Εκπαίδευςη ςτο Βίντεο, Εκπαίδευςη ςτα Μζςα και Δια Βίου
Μάθηςη
Περίλθψθ τθσ δθμοςίευςθσ Viducate 2011 από τον Alfonso Gutierrez Martín

Τα Μζςα και οι τεχνολογίεσ που ςχετίηονται με τθ δθμιουργία και τθ διανομι των πλθροφοριϊν, ζχουν
εξελιχκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια του προθγοφμενου αιϊνα και τθν πρϊτθ δεκαετία του 21ου
αιϊνα. Αυτζσ οι τεχνολογικζσ αλλαγζσ, που ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ανταποκρίνονται ςτθ λογικι
τθσ αγοράσ, ζχουν οδθγιςει ςε ςθμαντικζσ κοινωνικζσ αλλαγζσ. Η εκπαίδευςθ ζχει επθρεαςτεί επίςθσ
από νζεσ τάςεισ και προςπακεί να προςαρμοςτεί ςτα χαρακτθριςτικά και τισ απαιτιςεισ τθσ
«Κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ » ι τθσ «Ψθφιακισ Κοινωνίασ».
Σε μια κοινωνία όπου τα μζςα είναι μζροσ τθσ κακθμερινότθτασ των ανκρϊπων, όπου τα μζςα και οι
Τεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΠΕ) επθρεάηουν και επιτρζπουν τθν επικοινωνία μζςω
των ιςτοςελίδων κοινωνικισ δικτφωςθσ, θ βαςικι εκπαίδευςθ και ο αλφαβθτιςμόσ κα είναι κατά ζνα
μεγάλο μζροσ «εκπαίδευςθ ςτα μζςα» και «αλφαβθτιςμόσ ςτα μζςα».
Το 1980 ο Len Masterman επιςιμανε ότι τα παιδιά ξόδευαν περιςςότερο χρόνο ςτθν τθλεόραςθ παρά
ςτο ςχολείο - και ςτθν πραγματικότθτα αυτι θ επιςιμανςθ πικανϊσ να ίςχυε είκοςι χρόνια νωρίτερα.
Οι ζρευνεσ επανειλθμμζνα δείχνουν ότι, ςτισ περιςςότερεσ βιομθχανικζσ χϊρεσ, τα παιδιά ξοδεφουν
τϊρα πολφ περιςςότερο χρόνο χρθςιμοποιϊντασ τα μζςα, από ότι ςε οποιαδιποτε άλλθ
δραςτθριότθτα, εκτόσ από τον φπνο.
Αυτό από μόνο του - ςφμφωνα με πολλοφσ ςυγγραφείσ - φαίνεται να αρκεί ωσ αιτιολόγθςθ για τθ
ςυμπερίλθψθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτα μζςα ςτο ςχολείο, τουλάχιςτον εάν πιςτεφουμε ότι θ εκπαίδευςθ
οφείλει να είναι ςχετικι με τισ ηωζσ των παιδιϊν ζξω από το ςχολείο. Εντοφτοισ, υπάρχουν μερικοί
άλλοι και ςθμαντικότεροι λόγοι να εξεταςτοφν τα μζςα και οι ΤΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ, ι ακόμα και να
κεωρθκεί θ εκπαίδευςθ ωσ «εκπαίδευςθ ςτα μζςα» όπωσ τθν οικονομικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι
ςθμαςία τουσ ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ.
Ανζκακεν υπιρχε πάντα μια ςτενι ςχζςθ μεταξφ τθσ εκπαίδευςθσ και των μζςων. Σιμερα είναι
ουςιαςτικά αδφνατο να φανταςτεί κάποιοσ ζνα ςχολείο χωρίσ ΤΠΕ, όπωσ είναι επίςθσ αδφνατο κάποιοσ
να υπεραςπιςτεί ζνα εκπαιδευτικό πρότυπο που δεν περιλαμβάνει τθ βαςικι εκπαίδευςθ ςτα μζςα, ι
κάποιο είδοσ προετοιμαςίασ για αυτιν, για να ηιςει ςτθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ .
