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3.4 Χριςθ του Διαδραςτικοφ Πίνακα για τθ δθμιουργία μακθμάτων 

3.4.1 Δθμιουργία διαδραςτικϊν μακθμάτων 
 

Με τθ χριςθ του ΔΠ ςτισ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ, ζνασ εκπαιδευτισ ενςωματϊνει τθν 
τεχνολογία ςτθν κακθμερινι ρουτίνα τθσ τάξθσ. Τα διαδραςτικά μακιματα κακθλϊνουν 
και κρατάνε τθν προςοχι των μακθτϊν. Τζτοιεσ πθγζσ οπτικοποίθςθσ δίνουν ςτουσ 
δαςκάλουσ τθν ευκαιρία να αναμιγνφουν διαφόρων τφπων μζςα, εικόνεσ, βίντεο και ιχο 
ςτθν παρουςίαςθ του υλικοφ τουσ. Οι πολυάρικμοι ςυνδυαςμοί επιτρζπουν τθν 
παρουςίαςθ ιδεϊν με διαφορετικοφσ και ςυναρπαςτικοφσ τρόπουσ. Τα διαδραςτικά 
μακιματα / διαλζξεισ είναι τάξεισ ςτισ οποίεσ ο δάςκαλοσ ενςωματϊνει εναφςματα 
εμπλοκισ και κάνουν τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν ςε μια δραςτθριότθτα που τουσ 
επιτρζπει να δουλζψουν  άμεςα με το υλικό. Τα εναφςματα εμπλοκισ είναι τα ςθμεία, 
που αιχμαλωτίηουν τθν προςοχι του μακθτι. Τζτοια είδθ μακθμάτων επιτρζπουν ςτουσ 
μακθτζσ να εφαρμόςουν αυτά που ζχουν μάκει ι τουσ δίνει ζνα γενικό πλαίςιο για 
επερχόμενο υλικό. Στθν αρχι, ο δάςκαλοσ μπορεί να ςυμπεριλάβει μία δραςτθριότθτα 
κατά τθ διάρκεια μιασ διδαςκαλίασ, αλλά μπορεί τελικά να ςτραφεί ςε ζνα μίγμα 
διαφόρων τεχνικϊν διαδραςτικϊν μακθμάτων ςτθ διάρκεια μιασ διδακτικισ ϊρασ. 
Διαιρϊντασ τθ διάλεξθ με αυτζσ τισ τεχνικζσ όχι μόνο παρζχει αλλαγι μορφισ διδαςκαλίασ 
για να εμπλζξει τουσ μακθτζσ, αλλά αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ επιπλζον επιτρζπουν ςτουσ 
μακθτζσ αμζςωσ να εφαρμόςουν το περιεχόμενο και να δϊςουν ανάδραςθ ςτον δάςκαλο 
για τθν κατανόθςθ του μακιματοσ από τουσ ίδιουσ. 

Οι διαδραςτικζσ τάξεισ περιλαμβάνουν τμιματα διαλζξεων ςυνδυαςμζνα με τμιματα όπου 
οι μακθτζσ αλλθλεπιδροφν. Ζνα από τα πράγματα που κάνουν τθ διάλεξθ διαδραςτικι 
είναι θ ικανότθτα του δαςκάλου να επιλζξει το περιεχόμενο των τμθμάτων τθσ διάλεξθσ 
βαςιηόμενοσ ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν του.  

Ο ΔΠ είναι ζνα εργαλείο εκπαίδευςθσ που επιτρζπει ςτο δάςκαλο να αλλθλεπιδράςει με 
τουσ μακθτζσ και εφκολα να μοντελοποιιςει και να παρουςιάςει αφθρθμζνεσ ιδζεσ. Τθν 
ίδια ςτιγμι, κρατάει τθν προςοχι των μακθτϊν και τουσ εμπνζει να ςκεφτοφν ζξω από το 
ςυμβατικό πλαίςιο, δίνοντάσ τουσ νζα προοπτικι μάκθςθσ. 

Θ χριςθ του ΔΠ ζχει κετικι επίδραςθ και ςτουσ μακθτζσ και ςτουσ δαςκάλουσ. Κάποια από 
τα βαςικότερα πλεονεκτιματα χριςθσ ΔΠ είναι: 

Κάνει τθ δόμθςθ μακθμάτων ευκολότερθ: 
Ο δάςκαλοσ μπορεί να ςχεδιάςει το μάκθμα και μπορεί να προγραμματίςει τισ 
ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ μάκθςθσ. Με τθ χριςθ ΔΠ το μάκθμα προετοιμάηεται γριγορα, ο 
δάςκαλοσ ζχει καλφτερθ διαχείριςθ του χρόνου και θ παράδοςθ του υλικοφ που ζχει 
ςχεδιάςει γίνεται ευκολότερθ. 
 
