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Εισαγωγή
Αυτό το πακέτο έχει σχεδιαστεί προκειμένου να δώσει μια σύνοψη και μια εικόνα των πρακτικών
βημάτων και των θεμάτων που απαιτούνται όταν παράγεται περιεχόμενο βίντεο για διαδικτυακά
μαθήματα. Η ενότητα χωρίζεται σε τρία βασικά στοιχεία.
•
•
•
•

Τεχνικές προδιαγραφές
Προδιαγραφές παραγωγής
Ζητήματα ισότητας
Γενικά ζητήματα

Τεχνικές προδιαγραφές
Αυτή η ενότητα εξετάζει τόσο στον απαιτούμενο εξοπλισμό για την αποτελεσματική παραγωγή
βίντεο, όσο και στα αναγκαία τεχνικά ζητήματα. Υπάρχει μια επισκόπηση κάθε απαιτούμενης
συνιστώσας, με συγκεκριμένες συστάσεις. Ο εξοπλισμός που καλύπτεται περιλαμβάνει κάμερα,
μικρόφωνο, φωτισμό, πράσινη οθόνη και εξοπλισμό μοντάζ (editing suites). Προσφέρεται, επίσης,
καθοδήγηση στις πρακτικές συνέπειες της επιλογής εξοπλισμού.
Προδιαγραφές παραγωγής
Αυτή η ενότητα εξετάζει την εξέλιξη του περιεχομένου βίντεο από άποψη παραγωγής. Νοείται ως
μια επισκόπηση των ζητημάτων που απαιτούνται για την παραγωγή αποτελεσματικού βίντεο και
βασίζεται σε μια δημοσιογραφική προσέγγιση για την δημιουργία βίντεο. Αυτή η ενότητα καλύπτει
πτυχές διαμόρφωσης, χρήση ζουν και περιστροφής, cutaway, πηγές φωτισμού, καταγραφή,
συνέντευξη, συνέχιση και αφήγηση.
Θέματα ισότητας
Αυτή η ενότητα εξετάζει μερικά από τα ζητήματα ισότητας που πρόκειται να ληφθούν υπόψη κατά
τη σχεδίαση και τη παρουσίαση του περιεχομένου του βίντεο. Εξετάζει συγκεκριμένα προβλήματα
όρασης, ακοής, περιορισμένης κινητικότητας και φωτοευαισθησίας, και προσφέρει πρακτική
καθοδήγηση για δημιουργούς και σχεδιαστές.
Γενικά ζητήματα
Αυτή η ενότητα εξετάζει πότε ένα περιεχόμενο βίντεο είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε online
μάθημα. Δίνει γενικές οδηγίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την
δημιουργία ενός online μαθήματος.
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Τεχνικές προδιαγραφές
Πριν δέκα χρόνια, η χρήση βίντεο ως εργαλείο διδασκαλίας ήταν βαρύ σαν πρόγραμμα και
δαπανηρό. Προκειμένου να παραχθεί ένα ψηφιακό βίντεο θα έπρεπε να έχεις ένα πολύ
εξειδικευμένο λογισμικό και υλικό επεξεργασίας βίντεο. Βιντεοκάμερες, όπως ψηφιακές κάμερες
Mini DV, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στη μετάδοση των μέσων ενημέρωσης μέσω Firewire (η
σύνδεση που σχετίζεται με την Παραγωγή Ψηφιακού Βίντεο) είναι επίσης δαπανηρές, καθώς αυτή
η τεχνολογία ήταν σχετικά καινούργια.
Τώρα με την αυξανόμενη απήχηση στους καταναλωτές της χρήσης ψηφιακού βίντεο, βρισκόμαστε
σε μια εποχή όπου η ικανότητα της καταγραφής και της επεξεργασίας ψηφιακού βίντεο δεν υπήρξε
ποτέ ευκολότερη, δεδομένης του τεράστιου εύρους του διαθέσιμου υλικού και λογισμικού
(hardware-software). Πολλές βιντεοκάμερες διαθέτουν ακόμα τη μέθοδο μεταφοράς/ μετάδοσης
Firewire (περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω) αλλά δεν αποτελεί πλέον τη μόνη επιλογή. Η
πρόσφατη εισαγωγή βιντεοκαμερών στερεάς κατάστασης επιτρέπει την δημιουργία αρχείων βίντεο.
Ένα άλλο θέμα που δημιουργεί ιδιαίτερο προβληματισμό είναι οι ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο
και το εύρος ζώνης. Οι φάκελοι ψηφιακού βίντεο μπορεί να έχουν μεγάλο μέγεθος, παρ’όλο που με
τα σημερινά δεδομένα ένας φάκελος 10 mb θεωρείται σχετικά μικρός. Πριν δέκα χρόνια αυτό θα
έπαιρνε πολλή ώρα για να κατέβει με ένα μόντεμ dial-up και μόνο τα τελευταία χρόνια δεν είναι
τόσο συνηθισμένοι οι ευρυζωνικοί περιορισμοί. Μπορεί να έχει κοστίσει πολύ στον τελικό χρήστη
να κατεβάσει αρχεία μεγάλου μεγέθους, ιδίως αν πλήρωναν την χρήση διαδικτύου ανά λεπτό.
Τώρα οι ευρυζωνικές ταχύτητες είναι αρκετά μεγάλες για να μεταφέρει ή να κατεβάσει γρήγορα
μεγάλα αρχεία, όπως βίντεο, στον υπολογιστή του χρήστη. Υπάρχουν επίσης λιγότεροι
περιορισμοί στην χρήση μεταφόρτωσης και εύρους ζώνης, κάτι που επιτρέπει στον χρήστη να δει
πολύ υλικό διαδικτυακά.
Η χρήση βίντεο σε ένα διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον έχει επιτρέψει την δημιουργία μιας
απόλυτα νέας διάστασης στη μάθηση και την ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning). Η ύπαρξη
διαθέσιμων βίντεο σε ένα Εικονικό Μαθησιακό Περιβάλλον (Virtual Learning Environment-VLE) θα
επιτρέψει στους μαθητευόμενους να έχουν πρόσβαση σε υλικό στον ελεύθερό τους χρόνο, ώστε ο
μαθητευόμενος θα μπορεί να βλέπει αυτά τα αρχεία όσο συχνά απαιτείται.
Από άποψη διδασκαλίας και εκμάθησης η χρήση υλικού βίντεο μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο.
Μπορεί να προσθέσει μια προσωπική διάσταση στο μάθημα. Γενικά σε όλα τα διαδικτυακά
μαθήματα η ευκαιρία να δεις και να ακούσεις τον παιδαγωγό είναι περιορισμένη. Σε κάποια μικτά
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μαθήματα, ίσως υπάρχει περίπτωση να συναντήσετε τον παιδαγωγό, αλλά σε αμιγώς διαδικτυακά
μαθήματα αυτή η συνάντηση περιορίζεται απλά σε μια φωτογραφία. Η χρήση βίντεο σε τέτοιες
περιπτώσεις όπως οι εισαγωγές σε μαθήματα ή η ανταπόκριση σε αυτά, όπου ο παιδαγωγός είναι
στην κάμερα και μιλάει στην οθόνη, σου δίνει εκείνη την προσωπική διάσταση που μπορεί να είναι
τόσο σημαντική.
Το βίντεο χρησιμοποιείται επίσης για παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού, δείχνοντας την χρήση
πόρων τους οποίους ο παιδαγωγός μπορεί να θεωρεί σημαντικές μέσα στο μάθημα. Αυτό βέβαια
δεν περιορίζεται στο αμιγώς εκπαιδευτικό υλικό, και θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί
σε παιχνίδια ρόλων, σκηνοθεσία, πραγματικές μελέτες περίπτωσης, κλπ.

Δημιουργία βίντεο
Προσωπικό
Αρμόδιο άτομο ή άτομα θα μπορούσαν να είναι κάποιοι που καταλαβαίνουν τα εξής:
•

•

•

•

Το στήσιμο μιας κάμερας για μαγνητοσκόπηση: με την εικόνα στο επίκεντρο και κατάλληλα
πλαισιωμένη, λαμβάνεται υπόψη το πώς φαίνεται η εικόνα σε σχέση με το πού είναι
τοποθετημένο το υποκείμενο.
Τη μελέτη φωτισμού για μαγνητοσκόπηση: ο φωτισμός είναι απαραίτητος για να
εξασφαλιστεί ότι το θέμα θα φωτιστεί καλά και μπορεί να ειδωθεί εύκολα. Ας μην ξεχνάμε
ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη αν το φόντο στο βάθος είναι κατάλληλα φωτισμένο. (Βλέπε την
ενότητα στην Πράσινη Οθόνη αργότερα στον οδηγό)
Την κατανόηση του εξοπλισμού ήχου και της χρήσης του: τα επίπεδα ήχου στήνονται
σωστά όταν πρέπει, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για τον χρήστη να μπορεί να ακούει τι
λέγεται στην κάμερα. Έτσι θα ζητηθεί από τον χρήστη να ρυθμίσει τα επίπεδα ήχου στην
κάμερα τόσο καλά όσο τα εξωτερικά μικρόφωνα που χρησιμοποιούνται και συνδέονται με
την κάμερα.
Την επεξεργασία του βίντεο: από τη στιγμή που έχει πραγματοποιηθεί η μαγνητοσκόπηση,
το αρμόδιο άτομο θα είναι επίσης υπεύθυνο για την ψηφιοποίηση και την επεξεργασία του
βίντεο. Αυτό απαιτεί γνώση της επεξεργασίας βίντεο και γνώση του επιλεγμένου για την
διαδικασία λογισμικού. Είναι δουλειά του αρμόδιου ατόμου να λάβει όλες τις σημαντικές
πληροφορίες που έχουν μαγνητοσκοπηθεί και να τις μετατρέψει σε ένα τελικό προϊόν.
Επίσης ο αρμόδιος πρέπει να γνωρίζει πώς να δημιουργεί τίτλους (κείμενο) στην οθόνη ή
παρόμοιες πληροφορίες.
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Παρακαλώ δες την ενότητα Αρχεία Ψηφιακού Βίντεο &
πληροφορίες σχετικά με τη μορφή και κάποιες προτάσεις.

