράγοντας στο μάτι του ότι πληροφορία του στέλνεται ασύρματα. Αυτή η 
προοπτική όχι μόνο θα λύσει το πρόβλημα του μεγέθους της οθόνης (σε μια φορητή 
συσκευή), αλλά έχει επίσης την δυνατότητα εξέλιξης ώστε να προσφέρει τρισδιάστατη 
εικόνα  (π.χ. προβάλλοντας ελαφρώς διαφορετική εικόνα σε κάθε μάτι).  

 
Αυτά τα προβλεπόμενα τεχνολογικά πλεονεκτήματα, τουλάχιστον κατά ένα μέρος, θα 

υλοποιηθούν στο μέλλον. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα γίνουν τόσο κοινά όσο τα 
τηλέφωνα με φωτογραφική του σήμερα. Υποθέτουμε, με επιφύλαξη, ότι θα γίνει έτσι, γιατί 
απευθύνονται στις πραγματικές ανάγκες μεγάλου μέρους των ανθρώπων: επικοινωνία και 
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διασκέδαση (π.χ. κινητή τηλεόραση) κατά βούληση.  Η διακίνηση της πληροφορίας, η 
προσωπική οργάνωση, και η αύξηση της παραγωγικότητας, θα έρθουν δωρεάν με το πακέτο 
επιδοτούμενα (οικονομικά) από τις όποιες δυνάμεις.  

 

Η εκπαίδευση πρέπει να προετοιμαστεί για αυτό το συντομότερο δυνατό, γιατί οι  
προσφερόμενες δυνατότητες είναι πάρα πολλές. Virtual reality classrooms (τάξεις εικονικής 
πραγματικότητας) που θα χρησιμοποιούν streamed images (ρέοντες εικόνες) ακόμα και εν 
κινήσει, αντιπροσωπεύουν μια πιθανή έκβαση. Επαγγελματική εξάσκηση, σε μία βάση need-
to-know (ανάγκη για μάθηση) μπορεί επίσης να επιτευχθεί στο χώρο και χρόνο που ο 
μαθητής το επιθυμεί. Καθώς θεωρείται δεδομένο ότι θα μπορεί να θέσει άμεσα σε εφαρμογή 
την νεοαποκτηθείσα γνώση, η εκπαίδευση/εξάσκηση θα έχει ένα αποτέλεσμα που θα διαρκεί 
περισσότερο. Η πιθανή αύξηση στην παραγωγικότητα δεν θα είναι τίποτα λιγότερο από 
εκπληκτική. Ακόμα, εξειδικευμένες τάξεις με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο θα μπορούν να 
πραγματοποιηθούν, αφού οι μαθητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν από οπουδήποτε στον 
κόσμο (έτσι αυξάνεται η πιθανή αγορά), θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν χρόνο 
πνευματικά αδρανή (π.χ. ταξίδι, αθλητισμός, επαναλαμβανόμενες καθημερινές εργασίες 
κ.λ.π.), αυξάνοντας παραπάνω τους αριθμούς. Η παράδοση του εκπαιδευτικού υλικού  μπορεί 
να γίνει σύγχρονα ή ασύγχρονα, προπόνηση σε πραγματικό χρόνο, και απάντηση σε 
ερωτήσεις σε πολύ μικρό χρόνο. Αυτό θα είναι μια κατάσταση “education on-demand” 
(εκπαίδευσης κατ’ απαίτηση).  

 

Εκπαιδευτικά, το κλειδί για όλα αυτά είναι η streaming technology (τεχνολογία ροής) 
όπως αυτή υπάρχει σήμερα. Αν η εκπαίδευση θέλει να δρέψει αυτά τα πλεονεκτήματα, είναι 
η στιγμή για περισσότερη (πιο προσεκτική και συστηματική) εκπαιδευτική - διδακτική 
έρευνα, αφού αυτή είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Χρειάζεται επίσης χρόνο από την πλευρά 
τον ερευνητών και των εκπαιδευτών για να  αναλογιστούν, αφομοιώσουν και συζητήσουν τα 
αποτελέσματα αυτών των εκπαιδευτικών δοκιμών.  

