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Abstract
Learners and educators use Web 2.0 tools in order to exchange ideas, knowledge, and
information, to enhance collaboration, active participation and openness to the
international community of education. Educational Television meets digital era and
links in learners and their communities. It transforms in a multimedia environment,
linked in social media and provides the tools in order learners and educators would be
able to develop their collaborative projects. The goals, the projects as case studies and
the preliminary results of Educational Television 2.0 are presented in this paper one
year after the experiment of its digital transition.
Keywords: Educational Television 2.0, digital transition, social networks,
collaborative learning environments, multimedia projects
Πεπίλητη
Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε δεχηεξε
γεληά ηνπ Παγθφκηνπ ηζηνχ (Web 2.0), γηα αληαιιαγή ηδεψλ, γλψζεσλ θαη
πιεξνθνξηψλ, ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ηνπο, άλνηγκα ζηελ παγθφζκηα
θνηλφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ παξαγσγή ηεο γλψζεο θαη ζηελ
πξφζβαζε ζηνλ παγθφζκην ςεθηαθφ αλνηρηφ πινχην ησλ ηδεψλ θαη ησλ θαηλνηνκηψλ.
Η Δθπαηδεπηηθή Ραδηνηειεόξαζε κπαίλεη δπλακηθά ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη
ζπλδέεηαη νξγαληθά κε ηνπο λένπο αλζξψπνπο θαη ηηο θνηλφηεηέο ηνπο.
Μεηαζρεκαηίδεηαη ζηαδηαθά ζε κηα multimedia πιαηθφξκα, ζπλδεδεκέλε κε ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη πξνζθέξεη ζηηο νκάδεο ησλ
καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηνπο, ην πεξηβάιινλ θαη ηα εξγαιεία γηα λα αλαπηχμνπλ
ηα δηθά ηνπο multimedia projects. Μεηά ηνλ πξψην ρξφλν ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο
ςεθηαθήο κεηάβαζήο ηεο, παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη, νη δξάζεηο θαη ηα πξψηα
απνηειέζκαηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεόξαζεο 2.0.
Λέξειρ-κλειδιά: Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε 2.0, ςεθηαθή κεηάβαζε, θνηλσληθά δίθηπα,
ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, multimedia projects
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Ειζαγυγή
Η λέα γεληά ησλ ηερλνινγηψλ/εθαξκνγψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ Web 2.0, βαζίδεηαη
ζηε ζπλερψο απμαλφκελε δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ λα επηθνηλσλνχλ,
λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη. Η Δθπαηδεπηηθή Ραδηνηειεόξαζε
ζηελ ςεθηαθή επνρή, αλαιακβάλνληαο ελεξγφ ξφιν ζηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε
ηνλ καζεηή δεκηνπξγφ, εξεπλεηή, πνιίηε ηνπ θφζκνπ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ
αλάπηπμε ηεο νπηηθν-αθνπζηηθήο παηδείαο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή
θνηλφηεηα λα ζπλεξγαζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη πεξηερφκελν αμηνπνηψληαο ηα
πξνζθεξφκελα εθπαηδεπηηθά βίληεν θαη ηεθκεξησκέλν πεξηερφκελν ζε ςεθηαθή
κνξθή. Σν άξζξν απηφ αξρηθά εζηηάδεη ζηελ εθαξκνγή ησλ ηδεψλ ηνπ Web 2.0 ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηηο αιιαγέο πνπ θέξλεη κέζα απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα, ηηο θνηλφηεηεο
πξαθηηθήο θαη ηα ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Έλα λέν εθπαηδεπηηθφ
παξάδεηγκα αλαδχεηαη κε αμίεο ηε ζπλεξγαζία, ηνλ δηάινγν, ηε ζπκκεηνρή, ην
κνίξαζκα θαη ηελ αλνηθηφηεηα, κε απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο θαη
επηηπρεκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. ηε ζπλέρεηα ην άξζξν παξνπζηάδεη ηνλ
ζηαδηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεφξαζεο ζε κηα multimedia
πιαηθφξκα, φπνπ ππνζηεξίδεηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα.
Αλαθέξνληαη νη ζηφρνη, ηα έξγα θαη ε ζχλδεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεόξαζεο 2.0 κε
ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Σν άξζξν νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ
ζθεπηηθνχ ησλ έξγσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζηελ λέα πιαηθφξκα i-create ηεο
Δθπαηδεπηηθήο Σειεόξαζεο 2.0, ηα πξψηα απνηειέζκαηα απφ ηα έξγα - κειέηεο
πεξίπησζεο θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ην πείξακα ηεο ςεθηαθήο κεηάβαζεο
ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεφξαζεο.
Οι δςναμικέρ ιδέερ ηος Web 2.0
Ο Παγθφζκηνο Ιζηφο έρεη εμειηρζεί απφ απιφ κέζν δεκνζίεπζεο πιεξνθνξηψλ ζε
κέζν ζπκκεηνρήο θαη θνηλσληθήο δηαδξαζηηθφηεηαο. Η λέα γεληά ηερλνινγηψλ /
εθαξκνγψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ Web 2.0, βαζίδεηαη ζηε ζπλερψο απμαλφκελε
δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ λα επηθνηλσλνχλ, λα κνηξάδνληαη
πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζχγρξνλα ή αζχγρξνλα. Απνηειεί έλα δπλακηθφ
δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ, φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ηδηαίηεξε
επειημία θαη θηιηθφηεηα ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα ππνινγηζηψλ θαη
δηθηχσλ. πκθσλα κε ηελ έθζεζε TechWatch, νη δπλακηθέο ηδέεο ηνπ Web 2.0 είλαη
απηέο πνπ έρνπλ ηνλ ζπνπδαίν αληίθηππν θαη φρη νη επί κέξνπο ηερληθέο ηνπ. Σα λέα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ έθεξε ην Web 2.0 είλαη:
 Ο ρξήζηεο μεπεξλά ηα φξηα ηεο πεξηνξηζκέλεο πιαηθφξκαο ηνπ ππνινγηζηή
ηνπ θαη κπνξεί λα αμηνπνηεί ηνλ Παγθφζκην Ιζηφ φπσο αμηνπνηνχζε κέρξη
ηψξα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ (cloud computing). Ο Ιζηφο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ
πιαηθφξκα δεκηνπξγίαο, επαλαπξνζδηνξηζκνχ θαη κνηξάζκαηνο ηνπ
πεξηερνκέλνπ.
 Πξνζθέξεη έλαλ λέν ηξφπν ζρεδίαζεο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ, ν νπνίνο
βαζίδεηαη ζηελ αλνηθηφηεηα θαη ηε δηάδξαζε ηνπ ρξήζηε. Δπηηξέπεη ζηνλ
ρξήζηε λα ηξνπνπνηήζεη ηφζν ην πεξηβάιινλ ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ φζν θαη
λα παξέκβεη ζην πεξηερφκελφ ηνπο (data and content sharing).