Μαθητευόμενος για περισσότερες

Καθήκον του αρμοδίου είναι να διασφαλίζει ότι όλοι οι τεχνικοί τομείς λειτουργούν όσο το δυνατό
πιο απρόσκοπτα. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό για να διασφαλιστεί ότι κάθε χρονική στιγμή που
χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ενός βίντεο καταναλώθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος όσο
παραγωγικά γίνεται, ελαχιστοποιώντας χρόνο και κόστη.
Βιντεοκάμερα
Ποικίλλουν σε τιμή και ποιότητα, και σε γενικές γραμμές ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Τα βασικά
στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπ’όψιν σας είναι τα εξής:
•
•
•

Δυνατότητες ήχου
Πρότυπο/μορφότυπο καταγραφής
Συνολική ποιότητα εξοπλισμού κάμερας, όπως αναφέρεται παραπάνω επηρεάζεται από το
κόστος

Δυνατότητες ήχου
Είναι σημαντικό να προσέξουμε τι δυνατότητες ήχου έχει η κάμερα. Το ιδανικό είναι να υπάρχει
στην κάμερα μια εξωτερική σύνδεση ήχου. Αυτό θα σου επιτρέψει να συνδέσετε ένα κατευθυντικό
μικρόφωνο, το οποίο είναι σημαντικό για να υπάρξει μια πολύ καθαρή ηχητική εγγραφή του
δεδομένου υποκειμένου.
Η χρήση του ενσωματωμένου μικροφώνου, το οποίο είναι πάνω στην βιντεοκάμερα, δεν είναι
ιδανική για την μαγνητοσκόπηση παρουσιάσεων. Αυτά τα μικρόφωνα είναι συνήθως
στερεοφωνικά, και επομένως συγκεντρώνουν πολύ θόρυβο από το περιβάλλον. Η χρήση ενός
κατευθυντικού μικροφώνου, συνδεμένου μέσω ενός καλωδίου στην είσοδο ήχου της κάμερας, θα
λάβει αυτό στο οποίο έχουν στοχεύσει. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια πιο καθαρή και
συγκεκριμένη ηχογράφηση.
Παρακαλώ δείτε την ενότητα για τα Μικρόφωνα για περισσότερες πληροφορίες και συστάσεις.
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Μορφή εγγραφής
Αυτή τη στιγμή προτείνεται να επικεντρωθούμε στα δύο βασικά είδη του μέσου εγγραφής, αυτό
που βασίζεται στο υψηλής ευκρίνειας βίντεο (HDV) και αυτό που βασίζεται στην μνήμη (Στερεά
Κατάσταση).
Οι κάμερες τύπου HDV καταγράφουν υψηλής ευκρίνειας ψηφιακό βίντεο σε MiniDV ταινίες, οι
οποίες μπορούν να καταγράψουν μέχρι μία ώρα υψηλής ευκρίνειας βίντεο. Μόλις ολοκληρωθεί η
μαγνητοσκόπηση, το υλικό πρέπει να μεταφερθεί (ή όπως αναφέρεται αλλιώς να «αιχμαλωτιστεί»)
σε έναν υπολογιστή και να μετατραπεί στα απαραίτητα ψηφιακά αρχεία για επεξεργασία. Αυτό
γίνεται σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας λογισμικό επεξεργασίας βίντεο και με τη χρήση
διεπαφών Firewire υπολογιστή ή κάμερας (μερικές φορές αναφέρονται ως διεπαφές ψηφιακού
βίντεο). Βλέπε την ενότητα Λογισμικό για περισσότερες πληροφορίες.
Οι κάμερες στερεάς κατάστασης καταγράφουν σε ένα στικ μνήμης ή σε ένα φλασάκι το οποίο είναι
συνδεμένο με την βιντεοκάμερα μέσω μιας καθορισμένης υποδοχής. Σε αντίθεση με τα συστήματα
που βασίζονται σε ταινία, αυτές οι κάμερες καταγραφούν το βίντεο κατευθείαν ως υψηλής
ευκρίνειας αρχεία βίντεο (HDV). Αυτή η μέθοδος θα εξοικονομήσει χρόνο καθώς μόλις
ολοκληρωθεί η μαγνητοσκόπηση, η βιντεοκάμερα ή το στικ μνήμης θα συνδεθεί κατευθείαν στον
υπολογιστή όπου τα αρχεία πολύ απλά μπορούν να μεταφερθούν από την κάμερα στον
προκαθορισμένο φάκελο στον υπολογιστή. Με αυτό τον τρόπο μπορείς να ξεκινήσεις να
επεξεργάζεσαι πολύ γρήγορα.

Επιλογές βιντεοκάμερας
Όπως αναλύθηκε προηγουμένως υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές όταν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε μια κάμερα. Η Sony HXR-NX5E είναι μια κάμερα στέρεας κατάστασης. Αυτή η
κάμερα θα μπορούσε να περιγραφεί ως «πρότυπο εκπομπής» λόγω της ποιότητας έργου που
μπορεί να παράγει. Παράγει υψηλής ποιότητας εικόνες και έχει απόλυτα χειροκίνητο έλεγχο. Αυτό
επιτρέπει στον χρήστη να φτιάξει όλες τις ρυθμίσεις της κάμερας όπως η έκθεση, η ταχύτητα
κλείστρου, η ισορροπία λευκού και τα επίπεδα ήχου. Όπως και να βάλει ένα μεγάλο φακό, ο
οποίος αφήνει να μπει στην κάμερα περισσότερο φως, δίνοντας καλύτερη ποιότητα και ευκολότερη
χρήση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Η ποιότητα του ήχου, χάρη στα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, είναι πολύ καλή. Η κάμερα έχει
υποδοχές εισόδου για τη σύνδεση με εξωτερικά, επιτρέποντας στον χρήστη να λαμβάνει την
καλύτερη ποιότητα ηχητικού σήματος από τον παρουσιαστή ή το θέμα. Ακόμα έχει την επιλογή
τοποθέτησης εξωτερικού κατευθυντικού μικροφώνου πάνω στο σώμα της κάμερας, κάτι που
εξαλείφει την ανάγκη ύπαρξης επιδαπέδιας βάσης στήριξης μικροφώνων, όπου χρειάζεται.
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Οι επόμενες κάμερες είναι καλά παραδείγματα για το τι να αναζητήσεις, δεδομένου των
προδιαγραφών και της τεχνικής ικανότητας. Έχουν συγκεντρωθεί κάμερες από το χαμηλότερο έως
το υψηλότερο κόστος. Είναι επίσης μια καλή πρακτική να αποκτήστε περεταίρω τεχνικές
συμβουλές από τον πωλητή για το προϊόν:
Χαμηλού κόστους: Canon LEGRIA HF M41- εγγραφή βασισμένη σε μνήμη στερεάς
κατάστασης χωρίς απόλυτα χειροκίνητο έλεγχο αλλά διαθέτει μια εξωτερική υποδοχή
mini jack για ήχο.
Χαμηλού/μεσαίου Κόστους: Sony HVR-HD100E – κάμερα βασισμένη σε βιντεοταινία υψηλής
ευκρίνειας, σχετικό μικρό κόστος, χαμηλότερης ποιότητας σε σχέση με άλλα ακριβότερα μοντέλα,
λόγω λιγότερο χειροκίνητης λειτουργικής ικανότητας και μικρότερου μεγέθους φακού. Έχει μια mini
jack σύνδεση για μικρόφωνα και έχει την επιλογή τοποθέτησης εξωτερικού κατευθυντικού
μικροφώνου πάνω στο σώμα της κάμερας, κάτι που εξαλείφει την ανάγκη ύπαρξης επιδαπέδιας
βάσης στήριξης μικροφώνων, όπου χρειάζεται.
Μεσαίου/Υψηλού κόστους: Panasonic AG-HMC41E - εγγραφή βασισμένη σε μνήμη στερεάς
κατάστασης, απόλυτο χειροκίνητο έλεγχο και υψηλής ποιότητας XLR εισόδους ήχου για
μικρόφωνο. Ακόμα έχει την επιλογή τοποθέτησης εξωτερικού κατευθυντικού μικροφώνου πάνω
στο σώμα της κάμερας, κάτι που εξαλείφει την ανάγκη ύπαρξης επιδαπέδιας βάσης στήριξης
μικροφώνων, όπου χρειάζεται.
Υψηλού κόστους: Sony HXR-NX5E – Η χρήση της ως παράδειγμα περιγράφηκε παραπάνω.
Μικρόφωνο
Όταν καταγράφεται ο παρουσιαστής ή το υποκείμενο να μιλάει στη κάμερα, είναι σημαντικό να
πιάσεις μια εγγραφή καλής ποιότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός κατευθυντικού
μικροφώνου, σε αντίθεση με τη χρήση ενός μικροφώνου πάνω στην κάμερα, όπως περιγράφηκε
νωρίτερα στην ενότητα Ήχος Κάμερας.
Ένα καλής ποιότητας μικρόφωνο, με τη χρήση των σωστών καλωδίων το οποίο θα λειτουργήσει με
οποιαδήποτε βιντεοκάμερα είναι το Rode NTG2. Αυτό μπορεί να απαιτεί την αγορά και χρήση μιας
επιδαπέδιας βάσης μικροφώνου οπότε μπορείς να κατευθύνεις το μικρόφωνο και να το
τοποθετήσεις κοντά στο υποκείμενο. Είναι σημαντικό να συνδέσεις το μικρόφωνο σε μια ξεχωριστή
επιδαπέδια βάση. Αν το μικρόφωνο είναι τοποθετημένο πάνω στην κάμερα είναι επίφοβο το ότι
μπορεί να συγκεντρώνει θόρυβο και ίσως θα πρέπει να μετακινηθεί η κάμερα.

