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Περίληψη 
Η χρήση οπτικοακουστικών πληροφοριών για την ανάλυση αλλά και υποστήρι-
ξη εκπαιδευτικών επεισοδίων είναι µια πρακτική που εφαρµόζεται από πολλούς 
ερευνητές και αξιοποιείται τόσο από διδακτική όσο και από ερευνητική άποψη.
Στην εισήγηση παρουσιάζεται  ένα λογισµικό µε δυνατότητες ψηφιοποίησης οπτι-
κοακουστικών πληροφοριών, παραµετροποίησης βίντεο σύµφωνα µε ελεύθερα 
επιλεγόµενα κριτήρια, αποθήκευσης και χειρισµού των παραµετροποιηµένων 
σκηνών βίντεο µέσα από βιντεοβάση δεδοµένων και αυτόµατης συρραφής σκη-
νών µε βάση τα επιλεγµένα από τον ερευνητή κριτήρια. Παρουσιάζεται επίσης 
σύντοµα η εφαρµογή του εργαλείου αυτού στην ανάλυση βιντεσκοπηµένων δι-
δασκαλιών. 

Λέξεις Κλειδιά
παραµετροποίηση βίντεο, βιντεοβάσεις δεδοµένων, ανάλυση και σύνθεση διδακτικών 

επεισοδίων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Αντικείµενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου ευρετηριοποίησης 
οπτικοακουστικών πληροφοριών σε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων µε δικτυακή 
διάθεση και η εφαρµογή του στην ανάλυση διδακτικών φαινοµένων.
Η ιδέα για την δηµιουργία του εργαλείου αυτού ξεκίνησε από την ανάγκη ορ-
γάνωσης αρχείων βίντεο µε γρήγορη πρόσβαση σε επιλεγµένα τµήµατα σκη-
νών µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια και την αυτόµατη συρραφή αποσπασµά-
των.
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Η δηµιουργία ενός τέτοιου εργαλείου βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση και 
ευρετηριοποίηση των αρχείων βίντεο γενικότερα, αλλά και την πρόσβαση σε 
τµήµατα των αρχείων µέσα από λέξεις κλειδιά. Με τον τρόπο αυτό διευκολύ-
νεται το έργο που βασίζεται στην παρατήρηση και ανάλυση συµπεριφοράς 
(π.χ. καθηγητών – µαθητών, οµάδων µαθητών κλπ.) στην εκπαίδευση, ενώ η 
δικτυακή διάθεση δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης του υλι-
κού αυτού από απόσταση, τόσο για διδακτική όσο και για ερευνητική αξιο-
ποίηση.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Τα τελευταία χρόνια, η δυναµική παρουσίαση ή ανάλυση φαινόµενων µε τη 
χρήση εικόνας βίντεο γενικεύεται, ενώ η εύρεση και η διαχείριση της µε την 
αξιοποίηση της τεχνολογίας απλουστεύεται. 
Στο χώρο της εκπαίδευσης αναζητούνται συστηµατικά τρόποι παρατήρησης 
και ανάλυσης διδακτικών φαινοµένων που να επιτρέπουν στους νέους εκπαι-
δευτικούς να αποκτήσουν εµπειρία από τη σχολική τάξη, πριν εισαχθούν σε 
αυτήν, όπως και στους παλαιότερους να αλλάξουν τους παραδοσιακούς τρό-
πους διδασκαλίας και να έρθουν σε επαφή µε νέες µορφές διδακτικής συµπε-
ριφοράς και επικοινωνίας µε την απόκτηση εµπειριών σε νέες διδακτικές προ-
σεγγίσεις. Στοιχεία, όπως παρατήρηση του έργου των δασκάλων και καθηγη-
τών και ανάλυση της συµπεριφοράς των διδασκόντων, σε σχέση πάντα µε την 
ανάδραση των διδασκόµενων και την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας 
κρίνονται από καιρό απαραίτητα στοιχεία κάθε µορφωτικής ή επιµορφωτικής 
διαδικασίας.