 Γίλεηαη έκθαζε ζην πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγεί ν ρξήζηεο (user generated
content-UGC)
 Γίλεηαη έκθαζε ζηε ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ
ινγηζκηθψλ,
 Γίλεηαη έκθαζε ζε λένπο ηξφπνπο δηάδξαζεο κε ηηο web-based εθαξκνγέο.
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ηελ εθπαίδεπζε έρεη νξηνζεηεζεί έλαο λένο ρψξνο πνπ αμηνπνηεί ηφζν ηηο
ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0 φπσο ηα blogs, wikis, tagging, ηα θνηλσληθά
δίθηπα (social software), φζν θαη ηηο δπλακηθέο ηδέεο/αμίεο ηνπ δει. ηε ζπλεξγαζία,
ηνλ δηάινγν, ηε ζπκκεηνρή, ην κνίξαζκα θαη ηελ αλνηθηφηεηα, κε απνηειεζκαηηθέο
δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο θαη επηηπρεκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Σζαθαξέζηνπ
2009, Μαπξνκκαηάθε ., ηδεξνπνχινπ Α. 2009, Παπαδεκεηξίνπ &
Λακπξνπνχινπ, 2008, Vivitsou et al, 2008).
Κοινυνικά Δίκηςα - Social Networks
Η αλζξψπηλε επαθή, ε επηθνηλσλία πξφζσπν κε πξφζσπν, ε αλάγθε γηα
ζπκκεηνρηθφηεηα, ε αίζζεζε ηεο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο έρνπλ επεξεαζηεί
ζεκαληηθά απφ ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (social networks) ηνπ Web2.0.
Σα πεξηβάιινληα θνηλσληθψλ δηθηχσλ φπσο ηα Facebook, Google+, Twitter,
Linkedin, Academia.edu, Scribd, Ning, MySpace είλαη ειθπζηηθά, ιεηηνπξγηθά θαη
πξνζθέξνπλ πιήζνο εθαξκνγψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social objects). Οη ρξήζηεο
παξνπζηάδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο δεκηνπξγψληαο ην πξνθίι
ηνπο, εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, κνηξάδνληαη θσηνγξαθίεο θαη βίληεν, δεκνζηεχνπλ
θαη αληαιιάζνπλ ηε κνπζηθή ηνπο, δέρνληαη ζρφιηα απφ θίινπο θαη επηζθέπηεο,
αληαιιάζζνπλ ζθέςεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο,
ζπλδένληαη κε ηηο ηζηνζειίδεο άιισλ ρξεζηψλ. Μέζα απφ ην πξνθίι ησλ κειψλ ηνπ
δηθηχνπ, ηηο θνηλσληθέο εθαξκνγέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κέζα
απφ ηηο ζπδεηήζεηο αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά ε νηθεηφηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ε
δπλακηθή ησλ νκάδσλ. Με απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε
ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε ζπλ-δεκηνπξγία.
ςνεπγαηικά πεπιβάλλονηα μάθηζηρ
Οη λέεο ηερλνινγίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ Web 2.0 επλννχλ ηελ αλάπηπμε
καζεηνθεληξηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, πνπ εληζρχνπλ ηελ επηθνηλσλία, ηνλ
αλαζηνραζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ. ηα ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα
κάζεζεο ππνζηεξίδεηαη
 ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ κε ζπδεηήζεηο, ζρνιηαζκφ,
εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social objects) θαη
 ε δεκηνπξγία ή ζπλ-δεκηνπξγία ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ρψξνπο
νηθνδφκεζεο γλψζεο.
ηα πεξηβάιινληα απηά, δεκηνπξγνχληαη Κνηλόηεηεο Πξαθηηθήο (communities of
practice) δει. νκάδεο αληαιιαγήο ηδεψλ θαη λέσλ πξαθηηθψλ, πνπ κνηξάδνληαη έλα
θνηλφ ελδηαθέξνλ (Lave & Wenger, 1991; Bruckman & Resnick, 1996) θαη παξέρνπλ
πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη αιιεινβνήζεηα. Οη Lave θαη Wenger ην 1998 ζεσξνχλ
θνηλόηεηα πξαθηηθήο, κία νξγαληθή θνηλφηεηα αηφκσλ, πνπ ηελ ελψλνπλ θνηλνί
ζηφρνη, θνηλά ελδηαθέξνληα θαη πξαθηηθέο. Η ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα παξέρεη
πινχζηα αιιειεπίδξαζε, αληαιιαγή θαη δηαπξαγκάηεπζε ηδεψλ, ζπγθξνχζεηο θαη
δπκψζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, ηα νπνία ελδηαθέξνληαη θαη ελζαξξχλνπλ ν έλαο ηελ
επίδνζε ηνπ άιινπ. Οη αιιειεπηδξάζεηο ησλ κειψλ ηεο είλαη δηαδηθαζίεο δηαξθψο
εμειηζζφκελεο θαη κε ζηαηηθέο, νχησο ψζηε λα πξνζδίδνπλ ζηελ νκάδα κηα δπλακηθή
δηάζηαζε.
Ο Rheingold (1993) ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν “εηθνληθέο θνηλόηεηεο” γηα λα αλαθεξζεί
ζηηο δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο δειαδή ζε νκάδεο αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε
δεκφζηεο ζπδεηήζεηο γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αλαπηχζζνπλ ζηαδηαθά
ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο, δηακνξθψλνληαο έηζη δίθηπα “αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ”.
Μεξηθνί ζπγγξαθείο δηαθνξνπνηνχλ κηα εηθνληθή θνηλφηεηα απφ κηα θνηλφηεηα
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πξαθηηθήο: κηα “εηθνληθή θνηλφηεηα” είλαη ζρεδηαζκέλε θνηλφηεηα, ελψ κηα
“θνηλφηεηα πξαθηηθήο” “αλαδχεηαη” απφ ηελ θνηλφηεηα θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ εληζρχεη έλαλ θνηλφ θνξκφ γλψζεο θαη ηελ αίζζεζε ηνπ “αλήθεηλ” ζε απηήλ
(Johnson, 2001 Wenger, 1998). Οη άλζξσπνη επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζε θνηλφηεηεο
γηα ιφγνπο επηθνηλσλίαο, θνηλσληθνπνίεζεο, δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο, θνηλσληθήο
απνδνρήο, απηνεθηίκεζεο, δηεχξπλζεο ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο, αιιά ν θχξηνο
ζηφρνο είλαη ε ζπκκεηνρή γηα κάζεζε θαη γλψζε.