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE)

PAGE 7 OF 33

A guide to video production to online learning

3

Αυτά τα μικρόφωνα είναι πολύ κατευθυντικά και λαμβάνουν καθαρό ηχητικό σήμα από
οποιαδήποτε πηγή η οποία βρίσκεται μπροστά στο μικρόφωνο. Είναι πολύ ελαφριά, επίσης, αν
χρειαστεί να συνδεθούν στο σώμα της κάμερας.
Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές στα μικρόφωνα βιντεοκάμερας. Αυτές είναι απλά δύο επιλογές: το
Rode NTG-1 ή το Sony ECM-673.
Όταν επιλέγεις ένα μικρόφωνο, είναι επίσης σκόπιμο να εξετάσεις την υποδοχή σύνδεσης ήχου
στην κάμερα. Υπάρχουν συνήθως δύο τύποι συνδέσεων, οι οποίες μπορεί να εξαρτώνται από το
κόστος της κάμερας καθώς οι πιο ακριβές κάμερες έχουν μικρόφωνο με υποδοχή εισόδου 3 pin
(XLR). Τα φθηνότερα μοντέλα τείνουν να έχουν είσοδο mini jack 3,5 mm, την ίδια σύνδεση που
συναντάμε σε συσκευές όπως τα iPod και τα ακουστικά.
Τρίποδο
Ένα τρίποδο εξασφαλίζει σταθερότητα καθώς είναι σημαντικό να κρατάμε σταθερή την κάμερα
κατά τη διάρκεια της καταγραφής. Κρατώντας την κάμερα με τα χέρια, μπορεί να καταλήξει σε ένα
«κουνημένο» αποτέλεσμα και λιγότερο επαγγελματική εικόνα στο βίντεο. Ενώ στη αρχή η κάμερα
μπορεί να φαίνεται ελαφριά, μετά από λίγο θα αρχίσετε να την νιώθετε πιο βαριά και άβολη, κάτι
που θα επηρεάζει και πάλι την ποιότητα του βίντεο.
Η επιλογή ενός τριπόδου είναι σημαντική. Ορισμένες κάμερες είναι αρκετά βαριές και ένα λιγότερο
στιβαρό ή φθηνότερο τρίποδο μπορεί να αρχίσει να γέρνει κάτω από το βάρος της κάμερας. Ένα
καλό παράδειγμα τριπόδου είναι το Libec TH650DV παρέχει μεγάλη στήριξη σε όλες τις μικρού και
μεσαίου μεγέθους βιντεοκάμερες.
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Πράσινη Οθόνη
Η πράσινη οθόνη είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει το φόντο ενός
κομματιού του βίντεο με κάτι άλλο. Σκεφτείτε τους «Πολέμους των Άστρων», όπου το υποκείμενο
μπορεί να μαγνητοσκοπηθεί σε ένα μέρος και μετά να φανεί ότι είναι κάπου αλλού. Αυτή η τεχνική
είναι αρκετά απλή για να επιτευχθεί με το σωστό υλικό και λογισμικό (hardware-software).
Αυτά που θα χρειαστείτε για να επιτευχθεί η τεχνική είναι τα εξής:
Ένα βιομηχανικό πρότυπο πράσινου φόντου είναι σημαντικό. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το
ειδικό πράσινο χρώμα για απόλυτο αποτέλεσμα, το οποίο περιγράφεται επίσης ως πράσινο
chroma key
Ο φωτισμός είναι πολύ σημαντικός, καθώς πρέπει να φωτίσετε τόσο το υποκείμενο, σαν
παρουσιαστή, όσο και το πράσινο σκηνικό ξεχωριστά. Με χαμηλό φωτισμό, θα σας φανεί δύσκολο
να αφαιρέσετε το πράσινο σκηνικό, επίσης γνωστό ως «κλείδωμα» (keying). Δεν θέλετε να
πέφτουν σκιές από το υποκείμενο πάνω στο σκηνικό, κάτι που μπορεί να κάνει τα πράγματα
δυσκολότερα όταν πρόκειται να «κλειδώσουμε» το σκηνικό.
Υπάρχουν πολλές επιλογές διαθέσιμες ανάλογα με την κλίμακα της παραγωγής σας,
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων, τις οποίες μπορείτε να δείτε και να αγοράσετε εδώ:
http//:www.backdropsource.co.uk. Το σύστημα αυτό μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να
ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες, έχοντας περισσότερο φωτισμό και/ή μεγαλύτερη οθόνη.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική. Με τη χρήση της τεχνική της πράσινης οθόνης είναι
δυνατό να αντικαταστήσετε το φόντο πίσω από τον παρουσιαστή με σχετικές εικόνες όπως ο
συνδυασμός χρωμάτων και το λογότυπο μιας ακαδημίας ή ενός οργανισμού.
Αυτή η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί επίσης στην μαγνητοσκόπηση ενός διερμηνέα νοητικής
γλώσσας για τη δυσκολία ακοής. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να τοποθετήσει τον χρήστη της
νοητικής γλώσσας στην οθόνη δίπλα από τον παρουσιαστή, όπου ο χρήστης της νοητικής
γλώσσας θα χρησιμοποιήσει τη νοητική γλώσσα για να μεταφράσει όσα λέγονται στην κάμερα.
Δες την Εικ. 1 παρακάτω όπου περιγράφεται πώς να στηθούν τα φώτα και η οθόνη για να
μαγνητοσκοπηθεί ένας παρουσιαστής.
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Επεξεργασία
Το κομμάτι της επεξεργασίας για την παραγωγή του βίντεό σου περιλαμβάνει τα βήματα όπου θα
συγκεντρώνεις το εγγεγραμμένο βίντεο από την κάμερα, ώστε να κρατήσεις τα μέρη που θέλεις ή
να αφαιρέσεις τα μέρη του βίντεο που δεν θέλεις. Αυτό γίνεται πολύ απλά με το να βλέπεις τα
αρχεία βίντεο και είτε να διαγράφεις ολόκληρο αρχείο είτε, όπου χρειάζεται να «κόβεις» μέρη του
βίντεο που δεν θέλεις. Αυτό είναι κι τα λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή και τη
μετατροπή του βίντεο που έχεις επεξεργαστεί στο τελικό αρχείο(α) για προβολή. Αυτό είναι ένα
πολύ σημαντικό βήμα, το οποίο θα περιγραφεί στην ενότητα Αρχεία Ψηφιακού Βίντεο και
Μαθητευόμενος.
Προκείμενου να ολοκληρώσει σωστά αυτή την δουλειά, ο υπεύθυνος για τη δουλειά αυτή είτε
πρέπει να έχει εμπειρία στη χρήσης λογισμικού επεξεργασίας βίντεο, είτε να του έχει παρασχεθεί
εκπαίδευση ώστε να αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες.
Όπως περιγράφηκε προηγουμένως, υπάρχουν διάφορα προγράμματα λογισμικού επεξεργασίας
διαθέσιμα. Κάποια είναι δωρεάν και διατίθενται μαζί με το λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών,
όπως το Windows Movie Maker και το Apple iMovie. Αλλά είναι υψηλότερων προδιαγραφών και πιο
επαγγελματικά, όπως το Adobe Premier Pro CS5.5, (http://www.adobe.com/uk/products/
premiere.html), τα οποία μπορείς να αγοράσεις με έκπτωση όταν χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της
εκπαίδευσης.
Η χρήση του Adobe Premier Pro CS5.5 συνιστάται σε μεγάλο βαθμό, καθώς αυτό το λογισμικό έχει
μια σειρά από χαρακτηριστικά, όπως η ρύθμιση keying (αφαίρεση χρώματος και αντικατάσταση από
άλλο) της Πράσινης Οθόνης και διάφορες μορφές εξαγωγής. Δείτε την ενότητα Αρχεία Ψηφιακού
Βίντεο και Μαθητευόμενος για περισσότερες πληροφορίες.
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Υλικό υπολογιστών
Θα υπάρξει ανάγκη για έναν υπολογιστή ή ένα laptop με λογικές προδιαγραφές προκειμένου να
εκτελέσεις το αναγκαίο λογισμικό. Οι απαιτήσεις μπορεί να ποικίλουν, ανάλογα με το λογισμικό της
επιλογής σας, αλλά καθώς τα αρχεία βίντεο μπορεί να έχουν μεγάλο μέγεθος, θα πρέπει να
διασφαλίσεις ότι υπάρχει ότι υπάρχει επαρκής χωρητικότητα αποθήκευσης στον σκληρό δίσκο. Η
διαθέσιμη χωρητικότητα του Σκληρού Δίσκου για την αποθήκευση των αρχείων μπορεί να ποικίλει
σημαντικά, αλλά τουλάχιστον 500 gigabytes πρέπει να επαρκούν. Τα αρχεία ψηφιακού βίντεο μπορεί
να είναι πολύ μεγάλα σε μέγεθος, και αν κάνετε σημαντικές ποσότητες εργασιών με βίντεο υπάρχει
το ενδεχόμενο να εξαντληθεί ο χώρος τους δίσκου, αν δεν προγραμματίσεις πόσο χώρο χρειάζεσαι
εκ των προτέρων.
Τα συστήματα υπολογιστών Windows και Apple είναι παραδείγματα γενικά ορθών και κατάλληλων
επιλογών, αλλά θα χρειαστεί να εξετάσεις τις απαιτήσεις λογισμικού όταν αγοράσεις ένα υπολογιστή.
Για παράδειγμα, αν επρόκειτο να χρησιμοποιήσεις το λογισμικό Adobe Premier Pro CS5.5 στο
διαδικτυακό σου μάθημα αυτό θα απαιτούσε το εξής προτεινόμενο σύστημα Η/Υ για να λειτουργήσει
αποτελεσματικά:
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Για έναν Η/Υ Windows:
•
•
•
•

•
•

Επεξεργαστή Intel® Core™2 Duo or AMD Phenom® II˙ απαιτούμενη υποστήριξη 64 bit
Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα 64 bits: Microsoft® Windows Vista® Home Premium,
Business, Ultimate, ή Enterprise with Service Pack 1 ή Windows® 7
2GB της RAM (4GB ή περισσότερα όπως προτείνεται)
10GB διαθέσιμου χώρου σκληρού δίσκου για εγκατάσταση ˙ επιπλέον ελεύθερος χώρος
απαιτούμενος κατά την εγκατάσταση (δεν μπορείς να κάνεις εγκατάσταση σε συσκευές
μνήμης αφαιρούμενες)
7200 RPM σκληρό δίσκο για επεξεργασία βίντεο συμπιεσμένης μορφής ˙ RAID 0 για μη
συμπιεσμένα
1280x900 έκθεση με OpenGL 2.0-συμβατή κάρτα γραφικών