Είναι φανερό ότι η βελτίωση της εκπαίδευσης προϋποθέτει τη δυνατότητα συ-
στηµατικής παρουσίασης οπτικοακουστικού υλικού  που θα επιτρέψει στους 
εκπαιδευτικούς να παρατηρήσουν, να µελετήσουν και πιθανόν να αξιολογή-
σουν και να αξιολογηθούν ως προς τον τρόπο συµπεριφοράς και επικοινωνί-
ας. 
Η έρευνα στο χώρο αυτό υποστηρίζει ότι εµπειρίες µέσα από τις οποίες οι εκ-
παιδευτικοί και γενικότερα οι διδάσκοντες µπορούν να εξετάσουν τις πρακτι-
κές τους και έχουν την ευκαιρία να αναστοχαστούν πάνω σε αυτές, δηµιουργεί 
καλές προϋποθέσεις και διευκολύνει αλλαγές στις διδακτικές προσεγγίσεις 
που εφαρµόζουν (Aichele & Caste, 1994). Η ανάλυση της συµπεριφοράς του 
διδάσκοντος, µέσα από αυτοπαρατήρηση ή παρατήρηση από ειδικούς, µε 
σκοπό την ανάδραση και τη διόρθωση λαθών κατά τη διδασκαλία βοηθά ση-
µαντικά την προσαρµογή και την αλλαγή της διδακτικής του συµπεριφοράς. 
Για το σκοπό αυτό αναφέρονται συχνά τα πλεονεκτήµατα της χρήσης βίντεο 
το οποίο επιτρέπει (Knill, 1983): ενεργητική εξάσκηση (learning by doing), πα-
ρακίνηση για βελτίωση του έργου της διδασκαλίας (motivation), παραµερισµό 
των παρεµβολών στην επικοινωνία µε τους µαθητές, άµεση ανάδραση, διόρ-
θωση λαθών, αύξηση της αυτοπεποίθησης του διδάσκοντος (µετά το σοκ της 
πρώτης φοράς), προώθηση της αυτονοµίας και της αυτοκριτικής.
Εκτός από την διάσταση της αυτοπαρατήρησης και αυτοδιόρθωσης, υπάρ-
χουν και άλλα στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προσεγγίζονται 
µε τη χρήση βιντεοσκοπηµένου υλικού όπως είναι η ανάδειξη της χρήσης του 
σχολικού χώρου, η παιδαγωγική οργάνωση της τάξης, η αξιοποίηση εκπαιδευ-
τικού υλικού, µορφές δραστηριοποίησης των µαθητών ή συνδιδασκαλίας µε 
τις αλλαγές του ρόλου του εκπαιδευτικού και του µαθητή.
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Επιπλέον, η µελέτη της σχολικής τάξης από τους ερευνητές και τους σχεδι-
αστές της εκπαίδευσης τους επιτρέπει να εντοπίσουν τα αποτελέσµατα των 
προτεινόµενων αλλαγών στη λειτουργία και στις γνώσεις των µαθητών όπως 
και στη διαχείριση της τάξης. Είναι γεγονός ότι πολλές ερευνητικές µελέτες 
στηρίζονται τα τελευταία χρόνια στη συστηµατική παρατήρηση, καθώς ένα 
σηµαντικό κοµµάτι της εκπαιδευτικής έρευνας ενδιαφέρεται να µελετήσει και 
να κατηγοριοποιήσει διδακτικά φαινόµενα τόσο σε επίπεδο ανάλυσης των 
τρόπων διδασκαλίας, όσο και σε επίπεδο ανάλυσης της διαχείρισης νοηµάτων 
και γενικότερα της συµπεριφοράς µέσα σε µια τάξη.