 
8.16 Ασύρματο streaming σε τοπική (π.χ. μικρής εμβέλειας) κλίμακα μέσα 
στην τάξη ή μέσα στο σχολείο 

Το ασύρματο streaming μέσα στο σχολείο θα είναι εφικτό σε λίγο καιρό, αφού η 
ασύρματη τεχνολογία κινείται ταχύτατα προς το πραγματικό broadband range (μεγάλο εύρος 
δεδομένων). Αν στο σχολείο (ή στην τάξη) ο ασύρματος server (διακομιστής εξυπηρετητής) 
επικοινωνιών) έχει μεγάλο bandwidth (εύρος δεδομένων), μια τάξη με πολλά (με ασύρματο 
εξοπλισμό) tablet PCs ή notebook PCs κατανεμημένα τριγύρω, μπορεί να επιτύχει ασύρματο 
streaming αλλά και αλληλεπίδραση. Θεωρείται βέβαιο ότι η δημιουργία κατάλληλου 
λογισμικού θα ακολουθήσει. Και τα δύο θα συμβούν αρκετά σύντομα.  

 
8.17 Streamed vector-based animations 
Τα streamed vector-based animations (π.χ. Flash, Expression, η αναμενόμενη είσοδος της 

MS στον χώρο κ.λ.π.) μπορούν να μεταδοθούν σχεδόν στιγμιαία, ακόμα και μέσα από τις 
παλιομοδίτικες narrow-band (μικρού εύρους) δίκτυα. Ονομάζονται vector-based γιατί μόνο οι 
συντεταγμένες του ανύσματος (vector) μεταδίδονται καταλήγοντας σε πολύ μικρότερο 
φορτίο στο δίκτυο.  

 Όταν τα vector animation (κινούμενες εικόνες ανύσματος) προβάλλονται στην οθόνη ο 
υπολογιστής χρησιμοποιεί οδηγίες για να δημιουργήσει το κάθε frame. Τυπικές τέτοιες 
οδηγίες είναι σημεία θέσης, χρώματος, ταχύτητας των frames, και εντολές του σεναρίου. Τα 
Vector animation αρχεία είναι πολύ μικρότερα από αυτά του pixel-based animation. 
Φωτορεαλιστική κίνηση δεν είναι δυνατή στα vector-based graphics και όλες αυτές οι 
κινούμενες εικόνες είναι γραφικά τύπου "cartoon" (κινουμένων σχεδίων). Η υπολογιστική 
ισχύς θεωρείτο πρόβλημα, που επηρέαζε την ταχύτητα της κίνησης, αλλά όλοι οι σύγχρονοι 
υπολογιστές έχουν πολύ παραπάνω ισχύ από όση χρειάζεται για την εργασία αυτή.  
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Τα vector-based still graphics έχουν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στον επιστημονικό και 
τεχνικό χώρο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Τα βίντεο animations (ως μέσο) εμφανίστηκαν 
σχετικά πρόσφατα. Η εκπαίδευση δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες αυτής της 
τεχνολογίας. Μπορούμε να πούμε ότι καθυστέρησε πάρα πολύ στην χρήση αυτών των 
γραφικών, αφού αυτά απαιτούν την συνεργασία ατόμων με πραγματικό ταλέντο στα γραφικά 
και την καλλιτεχνία.  

 

Το animation (κινούμενες εικόνες) είναι για τον κινηματογράφο (ή το βίντεο) ότι και τα 
σκίτσα για την φωτογραφία. Περιέχει μικρότερο αριθμό δεδομένων, αποφεύγοντας τις 
επουσιώδεις λεπτομέρειες (π.χ. λεπτομέρειες στην ύφή των αντικειμένων που 
απεικονίζονται). Ο θεατής έχει λιγότερα δεδομένα να επεξεργαστεί, και άρα συγκεντρώνεται 
και τελικά απορροφά την πραγματική πληροφορία που περιέχει η εικόνα.  

