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Περίπτωση Σημειώσεις για πολυμέσα που δημιουργήθηκαν από 

μαθητές  

Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια των τακτικών μαθημάτων, στους μαθητές 

παρουσιάστηκαν θέματα για να προβληματιστούν και να 

εξερευνήσουν στην πόλη. Τους ζητήθηκε μεμονωμένα να 

τραβήξουν φωτογραφίες ή σύντομα βίντεο από όλη την 

πόλη, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ως αφορμή 

για συζήτηση στα δια ζώσης εργαστήρια, όπου το υλικό που 

είχαν συγκεντρώσει οι ίδιοι οι μαθητές βοήθησε στην 

εξερεύνηση των θεμάτων του μαθήματος. Η λήψη και 

ανάλυση οπτικού υλικού με αυτόν τον τρόπο σχεδιάστηκε 

επίσης για να βοηθήσει τους μαθητές ώστε να 

δημιουργήσουν ένα ομαδικό βίντεο. Για να συλλάβουν αυτές 

τις "σημειώσεις πεδίου" πολυμέσων, οι μαθητές 

χρησιμοποίησαν το Padlet, μια απλή συνεργατική εφαρμογή 

για τη συλλογή και κοινή χρήση κειμένου, εικόνων, βίντεο ή 

αρχείων. Ο καθηγητής δημιούργησε ένα Padlet «Πίνακα» για 

διαφορετικά θέματα στο μάθημα, και αυτά ενσωματώθηκαν 

στις σχετικές ενότητες του μαυροπίνακα. 

Τύπος του Οργανισμού 

που είχε εμπλοκή στο 

έργο 

Πανεπιστήμιο του Bristol 

Τίτλος της μεθοδολογίας 

που χρησιμοποιήθηκε 

Σημειώσεις από τους μαθητές πάνω στα πολυμέσα  

Τύπος του Εκπαιδευτή Καθηγητές 

Εργαλείο/-α που 

χρησιμοποιήθηκε-αν 

Μαυροπίνακας και Padlet 

Προκλήσεις, μυστικά 

επιτυχίας, παράγοντες 

που αποτέλεσαν κίνητρο 

Η ίδια η άσκηση, με τη λήψη σημειώσεων που στη συνέχεια 

μεταφορτώθηκαν στο Padlet, επέτρεψε στους μαθητές να 

κάνουν εκτροπή από το υλικό του μαθήματος και να 

ανακαλύψουν για τον εαυτό τους πώς μπορούν να 

παρουσιάσουν θέματα και ζητήματα που συμβαίνουν στην 

πόλη του Μπρίστολ. Με αυτόν τον τρόπο, το Padlet 

επιτρέπει την εφαρμογή περιεχομένου μαθημάτων έξω από 

την τάξη και σε ατομική βάση. Η δραστηριότητα παρείχε 

μεγάλο όγκο υλικού που παρήγαγαν οι μαθητές για χρήση 

στα εργαστήρια και έδωσε στους μαθητές μια αίσθηση 

ιδιοκτησίας, καθώς είχαν οι ίδιοι τραβήξει τις φωτογραφίες 

ή τα βίντεο που χρησιμοποιήθηκαν. 

Διδάγματα και προτάσεις Η πρακτική της οπτικής ανάλυσης των σημειώσεων πεδίου 



βελτίωσης πολυμέσων, π.χ. εξηγώντας γιατί τράβηξαν τις συγκεκριμένες 

φωτογραφίες, βοήθησαν τους μαθητές να αναπτύξουν τα 

τελικά ομαδικά βίντεο τα οποία πλαισίωσαν με μια κριτική 

αφήγηση. 

Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο 

Όνομα του Οργανισμού/ 

Εκπαιδευτικού κέντρου 

Πανεπιστήμιο του Bristol 
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