Για έναν Apple Mac:
•
•

•
•

•
•

Πολυπύρηνο επεξεργαστή Intel με υποστήριξη 64 bit
Mac OS X v10.5.8 ή v10.6.3 ή νεότερη έκδοση Mac OS X v10.6.3 ή νεότερη
έκδοση απαιτούμενη για επιτάχυνση των επιδόσεων της μονάδα επεξεργασίας
γραφικών (GPU)
2GB RAM (4GB ή περισσότερο όπως προτείνεται)
10GB διαθέσιμου χώρου σκληρού δίσκου για εγκατάσταση ˙ επιπλέον ελεύθερος
χώρος απαιτούμενος κατά την εγκατάσταση (δεν μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση
σε συσκευές μνήμης αφαιρούμενες)
7200 RPM σκληρό δίσκο για επεξεργασία βίντεο συμπιεσμένης μορφής ˙ RAID 0 για μη
συμπιεσμένα
1280x900 έκθεση με OpenGL 2.0-συμβατή κάρτα γραφικών

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να διασφαλίσεις ότι ο υπολογιστής έχει ένα μεγάλο ποσό διαθέσιμου
χώρου του Σκληρού Δίσκου για την αποθήκευση των αρχείων βίντεο, τουλάχιστον 500 gigabytes. Τα
αρχεία βίντεο μπορεί να είναι πολύ μεγάλα σε μέγεθος, και αν κάνετε πολλές εργασίες με βίντεο
υπάρχει το ενδεχόμενο να εξαντληθεί ο χώρος τους δίσκου, αν δεν προγραμματίσεις πόσο χώρο
χρειάζεσαι εκ των προτέρων.
Αρχεία Ψηφιακού Βίντεο και Μαθητευόμενος
Είναι σημαντικό ότι κατά την εξαγωγή του βίντεο δίνεται έμφαση από τον τελικό χρήστη ή τον
μαθητευόμενο σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα στη μορφή του αρχείου. Μερικοί υπολογιστές
μπορεί να μην έχουν το σωστό λογισμικό που χρειάζεται για να αναπαραγάγει ορισμένα αρχεία,
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όπως το Quicktime. Συνήθως είναι καλή πρακτική για έρευνα και δοκιμή διαφόρων μεθόδων μαζί με
συμμετέχοντες στο μάθημα. Αυτή η πρακτική θα μπορούσε να αποδειχθεί επαχθής αν γίνεται σε
κάθε μάθημα, αλλά μπορεί και να αποδειχθεί χρήσιμη αν υπάρχει ανταπόκριση πριν από τη λήψη
κάποιων τελικών αποφάσεων. Ο προσδιορισμός των αρχειακών μορφών που είναι πιο συμβατές θα
βοηθήσει να αναπτυχθούν κάποια πρότυπα για εφαρμογή στα μαθήματα. Γενικά τα αρχεία τύπου
.WMV (window media) τείνουν να είναι συμβατής μορφής χωρίς ελάχιστη ή καμία επιπρόσθετη
εγκατάσταση λογισμικού.
Όταν προετοιμάζεται η εξαγωγή του τελικού αρχείου βίντεο, πρέπει να εξεταστούν οι εξής
παράγοντες:
Μήκος του βίντεο - Πόσο διαρκεί το βίντεο; Όσο μεγαλύτερη η διάρκεια του βίντεο, τόσο μεγαλύτερο
το μέγεθος του αρχείου. Κανόνας των «χειροκροτούμενων» βίντεο είναι να διαρκεί το βίντεο το
μέγιστο 5 λεπτά. (Δείτε την ενότητα Παραγωγή).
Μέγεθος πλαισίου βίντεο – αυτό είναι το τεχνικό μέρος, όπου ορίζουμε τις διαστάσεις του τελικού μας
βίντεο. Όσο πιο μικρές είναι οι διαστάσεις τόσο μικρότερο είναι το μέγεθος των αρχείων, παρόλο που
πρέπει να κάνεις το μέγεθος του πλαισίου πολύ μικρό, η ποιότητα του βίντεο μπορεί να είναι πολύ
χαμηλή. Σκοπεύουμε να εξάγουμε αρχείο με διαστάσεις 384 pixels σε πλάτος και 288 pixels σε
ύψος. Αυτό μπορεί να οριστεί στις ρυθμίσεις εξαγωγής του λογισμικού μας. Αν λάβεις υπόψη σου
ότι το βίντεο απόλυτα Υψηλής Ευκρίνειας με το οποίο θα ξεκινήσουμε είναι 1920 pixels σε πλάτος
και 1080 pixels σε ύψος, έχουμε μια μεγάλη μείωση στο μέγεθος του αρχείου.
Ρυθμός bit του βίντεο – αυτή είναι πραγματικά η περιοχή που μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε
τη συνολική ποιότητα του αρχείου βίντεο. Δεν χρησιμοποιούμε ένα ρυθμό συνόλου bit, καθώς
τείνουμε να έχουμε διάφορες ρυθμίσεις ώστε να αποκτήσουμε το επιθυμητό μέγεθος του τελικού
αρχείου.
Ρυθμίσεις ήχου – Θα μπορείς επίσης να έχεις τη δυνατότητα να προσαρμόσεις τις ρυθμίσεις ήχου
μέσα στο αρχείο βίντεο. Αν είναι δυνατό, θα προτείναμε τη ρύθμιση του ήχου στο ΜΟΝΟ και τη
χρήση ενός ρυθμού bit γύρω στα 64kbs. Αυτό βοηθάει επίσης στη μείωση του μεγέθους αρχείου,
αλλά καθώς έχουμε να κάνουμε μόνο με φωνή, η χρήση χαμηλότερων ρυθμίσεων δεν επηρεάζει
την συνολική ποιότητα.
Μορφή βίντεο – Υπάρχουν πολλές μορφές ψηφιακού βίντεο διαδικτυακά, τέτοια παραδείγματα είναι
το Quicktime movies, αρχεία AVI , αρχεία Mpeg, αρχεία window media (wmv), αρχεία flash (.flv), τα
οποία θα λειτουργήσουν σε σχεδόν όλα τα συστήματα.
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Η αναπαραγωγή των αρχείων media από τους μαθητευόμενους στο τέλος θα πρέπει να είναι μια
απλή και σαφής διαδικασία, για την οποία δεν θέλετε ο μαθητευόμενος να περιμένει πολύ να
κατέβει το αρχείο ή να μην μπορεί να ανοίξει καθόλου το αρχείο.
Η χρήση της τεχνολογίας θα πρέπει να βελτιώνει τόσο την μαθησιακή όσο και την διδακτική
εμπειρία, έτσι μόλις έχεις προχωρήσει σε μερικές από τις οδηγίες μας, θα μπορούσες να
δημιουργήσεις μια νέα συναρπαστική εμπειρία που θα επιτρέψει στους μαθητευόμενους να δουν
πολλές διαφορετικές και πολύτιμες πτυχές στα μαθήματά τους, σε κλάδους και στη συνολική
μαθησιακή εμπειρία.
Απαιτήσεις παραγωγής
Ο νεότερος, υψηλότερων προδιαγραφών εξοπλισμός βίντεο στον κόσμο δεν θα κάνει από μόνος
του ένα καλό βίντεο. Για να παράγεις ένα ενδιαφέρον, ακαταμάχητο βίντεο, θα χρειαστεί να
ακολουθήσεις ορισμένους βασικούς κανόνες. Κάποιοι από αυτούς τους κανόνες μας πάνε πίσω
στις μέρες του βωβού ασπρόμαυρου κινηματογράφου, και μερικοί πολύ πριν απ’ αυτή την εποχή.
Κάποιοι είναι πιο πρόσφατοι, διότι τώρα οι άνθρωποι παρακολουθούν βίντεο στα τηλέφωνά τους
και τους υπολογιστές, πρέπει να προσέχουμε ακόμα περισσότερο τον ήχο, να αποφεύγουμε το
κούνημα της κάμερας, και να φροντίζουμε τα βίντεο μας να είναι ακριβή και σαφή.
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Πλαίσιο εικόνας ή Κανόνας των Τριών
Η αρχή αυτή χωρίζει την οθόνη σε εννέα ίσα τετράγωνα με τις κόκκινες γραμμές να υποδεικνύουν
πού σκοπεύεις να τοποθετήσεις τα σημεία ενδιαφέροντος. (Δείτε το Εικ. 3 παρακάτω)

Εικ. 3 Διαμόρφωση εικόνας

Εδώ έχουμε μερικά παραδείγματα από ανθρώπους που κινηματογραφήθηκαν στην Συνδιάσκεψη
του TUC το 2011 στο Λονδίνο:

Εικ. 4 Δύο πρόσωπα βρίσκονται στην κεντρική ζώνη της εικόνας ©Union-News.co.uk
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Εικ. 5 η γραμμή του ματιού της εκπροσώπου θα έπρεπε να είναι λίγο ψηλότερα και λίγο πιο πέρα από τα αριστερά της οθόνης ©UnionNews.co.uk

Εικ. 6 Τρεις μορφές εξαπλώνονται στο κεντρικό μέρος του πλαισίου και κατά μήκος της φανταστικής πάνω αριστερά/κάτω δεξιά διαγωνίου
©UnionNews.co.uk