Εδϊ ερευνάμε τισ πικανζσ ςχζςεισ μεταξφ του βίντεο και τθσ εκπαίδευςθσ, και αυτό επιτυγχάνεται από
μια διπλι προςζγγιςθ που ζχει πάντοτε ςυνοδεφςει τα μζςα ςτισ τάξεισ:
•
•

Τα Μζςα και οι ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ ) ωσ πόροι για να
ςυμβάλουν ςτισ διαδικαςίεσ διδαςκαλίασ/εκμάθηςησ (εκπαιδευτική τεχνολογία).
Τα Μζςα και οι ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ) ωσ περιεχόμενο ή τομζασ
τησ μελζτησ ςτην επίςημη και ανεπίςημη εκπαίδευςη (εκπαίδευςη ςτα μζςα).
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Οι ςυγγραφείσ του προγράμματοσ viducate προτείνουν ζνα περιεκτικό και ςφαιρικό πρότυπο τθσ
εκπαίδευςθσ ςτα μζςα, εφαρμόςιμο ςε οποιαδιποτε παραδοςιακά ι νζα μζςα, και ςε οποιοδιποτε
τφπο εκπαίδευςθσ: επίςθμθσ, ανεπίςθμθσ και άτυπθσ. Θεωροφμε επίςθσ απαραίτθτο να
διευκρινίςουμε τισ ζννοιεσ και τθν ορολογία προσ αποφυγι ςφγχυςθσ, γιατί υπάρχουν πολυάρικμεσ
ερμθνείεσ των όρων εκπαίδευςθ ςτα μζςα, βαςικι εκπαίδευςθ ςτα μζςα, ψθφιακι βαςικι
εκπαίδευςθ, και μερικϊν άλλων εννοιϊν ςτισ διάφορεσ γλϊςςεσ.
Αν και ςε αυτιν τθν δθμοςίευςθ δεν εςτιάηουμε ςτθν Εκπαιδευτικι Τεχνολογία και τισ πικανζσ χριςεισ
τθσ ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ, κεωροφμε ςωςτό να αφιερϊςουμε το πρϊτο μζροσ του κεφαλαίου
Ι ςτισ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ) και ςτα οπτικοακουςτικά μζςα, ωσ πόρουσ
και εργαλεία διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. Ο Gutierrez επιςθμαίνει μερικά από τα κφρια πλεονεκτιματα
και τα πικανά μειονεκτιματα των οπτικοακουςτικϊν μζςων και των ΤΠΕ (Τεχνολογιϊν τθσ
Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ). Σφμφωνα με αυτόν, θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ των ΤΠΕ (Τεχνολογιϊν
τθσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ) ωσ πόρων διδαςκαλίασ, πρζπει να ςυμβάλει ςτθ μείωςθ του
χάςματοσ μεταξφ του ςχολείου και τθσ κοινωνίασ, ςτθν επεξεργαςία πλθροφοριϊν. Τα Μζςα και οι ΤΠΕ
(Τεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ), ςτο ρόλο τουσ ωσ εκπαιδευτικά εργαλεία, πρζπει να
εκπλθρϊςουν τρεισ βαςικζσ λειτουργίεσ ωσ ακολοφκωσ: • τθν αντιπροςϊπευςθ και παρουςίαςθ των
πραγματικϊν και εικονικϊν κόςμων • τθ διευκόλυνςθ ςτθ διδαςκαλία, και • τθν ενίςχυςθ τθσ
εκμάκθςθσ των μακθτϊν. Αυτζσ οι λειτουργίεσ είναι αδιάςπαςτεσ και αφοροφν αντίςτοιχα, τα τρία
ςτοιχεία αρχισ τθσ διαδικαςίασ διδαςκαλίασ -μάκθςθσ: περιεχόμενο, εκπαιδευτικοί και μακθτζσ .