Η δηµιουργία, χρήση και επεξεργασία της εικόνας βίντεο ως πρωτογενές διδα-
κτικό ή ερευνητικό υλικό είναι απαιτητική και χρονοβόρα εργασία µε µεγάλες 
δυσκολίες στην ανάλυση και παραµετροποίηση του συγκεντρωµένου βιντε-
οσκοπηµένου υλικού. Η καταγραφή και ανάλυση σε γραπτό λόγο εµπεριέχει 
τον κίνδυνο αλλοίωσης ή και απώλειας ερευνητικών πληροφοριών και κρύβει 
αυξηµένο κίνδυνο σφαλµάτων, ειδικά όταν το δείγµα είναι µεγάλο και η πο-
σότητα της πληροφορίας που διαχειριζόµαστε σηµαντική. Επιπλέον η κωδι-
κοποίηση όλων των καταγεγραµµένων στοιχείων είναι ιδιαίτερα απαιτητική 
κυρίως όταν υπάρχει ανάγκη επανακαθορισµού στόχων ή εισαγωγής νέων 
στοιχείων. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δυσκολίες αυτής της επεξεργασίας απο-
τρέπουν τους ερευνητές από τη χρήση του.
Πολύ πιο σύνθετο γίνεται το πρόβληµα, όταν απαιτείται µια συνθετική ερ-
γασία και παρουσίαση µε σκοπό τη διδασκαλία ή τη διάχυση για αξιοποίηση 
από πολλούς συµµετέχοντες ή τη λειτουργία της µε τρόπο ώστε να µπορούν 
να προστεθούν χαρακτηρισµοί από άλλους αναλυτές - χρήστες µε διαφορε-
τικές εµπειρίες και απόψεις. Οι κυριότερες δυσκολίες της επεξεργασίας αυτής 
µπορούν να συνοψισθούν στα τρία ακόλουθα σηµεία α) δυσκολία στην αναζή-
τηση του υλικού, β) δυσκολία στην επιλογή σκηνών και στη γ) δυσκολία στην 
παρουσίαση (Körndle H., Marder U., Robbert G., 1998)
Με βάση τα παραπάνω η ύπαρξη ενός εργαλείου που θα έχει τη δυνατότητα 
της οργανωµένης αποθήκευσης του πολυµεσικού υλικού, της εύκολης πρό-
σβασης στη σκηνή, της αναδιανοµής του υλικού µέσα από αυτόµατο µοντάζ 
σκηνών σύµφωνα µε επιλογή λέξεων κλειδιών, της ταυτόχρονης χρήσης δια-
φορετικών κωδικοποιήσεων χωρίς την ανάγκη παρέµβασης από το χρήστη, 
θα διευκόλυνε το έργο των ερευνητών – χρηστών µιας τέτοιας συλλογής. Η 
δυνατότητα να γίνονται αναφορές και κωδικοποιήσεις ταυτόχρονα µε την 
προβολή της εικόνας βίντεο, που αντιστοιχεί στις παρατηρήσεις κάνει τη δι-
αδικασία αυτή απλούστερη. Ο χρόνος πρόσβασης ελαχιστοποιείται δραστικά 
και ο επανέλεγχος σε οποιαδήποτε στιγµή είναι εφικτός.

ΜΟΡΦΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, ένα εργαλείο διαχείρισης πολυµεσικής πληρο-
φορίας είναι απαραίτητο να δίνει τη δυνατότητα παραµετροποίησης για την 
άµεση εύρεση σκηνών ή τµηµάτων της. Παράλληλα, η δικτυακή διάθεση της, 
χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και χρονοβόρες διαδικασίες, ειδικά όταν αφορά 
στην άµεση και αποτελεσµατική εκπαιδευτική χρήση αναδεικνύεται επίσης 
σηµαντική. Τέλος, αναδεικνύεται χρήσιµη η δυνατότητα εύκολης αποθήκευ-
σης νέας πληροφορίας ως προσθήκη στην υπάρχουσα, αλλά και εύκολης πρό-
σβασης στα βίντεο-δεδοµένα που υπάρχουν ή έχουν προστεθεί σε ένα σύστη-
µα διαχείρισης πολυµεσικών πληροφοριών.
