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Μια ειςαγωγι ςτθν εκπαίδευςθ ςτο βίντεο
Ζνα κερμό καλωςόριςμα ςτθν εκπαίδευςθ ςτο βίντεο. Με αυτό το
φυλλάδιο κα επικυμοφςαμε να ςυνοψίςουμε τισ ιδζεσ μασ για τθν
εκπαίδευςθ ςτο βίντεο και να ςασ δϊςουμε ςυγκεκριμζνθ υποςτιριξθ για
το πϊσ αρχίηουμε με πικανά κζματα για τθν τεχνολογία του βίντεο. Το
φυλλάδιο είναι βαςιςμζνο ςτθν εκτενι εμπειρία μασ ςτα ςχολικά
προγράμματα βίντεο όπου οι μακθτζσ δθμιουργοφν τα δικά τουσ μθνφματα
με τθ χριςθ των μζςων, χρθςιμοποιϊντασ τθν παραγωγι βίντεο και ζπειτα
αναλφοντασ τα μθνφματα που ζχουν παραγάγει. Τα προγράμματα βίντεο
είναι μια ενδιαφζρουςα επζκταςθ τθσ κακθμερινισ πρακτικισ διδαςκαλίασ,
είναι ςυναρπαςτικά, παρακινοφν τουσ νζουσ που εμπλζκονται, και μποροφν
να είναι πολφ χριςιμα ςτα διεκνι ςχολικά προγράμματα.
Ζνα πρόγραμμα βίντεο ςχετίηεται με τθν ομαδικι παραγωγι ενόσ βίντεο.
Εάν αυτό είναι αποκαρρυντικό -που δεν χρειάηεται να είναι- μπορεί να
αρχίςει με ςφντομεσ και απλζσ αςκιςεισ. Δεν χρειάηεται να παράγετε ζνα
μεγάλου μικουσ βίντεο. Μπορείτε να αρχίςετε απλά τεκμθριϊνοντασ ζνα
μζροσ του μακιματόσ ςασ ι να βιντεογραφιςετε μια ενδιαφζρουςα ςτιγμι
με τθ κάμερα, θ οποία μπορεί να μείνει χωρίσ επεξεργαςία. Εάν ο χρόνοσ
του μακιματόσ ςασ είναι περιοριςμζνοσ, μπορείτε να ςυνδζςετε το
πρόγραμμα με μια ανεξάρτθτθ βιντεο-εργαςία εκτόσ μακιματοσ . Το
ςθμαντικότερο πράγμα για το πρόγραμμα είναι θ διαδικαςία και θ ανάλυςθ
- για να βάλετε το ερϊτθμα ςε κάκε ςτάδιο: τι ζχει γίνει και γιατί. Μόλισ
αιςκανκείτε βζβαιοι με αυτζσ τισ αςκιςεισ, μπορείτε να δοκιμάςετε τα πιο
μεγάλου μικουσ και απαιτθτικά προγράμματα βίντεο.
Δεν είναι απαραίτθτο να είςτε επαγγελματίασ τεχνικόσ βίντεο με μεγάλθ
εμπειρία ςτθ ςφγχρονθ τεχνολογία βίντεο, ςτθ βιντεογράφθςθ και τθν
επεξεργαςία. Μπορείτε απλά να χρθςιμοποιιςετε τθν τεχνολογία που ζχετε
ιδθ διακζςιμθ που μπορεί να είναι περιςςότερο αποτελεςματικι απ’ όςο
νομίηετε. Μπορείτε να αρχίςετε με μια φωτογραφικι μθχανι (ςχεδόν όλεσ
μποροφν να τραβιξουν και βίντεο) ι ακόμα και ζνα κινθτό τθλζφωνο.
Ρολλοί υπολογιςτζσ ζχουν κατάλλθλο λογιςμικό επεξεργαςίασ βίντεο που
είναι ιδθ εγκατεςτθμζνο ι μπορεί να εγκαταςτακεί δωρεάν. Αυτό είναι
αρκετό για τισ ανάγκεσ του μεγαλφτερου μζρουσ τθσ εκπαιδευτικισ βίντεο
εργαςίασ. Και εάν χρειάηεςτε περαιτζρω βοικεια οι μακθτζσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τεχνολογίασ είναι ςυχνά ικανοί να
βοθκιςουν. Είναι ςθμαντικότερο να καταλαβαίνετε τισ ζννοιεσ που κζλετε
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να ειςαγάγετε από το να καταλαβαίνετε πλιρωσ όλεσ τισ τεχνολογικζσ
πτυχζσ τθσ εργαςίασ.