Στο δεφτερο μζροσ αυτισ τθσ δθμοςίευςθσ, «Ευρωπαϊκζσ Προοπτικζσ τθσ Εκπαίδευςθσ ςτο βίντεο», θ
Αυγουςτι μασ παρακζτει ζνα καλό παράδειγμα τθσ ςφαιρικισ ζνταξθσ τθσ αξιοποίθςθσ του βίντεο ςτο
μάκθμα των εικαςτικϊν τεχνϊν ςφμφωνα με το Νζο Αναλυτικό Πρόγραμμα Εικαςτικϊν Τεχνϊν τθσ
Κφπρου . Το βίντεο και οι ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ) δε κεωροφνται μόνο
ωσ μζςα και εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εικαςτικι αγωγι, αλλά λαμβάνεται υπόψθ και θ
δυνατότθτά τουσ να εφαρμόηονται πλιρωσ ςτουσ ςτόχουσ τθσ ενεργοφσ πολιτότθτασ και ςτο
περιεχόμενο του Νζου Αναλυτικοφ Προγράμματοσ Εικαςτικϊν Τεχνϊν. Η Αυγουςτι επιςθμαίνει επίςθσ
ότι θ βιντεοτζχνθ «γίνεται πθγι για εμπνευςμζνουσ νζουσ τρόπουσ δθμιουργίασ τζχνθσ. Ανθςυχίεσ
κοινωνικο-πολιτιςτικισ φφςθσ μποροφν να προςεγγιςτοφν μζςω τθσ βιντεοτζχνθσ , βοθκϊντασ τουσ
μακθτζσ/τριεσ να ερευνοφν και να επαναςυνδζονται μεηθτιματα που αφοροφν τον εαυτό τουσ και
τον κόςμο γφρω τουσ, και για να εξετάηουν τον τρόπο που αναςτοχάηονται και καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα».
Στο τρίτο μζροσ αυτισ τθσ δθμοςίευςθσ που τιτλοφορείται «Εκπαίδευςθ ςτο Βίντεο ςε Δράςθ», οι Abril
και Durrant μασ παρακζτουν μια περιπτωςιακι μελζτθ που εξθγεί τθ ςθμαςία των πολυμεςικϊν
πθγϊν, ιδιαίτερα του βίντεο, ςτθν εκπαίδευςθ και τθν θλεκτρονικι μάκθςθ, ενϊ ο Zulyte εξετάηει τθ
δυνατότθτα τθσ οπτικογράφθςθσ με κινθτά τθλζφωνα ςτθν εφαρμογι του αναλυτικοφ προγράμματοσ
τζχνθσ.
Σε μια άλλθ ενδιαφζρουςα περιπτωςιακι μελζτθ , ο Weisberg ςυνδζει τθν εκπαίδευςθ ςτο Βίντεο με
τισ πολιτικζσ επιςτιμεσ και επιδεικνφει πϊσ θ τθλεόραςθ που απευκφνεται ςτθ νεολαία μζςω του
διαδικτφου μπορεί να γίνει ζνα κατάλλθλο κανάλι για να βοθκιςει τθν αφφπνιςθ τθσ προςοχισ για τα
κοινωνικά ηθτιματα μεταξφ των εφιβων. Η εκπαιδευτικι δυνατότθτα του βίντεο εξετάηεται επίςθσ από
τουσ Sköld, Kjellsson και Is aksson . Μασ προςφζρουν ζνα παράδειγμα χριςθσ τθσ παραγωγισ βίντεο
ςτθ ςεξουαλικι εκπαίδευςθ από τθν οπτικι πλευρά των νζων.