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Ένα τέτοιο σύστηµα πληροφοριών είναι αρκετά απαιτητικό και δεν εντοπί-
ζεται στις διαθέσιµες εφαρµογές. Στο διαδίκτυο συναντά κανείς εφαρµογές 
τύπου applets για τη διδασκαλία π.χ. της φυσικής, της χηµείας κλπ. µε πο-
λυµεσικές εφαρµογές που έχουν σκοπό να διασαφηνίσουν στους µαθητές το 
περιεχόµενο του µαθήµατος (π.χ. φαινόµενα ακουστικής, γεωµετρία, µαθη-
µατικά θεωρήµατα κλπ) (http://www.schulphysik.de). Επίσης συναντά, για το 
µάθηµα της φυσικής αγωγής, βοηθήµατα για την ανάλυση και εκµάθηση της 
τεχνικής εκτέλεσης διάφορων αγωνισµάτων, π.χ. του παλµού του άλµατος σε 
µήκος από κινούµενα σκίτσα (animations) (http://www.sportunterricht.de). 
Σπανιότερα µπορεί να βρει και µικρά βίντεο µε την εκτέλεση της τεχνικής από 
πρωταθλητές του αθλήµατος (www.sportplan.net). 
∆εν εντοπίζεται αντίστοιχο υλικό για διδακτική χρήση, όπως είναι η κατα-
γραφή διδακτικών φαινοµένων ή εφαρµογές µε χρήση πρότυπων µαθηµάτων 
ως παραδείγµατα ή η παρατήρηση και αξιολόγηση παραδοσιακών διδασκα-
λιών. Παρά την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η χρήση του βίντεο, ειδικά όταν 
πρόκειται να διατεθεί µέσα από το δίκτυο, συναντά αρκετές δυσκολίες. Ένα 
τέτοιο σύστηµα διαχείρισης πληροφοριών που θα απαιτούσε µια βιντεοβάση 
δεδοµένων µε δυνατότητα παραµετροποίησης του υλικού εντοπίζεται µόνο σε 
εξειδικευµένους χώρους.
Έτσι, για παράδειγµα, παραµετροποίηση του βίντεο βρίσκει κανείς στο δια-
δίκτυο µόνο σε ότι αφορά στην τακτική ανάλυση αθληµάτων (scouting) µε 
προγράµµατα για εξειδικευµένη αθλητική χρήση. Ενδεικτικά µπορεί να ανα-
φερθεί το ελληνικό λογισµικό SportScout (www.sportscout.gr), το νορβηγικό 
Mastercoach (www.mastercoach.no), η γερµανική εφαρµογή Simi (www.simi.
de) και η αµερικάνικη Avid (www.avidsports.com). Το κοινό στοιχείο σε όλες 
τις εφαρµογές είναι η πρόσβαση στη σκηνή µετά από επιλογή παραµέτρων. 
Όλες όµως οι εφαρµογές χρησιµοποιούνται για την ανάλυση τακτικής σε έναν 
µόνο υπολογιστή και δεν είναι κοινόχρηστες µέσα από δίκτυο, ενώ δεν επι-
τρέπουν τη συνεργασία µέσα από µια τράπεζα πληροφοριών προσβάσιµη από 
περισσότερους υπολογιστές σε δίκτυο.
Προσεγγίσεις στο θέµα βίντεο και δίκτυο, αλλά χωρίς παραµετροποιήσεις, συ-
ναντούµε µε αρκετές αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία κυρίως στο χώρο της 
ιατρικής, µε εικόνες βίντεο από βιντεοσκοπηµένες εγχειρήσεις (http://www.
medizinlink.de) ή ακόµη και ζωντανή παρακολούθηση εγχειρήσεων. Εκτός 
από αυτά, εντοπίζονται στο διαδίκτυο αποσπάσµατα βίντεο σε ιστοσελίδες 
που έχουν σχέση µε το θέαµα, όπως θέατρο, κινηµατογράφο ή τηλεόραση, άλ-
λοτε ζωντανή και άλλοτε κατ’ απαίτηση (video on demand). Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις οι οποίες αποτελούν µια αποθήκευση αρχείων βίντεο για χρήση 
µέσα από το δίκτυο, υπάρχει κοινόχρηστη πρόσβαση, αλλά δε δίνεται δυνατό-
τητα παραµετροποίησης ή επέµβασης στην εικόνα µε χαρακτηρισµούς. 