 

Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό εκπαιδευτικό (αν και λιγότερο ρεαλιστικό) εργαλείο, αφού η 
προσοχή του μαθητή κατευθύνεται ακριβώς εκεί που η διδασκαλία απαιτεί, αφαιρόντας την 
παραπανίσια πληροφορία. Αυτό επίσης σημαίνει ότι χρειάζεται λιγότερο bandwidth (εύρος) 
για να μεταδοθεί. Σε πολλά εκπαιδευτικά βιβλία χρησιμοποιούνται σκίτσα και φωτογραφίες 
δίπλα δίπλα. Το αντίστοιχο στα streaming θα ήταν να παρουσιαστούν τα δεδομένα τόσο με 
vector-based animation όσο και με video-clip, δίπλα δίπλα στην οθόνη, κάτι που κατ΄ αρχήν 
είναι εφικτό. 

 

Είναι δυνατό να κατασκευαστούν 3D σκηνές, που να έχουν dynamic, time dependant 
behaviour, (δυναμική χρονο-εξαρτόμενη συμπεριφορά) χρησιμοποιώντας 3D κινούμενα 
αντικείμενα. Παρόλο που ένας εντυπωσιακός αριθμός από τέτοια animation (κινούμενες 
εικόνες) είναι ήδη διαθέσιμα, αυτός ο τύπος δυναμικών 3D animation (κινούμενων εικόνων) 
είναι ακόμα στα σπάργανα. Η χρήση των ποιοτικών εξομοιώσεων και προσομοιώσεων, θα 
είναι πραγματικά εντυπωσιακά, και αυτό θα καταλήξει σε σημαντικά οφέλη για την 
εκπαίδευση.   

 

Μειονεκτήματα, των vector-based animations είναι το ότι θεωρούνται επικίνδυνα γιατί 
μπορεί να μεταφέρουν και ιό στο (εκτελέσιμο) αρχείο τους. Για αυτό το λόγο, πολλοί 
έμπειροι χρήστες του internet (διαδικτύου)  απαγορεύουν την εκτέλεση τέτοιων αρχείων 
(ειδικότερα όταν είναι streamed) στον υπολογιστή τους, τοποθετώντας κατάλληλο λογισμικό 
προστασίας. Αυτό αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να λυθεί πειστικά, πριν 
αυτά τα animations (κινούμενες εικόνες) χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση σε ευρεία 
κλίμακα.  

 
8.18 Streamed three-dimensional video images (holographic video images): 

3D-TV (ρέοντες τρισδιάστατες εικόνες βίντεο, ολογραφικές εικόνες 
βίντεο 3D-TV)  

Video holography (η ολογραφία στο βίντεο), και ο προκάτοχός του η ολογραφία στον 
κινηματογράφο, ήταν πάντα το «κρυφό χαρτί» για πολύ και σοβαρή (και πολύ εντυπωσιακή) 
επιστημονική έρευνα εδώ και πολλές δεκαετίες. Έχοντας περάσει χωρίς να κεντρίσει την 
προσοχή των ανθρώπων, εκτός των εξαιρετικά εξειδικευμένων ατόμων στην επιστημονική 
και τεχνολογική έρευνα, κατέληξε (επιπρόσθετα  στις πιθανές επιστημονικές τεχνολογικές 
και ιατρικές εφαρμογές) να αντιπροσωπεύει το τελευταία τάση στην ιδιωτική (και ίσως 
κοινή) διασκέδαση, που ονομάζεται holographic 3D-stereoscopic TV. Η στιγμή που τέτοια 
συστήματα θα γίνουν διαθέσιμα στο εμπόριο, εξαρτάται απο διάφορους παράγοντες, όπως 
αποσβέσεις επενδύσεων εργοστασίων, επιστροφή κεφαλαίων (ιδιαίτερα από την βιομηχανία 
της δημόσιας τηλεόρασης), και απαρχαίωση: παράγοντες που δεν έχουν σχέση με την 
εκπαίδευση.  
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Αν και όταν θα διατεθούν τέτοια three dimensional holographic video (τρισδιάστατα 
ολογραφικά βίντεο) ειδικά σε μορφή streamed TV θα αποτελέσουν μια μεγάλη ευκαιρία για 
την εκπαίδευση. Για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό τέτοιας e-learning πιθανότητας, χρειάζεται 
πάλι ο προσεκτικός σχεδιασμός και έρευνα στα streaming τώρα. Σε κάθε περίπτωση, για τους 
λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, η χρονική στιγμή που αυτή η τεχνολογία θα αρχίσει να 
χρησιμοποιείται, δεν αναμένεται σύντομα.  