ςνεπγαηική Μάθηζη (Collaborative Learning)
Γηα πνιινχο εξεπλεηέο ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα
κέζα απφ ηελ νπνία ζπληειείηαη ε κάζεζε. Ο Vygotsky (1978) ππνζηεξίδεη φηη “ε
κάζεζε επηηπγράλεηαη αξρηθά κέζα ζην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πιαίζην θαη κεηά ζε
πξνζσπηθφ επίπεδν θαη πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη
κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα παηδηά εμηζψλνληαη κε ηε δηαλνεηηθή δσή ησλ γχξσ
ηνπο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ ηα παηδηά είλαη ε εζσηεξίθεπζε
δξαζηεξηνηήησλ, ζπλεζεηψλ, ιεμηινγίνπ θαη ηδεψλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζηελ
νπνία κεγαιψλνπλ”. Η δηαξθήο αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ηνλ δηδάζθνληα, ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, θαιιηεξγεί ηελ αηνκηθή ηνπ
πξσηνβνπιία, δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ κε ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο,
δεκηνπξγεί ζπλζήθεο κάζεζεο. Η ζπλεξγαζία είλαη κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία
αλακέλεηαη λα εκθαληζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο αιιειεπηδξάζεηο, πνπ ζα ελεξγνπνηήζνπλ
εθείλεο ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ νδεγνχλ ζηε κάζεζε θαη είλαη δπζθνιφηεξν λα
ελεξγνπνηεζνχλ ζε αηνκηθφ επίπεδν.
Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε (collaborative learning) δελ είλαη κφλν κηα παηδαγσγηθή
κέζνδνο ή κηα ςπρνινγηθή δηαδηθαζία αιιά κηα ζχλζεζε ησλ δπν (Dillenbourg, 1999)
θαη επηηπγράλεηαη φηαλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο εξγάδνληαη θαη ζθέθηνληαη καδί πάλσ
ζην ίδην έξγν κε κηα δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ βαζίδεηαη ζην δηάινγν.
Η πξνυπφζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη ε χπαξμε ζεηηθνχ νκνθψλνπ
πλεχκαηνο απφ ηα κέιε νκάδαο, ζε αληίζεζε κε ην αληαγσληζηηθφ, πλεχκα φπνπ ηα
άηνκα πξνζπαζνχλ λα δηαθξηζνχλ απφ ηα άιια κέιε. Η δεκηνπξγία κηαο
παξαγσγηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο αηκφζθαηξαο απνηειεί νπζηαζηηθφ θεθάιαην ηεο
ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Η θνηλσληθή ζπλεξγαζία κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο
ησλ καζεηψλ ππφ ηνλ φξν φηη ηα είδε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ελζαξξχλνληαη
ζπκβάιινπλ ζηε κάζεζε (Βνζληάδνπ, 2002). Λεηηνπξγψληαο κέζα ζε νκάδεο, ηα
κέιε κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηα αηνκηθά ηνπο φξηα θαη λα αλαπηχμνπλ ζπιινγηθέο
κνξθέο ζθέςεο θαη δξάζεο, πξνάγνληαο ζεκαληηθά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ιφγσ
ηεο εκθάληζεο εθηάθησλ θαη εηδηθψλ κεραληζκψλ πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηελ
εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε.
Δημιοςπγικόηηηα
Η παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπ βίληεν σο γλσζηηθφ (cognitive), πνιηηηζκηθφ (cultural)
θαη ρεηξαθεηηθφ (emancipatory) εξγαιείν επηηξέπεη ηε γλσζηηθή επεμεξγαζία θαη ηελ
θαηαζθεπή ελλνηψλ, ελεξγνπνηεί ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη πξνσζεί ηε
κάζεζε ζε δεμηφηεηεο θαη καζεζηαθά πξντφληα αλψηεξσλ επηπέδσλ κάζεζεο
(Μαηζαγγνχξαο, 2005, Fragkaki et al., 2006). Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
ελεξγεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζσ ζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο
(project method, problem solving method), ζπλδένληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ιακβάλνπλ απφ ην βίληεν κε ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ηνπο εκπεηξία αιιά θαη κε
επξχηεξα θνηλσληθά δεηήκαηα. πιιέγνπλ πιεξνθνξίεο, μεθηλψληαο απφ ην πξψην
επίπεδν κάζεζεο (Πιεξνθνξηαθή Μάζεζε), νξγαλψλνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο,
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θηάλνληαο ζην δεχηεξν επίπεδν (Οξγαλσηηθή Μάζεζε), ηα αλαιχνπλ θαηαθηψληαο ην
ηξίην επίπεδν (Αλαιπηηθή Μάζεζε) θαη δεκηνπξγνχλ θηάλνληαο ζην ηέηαξην θαη
πςειφηεξν επίπεδν ηεο Παξαγσγηθήο Μάζεζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2005, Fragkaki et
al., 2006).
χκθσλα κε πνιινχο εξεπλεηέο (Cropley, 2006; Florida, 2002; Murakami, 2000),
δνχκε ζηελ επνρή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (creative era), ε νπνία αλαγλσξίδεηαη ζαλ
βαζηθφο παξάγνληαο φρη κφλν γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηελ
επηβίσζε θξαηψλ θαη νξγαληζκψλ. Πνιινί εξεπλεηέο (Simonton, 2000, Kampylis et
al., 2006, Lambropoulos et.al., 2008) πηζηεχνπλ φηη ε επηζηεκνληθή έξεπλα γηα ηε
δεκηνπξγηθφηεηα πξέπεη λα δψζεη πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη πξνγξάκκαηα γηα φια ηα
επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο ψζηε λα θαιχςεη ηελ απαίηεζε ησλ θαηξψλ γηα κηα
δεκηνπξγηθή εθπαίδεπζε. Η κάζεζε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα βαζίδνληαη ζε γλσζηαθέο
δηαδηθαζίεο αιιά ηαπηφρξνλα είλαη απφ ηε θχζε ηνπο θνηλσληθά θαηλφκελα (Candy &
Edmonds, 1999). Η κειέηε ηεο ζπλεξγαηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (ζπλδεκηνπξγηθόηεηαο, co-creativity) κέζα απφ νιηζηηθά θαη ελνπνηεηηθά κνληέια γίλεηαη
επηηαθηηθή ζηελ εθπαίδεπζε, φπνπ νκάδεο αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο
είλαη αλαγθαίν λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηε παξαγσγή ελφο έξγνπ πνπ δελ κπνξεί λα
παξαρζεί απφ έλα κφλν άηνκν.
H ανάδςζη ενόρ νέος εκπαιδεςηικού παπαδείγμαηορ - Εκπαίδεςζη 2.0
Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε δεχηεξε
γεληά ηνπ Παγθφζκηνπ ηζηνχ (Web 2.0), γηα αληαιιαγή ηδεψλ, γλψζεσλ θαη
πιεξνθνξηψλ, ζπλεξγαζία κεηαμχ νκάδσλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, άλνηγκα ζηελ
παγθφζκηα θνηλφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ παξαγσγή (αληί ηεο
κεηάδνζεο) ηεο γλψζεο θαη ζηελ πξφζβαζε ζηνλ παγθφζκην θαη αλνηρηφ ςεθηαθφ
πινχην ησλ ηδεψλ θαη ησλ θαηλνηνκηψλ.
Αιιειέλδεηεο ηερλνινγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο εηζάγνληαη επίζεο ηα
ηειεπηαία ρξφληα ζε αξθεηά παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα ζηε ρψξα καο γηα λα
θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο «Γεληάο Τ». Η έκθαζε πεξλά απφ ηελ
«θαηνρή γλψζεσλ» ζηελ ηθαλφηεηα γηα παξαγσγή θαη ζπλ-δεκηνπξγία γλψζεο.
