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2 Ειςαγωγικό κείμενο 

Τα τελευταία χρόνια, το παραδοςιακό μοντζλο διδαςκαλίασ επθρεάηεται όλο και 
περιςςότερο από τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. Ο διαδραςτικόσ πίνακασ είναι 
ςυγκεκριμζνα ζνα εργαλείο που ςταδιακά γίνεται δθμοφιλζςτερο ςτα ςχολεία ςε μια 
ευρεία κλίμακα διδαςκόμενων μακθμάτων. Ωςτόςο, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν 
ανταποκρίνεται ςτθ νζα κατάςταςθ ικανοποιθτικά, όπωσ αποδεικνφεται επίςθσ από τθν 
ζρευνα του GoDigital. Ακόμα και αν ζνα ςχολείο διακζτει διαδραςτικό πίνακα, τελικά αυτόσ 
δεν χρθςιμοποιείται για διάφορουσ λόγουσ: ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ ςτθ χριςθ 
τεχνολογιϊν, απουςία εξειδικευμζνθσ εκπαίδευςθσ και κατά ςυνζπεια ζλλειψθ τεχνικοφ 
και κεωρθτικοφ υπόβακροφ, κϋπ. 
Ζνασ από τουσ λόγουσ που αυτό το νζο τεχνολογικό εργαλείο άρχιςε να κεωρείται 
ενδιαφζρον για χριςθ ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι επειδι προςδιορίςτθκε ωσ ζνασ 
τρόποσ ενςωμάτωςθσ μεγάλθσ ποικιλίασ πολυμεςικοφ υλικοφ, όπωσ κειμζνου, ιχου, 
εικόνων, πακζτων λογιςμικοφ, βίντεο κλιπ, CD-ROMs, φωτογραφιϊν από το Διαδίκτυο και 
ιςτοτόπων ςτθν διδαςκαλία ςτθν τάξθ. 
Η χριςθ του Διαδραςτικοφ Πίνακα μπορεί επιπλζον να εμπλζξει τουσ μακθτζσ περιςςότερο 
από τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και να αυξιςει τα κίνθτρα και τθν 
ικανοποίθςι τουσ. Μεγιςτοποιεί τθν εμπλοκι των μακθτϊν και τθν ενεργι ςυμμετοχι ςε 
όλεσ τισ περιοχζσ των μακθμάτων. Με τθ χριςθ ζγχρωμων γραμματοςειρϊν, γραφικϊν, 
διατάξεων, ενδιαφζροντοσ λογιςμικοφ και τθ δυνατότθτα να γράψουν με τθν άκρθ του 
δακτφλου τουσ ςτον πίνακα, θ προςοχι των μακθτϊν μαγνθτίηεται και το ενδιαφζρον τουσ 
αυξάνει περιςςότερο για το προσ εκμάκθςθ κζμα. 
Αυτό το υλικό ςκοπεφει να υποςτθρίξει τουσ δαςκάλουσ των δθμοτικϊν ςχολείων να 
αποκτιςουν γνϊςεισ και αυτοπεποίκθςθ κατά τθ χριςθ υπολογιςτϊν και διαδραςτικοφ 
πίνακα. Επίςθσ προςφζρει ζναν οδθγό αναπτυγμζνο για δαςκάλουσ που ςχεδιάηουν και 
παραδίδουν διδακτικό και μακθςιακό υλικό προςπακϊντασ να εμπλζξουν τουσ μακθτζσ 
τουσ ςε μια διαδραςτικι μακθςιακι εμπειρία. 
 

 

2.1 Θεμαηική ενόηηηα 1 - Υλικό 

Το πρώτο θζμα προςφζρει βαςικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το υλικό υπολογιςτϊν. Για το 
λόγο ότι κάκε δάςκαλοσ αντιμετωπίηει κάποια προβλιματα με τον υπολογιςτι του κατά 
καιροφσ, μετά από μια ςφντομθ ειςαγωγι ςτο υλικό υπολογιςτϊν, το πρϊτο κζμα δίνει μια 
απάντθςθ ςτα πιο κοινά κζματα που μποροφν οι δάςκαλοι να ςυναντιςουν, όπωσ 
προβλιματα με τθ ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο, τθν ςφνδεςθ ςυςκευϊν, κλπ. 
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Παραδείγματα Εμπνευςμζνων Επεξηγηματικών Βίντεο 
 
Τίτλοσ Βίντεο  Βαςικζσ Αρχζσ Υπολογιςτϊν: Υλικό 
Περιγραφή Βίντεο Αυτό το βίντεο κα προςδιορίςει κάκε κομμάτι που ςυνκζτει ζνα 

υπολογιςτι. Παρουςιάηει πϊσ να τον ανοίξεισ, να τον αποςυναρ-
μολογιςεισ και να εξετάςεισ τθ ςφνκεςθ τθσ μθτρικισ πλακζτασ και 
ςτθ ςυνζχεια να τον ξαναςυναρμολογιςεισ. 