Κράτησε την κάμερα σταθερή
Η σπασμωδική και τρεμάμενη κίνηση της κάμερας σίγουρα δεν θα κάνει μια ταινία συναρπαστική.
Θα εξοργίσει κατά την παρακολούθηση. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να κρατάτε την κάμερα όσο
πιο σταθερή γίνεται. Ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί και κινηματογραφικά στούντιο ξοδεύουν μια
περιουσία σε επιδαπέδιες βάσεις κάμερας, γερανούς, σταθεροποιητικά συστήματα κάμερας ή και
ακόμα μικρές σιδηροτροχιές για να αποφευχθεί το κούνημα της κάμερας. Εμείς ίσως χρειαστεί να
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βασιστούμε σε φθηνότερες μεθόδους. Όπως συζητήσαμε στον τεχνικό οδηγό, ένα τρίποδο είναι το
πιο αξιόπιστο, απλό εργαλείο. Το μονόποδο είναι μια εναλλακτική.
Αν δεν έχετε τρίποδο, θα πρέπει να αυτοσχεδιάσετε. Αλλιώς, θα πρέπει να βρίετε κάτι για να
κρατήσετε και να συγκρατήσετε την κάμερα.
Μπορείτε να αφήσετε την κάμερα πάνω σε ένα διπλωμένο σακάκι, στην θήκη της κάμερας ή σε μια
τσάντα; Ορισμένοι αντισυμβατικοί σκηνοθέτες έχουν μαζί τους μικρά πουφ ή μικρά μαλακά
μπαλάκια. Αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό αν δεν υπάρχει επιφάνεια επίπεδη ή ομαλή. Κοίτα
γύρω σου πριν ξεκινήσεις να κινηματογραφείς. Μπορείς να αφήσεις την κάμερα σε ένα γραφείο,
τοίχο ή σε κιγκλιδώματα, ή μπορεί ο χρήστης να κρατήσει τα χέρια του απέναντι σε κάτι στέρεο;
Οι κινούμενες σκηνές μπορεί να δώσουν στο βίντεο επαγγελματικό ύφος, αλλά είναι πολύ δύσκολο
να τραβηχτούν χωρίς ακριβό εξοπλισμό. Όχι μόνο αυτό: είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χρειαστείς
τουλάχιστον ακόμα ένα άτομο για να σε βοηθήσει.
Ωστόσο, αν θέλεις να ακολουθήσεις κάποιον που περπατάει σε ένα δρόμο, ή να κινήσεις της
κάμερα σε ένα δωμάτιο ή γύρω από ένα θέμα, υπάρχουν τρόποι να το κάνεις αποτελεσματικά.
Μπορείς να ακουμπήσεις την κάμερα στη σέλα ενός ποδηλάτου και να κατευθύνεις το ποδήλατο
παράλληλα με το θέμα. Ένα skateboard και μια αναπηρική καρέκλα θα εξυπηρετήσουν τον ίδιο
σκοπό. Πειραματιστείτε και δείτε αν αυτό δουλεύει.
Επιτέλους σε αυτή την ενότητα: Ορίζοντες. Δεν πρόκειται για το σταθερό κράτημα της κάμερας
αλλά για να βεβαιωθούμε ότι είναι στο ίδιο επίπεδο. Το να «γέρνει» η κάμερα χρησιμοποιείται
μερικές φορές για έχει μια δραματική επίδραση ή για να επιμηκύνει την προοπτική. Ωστόσο, πρέπει
να ξεκινήσεις δουλεύοντας την διατήρηση ενός φυσικού ορίζοντα, αλλιώς οι φανοστάτες και οι
πλευρές των κτιρίων θα μοιάζουν σαν να έχουν αναποδογυριστεί τελείως. Αν το τρίποδό σου έχει
ένα δείκτη ορίζοντα, χρησιμοποίησέ τον. Αλλιώς θα πρέπει να φροντίσεις να μεταφέρεις ένα μικρό
αλφάδι σε στη θήκη της κάμερας.
Μην Ζουμάρεις και Μετακινείς
Όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μια κάμερα για πρώτη φορά, υπάρχει μια σχεδόν ακατανίκητη
παρόρμηση να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία του ζουμ και να μετακινήσουν την κάμερα από τα
αριστερά στα δεξιά. Θα πρέπει να αντισταθείς σε αυτό με κάθε τρόπο. Γιατί; Πρώτον: όταν
ανεβάζεις το βίντεό σου στο δικό σου Εικονικό Μαθησιακό Περιβάλλον, YouTube ή σε κάποιο άλλο
ιστότοπο ανταλλαγής βίντεο, οι ρυθμοί συμπίεσης σημαίνουν ότι κάθε κίνηση (ζουμ, μετακινήσεις,
ή απλά το κλασσικό κούνημα της κάμερας) γίνεται μια θαμπάδα η οποία θα διαρκέσει έως και δύο
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δευτερόλεπτα για να διορθωθεί όταν κάποιος παρακολουθεί σε υπολογιστή ή τηλέφωνο. Αυτό είναι
χαμένος χρόνος, που θα κάνει τους θεατές να το κλείσουν.
Για τους περισσότερους από εμάς ο ρόλος του thumb είναι: πλαισίωσε το θέμα και μετά τράβηξε τη
σκηνή. Κίνησε την κάμερα, πλαισίωσε το νέο θέμα από μια νέα οπτική και μετά τράβηξε το.
Η κατευθυντήρια γραμμή είναι η εξής: τράβηξε ένα μακρινό πλάνο, και μετά ένα κοντινό. Μπορείς
να χρησιμοποιήσεις τη λειτουργία ζουμ για να πας πιο κοντά στο θέμα, αλλά απόφυγε να
χρησιμοποιήσεις το ζουμαρισμένο βίντεο στο επεξεργασμένο σου μέρος.

Εικ. 7 Ο Ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, ο Ed Miliband μιλά στη Συνδιάσκεψη του TUC το 2011. Μακρινό πλάνο, το οποίο ακολουθείται από
ένα κοντινό ©Union-News.co.uk