Γεκηνπξγνχληαη blogs θαη wikis καζεκάησλ σο πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο, ζπγγξαθήο
επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ, δηαιφγνπ, παξαγσγήο ζθέςεο θαη έξεπλαο. Πεηξακαηηζκνί
γίλνληαη θαη κε ηε λέα ππεξεζία microblogging, ην twitter, γηα δηθηχσζε θαη ζχλδεζε
κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Οη εηθνληθέο θνηλόηεηεο, νκάδεο ζπιινγηθήο δξάζεο ή
θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ ζηα πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, εκπινπηίδνπλ ηελ
νξγάλσζε καζεκάησλ, νκάδσλ εξγαζίαο θαη έξεπλαο, ζπλεδξίσλ ή ζπιινγηθψλ
δξάζεσλ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα λα παξνπζηάζεη θαη λα
αλαδείμεη ηα έξγα ηεο αιιά θαη λα ηα αλνίμεη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο.
ηελ Δπξψπε θαη θπξίσο ζηηο ΗΠΑ απηή ε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο
καζεζηαθήο θαη εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ζε εμέιημε εδψ θαη δέθα ρξφληα. ην
πεξηβάιινλ ησλ λέσλ ςεθηαθψλ θαη δηθηπαθψλ κέζσλ νη αιιαγέο ζε φινλ ηνλ θφζκν
δελ αθνξνχλ κφλν ή θπξίσο ηα κεγάια θαη δηεζλνχο θήκεο ζρνιεία ή παλεπηζηήκηα,
δελ αθνξνχλ κφλν ηα αλεπηπγκέλα θξάηε ή θνηλσλίεο.
Οη θαηλνηνκίεο έξρνληαη πιένλ φιν θαη πην ζπρλά απφ πεξηνρέο ή θνηλσληθέο νκάδεο
πνπ είρακε ζπλεζίζεη λα θαηαηάζζνπκε ζηελ «πεξηθέξεηα», απφ ηελ Ιλδία, ηελ Αζία,
ηελ Αθξηθή. ηε κηθξή πφιε Αlbiene ηνπ Σέμαο ην Αlbiene Christian University
γίλεηαη ην πξψην iΡod παλεπηζηήκην. Κνηηψληαο πξνο ην κέιινλ, δίλεη δσξεάλ θαη
ζηνπο 950 πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ θαη ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα
επηιέμνπλ κεηαμχ iphones θαη ipods ηφζν γηα λα αμηνπνηεζεί κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν
ζηα καζήκαηα φζν θαη γηα λα νξγαλσζεί ε παλεπηζηεκηαθή δσή. Σν κεγάιν project
SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles
559

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 24/01/2020 22:44:37 |

6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS

θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο (OLPC – One Laptop Per Child) ηνπ Nicolas Negreponte ζην
ΜΙΣ, ν ππνινγηζηήο ησλ 100 δνιαξίσλ, αιιάδεη ηηο πξννπηηθέο εθπαίδεπζεο γηα ηα
παηδηά ηνπ αλαπηπζζφκελνπ αιιά θαη ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ δίλνληάο ηνπο
πξφζβαζε ζε βηβιηνζήθεο, εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, νκηιίεο θνξπθαίσλ ζηνραζηψλ,
επηζηεκφλσλ θαη θαιιηηερλψλ πνπ δηαηίζεληαη ειεχζεξα κε άδεηα creative commons.
Η Ιλδία, θαηαζθεχαζε (2010) ην πξψην tablet - ππνινγηζηή ησλ 35 δνιαξίσλ θαη ηνλ
δηέζεζε πξφζθαηα ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο ηεο ρψξαο.
Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Eθπαίδεπζεο 2.0 κε ηελ νπνία άξρηζαλ λα
πεηξακαηίδνληαη αξθεηά ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα (θαη) ζηε ρψξα καο;
 Η ηεξαξρηθή ινγηθή ηεο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο, κε ηνλ δάζθαιν/θαζεγεηήαπζεληία ζην επίθεληξν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ηε ρσξηθή
απεηθφληζε απηήο ηεο ζρέζεο, ε γλψξηκε κεησπηθή δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ,
αλαζεσξείηαη.
 Σα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηά νξγαλψζεθαλ κε ηελ παξαδνρή φηη ε γλψζε θαη
ε πιεξνθφξεζε είλαη ζπάληα αγαζά, ζηα νπνία ε πξφζβαζε θαη φια ηα
θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνλφκηα πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ εμαζθαιίδνληαη
κφλν ζε ρψξνπο απζεληίαο.
 Ο δάζθαινο θαη ν θαζεγεηήο αιιάδνπλ ξφιν. Γίλνληαη κέληνξεο, επηκειεηέο
(curators) πνπ έρνπλ ηελ επζχλε λα δηακνξθψζνπλ δηαδξαζηηθά πεξηβάιινληα
πνπ ζα εκπλεχζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ζα ηνπο εκπιέμνπλ ζηε δηαδηθαζία
ηεο κάζεζεο.
 ηνλ ςεθηαθφ δηαζπλδεδεκέλν θφζκν ε γλψζε γίλεηαη ιηγφηεξν ζέκα
εκπηζηνζχλεο ζε φζα έρνπλ λα κεηαδψζνπλ νη απζεληίεο. Παίξλεη πην έληνλα ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο. ηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ
θνπιηνχξα ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ δηαιφγνπ, ηνπ κνηξάζκαηνο, ζηε δεκηνπξγία
θνηλνηήησλ κάζεζεο φπνπ νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαδεηνχλ θαη λα
ζέηνπλ ηα ζεκαληηθά εξσηήκαηα. Κνηλφηεηεο ρσξίο «ζχλνξα» πνπ είλαη
ηαπηφρξνλα εηθνληθέο θαη θπζηθέο.
Ο Chris Αnderson, επηκειεηήο ηνπ θνξπθαίνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ ΣΔD Conference,
πνπ εθέηνο ζπκπιήξσζε 25 ρξφληα, ζεσξεί φηη «Ιdeas worth spreading». Πξάγκαηη νη
ηδέεο πνπ αθνχγνληαη ζην ΣΔD απφ δηαπξεπείο επηζηήκνλεο, θαιιηηέρλεο,
δεκηνπξγνχο θαη κεγάινπο δαζθάινπο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο, λα
εκπλεχζνπλ ηε δξάζε καο, λα δψζνπλ λέεο πξννπηηθέο θαη λφεκα ζηε δσή καο. Οη
ζπνπδαίνη δάζθαινη μαλαβξίζθνπλ ζήκεξα ηελ αίγιε θαη ηελ απήρεζή ηνπο,
κεηακνξθψλνπλ ηελ εκπεηξία ηεο κάζεζεο κέζα θαη έμσ απφ ηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο.