 
8.19 Virtual reality (VR) (εικονική πραγματικότητα) 
Η Virtual reality (εικονική πραγματικότητα) αντιπροσωπεύει μία από τις κορυφές της IT 

technology (τεχνολογίας πληροφορικής) σήμερα, και χρησιμοποιείται στη διασκέδαση, στην 
εξάσκηση και την εκπαίδευση. Πραγματικά, «απόλυτη εμβίθυνση»  στις τεχνικές της 
εικονικής πραγματικότητας π.χ. ο χρήστης χάνει την επαφή με την εξωτερική 
πραγματικότητα), έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στην εξάσκηση που απαιτούν  
κάποια σύνθετα και πολύ εξειδικευμένα επαγγέλματα τα οποία απαιτούν και εξάσκηση - 
εκπαίδευση σε καταστάσεις που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες (π.χ. η εκπαίδευση των πιλότων, 
πιστοποιητικά δακτυλογράφησης κ.λ.π.). Σε αυτά τα προγράμματα εξάσκησης, οι τεχνικές 
της εικονικής πραγματικότητας βρίσκονται σε μεγάλη εκτίμηση και θεωρούνται 
καθοριστικές. Στην διασκέδαση, αρκετά ρεαλιστικό ηχητικό περιβάλλον και εξειδικευμένα 
συστήματα αλληλεπίδρασης (π.χ. χειριστήρια που παρέχουν ανάδραση, κατευθυντήριοι 
τροχοί και παρόμοια) χρησιμοποιούνται με εμπορική επιτυχία. Κάποια καινοτομικά 
συστήματα εικονικής πραγματικότητας χρησιμοποιούν ειδικές τρισδιάστατες 
αλληλεπιδραστικές συσκευές (για να αποδώσουν την εικονική αίσθηση της αφής) 112, 113 και 
ιδιαίτερα σύνθετα ηχητικά εφέ επιπλέον της τρισδιάστατης εικόνας, με εντυπωσιακή επιτυχία 
στην εκπαίδευση. Τα επαγγελματικά εικονικά περιβάλλοντα, ελέγχουν ακόμα και την 
επιτάχυνση στο σώμα του εκπαιδευόμενου, με τεχνητή κίνηση, (επιτάχυνση και στροφή) του 
περιβάλλοντος εργασίας.  

 

Η Streaming Virtual Reality (ρέουσα εικονική πραγματικότητα) απ’ όσο ξέρουμε δεν έχει 
ακόμα υλοποιηθεί (αν αγνοηθούν οι σύνθετες συστοιχίες από υπερ-υπολογιστές που οδηγούν 
στατικές εγκαταστάσεις εικονικής πραγματικότητας). Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το 
διαθέσιμο bandwidth (εύρος) το οποίο είναι  δυσεύρετο ακόμα και για εφαρμογές χωρίς 
εικονική πραγματικότητα. Ο χώρος της εικονικής πραγματικότητας είναι καινούριος, έτσι η 
αγορά περιφερειακών είναι μικρή και οι τιμές υψηλές. Συμβαίνει δηλαδή το αντίθετο από ότι 
συμβαίνει σε μια κατασταλαγμένη αγορά. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι όταν η αγορά των 
περιφερειακών σταθεροποιηθεί, το διαθέσιμο bandwidth (εύρος) θα είναι αρκετό. Η 
εκπαίδευση χρειάζεται την εικονική πραγματικότητα και το αντίθετο και θα έχουν ένα 
λαμπρό μέλλον μαζί.  