Αν κινηματογραφείς ένα πλήθος, αντί να γυρνάς την κάμερα γύρω από τη σκηνή, είναι πιο
αποτελεσματικό πολλές φορές απλά να κινηματογραφείς από ένα υψηλότερο επίπεδο. Έτσι, είτε
κράτα την κάμερα πάνω από το κεφάλι σου (με τα δύο χέρια για να είναι σταθερή) είτε ανέβα σε
ένα παγκάκι – ακόμα και στους ώμους κάποιου, αν μπορεί να σε κρατήσει. Επαγγελματίες
φωτογράφοι ειδήσεων συχνά μεταφέρουν μικρές πτυσσόμενες σκάλες για το σκοπό αυτό. Ό,τι κι
αν κάνετε, να γνωρίσετε την ασφάλεια σας και των γύρω σας. Αν εργάζεστε σε ύψος, ελέγξτε για
τυχόν κινδύνους πριν ανεβείτε.
Πλάνα που προστίθενται εκ των υστέρων
Αυτό σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα. Όταν είσαι έξω με την κάμερα, ένα σημείο της
κινηματογράφησης μπορείς να το κάνεις με πολλά cutaways. Θα κάνει το τελικό βίντεο πολύ πιο
ενδιαφέρον και θα είναι πολύ πιο εύκολο να επεξεργαστείς τις συνεντεύξεις.
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Για παράδειγμα, όταν μαγνητοσκοπείς κάποιον να μιλά, παρακολούθησε τι κάνουν τα χέρια του. Αν
αυτή/αυτός κρατά ένα στυλό ή ένα φλιτζάνι καφέ, τράβηξέ το για μερικά δευτερόλεπτα. Τράβηξε
άλλους ανθρώπους να ακούν και να αντιδρούν σε αυτά που λέει ο ομιλητής. Τράβηξε ό,τι κοιτάνε οι
άνθρωποι εκτός από τον ομιλητή – άλλα μέλη του κοινού, ή αντικείμενα στο δωμάτιο. Τράβηξε τον
ομιλητή ενώ μιλάει σε άλλους ανθρώπους. Ένα από τους πιο βασικούς από όλους τους κανόνες
είναι ο εξής: τράβηξε τους ανθρώπους να μιλάνε ο ένας στον άλλον και όχι στην κάμερα.
Πηγές φωτισμού
Οι βιντεοκάμερες δουλεύουν καλύτερα όταν υπάρχει πολύ φως, κυρίως φυσικό φως, και κυρίως
στην αρχή και προς το τέλος της ημέρας.
Πρέπει πάντα να προσπαθείς να μαγνητοσκοπείς με την πλάτη σου στην κατεύθυνση από την
οποία έρχεται το φως, ώστε το φυσικό φως να φωτίζει το θέμα. Με αυτό τον τρόπο, θα αποφύγεις
το πρόβλημα του «οπισθοφωτισμού». Αυτό συμβαίνει όταν μαγνητοσκοπείς κάποιον που κάθεται
μπροστά από ένα παράθυρο. Το μέτρο φωτισμού της κάμερας θα προσαρμοστεί στο φως από το
παράθυρο, το οποίο σημαίνει ότι το πρόσωπο του ατόμου είναι πολύ σκοτεινό και τα
χαρακτηριστικά του δεν είναι ορατά.
Μερικές φορές βλέπεις αυτό το αποτέλεσμα – υπερβολικό – σε ντοκιμαντέρ όταν ο παραγωγός
θέλει να αποκρύψει την ταυτότητα ενός συνεντευξιαζόμενου. Εσύ δεν θέλεις να έχεις αυτό το
αποτέλεσμα.
Έτσι, πριν ξεκινήσεις να μαγνητοσκοπείς, κάνε μια ερώτηση: πού βρίσκεται η πηγή του φυσικού
φωτός; Έπειτα, δοκίμασε να βάλεις τον εαυτό σου και την κάμερα ανάμεσα στην πηγή του φωτός
και το αντικείμενο ενδιαφέροντος.
Αν κινηματογραφείς σε εσωτερικό χώρο, αξιοποίησε στο έπακρο το φυσικό φως που υπάρχει. Μην
βασίζεσαι σε ηλεκτρικά φώτα και κάνε ό,τι μπορείς για να αποφύγεις τα φώτα τύπου strip (μεγάλες
λωρίδες φωτισμού). Έχε υπόψη σου ότι τα φώτα μπορεί να ρίχνουν σκιές πάνω στο θέμα που
μαγνητοσκοπείς. Από το αντίθετο άκρο του φάσματος, μην υπερεκθέτεις το θέμα. Τόσο πολύ φως
θα δώσει σε όλα μια ξεπλυμένη όψη. Αν η κάμερα έχει άνοιγμα ή ρύθμιση προσαρμογής φωτός, ο
χρήστης πρέπει να μάθει πώς να τα χρησιμοποιεί.
Εγγραφή ήχου
Στον τεχνικό οδηγό αναλύεται η ποικιλία των μικροφώνων που μπορείς να συνδέσεις στην κάμερα.
Η ενότητα αυτή ασχολείται με το πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα μικρόφωνο για να
βελτιώσεις το συνολικό ήχο του φιλμ σου. Ένα κοινό συχνά θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται για ένα
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κακογυρισμένο φιλμ, αν ο ήχος είναι καλός ˙ αλλά ένας κακός ήχος είναι αιτία για να σταματήσεις
να το βλέπεις, ακόμα κι αν αυτό που βλέπουν είναι καλά γυρισμένο. Έτσι είναι σημαντικό να το
κάνεις σωστά.
Μετά το φακό της κάμερα και το μικρόφωνο, το μοναδικό εργαλείο που είναι σχεδόν τόσο
σημαντικό όσο το σκόπευτρο είναι ένα σετ ακουστικών. Δεν θα κινηματογραφούσες ποτέ χωρίς να
πρόσεχες αυτό που τραβούσες. Έτσι γιατί να δοκίμαζες να καταγράψεις ήχο χωρίς να τον ακούς;
Πάντα δοκίμαζε να τοποθετείς το μικρόφωνο όσο το δυνατό πιο κοντά στην πηγή του ήχου, χωρίς
να τον αλλοιώνει. Αν έχεις χρόνο, χρησιμοποίησε τα ακουστικά για να ελέγξεις τα επίπεδα ήχου
πριν ξεκινήσεις το γύρισμα. Αν η φωνή του ομιλητή ακούγεται σαν χαλασμένο ραδιόφωνο , θα
πρέπει είτε να χαμηλώσεις το επίπεδο εγγραφής, ή να μετακινήσεις το μικρόφωνο λίγο πιο πέρα.
Αν ο ομιλητής ακούγεται σιγά στα ακουστικά σας, μετακίνησε το μικρόφωνο πιο κοντά, ή ανεβάστε
τα επίπεδα εγγραφής ήχου.
Συνεντεύξεις
Αν μαγνητοσκοπείς μια συνάντηση, ή μια διαμαρτυρία, αν φτιάχνεις ένα εκπαιδευτικό βίντεο ή ένα
μεγαλύτερου μήκους ντοκιμαντέρ, είναι πάντα καλύτερο να μαγνητοσκοπείς τις συνεντεύξεις
ξεχωριστά, μακριά από την κύρια δράση, αν μπορείς.
Όταν μαγνητοσκοπείς μια συνέντευξη, μπορεί να είναι χρήσιμο να βάλεις κάποιον άλλο να θέτει τις
ερωτήσεις και να κρατά το μικρόφωνο. Αυτό σου επιτρέπει να συγκεντρώνεσαι στο να πλαισιώνεις
σωστά το πλάνο και να ελέγχεις ότι τα επίπεδα ήχου είναι σωστά. Αυτό, επίσης, σημαίνει ότι ο
συνεντευξιαζόμενός σου θα μιλάει ‘σε κάποιον’ και όχι ‘στην κάμερα’.
Πριν ξεκινήσεις, έλεγξε αν ο φακός της κάμερας είναι στο ίδιο επίπεδο με τα μάτια του
συνεντευξιαζόμενου. Το πρόσωπό του και οι ώμοι του πρέπει να συμπληρώνουν περίπου το ένα
τρίτο της οθόνης. (Βλ. την ενότητα «ο Κανόνας των Τριών»)
Τοποθέτησε τον συνεντευξιαζόμενο έτσι ώστε τα πόδια του να σημαδεύουν προς την κάμερα αλλά
το κεφάλι του να είναι γυρισμένο ώστε να μιλά στο άτομο που του κάνει τις ερωτήσεις. Αυτό το
άτομο πρέπει να στέκεται δίπλα από τον κάμεραμαν, από τη μεριά του αριστερού – ή του δεξιούώμου.
Γιατί αυτό το ύφος είναι καλύτερο στο βίντεο; Απλά είναι. Οι κινηματογραφιστές το κάνουν από το
1920 και οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να βλέπουν τα πράγματα έτσι. Οπότε είναι καλό να τηρούμε
τον κανόνα, εκτός και αν έχετε ένα καλό λόγο για να τον σπάσετε. Θυμήσου, επίσης ότι ίσως θέλεις
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να αφήσεις άφθονο χώρο στο πλαίσιο για ένα μέρος της οθόνης για τον χρήστη νοηματικής
γλώσσας (βλ. παρακάτω Θέματα Ισότητας). Τοποθετώντας τον συνεντευξιαζόμενό σου στη μια
πλευρά του κάδρου θα επιτρέψεις κάτι τέτοιο.
Πριν ξεκινήσεις να κάνεις ερωτήσεις, ζήτα στον συνεντευξιαζόμενο να δώσει τα όνομά του και,
όπου χρειάζεται, τον τίτλο της δουλειάς του, ή ένα σύντομο λόγο για τον οποίο δίνει συνέντευξη.
Είναι δυνατό κάποιος άλλος να επεξεργάζεται το φιλμ και να χρειαστεί αυτή την πληροφορία για να
ταχτοποιήσει την συνέντευξη.
Αν πρόκειται να μιλήσεις σε πάνω από ένα άτομο, θυμήσου να πλαισιώσεις κάθε συνέντευξη ώστε
ο ομιλητής να είναι σε διαφορετικές πλευρές της οθόνης, είτε ενώ μιλάει από την αριστερή μεριά
είτε από την δεξιά. Αυτό βοηθά να φαίνεται το τελικό βίντεο πιο ισορροπημένο.
Σκέψου προσεκτικά σχετικά με το τι βρίσκεται στο παρασκήνιο της συνέντευξης. Φροντίστε ώστε το
αντικείμενο ενδιαφέροντος να βρίσκεται τουλάχιστον 1,8 μέτρα μακριά από οποιοδήποτε τοίχο
πίσω από αυτόν, αλλιώς θα ρίξει σκιά στον τοίχο. Κάνε το παρασκήνιο ενδιαφέρον (χωρίς κενό
τοίχο), αλλά χωρίς όμως να αποσπά και την προσοχή (χωρίς πάρα πολύ κίνηση ή δράση σε
εξέλιξη).
Αν έχεις χρόνο, τράβηξε επίσης και κάποια πλάνα όπου τα άτομα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Υπάρχουν cutaways (πλάνα που προστίθεται αργότερα) από τον συνεντευξιάζοντα να ακούει τι του
λέει το αντικείμενο ενδιαφέροντος, ή το τελευταίο να ακούει τον συνεντευξιάζοντα. Εδώ έχουμε δύο
παραδείγματα:

Εικ. 8 Ο Owen Jones μιλά στο ©Union-News.co.uk

Εικ. 9 Ο Owen Jones ακούει τις ερωτήσεις στο ©Union- News.co.uk
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(Θυμήσου να ακολουθήσεις τον κανόνα των 180 μοιρών – βλ. παρακάτω)
Όταν έρθει η ώρα να θέσεις ερωτήσεις στην συνέντευξη, να διατηρήσεις σύντομες τις ερωτήσεις –
θυμήσου ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει τον συνεντευξιαζόμενο, όχι εσένα. Μην κάνεις κάποια
ερώτηση που είναι πιθανό να απαντηθεί με ένα ‘ναι’ ή ένα ‘όχι’. Επίτρεψε στα άτομα να
εξαπλωθούν σε ότι έχουν να πουν. Το πιο σημαντικό απ’όλα είναι να ακούς τι λέει ο
συνεντευξιαζόμενος και να έχεις πάντα έτοιμη μια συμπληρωματική ερώτηση.
Στο τέλος της συνέντευξης, κράτα λίγο χρόνο για να ελέγξεις το καταγεγραμμένο βίντεο. Ο
χαρακτήρας έχει πλαισιωθεί σωστά; Τα επίπεδα ήχου είναι καλά; Αν όχι, τώρα είναι η στιγμή να
εγγράψεις ξανά όποια κομμάτια της συνέντευξης με τα οποία δεν είσαι ευχαριστημένος. Μην
ντρέπεσαι να ζητήσεις από τον συνεντευξιαζόμενο να παραμείνει για ένα γύρισμα ακόμα. Είναι
καλύτερα να το ζητήσεις τώρα, παρά να χρειαστεί να τον καλέσεις μερικές μέρες αργότερα.
Αυτοί είναι γενικοί κανόνες και συμβουλές. Οι δημοσιογράφοι ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τα
τηλεοπτικά συνεργεία μπορεί να σπαταλήσουν χρόνια εκπαίδευσης για να τα κάνουν όλα αυτά
σωστά. Είναι καλύτερο να μαθαίνεις πρώτα τους κανόνες πριν δοκιμάσεις να πειραματιστείς με την
μη τήρησή τους.
Συνέχεια και Διέλευση διαχωριστικής γραμμής
Αν φτιάχνεις το βίντεο για πολλές μέρες, φρόντισε να μην μπερδέψεις το κοινό με το να
βιντεοσκοπείς το ίδιο άτομο στην ίδια τοποθεσία με τα διαφορετικά ρούχα, ή αν έχει αλλάξει κάπως
τα μαλλιά, για παράδειγμα. Αν είναι ντυμένος διαφορετικά, θα χρειαστεί να βρεις τρόπο να
εξηγήσεις την αλλαγή, ή να κάνεις σαφές ότι έχει περάσει καιρός.
Αν η βιντεοσκόπηση της συνέντευξης λαμβάνει χώρα έξω ενώ βρέχει, αλλά η βροχόπτωση έχει
σταματήσει και ο ήλιος έχει βγει μέχρι το τέλος της συνέντευξης, ίσως χρειαστεί να κόψεις και να
προσθέσεις κάποιο πλάνο, για παράδειγμα, από κάποιον που κλείνει μια ομπρέλα ή βγάζει το
παλτό του για να εξηγήσεις την αλλαγή.
«Μην διασχίσεις την διαχωριστική γραμμή» ή ο «Κανόνας των 180 Μοιρών» ακούγονται λίγο
τεχνικά, αλλά αξίζουν να τα θυμάσαι.
Όταν παρακολουθείς μια ταινία στον κινηματογράφο, η δράση μπροστά σου θα έχει μια ορισμένη
«κατεύθυνση» σε αυτό. Η κάμερα ενεργεί ως θεατής στην σκηνή παίζοντας μπροστά από αυτόν.
Αν «διασχίσεις την διαχωριστική γραμμή» το αποτέλεσμα θα είναι σαν να μετακινείς τον θεατή
πίσω από την οθόνη του κινηματογράφου.
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Μόλις διαπιστωθεί που είναι τοποθετημένος ο χαρακτήρας σε σχέση με την κάμερα, ο χρήστης δεν
πρέπει να επιτρέψει στην κάμερα να διασχίσει την νοητή γραμμή των 180 μοιρών σε ολόκληρη την
οθόνη.