H μεηάβαζη ηηρ Εκπαιδεςηικήρ Ραδιοηηλεόπαζηρ ζηην τηθιακή εποσή
Η Δθπαηδεπηηθή Ραδηνηειεόξαζε εμειίζζεηαη παξαθνινπζψληαο ηηο δηεζλείο εμειίμεηο
θαη εθπξνζσπψληαο ην ζεζκφ ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ηφζν ζε
επηζηεκνληθέο φζν θαη ζε θαιιηηερληθέο δηνξγαλψζεηο. Η αλάπηπμε θαη δηείζδπζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζχγρξνλν θνηλσληθφ αιιά θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ,
φπνπ ην ζρνιείν δελ θαηαλαιψλεη απιψο αιιά δεκηνπξγεί πεξηερφκελν καο
ελέπλεπζε θαη καο θηλεηνπνίεζε ψζηε λα βγνχκε θαη λα ζπλαληήζνπκε ηε λέα
ςεθηαθή γεληά, ζηνπο δηθνχο ηεο ρψξνπο θαη λα γίλνπκε κέξνο ηεο θνηλφηεηάο ηεο.
ηφρνο καο είλαη λα επαλαζπλδεζεί ε Δθπαηδεπηηθή Ραδηνηειεφξαζε κε ην λεαληθφ
θνηλφ κεηαβαίλνληαο απφ ηα παξαδνζηαθά κέζα ζηελ ςεθηαθή επνρή, φπνπ ν
θαζέλαο γίλεηαη Μέζν. εκαληηθφ φρεκα ζηελ πξνζπάζεηα απηή απνηειεί ν νινέλα
αλαβαζκηδφκελνο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ θνξέα ζηε δηεχζπλζε www.edutv.gr, φπνπ
κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεη ηηο ηαηλίεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεφξαζεο ζε
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πξαγκαηηθφ ρξφλν (βίληεν ξνήο – streaming) ή λα ηηο θαηεβάζεη ζηνλ Η/Τ (βίληεν
θαη΄ απαίηεζε – video on demand) αμηνπνηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κία ζεηξά
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ.
Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 ε Δθπαηδεπηηθή Ραδηνηειεόξαζε κπαίλεη δπλακηθά
πιένλ ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη ζπλδέεηαη νξγαληθά κε ηνπο λένπο αλζξψπνπο θαη ηηο
θνηλφηεηέο ηνπο. Αλαγλσξίδεη φηη ε γλψζε είλαη κηα δηαδηθαζία ζε δηαξθή εμέιημε θαη
ζέιεη λα γίλεη κέξνο θαη θαηαιχηεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο: κεηαζρεκαηίδεηαη
ζηαδηαθά ζε κηα multimedia πιαηθφξκα, ζπλδεδεκέλε κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο θαη ηηο νκάδεο ηνπο,
ζε δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο ηα εξγαιεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη
λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα δηθά ηνπο multimedia projects (Σζαθαξέζηνπ, 2010).
Αλαιακβάλνληαο ελεξγφ ξφιν ζηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ καζεηή δεκηνπξγφ,
εξεπλεηή, πνιίηε ηνπ θφζκνπ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο
νπηηθναθνπζηηθήο παηδείαο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα λα
δεκηνπξγήζεη πεξηερφκελν (User Generated Video-UGV, User Generated ContentUGC) αμηνπνηψληαο ηα πξνζθεξφκελα εθπαηδεπηηθά βίληεν θαη λέν ηεθκεξησκέλν
πεξηερφκελν ζε ςεθηαθή κνξθή. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ (reuse) ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν, λα ζρεδηάζνπλ & λα “αλεβάζνπλ” ην δηθφ ηνπο (UGC),
λα ην κνηξαζηνχλ (sharing) κε ηελ θνηλφηεηα θαη λα ην αμηνινγήζνπλ (social
filtering).
ην πιαίζην απηφ ε Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε 2.0, αλέπηπμε ηε λέα πιαηθφξκα
λεαληθήο δεκηνπξγίαο, www.i-create.gr, αλνηρηή ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ζε
φινπο ηνπο λένπο αλζξψπνπο, πξνζθέξνληαο έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο,
αληαιιαγήο ηδεψλ θαη θπξίσο πινπνίεζεο ησλ δηθψλ ηεο έξγσλ: βίληεν,
δηαδξαζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ, ηζηνινγίσλ, ππεξεζηψλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο θαη γεληθφηεξα εθαξκνγψλ Web 2.0. Σα έξγα απηά αλαπηχζζνληαη θαη
ππνβάιινληαη κέζα απφ δηαγσληζκνχο βίληεν, θακπάληεο θαη ζπλεξγαζίεο κε
ρνιεία, Παλεπηζηήκηα θαη άιινπο νξγαληζκνχο, ζε εζληθφ, ηνπηθφ ή δηεζλέο επίπεδν.
Έηζη ε Δθπαηδεπηηθή Ραδηνηειεφξαζε ζπλαληά ηελ Φεθηαθή Γεληά ζηνπο δηθνχο ηεο
ρψξνπο, γίλεηαη κέξνο ηεο θνηλφηεηάο ηεο.
Η Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε 2.0 ζπγθεληξψλεη θαη επηκειείηαη πεξηερφκελν (Curator
Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ, Aggregator Δθπαηδεπηηθνχ & UGV, UGC Πεξηερνκέλνπ)
θαη είλαη κέξνο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ησλ Social Media: You Tube Channel,
Facebook, Twitter, Linked-In, Vimeo, Scoop-it).
Εκπαιδεςηική Σηλεόπαζη 2.0 - οι ζηόσοι και η ζύνδεζη με ηην εκπαιδεςηική
κοινόηηηα
Οη αμίεο πνπ ελζαξξχλεη ε Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε 2.0 (ΔΣ 2.0) είλαη:
 Ο καζεηήο δεκηνπξγφο, ν δάζθαινο ζχκβνπινο
 Βησκαηηθή- Δλεξγεηηθή Μάζεζε
 Οκαδηθή θνπιηνχξα-πλεξγαηηθή θαηλνηνκία
 Η θνπιηνχξα ηνπ Remix θαη ηνπ Re-use
 Απζεληηθφηεηα – Γεκηνπξγηθφηεηα
 πκκεηνρή θαη δεκηνπξγία/πξνζζήθε αμίαο ζηηο δηθηπαθέο θνηλφηεηεο, ζηελ
ηνπηθή θαη παγθφζκηα θνηλσλία
 Απηνπεπνίζεζε – Αηζηνδνμία-Αλαγλψξηζε- Αξηζηεία
πζηεκαηηθή θαζεκεξηλή "πνιηηηθή" ηεο ΔΣ 2.0 είλαη ε επαθή κε ηηο θνηλφηεηεο
(community engagement) ζηα social media κε ηελ επηκέιεηα θαη ηε ζπγθέληξσζε
πεξηερνκέλνπ (curation), αλαδεηθλχνληαο ζπλερψο ελδηαθέξνλ ειιεληθφ θαη δηεζλέο
πεξηερφκελν. Με έκθαζε ζηελ εμσζηξέθεηα αλαδεηθλχνπκε φζα είλαη ζεκαληηθά,
SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles
561

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 24/01/2020 22:44:37 |

6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS

δεκηνπξγηθά, θαηλνηφκα, ζρνιηάδνπκε θαη ζπδεηνχκε ζηα θνηλσληθά δίθηπα.