Ελπίηουμε, ότι βρίςκετε αυτό το φυλλάδιο χριςιμο. Ραρακαλοφμε όπωσ
μασ γράψετε εάν ζχετε οποιεςδιποτε ερωτιςεισ. Σασ προτρζπουμε επίςθσ
όπωσ μασ πείτε τισ ιδζεσ ςασ και μοιραςτείτε τα βίντεό ςασ μαηί μασ!
Μπορείτε να κατεβάςετε το παρόν φυλλάδιο από www.viducate.net ή
www.mediaeducation.net

1. Η παιδαγωγικι των προγραμμάτων βίντεο
Η εκπαίδευςθ ςτο βίντεο δεν είναι για τθν εκμάκθςθ του πϊσ να
χρθςιμοποιείτε τθ βιντεοκάμερα και τον εξοπλιςμό επεξεργαςίασ βίντεο.
Θζλουμε να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ να ζλκουν ςε επαφι πρακτικά με το
ςφγχρονο κόςμο των μζςων και τθν παραγωγι βίντεο από αυτοφσ. Αυτι
είναι θ βαςικι ιδζα πίςω από όλθ τθν εργαςία εκπαίδευςθσ βίντεο που
προωκοφμε. Ο ςκοπόσ είναι κατανόθςθ των μθνυμάτων ςτα μζςα, για να
είναι κάποιοσ ενεργόσ με το να ρωτά και το να αναπτφςςει τα βίντεο
μθνφματα του.
Για να είναι επιτυχι οι εργαςίεσ με το βίντεο είναι ςθμαντικό να
προγραμματίηονται καλά. Αυτό περιλαμβάνει τον προγραμματιςμό αρκετοφ
χρόνου για τουσ μακθτζσ ςτο να γράψουν μια περίλθψθ του περιεχομζνου
του βίντεο και αρκετοφ χρόνου για τθν ανάλυςθ αυτοφ που ζχει παραχκεί.
Η ανάλυςθ είναι ςθμαντικι κακ’ όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ κακϊσ
επίςθσ και μιασ αξιολόγθςθσ που ςυγκρίνει τισ αρχικζσ προκζςεισ με τθν
τελικι ζκβαςθ.
Εξίςου ςθμαντικι είναι και θ ςυνεργαςία. Η παραγωγι κινοφμενων εικόνων
είναι μια ομαδικι διαδικαςία. Ρρογραμματίηοντασ το ςενάριο,
καταγράφοντασ τισ εικόνεσ και επεξεργάηοντασ το υλικό, δίνεται θ ευκαιρία
ςτουσ μακθτζσ να ςυηθτιςουν ενεργά τισ ιδζεσ τουσ και να καταλιξουν ςε
μια κοινι απόφαςθ. Εξερευνϊντασ το οπτικοακουςτικό υλικό ομαδικά,
ανοίγει μια πολφτιμθ ςυηιτθςθ για διαφορετικζσ ζννοιεσ και
ςυναιςκιματα. Στο τζλοσ του προγράμματοσ κάκε ομάδα παρουςιάηει τθν
παραγωγι τθσ και υπάρχει χρόνοσ για να ςυηθτιςουν τθν εμπειρία τουσ
κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ.
Τα βίντεο είναι ζνα ςπουδαίο μζςο για τθν ανταλλαγι εντυπϊςεων ςτθν
τάξθ, ςτο ςχολείο ι ςε μερικζσ από τισ κοινζσ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν.
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Η ανταλλαγι των βίντεο με άλλεσ ομάδεσ ειδικά με τουσ αρχαρίουσ από
άλλα πολιτιςτικά υπόβακρα βοθκά τουσ μακθτζσ να ενθμερωκοφν για τθν
κουλτοφρα τουσ. Η παραγωγι και θ παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ δθμιουργεί
επίςθσ μεγαλφτερθ ειλικρίνεια προσ τισ παρουςιάςεισ των βίντεο μεταξφ
των ςυνεργατϊν. Τα προγράμματα βίντεο μποροφν από αυτι τθν άποψθ να
είναι χριςιμα εργαλεία για τθ διαπολιτιςμικι εκμάκθςθ.