 

Μια ειδική περίπτωση Virtual Reality classrooms τάξεων εικονικής πραγματικότητας έχει 
ήδη αναφερθεί παραπάνω στο κεφάλαιο «τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας». Αυτά είναι επι 
μέρους εφαρμογές, και τίποτα περισσότερο. Στην πραγματικότητα αυτά εξυπηρετούν τον 
χρήστη που κινείται. Του επιτρέπουν να υλοποιεί απλές καθημερινές δραστηριότητες, ενώ 
ταυτόχρονα μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα σε μια εικονική τάξη. Νέες edutainment 
(ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές) εφαρμογές μπορούν να αναπτυχθούν, που, εφ΄ όσον 

                                                 
112 Christodoulou S. P., Garyfallidou D. M., Ioannidis G. S., Stathi E. A. Use of specially designed Haptic 
Devices in a Virtual Reality environment for Educational Purposes: Requirements, Specifications, and hands-on 
experience derived from an IST project, 2nd International Conference  Hands-on Science: Science in a 
changing Education   University of Crete publications (2005) ISBN 960-88712-1-2 pp76-82 
113 S. P. Christodoulou1, D. M. Garyfallidou2, M. N. Gavala2, G. S. Ioannidis2, T. S. Papatheodorou1, and E. A. 
Stathi1 Haptic devices in Virtual Reality used for Education: Designing and educational testing of an innovative 
system”, International Conference  ICL2005 Ambient and Mobile Learning, Κassel University Press (2005) 
ISBN 3-89958-136-9 
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ζητηθούν,  να εξηγούν τον αρχιτεκτονικό ρυθμό και τις ιστορικές λεπτομέρειες ενός κτιρίου 
(ή πίνακα ζωγραφικής), το οποίο κοιτάζει ο χρήστης. Ο χρήστης μπορεί  ακόμα να ζητήσει 
πληροφορίες για εστιατόρια, δημόσια συγκοινωνία, φαρμακεία και άλλες υπηρεσίες, που 
βρίσκονται κοντά του, και αυτές να αποσταλούν στο κινητό του. Πρόσωπα που βλέπει και 
αποθανατίζει, αναγνωρίζονται (ανατρέχοντας σε μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων) και 
τα ονόματα και οι προσωπικές λεπτομέρειες θα αποσταλούν και θα εμφανιστούν στην οθόνη 
του. Το απόλυτο PDA που περιγράφεται, δείχνει ακομα το δρόμο σε άγνωστα μέρη και 
πόλεις και αυτό δεν αποτελεί επιστημονική φαντασία, αλλά ένα ερευνητικό πρόγραμμα του 
σήμερα. Η εκπαίδευση μπορεί να υπολογίζει σε αυτό, όταν φυσικά γίνει διαθέσιμο στο 
μέλλον.  

 
8.20 Blogs, Vlogs, media blogs and all that, using RSS 
Ένα  weblog (ή blog, ή web log) είναι μία web-based (βασισμένη στο διαδίκτυο) έκδοση 

που περιέχει άρθρα που ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παρόλο που τα πρώτα 
weblogs έπρεπε να ενημερωθούν χειροκίνητα, εργαλεία για την αυτόματη συντήρηση τέτοιων 
sites είναι τώρα διαθέσιμα και πλέον η χρήση κάποιου τύπου browser-based λογισμικού είναι 
τυπικό χαρακτηριστικό του "blogging". Πολλά weblogs επιτρέπουν στους επισκέπτες να 
γράψουν σχόλια τα οποία βλέπουν οι υπόλοιποι χρήστες και αυτό οδηγεί στη δημιουργία μιας 
κοινότητας αναγνωστών γύρω από το blog, και την εκπαιδευτική αξία τέτοιων κατασκευών.  

 

Υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές εφαρμογές των blogs. Δείτε για παράδειγμα η συμμετοχή 
του Swedish TelePedagogic Knowledge Centre στο κεφάλαιο 6.7. Οι μαθητές μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα blogs σαν καταγραφές του τι έμαθαν, ενώ οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να 
τα χρησιμοποιήσουν ως καταγραφή του τι δίδαξαν. Για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να βάλει σε blog μια σειρά μαθημάτων, και να καταγράφει μέρα με την ημέρα την 
διδασκαλία του, μαζί με συνδέσεις σε πηγές στο δίαδίκτυο (προσεκτικά προ-επιλεγμένες, 
ώστε να αποφύγει αυτές με ύποπτο ή μη επιστημονικό περιεχόμενο), και στη συνέχεια να 
ορίσει την εργασία που θα πρέπει να εκτελέσουν οι μαθητές. Αυτό έχει πρακτικά 
πλεονεκτήματα: (1) ένας μαθητής μπορεί εύκολα να αναπληρώσει το μάθημα που έχασε, (2) 
ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το blog για να σχεδιάσει τη σειρά μαθημάτων και (3) 
το blog είναι μια ακριβής περίληψη της σειράς μαθημάτων, για μελλοντικές αναφορές. Οι 
μαθητές μπορούν ακόμα να παρουσιάσουν σε ένα blog μια εκπαιδευτική εκδρομή, 
καταγράφοντας ώρα την ώρα όλα τα μέρη που επισκέφτηκαν, και το τι έμαθαν, προσθέτοντας 
και φωτογραφίες και βίντεο. Καθώς πολλοί μαθητές μπορούν να συνεισφέρουν στο blog, 
αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πνεύματος ανάμεσά τους στην απλούστερή του 
μορφή, (δες κεφάλαιο 3.6 έως 3.8 διδακτικές θεωρίες) ενώ το ίδιο το blog γίνεται ένα 
εκπαιδευτικό έργο. Τα blogs δουλεύουν υπέροχα στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι οι 
συνεργατικές ιδιότητες των blogs το σημείο όπου βρίσκεται το παιδαγωγικό πλεονέκτημα. 
Δημιουργείται ένα ομαδικό πνεύμα μάθησης, ενώ αναπτύσσει  την άποψη ότι η μάθηση είναι 
μια περιπέτεια, ότι δεν είναι στατική, αλλά χρειάζεται συνεχή ανανέωση.  

 

Ένα vlog, ή videoblog, είναι ένα είδος weblog που χρησιμοποιεί το βίντεο στην 
πρωταρχική μορφή παρουσίασης. Τα ταχυδρομεία Vlog συνοδεύονται συνήθως από κείμενο, 
εικόνες και metadata τα οποία προσφέρουν περιεχόμενο ή γενική επισκόπηση του βίντεο. Με 
αυτή την έννοια, ένα vlog μπορεί να θεωρηθεί ως ένα integrated streaming medium 
(ενοποιημένο μέσο ροής) που προσεγγίζεται ελεύθερα στο web (διαδίκτυο). Οι τελευταίες 
επικεφαλίδες, μαζί με υπερ-συνδέσεις και περιλήψεις, προσφέρονται στα weblogs 
κωδικοποιημένες στο πρωτόκολλο RSS (ή στο νεώτερο format και πρωτόκολλο Atom XML) 
για να αναγνωσθούν από ένα “feed reader” (τροφοδότη ανάγνωσης) . Ένας feed reader ή 
ένας aggregator είναι λογισμικό που ελέγχει τις RSS-enabled (ενεργοποιημένες με 
δυνατότητα RSS) ιστοσελίδες για λογαριασμό του χρήστη, και εμφανίζει κάθε ανανεωμένο 
άρθρο, που βρίσκει. Εναλλακτικά μπορεί να ανιχνεύει ανανεώσεις σε ένα συγκεκριμένο site 
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που ο χρήστης επισκέπτεται συχνά. Τα διαθέσιμα RSS feeds στα web sites (ιστοσελίδες 
διαδικτύου) αυξάνονται, και ενσωματώνονται ακόμα και σε μικρά sites. Ένα blog feed μπορεί 
να είναι γραμμένο σε HTML ή JavaScript, αλλά συνήθως είναι ένα XML-based αρχείο, στο 
οποίο το λογισμικό του blog τοποθετεί το εκτελέσιμο μέρος του blog, έτσι ώστε αυτό να είναι 
"syndicated" (κοινόχρηστο) για περαιτέρω διάθεσή του στο web (διαδίκτυο). Ο όρος Web 
syndication αναφέρεται στη δυνατότητα διάθεσης των web feeds  από ένα site σε άλλο έτσι 
ώστε και άλλοι χρήστες να μπορούν να εμφανίσουν την ενημερωμένη λίστα περιεχομένων 
(π.χ. τα τελευταία forum postings- ταχυδρομεία δημόσιων συζητήσεων κ.λ.π.). Το RSS δεν 
είναι ένα. Υπάρχει ολόκληρη οικογένεια από of XML file formats for web syndication (τύποι 
αρχείων XML για κοινή χρήση στο δίκτυο). Το ακρωνύμιο βγαίνει από τις αγγλικές λέξεις 
Rich Site Summary, RDF Site Summary, and Really Simple Syndication και κάθε ακρωνύμιο 
αναφέρεται σε μια νεότερη έκδοση! Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εκπαιδευτική χρήση των blogs 
είναι πολλαπλή, και για αυτό πρέπει να ενθαρρυνθεί  η χρήστη τους στα σχολεία. Έχοντας 
ένα (κατά τα φαινόμενα) προφανές μέλλον τα bloging και vloging είναι διασκεδαστικά και 
αποτελούν μια παροδική μόδα.  