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Ο Munsey αποδεικνφει τθ δυνατότθτα τθσ κινθςιογραφίασ (animation) ωσ εργαλείο για δθμιουργικι
ζκφραςθ ςε ζνα project που ςτοχεφει να φζρει τα παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ςτο από
παλιά κακιερωμζνο ςχζδιο ςχολικοφ κινθματογράφου τθσ πόλθσ Μάλμοε (Σουθδία). Σε αυτό το ίδιο
τμιμα ζνα καλό παράδειγμα τθσ ενςωμάτωςθσ των μζςων και του βίντεο ωσ εργαλεία που βοθκοφν
ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ, παρουςιάηεται από τον Rodriguez. Περιγράφει το πρόγραμμα
«VIDEOSOCIALS 2.0», οι ςτόχοι του οποίου δεν επικεντρϊνονται μόνο ςτο περιεχόμενο του
αναλυτικοφ προγράμματοσ όπωσ θ γεωγραφία, αλλά προςπακοφν επίςθσ να επιτφχουν τισ βαςικζσ
δεξιότθτεσ επικοινωνίασ και «να προάγουν τθ ςυνεργαςία μεταξφ των διαφορετικϊν κεματικϊν
περιοχϊν που κα χρθςιμοποιιςουν το βίντεο ωσ ιςχυρό μζςο ςτθν ςυνολικι κατανόθςθ τθσ
εκπαίδευςθσ και όχι ωσ απομονωμζνο και χωριςτό τμιμα». Οι Foresta και Alm υιοκετοφν αυτιν τθν
ολιςτικι μζκοδο για τθν ενςωμάτωςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτο βίντεο ςτο αναλυτικό πρόγραμμα. Η
Foresta ςτο « Ταξίδι προσ τθν επικοινωνία» επιδεικνφει πωσ είναι ςτόχοσ των εκπαιδευτικϊν να
επιτρζψουν ςτα παιδιά να χρθςιμοποιοφν ςυνειδθτά και να αναπτφςςουν τθν οπτικοακουςτικι τουσ
γλϊςςα . Η Alm, από τθ μεριά τθσ, παρουςιάηει τθν εκπαίδευςθ ςτα μζςα ωσ τρόπο κατανόθςθσ του
κόςμου. Σφμφωνα με αυτιν, θ κατανόθςθ και θ ερμθνεία των μζςων είναι απαραίτθτεσ για τθν ενεργό
πολιτότθτα.
Όπωσ μποροφμε να δοφμε ςε όλα αυτά τα παραδείγματα, εκτόσ από τθ μελζτθ και τθν εκμάκθςθ «με»
τα μζςα, θ μελζτθ και θ ανάλυςθ του κόςμου των υπολογιςτϊν, των θλεκτρονικϊν παιγνιδιϊν, τθσ
τθλεόραςθσ, του διαδικτφου κ.λπ. είναι επίςθσ απαραίτθτθ. Στθν εκπαίδευςθ ςτα μζςα, ενϊ θ
οργανικι χριςθ του βίντεο για διευκόλυνςθ τθσ μάκθςθσ λαμβάνεται υπόψθ, το μζςο ωσ τομζασ
μελζτθσ είναι επίςθσ ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ. Σε μια επικυμθτι ςφαιρικι και ολοκλθρωμζνθ
προςζγγιςθ που χρθςιμοποιεί τα μζςα ωσ εργαλείο μάκθςθσ, εξυπακοφεται επίςθσ κάποιο είδοσ τθσ
εκπαίδευςθσ ςτα μζςα. Αυτό το κζμα εξετάηεται από τθν Krucsay ςτο «Μζςα και θ αξιοποίθςθ τουσ ςτθ
μάκθςθ ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ: κάτι περιςςότερο από τθν μάκθςθ μζςω των Μζςων». Στο δεφτερο
μζροσ του κεφαλαίου ΙΙ θ ςυγγραφζασ αναλφει τα μζςα και τισ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και
Επικοινωνίασ) ωσ περιεχόμενο ι τομζα μελζτθσ ςτθ βαςικι εκπαίδευςθ. Διαφοροποιείται από τθ
διλωςθ ότι «δεν υπάρχει καμία εκπαίδευςθ χωρίσ Μζςα», και εςτιάηεται ςτθν εκπαίδευςθ ςτα Μζςα
ςε τρία επίπεδα: - τθν εκπαίδευςθ ςτα μζςα και το ρόλο που παίηει ωσ διακεματικό ςτοιχείο των
αναλυτικϊν προγραμμάτων - τον τρόπο που μερικά μακιματα των αναλυτικϊν προγραμμάτων
μοιράηονται τουσ τομείσ τκεμάτων που είναι ςυγκεκριμζνοι και ςχετικοί με το περιεχόμενο των μζςων,
και - πϊσ θ εκπαίδευςθ ςτα μζςα αποτελεί μια ςφνδεςθ ςτθ διακεματικι διδαςκαλία.