Οι προσεγγίσεις στο θέµα των βίντεο-βάσεων µοιάζουν να έχουν παρόµοιο 
σχεδιασµό. Συνήθως γίνεται χρήση κάποιας βάσης δεδοµένων π.χ. Oracle, 
SQL, Apache, MySQL  όταν πρόκειται για αποθηκευµένα αρχεία και χρησι-
µοποιείται διακοµιστής δικτύου για την εξυπηρέτηση µε βίντεο, ενώ, όταν 
πρόκειται για βίντεο ροής (streaming video), χρησιµοποιείται αντίστοιχα ένας 
web-server µε τεχνολογίες, όπως windows 2003 MMS Server (π.χ. ΑΘΗΝΑ 
2004) ή το QuickTime ή ακόµη και τον Realplayer (π.χ. Euro 2004), ανάλογα 
µε την τεχνολογία και το κόστος για την κατασκευή και τη χρήση. Οι περι-
ορισµοί είναι πάντα οι ταχύτητες δικτύου όπως και το εύρος ζώνης δικτύου 
που χρησιµοποιείται, ενώ υπάρχουν περισσότερες από µία επιλογές µεγέθους, 
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ώστε να µπορούν να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι χρήστες µε 
διαφορετικού τύπου και δυνατοτήτων συνδέσεις δικτύου.
Τα παραπάνω στοιχεία οδήγησαν στη δηµιουργία ενός εργαλείου που επιδι-
ώκει να συµπληρώσει αυτό το κενό παρέχοντας δυνατότητες παραµετροποί-
ησης του βίντεο αλλά και δικτυακής διάθεσης και συνεργασίας, µε στόχο την 
εφαρµογή σε εκπαιδευτικό υλικό.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η εφαρµογή που κατασκευάστηκε έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής και 
ανάλυσης κάθε µορφής αρχείου βίντεο. Εκτός αυτού διαθέτει και εργαλείο 
ψηφιοποίησης από οποιαδήποτε πηγή (αναλογική ή ψηφιακή) σε σχεδόν όλες 
τις συνήθεις κωδικοποιήσεις.
Για να παραµετροποιηθούν τα αρχεία βίντεο η εφαρµογή επιτρέπει τη δηµι-
ουργία έργων (project) στα οποία ο χρήστης επιλέγει µόνος του το σχήµα ανά-
λυσης που θα χρησιµοποιήσει, δίδοντας τις αντίστοιχες λέξεις κλειδιά. Έχει 
τη δυνατότητα µέσα από τη βιντεοβάση να επιλέξει τα αρχεία βίντεο που θα 
συµπεριλάβει στην εργασία του. Η ανάλυση γίνεται µε βάση τον χρονοκώδι-
κα του ψηφιακού αρχείου βίντεο και για κάθε χρονικό απόσπασµα επιλέγει 
µε «checkboxes» τα αντίστοιχα κριτήρια από το σχήµα ανάλυσης που ο ίδιος 
ορίζει.
Για την αναπαραγωγή των καταχωρηµένων παρατηρήσεων, ο χρήστης µπορεί 
να επιλέγει το έργο (project) που επιθυµεί, να φορτώνει όσα βίντεο τον ενδι-
αφέρουν και επιλέγοντας τα κριτήρια που θέλει η βιντεοβάση του επιστρέφει 
συραµµένες τις αντίστοιχες σκηνές, οι οποίες προβάλλονται σαν βιντεοαπό-
σπασµα.