 
8.21  Real time translation and real time subtitling (μετάφραση πραγματικού 

χρόνου, και υποτιτλισμός πραγματικού χρόνου) 
Αυτά είναι σύνθετα τεχνικά προβλήματα. Η μετάφραση πραγματικού χρόνου, προϋποθέτει 

όχι μόνο αναγνώριση προτύπων, αλλά και τεχνητή νοημοσύνη για να επιτευχθεί γρήγορη και 
ακριβής μετάφραση. Ο υποτιτλισμός πραγματικού χρόνου, προϋποθέτει, αναγνώριση 
προτύπων (π.χ ομιλίας) και ο σκοπός του είναι να βοηθήσει άτομα με ιδιαιτερότητες (π.χ. 
βαρήκοα ή κωφά). Αυτά δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν, χωρίς λάθη. Είναι αμφίβολο αν τα 
προβλήματα λύνονται καλύτερα χρησιμοποιώντας την υπολογιστική ισχύ του υπολογιστή του 
χρήστη ή του server (εξυπηρετητή – διακομιστή). Η τελική λύση μπορεί να προκύψει από 
συνδυασμό τεχνικών, αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτείται παραπάνω υπολογιστική ισχύς (και 
πιο έξυπνοι αλγόριθμοι), για σοβαρή πρόοδο στο χώρο. Στο μεταξύ, όλα θα γίνονται 
χειροκίνητα, ή όλοι θα γυρίσουν εξ ορισμού στα αγγλικά.  

 
8.22 Extending the software categories that utilise streaming media 

educationally (επεκτείνοντας τις κατηγορίες λογισμικού που υλοποιούν εκπαιδευτικά 
streaming media) 

Αυτή η πλευρά των streaming media (μέσων ροής) αναλύθηκε στο κεφάλαιο 4.3. Στο 
μέλλον είτε ολόκληρο είτε μέρος ενός προγράμματος θα λαμβάνεται ως streaming medium. 
Στο πρώτο μοντέλο (α) όλο το πρόγραμμα θα βρίσκεται σε κάποιον streaming server, και θα 
αποστέλλεται στον υπολογιστή του χρήστη σε εκπαιδευτικά πακέτα, κάθε ένα από τα οποία 
θα έχει ένα διαφορετικό ρόλο: όλη η λειτουργία της συσκευής αλλάζει έτσι. Εναλλακτικά (β) 
ο βασικός πυρήνας του προγράμματος μπορεί να βρίσκεται στο δίσκο του χρήστη, και το 
λογισμικό θα καλεί από κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση στο δίκτυο, όπου θα βρίσκονται 
ενδιαφέροντα μέσα. Σε αυτό το δεύτερο μοντέλο λογισμικού, το streamed medium (μέσο 
ροής) μπορεί να είναι ένα βίντεο, αλλά και μια εγκυκλοπαίδεια (ή λεξικό), ή μια 
εκπαιδευτική προσομοίωση κ.λ.π. Παρόλο που τα πρακτικά θέματα των παραπάνω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 4, πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι 
αυτά τα δύο μοντέλα λογισμικού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην διδασκαλία με χρήση 
εικονικής πραγματικότητας, τόσο στο  σταθερό μοντέλο, όσο και στο μοντέλο των κινητών 
τηλεφώνων, όπως αυτά αναλύθηκαν παραπάνω σε αυτό το κεφάλαιο.  
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9 Συμπεράσματα 
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Εργαστήριο Θετικών Επιστημών, Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστημίου Πατρών 
 

 
 