Εικ. 10 Κανόνας των 180 Μοιρών

Στο βίντεό σου, φρόντισε κάθε άτομο να είναι στην ίδια «πλευρά» της οθόνης όποτε εμφανίζονται. Αν
βγουν εκτός πλάνου από τα αριστερά, θα πρέπει να επιστρέψουν στο πλάνο από την αριστερή
πλευρά του αριστερού χεριού, αλλιώς θα φαίνεται αποπροσανατολισμένο.
Εδώ έχουμε άλλη μια αναπαράσταση. Μπορείς να στρέφεις την κάμερα σε οποιοδήποτε από τα τρία
σημεία στο διάγραμμα. Αλλά…
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Εικ. 11 Σημεία κάμερας

Μπορείς να «διασχίσεις την διαχωριστική γραμμή» μόνο αν πραγματικά μετακινήσεις την κάμερα και
δείξεις την κάμερα να κινείται στο τελικό φιλμ, αλλιώς ο κόσμος δεν θα καταλάβει γιατί οι άνθρωποι
εμφανίζονται σε διαφορετικό μέρος.
Αυτή η ακολουθία από τη ταινία του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν , «Η Έβδομη Σφραγίδα» δείχνει το σημείο:

Η κάμερα βρίσκεται πάνω από τον δεξιό ώμο (πλευρά της ακτής) του Θανάτου
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Η κάμερα είναι πάνω από τον αριστερό ώμο (πλευρά της ακτής) του Ιππότη

Η κάμερα είναι από την πλευρά της ακτής στο σημείο της σκακιέρας.
Φαντάσου αν ο σκηνοθέτης είχε κλείσει το πλάνο απότομα για να κινηματογραφήσει με τη θάλασσα
πίσω από την κάμερα. Ο Ιππότης και ο Θάνατος θα ήταν από τις «λάθος» πλευρές της οθόνης.
Αφήγηση
Αυτό είναι ο πιο σημαντικός κανόνας απ’ όλους, και πιθανώς ο πιο δύσκολος στην πράξη.
Μην στηρίζεσαι σε κάποιο που μιλάει στο κοινό από την άλλη άκρη του δωματίου για να
χρησιμοποιήσεις το υλικό αυτό ως βασική πηγή στο βίντεό σου. Μια κάμερα προγραμματισμένη να
τραβάει επί μισή ώρα έναν και μόνο ομιλητή κάνει βαρετό ένα φιλμ, ακόμα κι αν πρόκειται για έναν
φανταστικό ομιλητή που μιλάει για ένα συναρπαστικό θέμα. Τα πράγματα δεν είναι τόσο
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ενδιαφέροντα σε ένα βίντεο όσο το να βρίσκεσαι εκεί την ώρα της ομιλίας. Κι αυτό γιατί μπορεί ο
ομιλητής να σταματήσει, να αποσυντονιστεί ή να χάσει τις σημειώσεις του και γιατί το κοινό του δεν
είναι δυνατό να κοιτάει όλη την ώρα εκείνον να μιλά. Ο κόσμος θα κοιτάει εδώ κι εκεί στην αίθουσα,
θα παρακολουθεί της αντιδράσεις των άλλων θεατών, θα προσέξει τον ομιλητή να παίζει με το ρολόι
του ή να προσθέτει σημειώσεις αλλάζοντας τα φύλλα με τις σημειώσεις του.
Οπότε, κάνε όσο πιο πολλά κοντινά μπορεί κατά την συνάντηση και μαγνητοσκόπησε αυτά τα
cutaways (πλάνα που προστίθεται αργότερα). Μαγνητοσκόπησε ένα βασικό κομμάτι της ομιλίας και
κάλεσε τον ομιλητή αργότερα (ακόμα καλύτερα, να οριστεί εκ των προτέρων) και ζήτησέ της/του να
επαναλάβει ή να επεκταθεί στα βασικά σημεία σε συνέντευξη.

Δοκιμασμένο παράδειγμα
Αυτά τα βίντεο μπορεί να βοηθήσουν να δείξεις μερικά από τα σημεία στον οδηγό.
Αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο φιλμ που δείχνει πρόσφατες διαμαρτυρίες από συνδικαλιστές από τη
Συνδικαλιστική Ομοσπονδία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται από τους
ηλεκτρολόγους σχετικά με τις δραματικές απειλές στα επίπεδα ασφαλείας του χώρου και την αμοιβή
των ηλεκτρολόγων. Περιλαμβάνει πολλά cutaways (πλάνα που προστίθεται αργότερα), διαφορετικές
γωνίες της κάμερας και πηγές φωτισμού μαζί με ένα συνδυασμό συνεντεύξεων, πλάνα όπου οι
χαρακτήρες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και φυσικό ήχο:
http://www.youtube.com/watch?v=dGWNFXfinF8
Αυτή είναι μια μη επεξεργασμένη συνέντευξη η οποία χρησιμοποιείται στο φιλμ (και ένα πλάνο από
την οθόνη με το χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας από κάτω ) για να δείξει πώς ένα βίντεο κλιπ
επιλέγεται από μια συνέντευξη μετά φτιάχνεται – ή «ξε- φτιάχνεται» - για να μην υπάρχουν ενδοιασμοί
για τον τελικό ειρμό του φιλμ:
http://www.youtube.com/watch?v=TvgwUGpWoI4
εδώ έχουμε μια εικόνα από το λογισμικό επεξεργασίας, Final Cut Pro, όπου ο διοργανωτής της
Ομοσπονδίας, Steve Syson, είναι σε επεξεργασία. Θα παρατηρήσεις ότι η αυθεντική συνέντευξη έχει
τον Steve στο κέντρο του κάδρου, οπότε καθώς κόβαμε το σχετικό κλιπ για το τελικό φιλμ, ήταν
επίσης απαραίτητο να «ξαναπλαισιώσουμε» την συνέντευξη κατά την επεξεργασία, να τον
τοποθετήσουμε ελαφρώς εκτός κέντρου για να βελτιωθεί η ισορροπία της εικόνας.
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Εικ. 12 Εκ νέου ευθυγράμμιση του συνεντευξιαζόμενου κατά την επεξεργασία

Διάρκεια
Δεν υπάρχουν δύσκολοι και γρήγοροι κανόνες για το μήκος του βίντεο, αλλά η τέχνη μιας καλής
αφήγησης πρέπει να είναι οδηγός σας.
Πόσο πρέπει να διαρκεί ένα βίντεο; Όσο σύντομα χρειάζεται για να ειπωθεί η ιστορία ˙ όσο μπορείς
να κρατήσεις το ενδιαφέρον του θεατή, αλλά πάντα, όσο ζωντανό και καλογυρισμένο μπορείς να το
κάνεις.
Ένα ρεπορτάζ δελτίου ειδήσεων μπορεί να διαρκεί κανονικά γύρω στα 1’30’’-1’45’’, περιλαμβάνοντας
δύο ή τρία κλιπ συνεντεύξεων και μια ποικιλία από ρυθμισμένα πλάνα. Μια χαρακτηριστική
συνέντευξη, η οποία περιλαμβάνει cutaways (πλάνα που προστίθεται αργότερα), πλάνα με
αλληλεπιδράσεις, γραφικά και σύντομα κινούμενα σχέδια μπορεί να διαρκέσει μέχρι 5 λεπτά και
περισσότερο. Ένα μεγαλύτερο ρεπορτάζ, το οποίο διαρκεί από 15 λεπτά και πάνω, θα χρειάζεται
περισσότερες συνεντεύξεις ˙ ίσως κάποια πλάνα αρχείου, εκτεταμένη χρήση γραφικών ή κινούμενων
σχεδίων και ένα προσεκτικό σενάριο για να διατηρείς το ενδιαφέρον του θεατή.
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Έχε πάντα στο νου σου πώς επειδή είσαι εσύ ενθουσιασμένος από το θέμα δεν σημαίνει ότι θα είναι
και ο θεατής. Ο σκοπός του βίντεό σου είναι να δείξεις στον θεατή γιατί το θέμα αυτό είναι
ενδιαφέρον.

