
  

 

Εισαγωγή: 

  

Περίληψη: 

Εμείς στην Trebag Ltd. μαζί με ορισμένους 

από τους συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε 

τα βίντεο ως εργαλεία για πολλούς 

σκοπούς. Θα σας δώσουμε μερικά 

παραδείγματα παρακάτω ως έμπνευση. 

Σε ορισμένα από τα έργα μας δημιουργήσαμε βίντεο 

ως υλικό για τη διάδοση των στόχων και των 

αποτελεσμάτων ενός έργου με ελκυστικό τρόπο.  

Άλλες φορές χρησιμοποιήσαμε κινούμενες 

παρουσιάσεις σε λευκό πίνακα ως μέσο 

επεξεργασίας και μεταμόρφωσης ενός 

προγράμματος σπουδών για να το φέρουμε σε μια 

μορφή που να είναι συμπαγής και αναλώσιμη από 

την ομάδα-στόχο. Αυτά τα βίντεο μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν και να προσαρμοσθούν, ένα 

πολύ σηματικό πλεονέκτημα για την ανοιχτή 

πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς ή μαθητές.  

Χρησιμοποιήσαμε επίσης βίντεο για να 

αντικαταστήσουμε τα ppts και να δημιουργήσουμε 

ένα αξέχαστο εισαγωγικό υλικό για την εταιρεία μας, 

καθώς και για να παρουσιάσουμε, να 

ευαισθητοποιήσουμε, να μεταφέρουμε και να 

τονίσουμε τα κύρια μηνύματα μιας πρωτοβουλίας 

μας. 

Όλα έχουν να κάνουν με τη δημιουργικότητα, οι 

δυνατότητες για το πώς και για ποιο λόγο να 

χρησιμοποιηθούν τα βίντεο είναι ατελείωτες και αν 

δημιουργηθούν και χρησιμοποιηθούν σωστά 

μπορούν να είναι επωφελείς τόσο για τον πάροχο 

όσο και για τον παραλήπτη. 

 Αυτή η μελέτη περίπτωσης αφορά για το πώς οι 

μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι επιχειρήσεις 

μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση των 

βίντεο ως εργαλείων για τον εμπλουτισμό της ροής 

πληροφοριών, τη μάθηση και τη διδασκαλία. Θα 

σας δώσει επίσης μερικά παραδείγματα και ιδέες 

σχετικά με το θέμα. 

«Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα λογισμικού και εφαρμογών 
που διευκολύνουν την παραγωγή περιεχομένου βίντεο 
για ευέλικτους σκοπούς.  
Για να αναφέρουμε μερικά, τα βίντεο μπορεί να είναι: 
ζωντανά, κινούμενα σχέδια, stop-motion, παρουσίαση 
ή ντοκιμαντέρ, ή μπορεί να είναι μια απλή εγγραφή 
οθόνης. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα 
με τον απαιτούμενο σκοπό, για παράδειγμα : να 
εισαγάγουν μια έννοια, να μεταφέρουν και να τονίσουν 
τα κύρια μηνύματα μιας πρωτοβουλίας, να 
ενθαρρύνουν τη βαθύτερη κατανόηση, να 
ενθαρρύνουν την οπτικοποίηση, να διαδώσουν 
πόρους, να τραβήξουν την προσοχή, να αυξήσουν την 
ευαισθητοποίηση, να αυξηθεί το ποσοστό παραμονής 
των μαθητών κ.λπ. 
Η δημιουργία περιεχομένου βίντεο είναι μια εξαιρετικά 
ανοιχτή και δημιουργική διαδικασία. Αν και υπάρχουν 
ορισμένες οδηγίες που πρέπει να έχετε υπόψη κατά 
τον σχεδιασμό και την παραγωγή ενός βίντεο, δεν 
χρειάζεται ακριβής τεχνογνωσία. Είναι ένα πεδίο όπου 
μπορείτε να κάνετε καταιγισμό ιδεών και να 
πειραματιστείτε σχετικά με το είδος της λύσης και της 
εφαρμογής βίντεο που θα ήταν κατάλληλη για να 
εκπληρώσει το σκοπό σας και να ταιριάζει στο 
περιβάλλον σας.» 
 