Τα έργα (project) είναι αποθηκευµένα σε κεντρική βάση και είναι διαθέσιµα και 
σε άλλους χρήστες του δικτύου. Τα αρχεία βίντεο φυλάσσονται σε συγκεκρι-
µένο χώρο του server ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες. Ένα εργαλείο 
διαχείρισης τέλος βοηθάει στη συντήρηση και οργάνωση της βιντεοβάσης.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
Με βάση τα παραπάνω για την υλοποίηση της εφαρµογής χρειάστηκε ένας 
συνδυασµός περισσότερων τεχνολογιών, ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει 
το πρόγραµµα. H γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιήθηκε ήταν η 
C++ Builder v6.0 της Borland, µια γλώσσα που επιτρέπει τον οπτικό προ-
γραµµατισµό. Αν και παρέχει πολλά εργαλεία η γλώσσα αυτή υστερεί στη δι-
αχείριση του βίντεο πέρα από την απλή αναπαραγωγή.
Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε µια εξειδικευµένη συνάρτηση µε πολλές 
ευκολίες όσο αφορά στο χειρισµό του βίντεο η TA Movie. Η συνάρτηση αυτή 
επιτρέπει τη διαχείριση του βίντεο µε όλες τις παραµέτρους που παρέχει, µέσα 
από τη γλώσσα προγραµµατισµού C++. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η συνάρ-
τηση αυτή επιτρέπει την εγγραφή, την ελεύθερη επιλογή στην κωδικοποίηση, 
την αυξοµείωση του µεγέθους της εικόνας του βίντεο, αργή και γρήγορη κίνη-
ση µε κάθε διαβάθµιση και πολλά άλλα. Για λόγους ευχρηστίας δε χρησιµοποι-
ήθηκαν όλες οι δυνατότητες, παρά µόνο αυτές που κρίθηκαν απαραίτητες για 
τη λειτουργία της βάσης για το σκοπό που δηµιουργείται.
Μια ιδιαιτερότητα κατά τον προγραµµατισµό µε τη C++ ήταν η δηµιουργία 
των 40 επιλογών µε check box (σχήµα 1). 
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Σχήµα 1.

Κάθε τέτοιο checkbox µπορεί να αντιστοιχίζεται και από µια λέξη κλειδί., όταν 
γίνεται χρονική καταχώριση αρχής και τέλους της σκηνής, επιλέγονται ένα ή 
περισσότερα κριτήρια και η πληροφορία αυτή συνδέεται µε το συγκεκριµένο 
τµήµα του βίντεο. Οι επιλογές των κριτηρίων γίνεται µε βάση τους άξονες της 
ανάλυσης και µελέτης που επιλέγεται για το project. Έτσι όταν στη συνέχεια 
κατά την αναζήτηση θα οριστεί να επιστραφούν σκηνές που να εµπεριέχουν 
ένα από αυτά τα κριτήρια ή συνδυασµό αυτών, δηµιουργείται δυναµικό ερώ-
τηµα στη βάση δεδοµένων MySQL και εκτελείται εκείνη τη στιγµή, χωρίς όµως 
να αποθηκεύεται.
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Προτιµήθηκε αυτός ο τρόπος, ώστε να εκτελείται άµεσα η εντολή και να εµ-
φανίζονται οι σκηνές η µία µετά την άλλη σαν να είναι συραµµένες, χωρίς να 
απαιτείται η δηµιουργία νέου αρχείου, γεγονός που θα απαιτούσε και τη χρο-
νοβόρα διαδικασία εικονοποίησης (rendering). 
Εξάλλου µε τη δηµιουργία νέων αρχείων βίντεο πολύ γρήγορα θα αυξανό-
ταν δραστικά το µέγεθος του κάθε project, αφού από το αρχικό πολυµεσικό 
υλικό θα δηµιουργούνταν πολλαπλά αντίγραφα των τµηµάτων του. Αυτό θα 
είχε ως αποτέλεσµα αυξηµένες απαιτήσεις σε υλικό αποθήκευσης (σκληρούς 
δίσκους), αύξηση του κόστους χρήσης, πολυπλοκότητα, χρονοβόρες διαδικα-
σίες, µε ενδεχόµενο τελικά και αποφυγή χρήσης.