Θέματα Ισότητας
Η χρήση του περιεχομένου βίντεο σε Διαδικτυακά μαθήματα σίγουρα απαιτεί εξέταση των θεμάτων
αναπηρίας που προαναφέρθηκαν. Αυτά περιλαμβάνουν τα εξής:
•
•
•
•
•

Προβλήματα όρασης
Κώφωση και απώλεια ακοής
Περιορισμένη κινητικότητα
Φωτοευαισθησία
Λειτουργική υποστήριξη

Προβλήματα όρασης
Η αναγνώριση ότι δεν έχουν όλοι οι συμμετέχοντες στα διαδικτυακά μαθήματα πλήρεις ή μερικές
ικανότητες όρασης είναι σημαντική όταν ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ένα βίντεο θα
χρησιμοποιηθεί στο μάθημα. Αυτή είναι μια βασική συνιστώσα της διαδικασίας σχεδιασμού των
μαθημάτων για να διασφαλιστεί ότι δεν χρειάζεται απόλυτα το περιεχόμενο των βίντεο για την πλήρη
συμμετοχή στα μαθήματα. Επίσης δείχνει τη σημασία της ποιότητας της καταγραφής βίντεο τόσο
από οπτική άποψη όσο και από ακουστική. Το σαφές καδράρισμα και τα σταθερά οπτικά γραφικά
είναι σημαντικά, και ο εξοπλισμός για τη διαδικασία είναι άμεσα χρησιμοποιούμενος. Κάθε
τρεμόπαιγμα της εικόνας, ή μια ασταθής κίνηση (συχνά συσχετισμένη με τις κάμερες
υποβασταζόμενες με χέρια) μπορεί να έχει επιζήμιες συνέπειες στον χρήστη.
Προβλήματα ακοής
Επίσης, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι κάθε περιεχόμενο βίντεο που χρησιμοποιείται σε
διαδικτυακά μαθήματα, ενσωματώνει εναλλακτικές προσθήκες στο ακουστικό περιεχόμενο. Η χρήση
της υποστήριξης νοηματικής γλώσσας ενσωματωμένης στο βίντεο μπορεί να βοηθήσει στο να
διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο βίντεο είναι προσβάσιμο σε εκείνους με προβλήματα ακοής που
μπορούν να καταλάβουν την νοηματική γλώσσα. (Βλ. Εικ. 13 παρακάτω)
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Εικ. 13 Παρουσιαστής με χρήστη νοηματικής γλώσσας

Ακόμα πρέπει να εξεταστεί η συμπερίληψη υποτίτλων των λεγομένων. Αυτό βοηθάει, επίσης στο να
διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο του βίντεο είναι πιο προσιτό. (Βλ. Εικ. 14 παρακάτω)

Εικ. 14 Παρουσιαστής με υπότιτλους

Η χρήση τόσο της νοηματικής γλώσσας όσο και/ή των υποτίτλων ενσωματωμένων στο περιεχόμενο
του βίντεο θα απαιτήσει την ανάγκη και της τεχνικής εξειδίκευσης και του εξοπλισμού επεξεργασίας
ποιότητας.
Περιορισμένη κινητικότητα
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Το περιεχόμενο βίντεο πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο μόνο και μόνο με τη χρήση του
πληκτρολογίου αν χρειάζεται. Αυτό στηρίζει μερικούς συμμετέχοντες στα μαθήματα οι οποίοι έχουν
περιορισμένη σωματική κινητικότητα, και βασίζονται στο πληκτρολόγιο για περιήγηση.
Φωτοευαισθησία
Το να φτιάχνεις σελίδες λειτουργεί με προβλέψιμο τρόπο, χωρίς τρεμόπαιγμα του οπτικού
περιεχομένου, και με περιορισμένες αλλαγές των σκηνών, βοηθάει στην υποστήριξη των
συμμετεχόντων που αντιμετωπίζουν προβλήματα φωτοευαισθησίας. Το περιεχόμενο βίντεο δεν
πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να προκαλεί επιληπτικές κρίσεις.
Λειτουργική υποστήριξη
Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται προς τη κατεύθυνση μιας συνολικής παροχής τεχνολογίας, είτε
είναι προσανατολισμένη συγκεκριμένα σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή ευρύτερα σε μια καλή πρακτική
χωρίς αποκλεισμούς, χρειάζεται να περιλαμβάνει άτομα με ειδικές ανάγκες αν υπάρχουν κάποιες
συνέπειες πάνω τους. Το σημαντικό είναι να λαμβάνουμε υπόψη μας τους χρήστες με ειδικές
ανάγκες κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής των βίντεο και του περιεχομένου τους στα μαθήματα μέσω
συστημάτων με τα οποία η προσβασιμότητα χτίζεται στα πλαίσια του μαθήματος. Μια απλή
προσέγγιση είναι η συζήτηση με τους συμμετέχοντες στα μαθήματα σχετικά με τις ανάγκες τους.
Για την διασφάλιση της προσβασιμότητας παρατίθενται τα εξής σημαντικά στοιχεία προς εξέταση:
• Τα βιντεοκλίπ πρέπει να έχουν ικανοποιητικό μέγεθος με καλό χρώμα, φωτεινότητα και
ταχύτητα καρέ. Μικρά, σκοτεινά βίντεο στα οποία φαίνονται κουκκίδες σε μεγάλη οθόνη δεν
μας μαθαίνουν πολλά.
• Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να σταματήσει και να ξεκινήσει το βίντεο όπως απαιτείται. Βίντεο
χωρίς τον έλεγχο του χρήστη είναι λιγότερο προσβάσιμο για όλους τους χρήστες.
• Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία ελέγχου (stop, play, rewind κλπ)
μόνο με το πληκτρολόγιο γιατί κάποιοι χρήστες δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν το
ποντίκι.
• Τα πλήκτρα ελέγχου πρέπει να επισημαίνονται ώστε η λειτουργία τους να ανακοινώνεται στην
οθόνη ανάγνωσης του χρήστη. Οποιαδήποτε αλλαγή κατάστασης πρέπει επίσης να
ανακοινώνεται σε οθόνη ανάγνωσης, για παράδειγμα το πλήκτρο ‘play’ πρέπει να
αναπροσδιορίζεται ως ‘pause’ όταν είναι σε κατάσταση παύσης.
http://www.jisctechdis.ac.uk/techdis/resources/detail/learnersmatter/Video_AGS
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Γενικά Θέματα
Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει τα τεχνικά στοιχεία και τα στοιχεία παραγωγής ενός βίντεο. Ωστόσο
είναι σημαντικό να εξετάσουμε πότε η χρήση βίντεο είναι περισσότερο κατάλληλη σε ένα διαδικτυακό
μάθημα. Υπάρχει κίνδυνος χρήσης βίντεο απλά και μόνο για την ύπαρξη βίντεο, χωρίς καμία σκέψη
σχετικά με το αντίκτυπο που θα έχει στο μάθημα.
Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία από μια σειρά μαθημάτων που προσφέρονται ιδιαίτερα για τη χρήση
βίντεο.
•
•
•
•
•

Στην αρχή του μαθήματος
Στο τέλος του μαθήματος
Εισαγωγή δραστηριότητας/περιεχόμενο θέματος
Ανταπόκριση καθηγητή
Σενάρια μελετών περίπτωσης

Στην αρχή του μαθήματος
Στην αρχή ενός μαθήματος είναι χρήσιμο να περιληφθεί ένα βίντεο με τον καθηγητή να συστήνεται
και να δίνει μια επισκόπηση του περιεχομένου της σειράς μαθημάτων κλπ. Αυτό δίνει την δυνατότητα
στους συμμετέχοντες να ‘δουν’ τον καθηγητή το οποίο μπορεί να έχει θετική επίδραση, καθώς οι
συμμετέχοντες έχουν μια ανθρώπινη παρουσία στο μάθημα σε αντίθεση με ένα ‘ηλεκτρονικό άτομο’.
Εξαιρετικός τρόπος είναι επίσης να δίνονται επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες για το μάθημα που
σε άλλη περίπτωση θα ‘χάνονταν’ αν δίνονταν σε μορφή κειμένου.
Στο τέλος του μαθήματος
Μπορούμε να έχουμε ένα πραγματικό όφελος με τη χρήση βίντεο στο ‘τέλος του μαθήματος’,
συνοψίζοντας τα επιτεύγματα του μαθήματος και οδηγώντας τους συμμετέχοντες στα επόμενα
βήματά τους. Είναι μια ευκαιρία να συνοψίσουμε μερικά από τα βασικά σημεία εκμάθησης του
μαθήματος, να ενοποιήσουμε τα σημεία δράσης και να στηρίξουμε το μέλλον μάθησης των
συμμετεχόντων.
Εισαγωγή δραστηριότητας/περιεχόμενο θέματος
Θα υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που απαιτούν λεπτομερή εισαγωγή και ένταξη σε
συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα αμιγώς κείμενο, ωστόσο, αυτό δεν διατηρεί τη
προσοχή των συμμετεχόντων, και μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να καλύψει όλα τα σημεία
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αποτελεσματικά. Η χρήση του βίντεο είτε με τον καθηγητή να μιλά, είτε με σχετικό περιεχόμενο
εικόνας, είτε με ένα συνδυασμό και των δύο, μπορεί να αποδειχθεί ένας πολύ αποτελεσματικός
τρόπος να επικοινωνηθεί η σχετική πληροφορία.
Ανταπόκριση καθηγητή
Μετά από μια δραστηριότητα ο καθηγητής θα θελήσει να συνοψίσει τα βασικά σημεία εκμάθησης ή
να σκεφτεί μερικές από τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων. Σε ένα διαδικτυακό μάθημα αυτό
μπορεί να είναι αρκετά λεπτομερές και πολύπλοκο με έναν αριθμό θεμάτων που πρέπει να
καλυφθούν. Είναι ακόμα μια ευκαιρία να προσωποποιηθεί η ανατροφοδότηση, επιτρέποντας στον
καθηγητή να σχολιάζει σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο.
Σενάρια Μελετών Περίπτωσης
Το βίντεο μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για εισαγωγή στις μελέτες περίπτωσης γύρω
από θέματα όπως τα ζητήματα ισότητας, χώρου εργασίας, σενάρια νομικής φύσης κλπ. Η χρήση του
βίντεο μπορεί να διαλύσει το μάθημα και να δώσει μια διαφορετική διάσταση. Η ποικιλία πόρων έχει
αναγνωριστεί ως ένα πραγματικό κίνητρο για τους συμμετέχοντες.
Τελικά, το βασικό που πρέπει να εξετάσουμε όταν καθορίζουμε αν το περιεχόμενο βίντεο θα ήταν
ένα κατάλληλο εργαλείο για χρήση σε κάθε δεδομένη κατάσταση, είναι αν προσθέτει κάτι παραπάνω
στο μάθημα. Βελτιώνει το μάθημα; Βοηθά την μαθησιακή και διδακτική διαδικασία; Είναι ο καλύτερος
τρόπος για να εισάγουμε την πληροφορία; Υπάρχει καλύτερος τρόπος να το κάνουμε; Χρησιμοποιώ
βίντεο μόνο και μόνο για να το χρησιμοποιήσω;
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