Εάν επικυμείτε να ανακαλφψετε περιςςότερα για τθν χριςθ του βίντεο
ςτθν παιδαγωγικι μπείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ www.viducate.net και
εξερευνιςτε το www.mediaeducation.net για περιςςότερεσ γενικζσ ιδζεσ
ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ ςτα μζςα. Μπορείτε επίςθσ να κατεβάςετε το
pdf με τίτλο «Εκπαίδευςθ ςτα Μζςα πζρα από το Ρρόγραμμα Σπουδϊν»
ςτο ςχετικό τμιμα.

2. Πικανά κζματα για το πρόγραμμα βίντεό ςασ
Υπάρχουν αναρίκμθτα κζματα για τα προγράμματα-εργαςίεσ βίντεο,
βαςικά ό,τι κάνετε μπορεί να τεκμθριωκεί και να εξερευνθκεί με το βίντεο.
Μζςα από το πρόγραμμα Viducate, ζχουμε αρχίςει να χαρτογραφοφμε
εργαςίεσ βίντεο μζςα από τα αλλθλζνδετα κζματα τθσ δθμιουργικότθτασ,
τθσ ενεργοφσ πολιτότθτασ και τθσ διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ. Μπορείτε
να βρείτε μια ειςαγωγι ςτο κάκε κζμα και παραδείγματα ςτθ βάςθ
δεδομζνων καλφτερθσ πρακτικισ παραδειγμάτων.
http://www.viducate.net/video-presentations/viducate-video-gallery.html)
Τα κζματα μποροφν εφκολα να ςυνδεκοφν με τα ςχολικά κζματά ςασ.
Ζχουμε κάνει προγράμματα που ςχετίηονται με τα κζματα ακλθτιςμοφ,
ιςτορίασ, βιολογίασ και ξζνων γλωςςϊν. Υπάρχουν επίςθσ και άλλα πολλά
κζματα όπωσ τα ακόλουκα:
•
Ακλθτιςμόσ: δθμιουργιςτε ζνα ςφντομο βίντεο για τα αςτζρια του
ακλθτιςμοφ (και ςυηθτιςτε πϊσ ο ακλθτιςμόσ αντιπροςωπεφεται ςτα μζςα.
http://www.mediaeducation.net/EN/themesSport.htm
•
Ιςτορία: επικεντρωκείτε ςε προθγοφμενα γεγονότα και ηθτιςτε από
τα παιδιά να δθμιουργιςουν ζνα μικροφ μικουσ ντοκιμαντζρ και να
ςυνδζεται με τθν ιδζα τθσ επιρροισ τθσ ιςτορίασ ςτο ςιμερα.
http://www.mediaeducation.net/EN/themesHistory.htm
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•
Βιολογία: δθμιουργιςτε ζνα μικροφ μικουσ βίντεο όπου οι μακθτζσ
παρουςιάηονται ωσ διαφθμιςτικά μοντζλα και ςυηθτιςτε πϊσ το ανκρϊπινο
ςϊμα αντιπροςωπεφεται ςτθ διαφιμιςθ.
http://www.mediaeducation.net/EN/themesBiology.htm
•
Ξζνεσ γλϊςςεσ: δθμιουργιςτε μικροφ μικουσ βίντεο όπου
παρουςιάηονται μερικζσ λζξεισ ι ζνα ςφντομο παιχνίδι ρόλου.
www.divisproject.eu
Μια άλλθ ιδζα κα μποροφςε να βαςιςτεί ςτισ τθλεοπτικζσ ειδιςεισ. Μπορεί
να οργανϊςετε ζνα απλό ςτοφντιο ειδιςεων κάπου ςτο ςχολείο ςασ όπου
διαφορετικζσ ομάδεσ παιδιϊν μποροφν να γράψουν ςφντομα άρκρα για τισ
ειδιςεισ με κζματα από το ςχολείο ι τθ γειτονιά. Αυτό μπορεί να οδθγιςει
ςε ενδιαφζρουςεσ ςυηθτιςεισ για τθν επιλογι των άρκρων ςε κρατικά
τθλεοπτικά κανάλια http://www.23muskeltiere.de/europe.htm
Μπορείτε να δοκιμάςετε τθν τεχνικι stop-motion, μια απλι τεχνικι
κινθςιογραφίασ που δθμιουργεί κίνθςθ χρθςιμοποιϊντασ ςτατικζσ εικόνεσ.