Η σύνδεση της βάσης δεδοµένων µε την εφαρµογή επιτυγχάνεται µε την τε-
χνολογία ODBC. Αφού πρώτα γίνει η εγκατάσταση των αντίστοιχων οδη-
γών (MySQL ODBC Drivers) γίνεται στη συνέχεια η παραµετροποίηση και  
ενεργοποίηση τους από τα εργαλεία διαχείρισης που βρίσκονται στον πίνακα 
ελέγχου. Θεωρούνται οι κατάλληλοι οδηγοί, για την σύνδεση σχεσιακών βά-
σεων δεδοµένων µε οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού. Στη συγκεκριµέ-
νη εφαρµογή συνδέουν τη βάση δεδοµένων MySQL µε την C++.
Η εφαρµογή της βιντεοβάσης χρησιµοποιεί και το πρόγραµµα Replicator 1.1. 
Το πρόγραµµα αυτό έχει τη δυνατότητα να προσοµοιώνει την BDE (Borland 
Database Engine) σε υπολογιστές που δεν έχουν εγκατεστηµένη την γλώσσα 
προγραµµατισµού C++, ώστε να µπορεί να τρέξει η εφαρµογή και να συνδεθεί 
µε τη βάση. Έτσι για την εγκατάσταση του λογισµικού και τη σωστή λειτουργία 
του, θα πρέπει να εγκατασταθούν και να ρυθµιστούν οι παράµετροι για τις δύο 
αυτές συνδεδεµένες εφαρµογές.
Για την ανάπτυξη της εφαρµογής προτιµήθηκε ο ανθρωποκεντρικός σχεδι-
ασµός. Έµφαση δόθηκε στην κατανόηση των κοινωνικών και γνωστικών χα-
ρακτηριστικών των χρηστών, έτσι ώστε η σχεδίαση να προσαρµοστεί στις ιδι-
αιτερότητες τους. Προσδιορίστηκαν εκ των προτέρων οι τυπικοί χρήστες και 
έπειτα αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά τους, αφού χωρίστηκαν σε οµοιογενείς 
οµάδες. Στο σχεδιασµό δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία σε κείνους τους χρήστες 
που αλληλεπιδρούν άµεσα µε την συγκεκριµένη εφαρµογή.
Πιο συγκεκριµένα η αξιολόγηση της ευκολίας εκµάθησης έγινε κατά τη µελέ-
τη χρηστικότητας της εφαρµογής, όπου ζητήθηκε από µια οµάδα χρηστών να 
αξιολογήσουν συγκεκριµένες λειτουργίες της. Κατά την αξιολόγηση καταγρά-
φτηκε ο χρόνος που απαιτήθηκε για την εκτέλεση εργασιών και η χρησιµότητα 
αυτών των λειτουργιών. Οι ερωτηθέντες ήταν τόσο άπειροι όσο και έµπειροι 
χρήστες, διαφορετικών οµάδων. Παράλληλα έγινε προσπάθεια να καταγρα-
φεί η απόδοσή των χρηστών. (Αβούρης, 2000, σελ. 237-246). 
Με µη δοµηµένες συνεντεύξεις καταγράφηκαν οι προσωπικές εµπειρίες του 
κάθε χρήστη από την επαφή µε την εφαρµογή. Έτσι διαφάνηκαν ατέλειες της 
εφαρµογής, αλλά και η αίσθηση που αφήνει στους διαφορετικούς χρήστες η 
επαφή µε την εφαρµογή. Εδώ βοήθησαν εκφράσεις από µέρους των χρηστών 
όπως «αυστηρό», «απλό», «πολύχρωµο», «δεν έχω συνηθίσει», κλπ., ώστε να 
γίνει αντιληπτή η υποκειµενική αίσθηση που αφήνει η διεπαφή. (Καµπίτσης, 
2004, σελ 783-786).
Οι προσωπικές αυτές εµπειρίες καταγράφηκαν, µελετήθηκαν και αναλύθηκαν. 