Το κεφάλαιο ΙΙ αφιερϊνεται ςτθ ςχζςθ μεταξφ τθσ εκπαίδευςθσ ςτα μζςα και τθσ ψθφιακισ
ικανότθτασ. Η ψθφιακι ικανότθτα ςυνδζεται ςτενά με τισ ακόλουκεσ δεξιότθτεσ: πϊσ να ψάξει, να
ςυλλζξει, να επεξεργαςτεί και να διαβιβάςει για να επικοινωνιςει, και πϊσ να χρθςιμοποιιςει τα
ακόλουκα δθμοφιλζςτερα προγράμματα υπολογιςτϊν: επεξεργαςτζσ κειμζνου, υπολογιςμοί με
λογιςτικό φφλλο, βάςεισ δεδομζνων, θλεκτρονικό ταχυδρομείο και διαδίκτυο. Αν και υπάρχουν
ςυνοπτικζσ αναφορζσ ςτθ μάκθςθ, τθν ζρευνα και τθ γνϊςθ, φαίνεται ότι θ προτεραιότθτα ςε αυτιν
τθν ικανότθτα αφιερϊνεται ςυνικωσ ςε κακαρά οργανικό και τεχνολογικό περιεχόμενο και
διαδικαςίεσ.
Στο μοντζλο μασ που αφορά ςτθν εκπαίδευςθ ςτα μζςα και ςτο ψθφιακό αλφαβθτιςμό, το τεχνολογικό
περιεχόμενο πάει ςε δεφτερθ μοίρα και προτεραιότθτα δίνεται ςτο περιεχόμενο που αφοράτθν κριτικι
ςκζψθ. Αυτό το περιεχόμενο καλφπτεται επίςθσ από τθν πρόταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ κατά τθν
εξζταςθ τθσ ουςιαςτικισ γνϊςθσ, των ςτάςεων και των δεξιοτιτων ςχετικϊν με τθ ψθφιακι ικανότθτα:
«Η χριςθ των ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ) απαιτεί μια κριτικι και
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αντανακλαςτικι ςτάςθ απζναντι ςτισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ και μια λογικι χριςθ των διαδραςτικϊν
μζςων. Το ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςε κοινότθτεσ και δίκτυα για πολιτιςτικοφσ, κοινωνικοφσ ι/και
επαγγελματικοφσ λόγουσδείχνει επίςθσ ικανότθτεσ».
Στο μζροσ ΙΙ αυτισ τθσ δθμοςίευςθσ περιλαμβάνουμε μερικζσ Ευρωπαϊκζσ προοπτικζσ ςτθν εκπαίδευςθ
ςτα μζςα. Ο Χριςτοδοφλου μασ παρουςιάηει το Νζο Αναλυτικό Πρόγραμμα Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ
τθσ Κφπρου, και πϊσ τα μζςα ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτό. Επιςθμαίνει τθ ςχετικότθτα τθσ ζμφαςθσ
που μετατοπίηεται από τθν απόκτθςθ ςθμαντικϊν δεξιοτιτων και γνϊςθσ ςτθν ανάπτυξθ του κριτικοφ
γραμματιςμοφ των παιδιϊν. Ο τελικόσ ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ μπορεί να είναι «θ ανάπτυξθ των
κριτικϊν δεξιοτιτων, και κατ’ επζκταςθ των δεξιοτιτων χριςθσ των μζςων, μεταξφ τθσ νζασ γενιάσ, θ
οποία κα εφαρμόςει αργότερα αυτζσ τισ δεξιότθτεσ ςτα ςθμαντικά κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιςτικά
ηθτιματα ωσ μζςα για ζναν καλφτερο, δθμοκρατικότερο κόςμο».
Η εκπαίδευςθ ςτα μζςα πρζπει να ξεπεράςει τα όρια του ςχολείου και να είναι παροφςα ςτθν κοινωνία
γενικά, όπωσ θ Kozàk αποδεικνφει με τθ ςυμβολι τθσ για τθ φφςθ του κζματοσ «Κινοφμενθ Εικόνα και
Εκπαίδευςθ ςτα Μζςα» (υποχρεωτικό ςε όλα τα Ουγγρικά ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ) και τθ ςχετικότθτα του Εκνικοφ Διαγωνιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ ςτα Μζςα (NCML) για τθ
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.