Παξνπζηάδνπκε ηα δηθά καο έξγα, δξάζεηο θαη ηα ζέηνπκε ζηελ θξίζε θαη ηνλ
ζρνιηαζκφ ηεο θνηλφηεηαο, ρσξίο λα έρνπκε θχξην πξνζαλαηνιηζκφ ηελ πξνψζεζε
ησλ δηθψλ καο δξάζεσλ. Η αλαινγία ηεο παξνπζίαζεο θαη αλάδεημεο δξάζεσλ θαη
ηδεψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ άιινπο ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζίαζε ησλ "δηθψλ καο"
δξάζεσλ θιίλεη ππέξ ησλ πξψησλ. Παξάιιεια ζέηνπκε ην εξκελεπηηθφ πιαίζην
(context) ζε κηα πξνζπάζεηα λα γίλνπκε ζπλνκηιεηέο θαη λα δψζνπκε πξνζηηζέκελε
αμία ζηελ θνηλφηεηα πρ. ε παξνπζίαζε ηνπ Teaching Channel, ή ηεο Khan Academy
ζην blog.
Η παξνπζία ηεο ΔΣ 2.0 ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο:
 You Tube Channel: Educational TV Greece
 Facebook: Educational Radiotelevision & Digital Media
 Twitter: EduTV_Greece
 http://blogs.sch.gr/dertv/
 scoop.it: Educational Radiotelevision & Digital Media
 Vimeo: Educational Television-Greece
 Linked-In: Educational Radio Television Greece
Η ζχλδεζε ηεο ΔΣ 2.0 κε ηα θνηλσληθά δίθηπα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο
 Γεκηνπξγία δηθηχνπ πξεζβεπηψλ δαζθάισλ θαη καζεηψλ κε ελεξγή
επηθνηλσλία, ζπκκεηνρή θαη δηάινγν κέζσ ησλ ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο
 Κνηλφηεηα Facebook: http://www.facebook.com/pages/ EducationalRadiotelevision-Digital-Media/ 1190 κέιε
 Κνηλφηεηα Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ (ΠΓ)
 Γίθηπν Αξηζηείαο θαη Καηλνηνκίαο ζηελ Δθπαίδεπζε - αλάδεημεο
πξσηνπνξηαθψλ εθαξκνγψλ
 Γίθηπν εθπαηδεπηηθψλ πηινηηθήο εθαξκνγήο EduTubePlus
 Γίθηπν δξάζεο «100 ρξφληα κεηά…» - 190 ζρνιεία
 Γίθηπν δξάζεο Αγσγήο Τγείαο «ρνιηθά καγεηξέκαηα» - 376 ζρνιεία
 Γίθηπν εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ εξγαζηεξίσλ «Έλα γξάκκα κηα
ηζηνξία» (5ν Γεκνηηθφ Μνζράηνπ, Γεκνηηθφ ρνιείν Κηζάκνπ Υαλίσλ,
ρνιεία Ν. Ηιείαο ζην θεζηηβάι Οιπκπίαο, 6o Athens Animfest, πλέδξην:
"Σέρλεο θαη Δθπαίδεπζε – δεκηνπξγηθνί ηξφπνη εθκάζεζεο ησλ γισζζψλ")
Η πλαηθόπμα i-create
Η πιαηθφξκα www.i-create.gr απνηειεί έλα αλνηρηφ πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο θαη
ζπλδεκηνπξγίαο γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ πεηξακαηηζκφ
θαη ηελ παξαγσγή ηδεψλ, ζεσξψληαο ηνλ καζεηή «δεκηνπξγφ, εξεπλεηή, πνιίηε ηνπ
θφζκνπ». ηφρνο ηεο είλαη λα πξνζθέξεη ηα εξεζίζκαηα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζπλεξγαηηθά projects ψζηε λα θαιιηεξγεζεί κηα
δηαθνξεηηθή θηινζνθία κάζεζεο. Δίλαη κηα πβξηδηθή πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο αθελφο
κε ηελ θνηλφηεηα θαη αθεηέξνπ κε θνξείο πνπ ζέινπλ λα θαιιηεξγήζνπλ κηα
αληίζηνηρε ζρέζε, φπνπ:
 Οη καζεηέο & νη εθπαηδεπηηθνί θαηαρσξνχλ ηα δηθά ηνπο κηθξά βίληεν ή
πεξηερφκελν ζε ςεθηαθή κνξθή
 δηάινγνο, ςεθνθνξίεο, θαη κνίξαζκα ζπκβαίλνπλ γχξσ απφ ην πεξηερφκελν
 είλαη δηαζπλδεδεκέλε κε ηα θπξηφηεξα θνηλσληθά δίθηπα.
Η Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε 2.0 δεκηνχξγεζε έλα ζχλνιν ςεθηαθψλ projects ζηελ
πιαηθφξκα www.i-create.gr ζρεδηάδνληαο ηελ αξρηθή δνκή, θαη παξέρνληαο
ηεθκεξησκέλν πεξηερφκελν. ηελ πνξεία ηα projects εκπινπηίζηεθαλ (θαη
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εκπινπηίδνληαη) κε ςεθηαθφ πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ νκάδεο καζεηψλ
κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ζηνλ θνηλφ ρψξνο νηθνδφκεζεο γλψζεο πνπ παξέρεη ε
πιαηθφξκα. Σα project ηεο i-create είλαη:
Α. Ο Παλειιαδηθόο Μαζεηηθόο Γηαγσληζκόο «Παπαδηακάληεο-Διύηεο-ΓθάηζνοΣζίξθαο: 100 ρξόληα κεηά».
100 ρξφληα κεηά, αλαθαιχςακε μαλά ην έξγν ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε, ηνπ
Νίθνπ Γθάηζνπ, ηνπ ηξαηή Σζίξθα θαη ηνπ Οδπζζέα Διχηε. Ο δηαγσληζκφο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 έσο ηνλ Μάην ηνπ 2011 ήηαλ
αθηεξσκέλνο ζε ηέζζεξηο κεγάινπο ινγνηέρλεο, ηα ιφγηα ησλ νπνίσλ αθφκε
αληερνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Οη καζεηέο έγξαςαλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία
αηνκηθά ή ζε νκάδεο κε ηελ ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα ζρνιεία ηνπο ή αθφκε
θαη κε ζπλεξγαζία ζρνιείσλ. Έθηηαμαλ ην δηθφ ηνπο κπινγθ, ηε δηθή ηνπο αθίζα,
δεκηνχξγεζαλ ην δηθφ ηνπο βίληεν. πκκεηείραλ ζπλνιηθά 190 ζρνιεία θαη αλέβεθαλ
ζηελ i-create 90 βίληεν, 27 blogs θαη 73 αθίζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο
δεκηνπξγήζεθε θνηλφηεηα αληαιιαγήο απφςεσλ θαη ζρνιίσλ κε ζεκαηνινγία ηε
ζπκκεηνρή ζηε δξάζε, ηα ίδηα ηα έξγα, ηελ πξνζπάζεηα θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα
ηε ζπλεξγαζία, ην «επ αγσλίδεζζαη», ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ
απηνξξχζκηζε ηεο θνηλφηεηαο (http://blogs.sch.gr/dertv/). Σα έξγα αμηνινγήζεθαλ
απφ επηηξνπή θαη απφ ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κε δηαδηθηπαθή
αμηνιφγεζε (crowd sourcing).