Η εποχή μας είναι η εποχή της εικόνας. Οι κινούμενες εικόνες εμφανίζονται καθημερινά 
συνεχώς μπροστά μας. Οι σημερινοί μαθητές δεν μπορούν να φανταστούν τη ζωή χωρίς 
τηλεόραση, αλληλεπιδραστικά παιχνίδια (interactive videogames), streamed videos στους 
υπολογιστές τους, ή ίσως στα κινητά τους τηλέφωνα. Το σχολείο πρέπει να εξελιχτεί και να 
προσαρμοστεί στις προσδοκίες των μαθητών, ώστε να κρατήσει το ενδιαφέρον τους. Κάποτε 
η ύπαρξη ενός εύγλωττου δασκάλου που περιέγραφε στους μαθητές του έναν τόπο, μια 
κατάσταση ή ένα πείραμα να ίσως ήταν αρκετή. Στην εποχή που οι κινούμενες εικόνες με τα 
ειδικά εφέ (special effects) το αδύνατο ως καθημερινό και δυνατό, αυτός ο μοναχικός 
δάσκαλος θα συναντήσει μεγάλες δυσκολίες για να πετύχει ότι οι προγενέστεροί του. Ακόμα 
και αν το μόνο επιχείρημα για τη χρήση των streaming media στην εκπαίδευση ήταν η 
ανάκτηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, αυτό θα ήταν αρκετό για να δικαιώσει τη χρήση 
τους στην τάξη.   
Τα Streaming media όμως προσφέρουν στην εκπαίδευση πολύ περισσότερα από αυτό και 
αυτό αποδεικνύεται από την παρούσα μελέτη και όλες τις δραστηριότητες που παρουσιάζει. 
Το μέλλον είναι μπροστά μας. Οι πρώτες δοκιμές στα σχολεία στέφθηκαν με επιτυχία παρά 
την έλλειψη προηγούμενης έρευνας στη χρήση των streaming media στην τάξη. Η έρευνα 
ανέδειξε επίσης αρκετά προβλήματα. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να αναλυθούν τα 
προβλήματα που αντιληφθήκαμε. Για τα περισσότερα από αυτά πιστεύουμε ότι θα βρεθούν 
άμεσα μία ή περισσότερες λύσεις. Τα σημεία αυτά αναφέρονται σε όλα όσα ερευνήθηκαν 
δηλαδή εκπαιδευτικές και τεχνολογικές ερωτήσεις. Παρ΄ όλα αυτά, εμφανίστηκαν και δύο 
σημεία που είναι σημαντικά και που η λύση τους είναι πέρα από τις δυνατότητές μας. Το 
πρώτο αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο που διέπει τα πνευματικά δικαιώματα στα ψηφιακά 
μέσα, το δεύτερο αναφέρεται στην μετάφραση των media σε άλλες γλώσσες. Και τα δύο δεν 
είναι κάτι νέο στην ψυχαγωγική και εκπαιδευτική βιομηχανία, είναι όμως για την 
εκπαίδευση. Η τεχνολογία των streaming περιπλέκει το θέμα και πιέζει για μια άμεση λύση 
τους. τα δύο αυτά σημεία πρέπει να διευθετηθούν με κάποιο τρόπο.  
 
Στο μεταξύ η εκπαίδευση μπορεί να κερδίσει από ό,τι είναι ήδη διαθέσιμο. Ελπίζουμε ότι η 
παρούσα δημοσίευση θα απαντήσει στα πώς και τα γιατί. Η ερευνητική ομάδα του e-stream 
πιστεύει ομόφωνα ότι στο μέλλον η χρήση των streaming media θα αυξηθεί, και η 
εκπαίδευση θα κερδίσει πολλά από αυτό. 
 
Μια και μιλάμε για το μέλλον, το πόσο ελπιδοφόρο είναι αυτό το μέλλον φαίνεται στο 
κεφάλαιο 8. Το μέλλον θα είναι γεμάτο από media, πληροφορία, εκπαίδευση, μετακίνηση και 
παραγωγικότητα.  
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εκπαίδευση πάντα αναζητούσε τρόπους για να γίνεται η μάθηση 
ευχάριστα, η συνδυασμένη μάθηση (blended learning) με χρήση streaming media κάνουν την 
μάθηση διασκεδαστική για όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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