Gergely Zsori , δημιουργός κινουμένων 
σχεδίων και ταινιών 
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Το βίντεο ως εργαλείο: 

Ως εκπαιδευτικός, η χρήση βίντεο μπορεί να είναι ένας 

πολύ καλός τρόπος για να ενισχύσετε ή να 

διαμορφώσετε το περιεχόμενο ή το πρόγραμμα 

σπουδών. Μπορεί να βοηθήσει τους δέκτες/μαθητές 

στην οπτικοποίηση, στην απόκτηση βαθύτερης 

κατανόησης του περιεχομένου, καθώς και μπορεί να 

ενισχύσει τη συμμετοχή των μαθητών και τα κίνητρα 

τους για μάθηση. 

Αρκετές μετα-αναλύσεις έχουν δείξει ότι η τεχνολογία 

μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση. Επίσης, πολλές 

μελέτες έχουν δείξει ότι το βίντεο, συγκεκριμένα, 

μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό 

εκπαιδευτικό εργαλείο. 

Όταν σχεδιάζετε το περιεχόμενο βίντεο, είναι πολύ 

σημαντικό να έχετε ένα όραμα και έναν σαφή σκοπό 

που θέλετε να εξυπηρετεί το βίντεό σας. 

Για παράδειγμα: Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές 

της δημιουργίας εκπαιδευτικών βίντεο είναι η 

συμπερίληψη στοιχείων που συμβάλλουν στην 

προώθηση της συμμετοχής των μαθητών. Εάν δεν 

υπάρχει δέσμευση, δεν υπάρχει κέρδος στη γνώση. 

Εκτός από τη διατήρηση της δέσμευσης αυτής, θα 

πρέπει επίσης να ενσωματώσετε το γνωστικό φορτίο 

που θέλετε να μεταφέρετε και ορισμένα 

χαρακτηριστικά που προωθούν την ενεργό μάθηση για 

να βοηθήσετε την ενσωμάτωση της γνώσης.  

Μαζί, αυτές οι σκέψεις παρέχουν μια σταθερή βάση 

για την ανάπτυξη και τη χρήση του βίντεο ως 

αποτελεσματικού εκπαιδευτικού εργαλείου. 

 

 Επιπτώσεις της πανδημίας: 

Αύξηση της χρήσης λογισμικού και 

δημιουργίας βίντεο και παρουσιάσεων για 

την υποστήριξη της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

Η πανδημία του COVID-19 άλλαξε την εκπαίδευση 
και πολλές επιχειρήσεις για πάντα. 

Ως αποτέλεσμα των κλειστών γραφείων και σχολείων, 
τόσο η εκπαίδευση όσο και η εργασιακή προσέγγιση 
έχουν αλλάξει δραματικά με τη χαρακτηριστική άνοδο 
της εργασίας στο σπίτι και της ηλεκτρονικής μάθησης, 
όπου τόσο η διδασκαλία όσο και η εργασία 
πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και σε ψηφιακές 
πλατφόρμες.  
Αυτές οι αλλαγές απαιτούν την εφαρμογή και τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση της 
αποτελεσματικής διαδικτυακής επικοινωνίας, 
εκπαίδευσης και εργασίας. Αυτά τα εργαλεία 
περιλαμβάνουν λογισμικό και πλατφόρμες βίντεο, 
κινούμενων εικόνων και παρουσιάσεων. 
 
Η έρευνα δείχνει ότι η διαδικτυακή μάθηση έχει 
αποδειχθεί ότι αυξάνει τη διατήρηση πληροφοριών 
και απαιτεί λιγότερο χρόνο, επίσης ότι πολλές 
επιχειρήσεις αποφάσισαν να παραμείνουν στην 
εργασία στο σπίτι καθώς για ορισμένες επιχειρήσεις 
δεν είναι απλώς πιο αποτελεσματική, αλλά 
οικονομικά πιο βιώσιμη.  
Υποθέτει ότι οι αλλαγές που έχει προκαλέσει ο 
κορωνοϊός μπορεί να παραμείνουν, πράγμα που 
σημαίνει επίσης μια περαιτέρω ανάγκη για ψηφιακά 
εργαλεία και την ανάπτυξη και ενσωμάτωσή τους 
τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην εργασία. 

   Το E-Growth είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο είχε ως στόχο να 

διερευνήσει τη χρήση επιχειρηματικών προσομοιώσεων και την Τεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση (TEΜ) στην 

παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Το Εγχειρίδιο ΤΕΜ και η επιχειρηματική 

προσομοίωση του E-Growth είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Τσεχικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Ουγγρικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.e-growth-project.eu  

  

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να   

θεωρηθεί  υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 
 

http://www.e-growth-project.eu/