Β. Παλειιήληνο ζρνιηθόο δηαγσληζκόο ΧΟΛΙΚΑ ΜΑΓΔΙΡΔΜΑΣΑ «Σξέθνκαη
κεζνγεηαθά, δσ θαιύηεξα»
Με αθνξκή ηελ έληαμε ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο, ζηηο 16 Ννεκβξίνπ ηνπ 2010,
ζηνλ Καηάινγν ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο Αλζξσπφηεηαο ηεο UNESCO, ηηο
αιιαγέο ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηαηξνθήο, αιιά θαη ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ε
ρψξα καο, παλεπξσπατθά, ζηελ παηδηθή παρπζαξθία δεκηνχξγεζε ηνλ ηζηνρψξν
«ρνιηθά Μαγεηξέκαηα» ζηελ πιαηθφξκα i-create. Δίλαη ρψξνο αλαθνξάο,
πξνβιεκαηηζκνχ, δξάζεσλ, δεκηνπξγηθφηεηαο, επηθνηλσλίαο, δηαγσληζκψλ,
παηρληδηψλ θαη γλψζεο γχξσ απφ ζέκαηα δηαηξνθήο θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ πγεία,
ην πεξηβάιινλ, ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ νηθνλνκία. Αλέβεθαλ ζηελ icreate ηνλ Μάην ηνπ 2011, 376 έξγα-ζπκκεηνρέο απφ ζρνιεία ζε φιε ηελ Διιάδα,
αιιά θαη απφ ηελ νκνγέλεηα. Μεηαμχ απηψλ πνιιά έξγα απφ καζεηέο Δηδηθήο
Αγσγήο.
Γ. Γηαδξαζηηθά παηρλίδηα
Η ζεηξά "Έλα γξάκκα, κηα ηζηνξία" ηεο Δθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεόξαζεο γηα παηδηά
πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο επεθηείλεηαη κε ζηφρν ηε δηαδξαζηηθή
κάζεζε. Η εθαξκνγή έρεη θχξην ζηφρν ηε γλσξηκία ηνπ παηδηνχ κε ηα γξάκκαηα θαη
ηνπο ήρνπο ηεο γιψζζαο κέζα απφ έκκεηξεο ρηνπκνξηζηηθέο, ζνπξεαιηζηηθέο ηζηνξίεο,
νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηελ παηδαγσγηθή κε ηελ παξακπζηθή θαη ηελ ηειενπηηθή
γιψζζα. Λεηηνπξγεί ζε έλα πιαίζην δηαζεκαηηθήο θαη νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο
γλψζεο ζηεξίδνληαο ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα κε κία θαηλνηφκν, πξσηφηππε θαη
ειθπζηηθή δηάζηαζε κε πξφηππν εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ζηα ειιεληθά αιιά θαη κε
αγγιηθνχο ππφηηηινπο θαη ζηε λνεκαηηθή γιψζζα. Έρνπλ θαηαγξαθεί άξηζηα
απνηειέζκαηα απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζε 5 ζρνιεία (5ν Γεκνηηθφ Μνζράηνπ,
Γεκνηηθφ ρνιείν Κηζάκνπ Υαλίσλ, ρνιεία Ν. Ηιείαο) θαη ζεηηθή αληαπφθξηζε
γνλέσλ, καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλέδξηα, εκεξίδεο Πξσηνβάζκηαο
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Δθπαίδεπζεο θαη ζηα θεζηηβάι Οιπκπίαο θαη Μηθξφπνιηο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
επεθηαζεί ζε εθαξκνγή γηα θηλεηά θαη ηακπιέηεο.
Γ. Γθνι ζηε βία
Η Κνηλσληθή Κακπάληα "Έλα Παηρλίδη είλαη, Όρη Πόιεκνο – Βάιε γθνι ζηε Βία "
ελάληηα ζηε Βία ζηα Γήπεδα έρεη θεληξηθφ άμνλα ηελ δηαδξαζηηθή εθαξκνγή ζηελ icreate παξάιιεια κε ηελ πξνβνιή ησλ θηλνχκελσλ γεινηνγξαθηψλ ζηελ δψλε
πξνβνιήο καο ζηελ ΔΡΣ.
ην δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο i-create κε ηελ ηερληθή ησλ "ζεξκψλ πεξηνρψλ" ζε
κηα γεινηνγξαθία ν καζεηήο βιέπεη πινχζην πιηθφ ζε κνξθή βίληεν, πιεξνθνξηψλ,
παξνπζηάζεσλ (Prezi, Slideshare) γηα ην ζέκα «Βία ζηα Γήπεδα». Παξάιιεια
ζρεδηάδεηαη δηαγσληζκφο γηα ηνπο καζεηέο, φπνπ ζα εηνηκάζνπλ ην δηθφ ηνπο κήλπκα/
θακπάληα γηα ηε βία ζηα γήπεδα δίλνληαο ηνπο σο «πξψηε χιε» θηγνχξεο ησλ
θηλνχκελσλ γεινηνγξαθηψλ θαη έλα ζχλνιν εηθνληθψλ εξγαζηεξίσλ γηα ηε
δεκηνπξγία βίληεν ή animation. Η δηαδξαζηηθή εθαξκνγή κπνξεί λα επεθηαζεί ζε
θηλεηά θαη ηακπιέηεο.
Δ. Schoolab
Ο Γηαγσληζκφο Schoolab δηνξγαλψλεηαη απφ ην British Council θαη ηελ i-create ηεο
Δθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεόξαζεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Νέα Γεληά ζε Γξάζε» ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ο δηαγσληζκφο μεθηλάεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 θαη έρεη
ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλαξπαζηηθέο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη επηζηήκνλεο θαη νη εξεπλεηέο θαη λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε
θαη δεμηφηεηεο παξνπζίαζεο ησλ ηδεψλ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα
εξγαζηνχλ ζε νκάδεο θαη ζα θιεζνχλ λα επηιέμνπλ έλα επηζηεκνληθφ ζέκα, είηε κφλνη
ηνπο, είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή,
νη ελδηαθεξφκελνη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ζπκκαζεηέο ηνπο,
αιιά θαη κε λένπο επηζηήκνλεο/εηδηθνχο ζηελ επηθνηλσλία ηεο επηζηήκεο κέζσ ηεο icreate, ε νπνία ζα απνηειέζεη έλαλ ελαιιαθηηθφ δηαδηθηπαθφ ρψξν ζπλάληεζεο
καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη επηζηεκφλσλ. Μηα νκάδα απφ λένπο ηαιαληνχρνπο
επηζηήκνλεο (mentors), ζα ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο ζηηο ηερληθέο ηεο Δπηθνηλσλίαο
ηεο Δπηζηήκεο λα αλαπηχμνπλ ην ζέκα ηνπο, ελψ παξάιιεια ζα εμνηθεησζνχλ κε ηελ
εξεπλεηηθή δηαδηθαζία.