Είναι ςαφζσ ότι θ ψθφιακι ικανότθτα υπερβαίνει τθ χριςθ των λογιςμικϊν προγραμμάτων, ακόμθ και
τθ χριςθ πλθροφοριϊν. Στθν εκπαίδευςθ αυτζσ οι πλθροφορίεσ ζχουν αξία μζχρι το ςθμείο που οι
μακθτζσ/τριεσ είναι ςε κζςθ να τισ μετατρζψουν ςε γνϊςθ. Για να το πετφχουν αυτό κα πρζπει να
κατζχουν τισ βαςικζσ εντολζσ των ςυγκεκριμζνων γλωςςϊν (γραπτζσ, εικονικζσ, οπτικζσ, γραφικζσ και
ακουςτικζσ) και επίςθσ τθν αποκωδικοποίθςθ και μεταφορά των μοτίβων τουσ. Θα πρζπει επίςθσ να
είναι ςε κζςθ να εφαρμόςουν τθ γνϊςθ των διαφορετικϊν τφπων πλθροφοριϊν ςε διαφορετικζσ
καταςτάςεισ και πλαίςια.
Το πρόγραμμα viducate προωκεί το ψθφιακό αλφαβθτιςμό ςτα μζςα που μοιράηονται με τθ γενικι
εκπαίδευςθ, τουσ ςαφείσ ςτόχουσ τθσ βελτίωςθσ και του κοινωνικοφ μεταςχθματιςμοφ μζςω τισ
κριτικισ πολιτότθτασ - και δίνουν προτεραιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ πζρα από τθ διδαςκαλία.
Στο κεφάλαιο ΙΙΙ, οι Ferguson και Hottmann κάνουν μια ειςαγωγι ςτισ αρχζσ και τθν πρακτικι του
προγράμματοσ viducate και αποδεικνφουν πϊσ οι κριτικζσ προςεγγίςεισ ςτθν εκπαίδευςθ ςτα
μζςαείναι ακόμα ζγκυρεσ και απαραίτθτεσ για το ψθφιακό αλφαβθτιςμό ςτον 21ο αιϊνα.
Οι κφριεσ αρχζσ του προγράμματοσ viducate μποροφν απλά να οριςκοφν ωσ ακολοφκωσ: «το
πρόγραμμα viducate ενδιαφζρεται για τθν ανάπτυξθ τθσ ενεργοφ πολιτότθτασ ςτα διαπολιτιςμικά
επίπεδα τθσ επίςθμθσ και άτυπθσ εκπαίδευςθσ. Το βίντεο και τα πολυμζςα αποτελοφν τον πυρινα
αυτισ τθσ μθ-κακοδθγοφμενθσ παιδαγωγικισ τθσ παραγωγισ ςτθν κοινωνία των πλθροφοριϊν.»
Αποφαςίςαμε ότι κα ιταν παραγωγικότερο για το πρόγραμμα εάν ομαδοποιοφςαμε τισ
δραςτθριότθτζσ μασ ςε τρία ευρι, αλλθλζνδετα και δυναμικά κζματα τα οποία είναι: θ
δθμιουργικότθτα, θ ενεργόσ πολιτότθτα και θ διαπολιτιςμικι επικοινωνία. Αιςκανκικαμε ότι θ
επιλογι αυτϊν των κεμάτων μασ βοικθςε να αναπτφξουμε τθν εργαςία μασ πζρα από ζνα ευρφ
φάςμα πλαιςίων και θλικιακϊν ομάδων, και δεν μασ περιόριςε ςε οποιοδιποτε μζροσ των επίςθμων
ι άτυπων αναλυτικϊν προγραμμάτων. Αυτι θ εννοιολογικι υποςτιριξθ επζτρεψε επίςθσ ςε μασ να
εξετάςουμε τισ κοινωνικζσ και αιςκθτικζσ προςεγγίςεισ που να είναι εφικτζσ και, υπό τθν κατάλλθλθ
ζννοια, να βελτιϊςουν και να ενκαρρφνουν τθν πολιτικι ευαιςκθτοποίθςθ ωσ τμιμα τθσ εργαςίασ μασ.