http://viducate.net/attachments/065_join%20in%20task%20creativity.pdf

3. Ποια βιντεοκάμερα χρειάηομαι;
Ρολλά είδθ τεχνολογιϊν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία
βίντεο. Αυτά περιλαμβάνουν τισ βιντεοκάμερεσ διαφόρων τφπων και
ποιοτιτων, τισ φωτογραφικζσ μθχανζσ που ζχουν τθν δυνατότθτα να
γυρίηουν βίντεο, τισ κάμερεσ διαδικτφου, και τα κινθτά τθλζφωνα.
Οι γενικοφ τφπου βιντεοκάμερεσ προςφζρουν καλό χειριςμό και ζχουν
μεγαλφτερο φακό, ζναν καλό ζλεγχο ηουμ, και ικανοποιθτικό ιχο. Τα πιο
παλαιά μοντζλα μποροφν να λειτουργιςουν με καςζτεσ (μίνι-DV) ι μίνιDVDs και κα χρειαςτοφν ζνα καλϊδιο και ζναν ςυνδετιρα «firewire» ςτον
υπολογιςτι ςασ για να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία
βίντεο. Η ποιότθτα εικόνασ αυτϊν των καμερϊν είναι ικανοποιθτικι αλλά ο
χειριςμόσ είναι πιο αδζξιοσ από τισ νεϊτερεσ, βαςιςμζνεσ ςτθ μνιμθ,
κάμερεσ.
Βιντεοκάμερεσ βαςιςμζνεσ ςτθ μνιμθ είναι πια οι πλζον διαδεδομζνεσ .
Αυτζσ μποροφν να ςυνδεκοφν με τον υπολογιςτι μζςω ενόσ καλωδίου USB
ι τθσ κάρτασ μνιμθσ. Ραράγουν αρχεία βίντεο που μπορεί κάποιοσ να τα
παρακολουκιςει κατευκείαν από τον υπολογιςτι. Αυτό, τισ κακιςτά
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ευκολότερεσ ςτθν χριςθ τουσ για τισ ςχολικζσ εργαςίεσ επειδι δεν
χρειάηεται να αντιγράψετε το υλικό, όπωσ γινόταν με τισ βιντεοκάμερεσ που
λειτουργοφςαν με καςζτα. Η βαςικι ευκρίνεια είναι ικανοποιθτικι για τισ
εκπαιδευτικζσ εργαςίεσ ςτο βίντεο, και είναι πιο εφκολο και πιο γριγορο
κάποιοσ να επεξεργαςτεί το βίντεο επειδι χρειάηονται λιγότερθ
υπολογιςτικι ιςχφ, αλλά είναι ςαφζσ ότι οι υψθλισ ευκρίνειασ
βιντεοκάμερεσ κα γίνουν τα μελλοντικά πρότυπα.
Οι περιςςότερεσ φωτογραφικζσ μθχανζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να γυρίςουν
βίντεο αρκετά καλισ ποιότθτασ για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ελζγξτε
εκ των προτζρων εάν θ ποιότθτα ιχου είναι ικανοποιθτικι, και εάν
μπορείτε να επεξεργαςτείτε το υλικό ςτον υπολογιςτι ςασ. Μερικζσ από τισ
φωτογραφικζσ μθχανζσ χρθςιμοποιοφν λιγότερο κοινοφ τφπου βίντεο.
Νεϊτερεσ φωτογραφικζσ μθχανζσ τφπου SLR προςφζρουν ποιότθτα βίντεο
θ οποία βελτιϊνεται ςυνεχϊσ. Ζχουν γίνει δθμοφιλείσ ςτον θμιεπαγγελματικό τομζα. Η δυνατότθτα αλλαγισ φακοφ επιτρζπει
περιςςότερθ δθμιουργικότθτα, αυτό είναι ιδιαίτερα χριςιμο για γραφικά
προγράμματα ςτα ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ .
Ρολλά κινθτά τθλζφωνα ζχουν ενςωματωμζνθ τθ δυνατότθτα καταγραφισ
υψθλισ ευκρίνειασ βίντεο. Συνικωσ ζχουν περιοριςμζνθσ ποιότθτασ
φακοφσ όπωσ και ιχου. Εντοφτοισ είναι πολφ πρακτικά και πολλοί μακθτζσ
τα ζχουν ιδθ. Αυτό βοθκά τισ εργαςίεσ όπου κα επικυμοφςατε διάφορεσ
ομάδεσ να εργάηονται ςυγχρόνωσ. Υπάρχει ιδθ ζνα βαςικό λογιςμικό
επεξεργαςίασ βίντεο που είναι διακζςιμο ςτα περιςςότερα κινθτά
τθλζφωνα. Σασ παροτρφνουμε να κοιτάξετε τισ διακζςιμεσ εφαρμογζσ που
υπάρχουν.
Οι κάμερεσ διαδικτφου είναι ςυνικωσ ενςωματωμζνεσ ςτουσ φορθτοφσ
υπολογιςτζσ. Μπορείτε επίςθσ να τισ προμθκευτείτε φκθνά για τουσ
υπολογιςτζσ του γραφείου ςασ. Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να
καταγράψουν βίντεο με τθ δράςθ που πραγματοποιείται μπροςτά από τον
υπολογιςτι και μπορείτε να τα ανεβάςετε ςυγχρόνωσ ςτο YouTube που
προςφζρει τθν υπθρεςία αυτι.
Εάν κζλετε να θχογραφιςετε καλισ ποιότθτασ ιχο τότε πρζπει να
χρθςιμοποιιςετε ζνα ξεχωριςτό ςφςτθμα που καταγράφει ιχο ςε μια κάρτα
μνιμθσ ι για μια καλφτερθ κάμερα, που ζχει υποδοχι για εξωτερικό
μικρόφωνο και ακουςτικά, ζτςι ϊςτε ο ιχοσ να μπορεί να ελεγχκεί
ςυγχρόνωσ.
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4. Τι χρειάηεται για τθν επεξεργαςία του βίντεο;
Η επεξεργαςία του βίντεο, είναι μια ςυναρπαςτικι διαδικαςία για τθν
επιλογι ςασ ςχετικά με τα μθνφματα τθσ ταινίασ ςασ. Αυτι μπορεί να είναι
μια παραγωγικι, ομαδικι διαδικαςία. Σιγουρευτείτε ότι θ επεξεργαςία
γίνεται από ομάδεσ δφο ι τριϊν ατόμων ζτςι ϊςτε οι ομάδεσ να
αναγκάηονται να ςυηθτιςουν τι κζλουν να κάνουν. Αυτι είναι μια
ςθμαντικι φάςθ ςτθ διαδικαςία παραγωγισ για τθν κατανόθςθ του πϊσ
γίνονται τα βίντεο.
Οι δφο κφριεσ πλατφόρμεσ υπολογιςτϊν (WINDOWS/MAC) προςφζρουν
δωρεάν βαςικά λογιςμικά επεξεργαςίασ βίντεο Movie Maker και iMovie.
Και τα δφο είναι επαρκι και κατάλλθλα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα
βίντεο. Το Movie Maker ίςωσ να πρζπει να κατεβεί από τθν Ιςτοςελίδα τθσ
Microsoft εάν ζχετε μια νεϊτερθ ζκδοςθ των WINDOWS, αλλά είναι
δωρεάν. Το iMovie είναι ιδθ εγκατεςτθμζνο κανονικά ςτο Mac.
Τα Moviemaker και iMovie ςασ προςφζρουν τθ βαςικι επεξεργαςία βίντεο:
μπορείτε να επιλζξετε τα βίντεο, θχθτικά εφζ, και τίτλουσ . Και τα δφο
προςφζρουν αρκετζσ δυνατότθτεσ ςτο να εξαχκεί το επεξεργαςμζνο βίντεο
για να το μοιραςτείτε με τθν τάξθ και το ςχολείο ςασ ι το πρόγραμμα
ανταλλαγισ ςασ. Οι νεϊτερεσ εκδόςεισ και των δφο, δουλεφουν καλά με
τουσ περιςςότερουσ τφπουσ βιντεοκαμερϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν
με υψθλι ευκρίνεια. Υπάρχουν πολλά ςχετικά ςεμινάρια ςτο YouTube
διακζςιμα για αρχι όπωσ τα ακόλουκα.