Σα ππώηα αποηελέζμαηα
Θα παξνπζηάζνπκε θάπνηα πξνθαηαξθηηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο πνζνηηθέο θαη
πνηνηηθέο κεηξήζεηο κε βάζε ηε κειέηε πεξίπησζεο ησλ 4 πξψησλ έξγσλ ηεο
πιαηθφξκαο i-create θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεφξαζεο ζηα
θνηλσληθά δίθηπα. Σα πξψηα απνηειέζκαηα γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ θαη
ζηεξηδφκελσλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα projects ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα ζηαηηζηηθψλ
κεηξήζεσλ απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα, απφ ηελ θαηαγξαθή επηζθέςεσλ ζηελ
πιαηθφξκα θαη πνηνηηθά ζηνηρεία φπσο ζρνιηαζκφο, facebook likes, retweets. Eίραλ
αληαπφθξηζε θαη ζε πνην βαζκφ ηα 4 πξψηα έξγα ηεο πιαηθφξκαο i-create;
Blog - Σο Blog ηης Εκπαιδεσηικής Ραδιοηηλεόραζης ζηο ΠΔ
25 δηαθνξεηηθνί ζπγγξαθείο κεηαμχ απηψλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί, 108 δεκνζηεχζεηο,
πλνιηθέο επηζθέςεηο 64,063 πλνιηθνί κνλαδηθνί ρξήζηεο: 28,505 Uniques / Page
Views 44%, κέζνο φξνο: 400 επηζθέςεηο εκεξεζίσο, ζρνιηαζκφο θαη κνίξαζκα ζην
θνηλσληθφ δίθηπν ηνπ ΠΓ
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http://counter14.bravenet.com/index.php?id=407873&type=
traffic&graph=week&dataset=pageviews&usernum=1121431842)

ηο κςκλικό διάγπαμμα: οι ζςνολικέρ επιζκέτειρ από 19 Νοεμβπίος 2010 - 6 Οκηυβπίος 2011

Twitter: EduTV_Greece
Your Tweets 679, Following 233, Followers 530
YouTube: Educational Television-Greece - Σο κανάλι ηοσ τρήζηη Educational TV
Greece
Πξνβνιέο θαλαιηνχ: 94,049, πλνιηθέο πξνβνιέο κεηαθφξησζεο: 57,973, ηπι:
Δθπαηδεπηηθνί, Mέζε Ηιηθία: 34, Δγγξαθέο: 2 Nov 2010, Μέιε: 99.
ην θαλάιη Educational Television-Greece ζην YouTube αλαξηνχκε επηιεγκέλα
εθπαηδεπηηθά βίληεν ηεο δεμακελήο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεφξαζεο, εζσηεξηθέο
ςεθηαθέο παξαγσγέο κε ζπλεληεχμεηο, παξνπζηάζεηο έξγσλ ζε ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο.
Αθφκε αλαξηνχκε ζχληνκα βίληεν (clips - επηιεγκέλα απνζπάζκαηα απφ
εθπαηδεπηηθέο καο ηαηλίεο) πνπ είρακε αλαξηήζεη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ επξσπατθνχ
έξγνπ EduTubePlus κε κεηαδεδνκέλα γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπο.
Facebook: Educational Radiotelevision & Digital Media 1190 κέιε (fb likes)
Γπλακηθή παξνπζία ζηελ πιαηθφξκα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε 2 ζειίδεο:
Educational Radiotelevision & Digital Media θαη i-create





New Likes 143 (120%), Lifetime Likes 1,111,
Monthly Active Users 8,017 (213%)
Post Views 137,333 (188%), Post Feedback 108 (77%)
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ςμπεπάζμαηα
Με ην i-create Project ε Δθπαηδεπηηθή Ραδηνηειεφξαζε έθαλε «επαλαηνπνζέηεζε»
(rebranding) κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο ςεθηαθέο θνηλφηεηεο θαη ηα θνηλσληθά
δίθηπα. Η πξψηε απνηίκεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ κε ην i-create
Project είλαη ζεηηθή ζηνπο άμνλεο ελίζρπζεο/ππνζηήξημεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο
ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ ζρνιείσλ, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο «ζνθίαο
ηεο θνηλφηεηαο» (crowd-sourcing). Σα δηαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα είραλ κεγάιε
απνδνρή ζηηο θνηλφηεηεο θαη θέξδηζαλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο εηζάγνληαο
θαηλνηνκίεο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Γηα πξψηε θνξά:
 ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηηθψλ δεκηνπξγηψλ έγηλε απφ ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα
ςεθίδνληαο θαη αμηνινγψληαο δηαδηθηπαθά
 έγηλε αληαιιαγή ζρνιίσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ γηα ηα έξγα ηνπο
 καζεηέο δηαγσλίζζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία blog - εξγαιείνπ ηνπ Web2.0
Σα πξνεγκέλα ηερλνινγηθά «εξγαιεία» πξνζθέξνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο ηε
δπλαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη ηεο «δηαδξαζηηθφηεηαο» ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία. Χζηφζν, ε εθπαίδεπζε ζηελ ςεθηαθή επνρή δελ πξνζθέξεη
απιά ηα πξνεγκέλα ηερλνινγηθά «εξγαιεία» πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα έλα πέπιν
«δηαδξαζηηθφηεηαο» ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, δηαηεξψληαο φκσο άζηθηε ηελ παιηά
θηινζνθία. Οη λέεο ηερλνινγίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο γίλνληαη θπξίσο πιαηθφξκεο
αλάδπζεο θαη νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο αιιαγήο, αλάδπζεο ελφο
λένπ εθπαηδεπηηθνχ παξαδείγκαηνο. Μέζα απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα θαιιηεξγνχληαη
φρη κφλν δεμηφηεηεο αιιά θαη κηα λέα θηινζνθία κάζεζεο.
ηα πεξηβάιινληα δηθηχσζεο - ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ζηηο θνηλφηεηεο
πξαθηηθήο/κάζεζεο - είλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο θαη νη θνηηεηέο λα επελδχνπλ φρη
ζηελ «απφθηεζε», απνκλεκφλεπζε ή ζπζζψξεπζε γλψζεσλ αιιά ζηελ θαιιηέξγεηα
ηεο ηθαλφηεηαο λα αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε, λα ηελ αλαιχνπλ, λα ηε κνηξάδνληαη, λα
ηε ζπδεηνχλ, λα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ θξηηηθή θαη βέβαηα λα γίλνπλ νη ίδηνη
παξαγσγνί λέαο γλψζεο.
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