Σφνδεςμοσ  https://www.youtube.com/watch?v=ctAVC2JwEwI 

Τίτλοσ Βίντεο  How To Identify The Components Inside Your Computer 
Περιγραφή Βίντεο Εκπαιδευτικό βίντεο ςχετικά με τα εξαρτιματα του υπολογιςτι 
Σφνδεςμοσ  https://www.youtube.com/watch?v=yRmPTbGBqVI 
 
 

2.2 Θεμαηική ενόηηηα 2 – Διαδραζηικός Πίνακας 

Στθ ςυνζχεια, ςτο δεφτερο θζμα, το διδακτικό υλικό εςτιάηει ςτο Διαδραςτικό Πίνακα (ΔΠ). 
Η διάδοςθ του ΔΠ όπωσ εξελίςςεται ο κόςμοσ, μεταςχθματίηει και εκμοντερνίηει τισ 
παραδοςιακζσ διδακτικζσ μεκόδουσ. Οι δάςκαλοι ζχουν τον προεξζχοντα ρόλο ςτθν ςωςτι 
χριςθ του ΔΠ κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων και είναι επίςθσ υπεφκυνοι να παρζχουν 
ςτουσ μακθτζσ δθμιουργικζσ και ενκαρρυντικζσ αςκιςεισ μάκθμα με το μάκθμα. Το 
δεφτερο κζμα κα ςε προετοιμάςει εςζνα το δάςκαλο να χρθςιμοποιιςεισ το ΔΠ, 
ςυγκεκριμζνα κα ςε μάκει τα βαςικά για το ΔΠ, το λογιςμικό και το ςτιςιμό του.  
 

Παραδείγματα εμπνευςμζνων επεξηγηματικών βίντεο 
 
Τίτλοσ βίντεο  An Introduction to Interactive Whiteboards 
Περιγραφή βίντεο Μια ειςαγωγι ςτθ χριςθ των διαδραςτικϊν πινάκων (ΔΠ) ςτθν τάξθ, 

μια παρουςίαςθ του Gareth Davies – ενόσ από τουσ εκπαιδευτζσ των 
δαςκάλων τθσ Οξφόρδθσ – με τθ χριςθ των Oxford iTools. 

Σφνδεςμοσ  https://www.youtube.com/watch?v=jIHg3F3C56I 
 
Τίτλοσ βίντεο  Digital Whiteboard Tutorial 
Περιγραφή βίντεο Ζνα ςφντομο μάκθμα πρϊτθσ επαφισ με τουσ διαδραςτικοφσ πίνακεσ 

με τθ χριςθ τάμπλετ και απλοφ λογιςμικοφ. Οι παραδοςιακοί 
αςπροπίνακεσ ςυχνά ςυντθροφνται πλθμμελϊσ ςε αίκουςεσ 
ςυνεδρίων ι είναι πολφ μικροί. Οι ψθφιακοί διαδραςτικοί πίνακεσ 
μπορεί να αποτελζςουν ζνα νζο τρόπο να εξθγιςει κανείσ ζννοιεσ 
χωρίσ τθ χριςθ PowerPoint ι διαφανειϊν. 

Σφνδεςμοσ  https://www.youtube.com/watch?v=glYn3ZaqqI4 
 
Τίτλοσ βίντεο  How to use an Interactive Whiteboard 
Περιγραφή βίντεο Αυτό είναι το πρϊτο από μια ςειρά εννιά βίντεο που παρουςιάηουν 

ςτουσ δαςκάλουσ πϊσ να χρθςιμοποιιςουν ζνα διαδραςτικό πίνακα 
ςτθν τάξθ. 

Σφνδεςμοσ  https://www.youtube.com/watch?v=lLxVjw1yvRk 
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Τίτλοσ Βίντεο  Interactive Whiteboard Tutorial 

Περιγραφή Βίντεο Αυτό το μάκθμα κα ςου δείξει πϊσ να χρθςιμοποιιςεισ το 
ActiveInspire και να δθμιουργιςεισ ζνα μάκθμα Αγγλικϊν.  Το 
ActiveInspire είναι ζνα δθμιουργικό εκπαιδευτικό λογιςμικό για 
Διαδραςτικοφσ Πίνακεσ. 

Σφνδεςμοσ  https://www.youtube.com/watch?v=EagCRRirG04 
 
 

Τίτλοσ Βίντεο  Smart Board Orientation 
Περιγραφή Βίντεο Αυτό το βίντεο παρουςιάηει πϊσ και γιατί να ρυκμίςεισ – 

προςανατολίςεισ τον SMART διαδραςτικό πίνακα. 
Σφνδεςμοσ  https://www.youtube.com/watch?v=BJ5_a_dNpmQ 
 
 
 

2.3 Θεμαηική ενόηηηα 3 – Δσναηόηηηες Διαδραζηικού Πίνακα 

Το τρίτο θζμα κα παρουςιάςει κάποια από τα πιο κοινά εργαλεία λογιςμικοφ που 
περιλαμβάνονται και τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία 
δραςτθριοτιτων  για τα μακιματά ςου, όπωσ ςελίδεσ, ςτυλό και υπογραμμιςτζσ, εργαλεία 
«ςφρε-άφθςε», φακοί εςτίαςθσ κλπ 
 
 
 

2.4 Θεμαηική ενόηηηα 4 – Χρήζη Διαδραζηικού Πίνακα για ηη δημιοσργία 
μαθημάηων 

Στο τζταρτο θζμα,  θ κυρίωσ εςτίαςθ είναι ςτθ χριςθ του ΔΠ μζςα ςε ζνα εκπαιδευτικό 
πλαίςιο. Σου παρζχει ξεκάκαρα παραδείγματα αςκιςεων ι δραςτθριοτιτων που μπορείσ 
να χρθςιμοποιιςεισ, με ςκοπό να αυξιςεισ τθν αλλθλεπιδραςτικότθτα των μακθτϊν με το 
ΔΠ.  
 

Παραδείγματα εμπνευςμζνων επεξηγηματικών βίντεο 

Τίτλοσ βίντεο How to create interactive exercises using the Lessons activity tool - 
SMART tutorials for teachers 

Περιγραφή βίντεο SMART tutorials for teachers shows you how to create engaging, 
interactive lessons with the Lessons activity tool 

Σφνδεςμοσ  https://www.youtube.com/watch?v=8SnHRSJ5Vno&t=11s 
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