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Ο Linke προςφζρει επίςθσ μερικζσ εκτιμιςεισ για το κζμα τθσ «ενεργοφ πολιτότθτασ» ςτο τρίτο μζροσ
αυτισ τθσ δθμοςίευςθσ που αφιερϊνεται ςτθν Εκπαίδευςθ ςτο Βίντεο ςε δράςθ. Αναλφει πϊσ μζςω
αυτοφ του κζματοσ, γίνεται ςαφζσ ότι θ εκπαίδευςθ ςτα μζςα εξυπθρετεί ζναν ςκοπό που είναι θ
ανάπτυξθ των αςτικϊν δομϊν τθσ κοινωνίασ ςε μια δθμοκρατικι κοινωνία. Με παρόμοιο τρόπο, ςτο
μζροσ ΙΙ του βιβλίου, οι Holubek και Schipek προςεγγίηουν το κζμα τθσ εκπαίδευςθσ ςτα μζςα και τθν
ενεργό πολιτότθτα ςτθν Αυςτρία, δείχνοντασ πϊσ «θ άποψθ κακορίηει τθν προοπτικι».
Όπωσ μποροφμε να δοφμε, το πρόγραμμα viducate είναι ζνα διακεματικό project, και τα κζματα και
παραδείγματα ςε αυτιν τθν δθμοςίευςθ δείχνουν μερικζσ από τισ εξελίξεισ με τισ οποίεσ
καταπιανόμαςτε. Η εργαςία μασ είναι κάτι που κακορίηουμε ωσ αναπτυςςόμενθ και ςυμμετοχικι, και
θ ανάπτυξθ τθσ δικτφωςθσ είναι κρίςιμθ από αυτι τθν άποψθ.
Καμία εκπαιδευτικι πρόταςθ δεν κα ιταν πλιρθσ χωρίσ μια ςαφι και ρθτι αναφορά ςτθν κατάρτιςθ
των εκπαιδευτικϊν. Ο Gutierrez ςτο κεφάλαιο IV εξετάηει τρεισ διαςτάςεισ ςτθν κατάρτιςθ των
εκπαιδευτικϊν ςτα μζςα και τισ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ) οι οποίεσ είναι:
Η κατάρτιςθ του προςϊπου ωσ δάςκαλοσ, θ κατάρτιςθ του δαςκάλου ωσ εκπαιδευτικό, θ κατάρτιςθ
του εκπαιδευτικοφ ωσ πρόςωπο ι πολίτθ ςτθν κοινωνία των πλθροφοριϊν. Τα παραδείγματα που
δίνονται από τον Hottmann ςτο μζροσ ΙΙΙ μασ παρουςιάηουν αυτιν τθν ςφαιρικι και περιεκτικι
προςζγγιςθ τθσ κατάρτιςθσ εκπαιδευτικϊν ςτισ ΤΠΕ και τα μζςα. Είναι βαςιςμζνα ςτθν εκτενι εμπειρία
με Ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτιςθσ εκπαιδευτικϊν ςτθν εκπαίδευςθ ςτο βίντεο κατά τθν
τελευταία δεκαετία, θ οποία αςκεί μεγάλθ επίδραςθ και προοπτικζσ ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των
δαςκάλων. Για τον Hottmann θ εκπαίδευςθ ςτο βίντεο και θ επαγγελματικι ανάπτυξθ των
εκπαιδευτικϊν δεν μποροφν να κεωρθκοφν ωσ απομονωμζνεσ δραςτθριότθτεσ, «αλλά περιλαμβάνουν
ζνα μίγμα από διαφορετικζσ μεκόδουσ μάκθςθσ – ικανότθτασ επικοινωνίασ, ομαδικισ εργαςίασ,
διαπολιτιςμικισ μάκθςθσ και αξιολόγθςθσ. Ο ςτόχοσ μασ είναι επίςθσ να τισ ενςωματϊςουμε ςτο
εφροσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ και να τισ χρθςιμοποιιςουμε ωσ ςυμβολι για τθ μετατροπι τθσ
εκπαίδευςθσ ςε εκπαίδευςθ ςτα μζςα».
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