•
Ειςαγωγι ςτον Movie Maker
http://www.youtube.com/watch?v=JZXK68NS7gU
•
Ειςαγωγι ςτον Movie Maker από τα WINDOWS 7:
http://www.youtube.com/watch?v=XzSerzuGAtM
•
Απλι επεξεργαςία βίντεο με το iMovie 9:
http://www.youtube.com/watch?v=o9lFvDL_x00&feature=related
•
Σφνκετθ επεξεργαςία βίντεο με το iMovie 9:
http://www.youtube.com/watch?v=NSbgYP-G_vY

Μόλισ αιςκανκείτε αυτοπεποίκθςθ με το βαςικό λογιςμικό επεξεργαςίασ
βίντεο, μπορείτε να εξερευνιςετε τθν πιο εξελιγμζνθ ςειρά λογιςμικϊν.
Αυτό περιλαμβάνει πακζτα όπωσ τα Magix Video DELUX, Magix ι Abode
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Premiere Elements. Και τα δφο προγράμματα προςφζρουν περιςςότερεσ
δυνατότθτεσ ςτθ επεξεργαςία εικόνασ και ιχου. Αυτά τα προγράμματα ίςωσ
να είναι μια καλι επιλογι για τθν ανϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ
όπου οι μακθτζσ εργάηονται για τθ δθμιουργία βίντεo πιο ανεξάρτθτα.

5. Πώσ μπορώ να μοιραςτώ το ολοκλθρωμζνο βίντεό μου;
Οι διαδικτυακζσ πφλεσ προβολισ βίντεο όπωσ το YouTube ι Vimeo ζχουν
γίνει δθμοφιλείσ πλατφόρμεσ για τθ δθμοςίευςθ βιντεοκλίπ και βοθκοφν
ςτο να γνωςτοποιθκεί το ζργο ςασ ι να είναι προςβάςιμο ςτο ευρφτερο
κοινό ςασ. Υπάρχουν επίςθσ εκπαιδευτικζσ πλατφόρμεσ για το βίντεο όπωσ
το teachertube.com. Πλεσ αυτζσ οι πφλεσ προςφζρουν δωρεάν ανζβαςμα
των βιντεοκλίπ ςασ. Ρρζπει να δθμιουργιςετε πρϊτα ζναν λογαριαςμό,
που ςυνικωσ είναι μια απλι διαδικαςία.
Ρρϊτα πρζπει να εξαγάγετε το αρχείο ςασ από το λογιςμικό ζκδοςθσ.
Συνικωσ υπάρχουν ζτοιμα προγράμματα τα οποία μπορείτε να
χρθςιμοποιιςετε με ευκολία. Τα κοινά codecs περιλαμβάνουν .mov
(quicktime), wmv (WINDOWS MEDIA ) και επίςθσ mpeg 4 παραλλαγζσ όπωσ
ο κωδικοποιθτισ - αποκωδικοποιθτισ (CODEC) H.264. Εάν ζχετε μια καλι
ευρυηωνικι ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο δεν πρζπει να ανθςυχιςετε πολφ για το
μζγεκοσ των αρχείων. Οι περιςςότερεσ πλατφόρμεσ ζχουν τϊρα πολφ
υψθλό περιοριςμό ςτο μζγεκοσ των αρχείων ζτςι μπορείτε να επιλζξετε τθν
καλφτερθ εικόνα και ποιότθτα ιχου.
Το φόρτωμα μπορεί να πάρει λίγα λεπτά ανάλογα με το μζγεκοσ του
αρχείου και τθ ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο. Σκεφτείτε εκ των προτζρων για τθν
περιγραφι και τισ «ετικζτεσ» (tags) που πρζπει να χρθςιμοποιιςετε . Εάν
κζλετε άλλουσ δαςκάλουσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτα βίντεό ςασ, τότε πρζπει
να ςκεφτείτε προςεκτικά ποια κριτιρια αναηιτθςθσ μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν. Οι πφλεσ μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν για το
φόρτωμα των μικροφ μικουσ βίντεο (χωρίσ επεξεργαςία) από κινθτά
τθλζφωνα, τισ φωτογραφικζσ μθχανζσ και κάμερεσ διαδικτφου. Απλά
αντιγράψτε το βίντεο ςτο ςκλθρό δίςκο ςασ και φορτϊςτε απευκείασ .Οι
περιςςότεροι τφποι λειτουργοφν αμζςωσ χωρίσ οποιαδιποτε διαδικαςία
μετατροπισ.