Όπου µπορούσε να µετατραπεί µια απαίτηση των χρηστών σε λειτουργική µο-
νάδα, ιδιαίτερα όταν συµφωνούσε µε τη φιλοσοφία της εφαρµογής, υλοποιού-
νταν. Έµφαση δόθηκε σε παρατηρήσεις – απαιτήσεις που εµφανίζονταν από 
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περισσότερους χρήστες. 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν, η συγκεκριµένη εφαρµογή µπορεί να αξιο-
ποιηθεί σηµαντικά στο χώρο της εκπαίδευσης. Μια κεντρική βιντεοβάση µε 
πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς όπου υπάρχουν πρότυπα µαθήµατα για κά-
ποιες ενότητες του αναλυτικού προγράµµατος ή ειδικά διδακτικά επεισόδια 
που καλύπτουν θέµατα διδακτικής συµπεριφοράς, επικοινωνίας, διαχείρισης 
κρίσεων και γενικότερα θέµατα που αφορούν στο διδακτικό έργο, θα ήταν µια 
πολύ σηµαντική πηγή πληροφοριών για τον διδάσκοντα. 
Το εργαλείο αυτό αξιοποιήθηκε πιλοτικά για την ανάλυση καταγεγραµµένων 
διδασκαλιών σε νέες διδακτικές προσεγγίσεις στα Μαθηµατικών (Τζεκάκη, 
Μπάρµπας, 2005). Στο πλαίσιο των διδασκαλιών αυτών εκπαιδευτικοί από 
διαφορετικά σχολεία είχαν την ευκαιρία να εφαρµόσουν τις ίδιες µαθηµατι-
κές δραστηριότητες στις τάξεις τους. Η έρευνα στόχευε να µελετήσει τα κοινά 
ή διαφορετικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων και του τρόπου µε τον 
οποίο παρουσιάζονται και λειτουργούν στην τάξη, όπως επίσης των µαθητών 
ως προς τη δράση που ανέπτυξαν και στα µαθηµατικά συµπεράσµατα που 
έβγαλαν και των εκπαιδευτικών ως προς τον τρόπο µε τον οποίο εφάρµοσαν 
τις δραστηριότητες στην τάξη.
Μέσα από την παραµετροποίηση των βιντεοσκοπηµένων διδασκαλιών (στο 
σύνολο 18) µελετήθηκαν οµοιότητες και διαφορές στις διδασκαλίες,  τόσο  
ως προς τη εµπειρία των µαθητών σε µε δραστηριότητες σε οµάδες,  όσο και 
ως προς την διδακτική εµπειρία των εκπαιδευτικών σε σύγχρονες διδακτικές 
πρακτικές. Οι διδασκαλίες παραµετροποιήθηκαν ως προς τη δράση των µα-
θητών (αλληλεπίδραση, δράση και λύσεις µαθητών) και ως προς τη στάση των 
εκπαιδευτικών (παρεµβάσεις στις οµάδες, βοήθεια στις λύσεις, διαχείριση της 
συζήτησης της τάξης, επιλογές για το ζητούµενο αποτέλεσµα) (για αναλυτικό-
τερα στοιχεία, βλ. Τζεκάκη, Μπάρµπας, 2005). Η συγκριτική µελέτη του δια-
φορετικού τρόπου µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί, στα ίδια προτεινόµενα έργα, 
ενθαρρύνουν τους µαθητές να δραστηριοποιηθούν, παρεµβαίνουν στο έργο 
τους, διορθώνουν ή καθοδηγούν σε κάποιο αποτέλεσµα οδηγεί σε σηµαντικά 
συµπεράσµατα για τις διδακτικές συνήθειες τους και τη διαφοροποίηση που 
εµφανίζει το ίδιο έργο από τη µία τάξη στην άλλη. 
Τα συµπεράσµατα αυτά θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµα στο διδακτικό σχεδιασµό, 
ενώ το υλικό που συγκεντρώθηκε και παραµετροποιήθηκε θα ήταν χρήσιµο σε 
επιµορφωτικές διαδικασίες.
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