Μόλισ φορτωκεί το βιντεοκλίπ ςασ μπορείτε να το μοιραςτείτε μζςα από τισ
ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ. Μπορείτε να αντιγράψετε και να
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ενςωματϊςετε τον κϊδικα ϊςτε να περιλάβετε το βίντεο ςτο ςχολικό
ιςτοχϊρο ςασ ι blog το http://www.youtube.com/watch?v=bLJZSugn4f4.
Δφο τελικά ςτοιχεία που χρειάηεςτε να ελζγξετε προτοφ φορτϊςετε:
Σιγουρευτείτε ότι οι παραγωγζσ των μακθτϊν ςασ δεν περιζχουν
οποιοδιποτε προςτατευμζνο από πνευματικά δικαιϊματα υλικό όπωσ
εμπορικι μουςικι, φωτογραφίεσ ι αποςπάςματα από ταινίεσ. Αυτό μπορεί
να ελεγχκεί και να διαγραφεί αυτόματα από τισ πφλεσ φιλοξενίασ βίντεο.
Επίςθσ ςιγουρευτείτε ότι οι γονείσ των μακθτϊν/των μακθτϊν ςυναινοφν
γραπτϊσ ότι το υλικό που χρθςιμοποιικθκε ςτο βίντεο μπορεί να
δθμοςιευκεί ςτο διαδίκτυο. Μθν περιλάβετε οποιαδιποτε ονόματα ι
διευκφνςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνων των διευκφνςεων θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου) ςτα βίντεό ςασ.

6. Πάρτε υποςτιριξθ - εγγραφείτε ςτα ςεμινάρια μασ για το
βίντεο
Ρροςφζρουμε ςειρζσ μακθμάτων εκπαίδευςθσ ςτθν αξιοποίθςθ του βίντεο
ςτουσ ευρωπαίουσ δαςκάλουσ ςτο Βερολίνο δφο φορζσ το χρόνο. Οι ςειρζσ
μακθμάτων χρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και οι
περιςςότερεσ από τισ δαπάνεσ πλθρϊνονται μζςω τθσ ευρωπαϊκισ
χρθματοδότθςθσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ. Ρρζπει να υποβάλετε αίτθςθ
μζςω τθσ εκνικισ αντιπροςωπείασ LLP για μια κζςθ. Υπάρχουν εκνικζσ
προκεςμίεσ για τθν εφαρμογι που πρζπει να ακολουκθκοφν. Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αποτακείτε ςτο
www.course.mediaeducation.net
Εάν είςτε νζοι ςτθν επεξεργαςία ι τθν παραγωγι βίντεο κα μποροφςατε να
λάβετε εξωτερικι υποςτιριξθ από ζνα τοπικό κοινοτικό κζντρο ι
πεπειραμζνουσ μακθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν επεξεργαςία
βίντεο.

7. Συνδεκείτε ςτο δίκτυό μασ
Εγγραφείτε ςτο ενθμερωτικό δελτίο του προγράμματοσ Viducate εάν κζλετε
να λαμβάνετε πλθροφορίεσ ςχετικά με μελλοντικά εκπαιδευτικά δρϊμενα ι
ιδζεσ για κοινζσ δραςτθριότθτεσ. Μπορείτε να βρείτε πλθροφορίεσ ςτο
κάτω μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ Viducate (το www.viducate.net).
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Ραρακαλϊ ςτείλτε μασ τισ ςυνδζςεισ ςασ με τισ παραγωγζσ βίντεο και
ενθμερϊςτε μασ για τισ εμπειρίεσ ςασ με τα προγράμματα παραγωγισ
βίντεο.
Ανυπομονοφμε να λάβουμε τα νζα ςασ.
Armin Hottmann armin.hottmann@mediaeducation.net
Kulturring in Berlin e.V., Ernststr. 14/16, 12437 Berlin, Germany
www.viducate.net | www.mediaeducation.net | www.23muskeltiere.de |
www.speechbubbles.net | www.divisproject.eu
on twitter: http://twitter.com/#!/viducate
on facebook: http://www.facebook.com/#!/pages/Viducate/195818885644
on ning: http://viducate.ning.com/

This initiative has received funding from the European Commission. The sole responsibility of the content lies
with the author and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the
information contained therein.
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