Η διαδικαςία μάκθςθσ γίνεται πιο ευχάριςτθ: 
Οι παλιζσ διδακτικζσ μζκοδοι δεν είναι πλζον κατάλλθλεσ, ειδικά για τουσ μακθτζσ αυτισ 
τθσ τεχνολογικισ γενιάσ. Αν ο δάςκαλοσ εμπλζξει διαδραςτικό πίνακα ςτθν τάξθ, κα κάνει 
το περιβάλλον μάκθςθσ πιο ευχάριςτο και ενδιαφζρον. Τα παιδιά κα το βρουν ευκολότερο 
να ακολουκιςουν τισ ςθμειϊςεισ, κα είναι ακόμα και ανυπόμονα να δοκιμάςουν το πϊσ 
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δουλεφει ο πίνακασ αυτόσ. Με αυτό τον τρόπο κα εμπλακοφν φυςικά ςτθ μακθςιακι 
διαδικαςία. 
 
Αλλθλεπίδραςθ μεταξφ δαςκάλου και μακθτι 
Αντί τθσ διενζργειασ κατά μζτωπο μονόδρομθσ παρουςίαςθσ, ο δάςκαλοσ μπορεί να 
εμπλζξει τουσ μακθτζσ. Για παράδειγμα μπορεί να ςυνδυάςει κείμενο με εικόνεσ ι βίντεο, 
ι ιχο. Ο δάςκαλοσ μπορεί να ενςωματϊςει ζνα ολόκλθρο εικονικό κόςμο ςτθν τάξθ και να 
ενεργοποιιςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν. Μζςω του αυξανόμενου επιπζδου εμπλοκισ, 
κα καλλιεργιςουν τθ δθμιουργικι ςκζψθ και κα βελτιϊςουν τα αποτελζςματα μάκθςθσ 
των μακθτϊν τουσ. 
 
Επιτρζπει αναςκόπθςθ και επανάλθψθ των μακθμάτων 
Ο δάςκαλοσ μπορεί να μοιραςτεί τα μακιματα με τουσ μακθτζσ, ζτςι ϊςτε αυτοί να ζχουν 
αυτά τα μακιματα αργότερα διακζςιμα, να τα αναπαράγουν και να κάνουν αναςκόπθςι 
τουσ.  Μπορεί να δϊςει το μάκθμα ςτουσ μακθτζσ που δεν παρακολοφκθςαν τθ 
διδαςκαλία καταγράφοντάσ τθν και διαμοιράηοντασ τα αρχεία. Θ επανάλθψθ μακθμάτων 
είναι επίςθσ πιο βολικι, με τθν εςτίαςθ ςτα ςθμαντικά ςθμεία, που είναι εφκολθ μζςω ΔΠ. 
 
Είναι κατάλλθλοσ για τουσ μακθτζσ με ποικίλεσ ειδικζσ ανάγκεσ 
Θ ενςωμάτωςθ κειμζνων, εικόνων, βίντεο και ιχου επιτρζπει ςε κάκε μακθτι, 
ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, να κατανοιςουν και να 
απολαφςουν το μάκθμα. Οι μακθτζσ με προβλιματα ακοισ μποροφν να ωφελθκοφν από 
τθν οπτικι παρουςίαςθ. Στθν περίπτωςθ προβλθμάτων όραςθσ, οι μακθτζσ μποροφν να  
μάκουν από τθν θχθτικι παρουςίαςθ.  Θ χριςθ του ΔΠ πρακτικά καλφπτει τισ μακθςιακζσ 
ανάγκεσ κάκε μακθτι. 
 

Πϊσ να χρθςιμοποιιςεισ το ΔΠ ςτθ διδαςκαλία 

 Οκόνθ – Βελτίωςε το περιεχόμενο παρουςίαςισ ςου. Ανάπτυξε ζνα πίνακα από 
υλικό (εικόνεσ, κείμενο από αρχεία Microsoft Word, γραφικά, αρχεία βίντεο και 
ιχου). Ενςωμάτωςε διαφορετικοφσ τφπουσ μζςων ςτθν παρουςίαςι ςου. 

 Καταγραφι μακθμάτων – Κατζγραψε τα μακιματά ςου: πάρε ςθμειϊςεισ και 
φτιάξε παρουςίαςθ. Χρθςιμοποίθςε το κατάλλθλο λογιςμικό για καταγραφι τθσ 
δραςτθριότθτασ ςτθν οκόνθ, αποκικευςε τα μακιματα και διαμοιράςου τα με τουσ 
μακθτζσ ςου. 

 Χριςθ πθγϊν από τον Παγκόςμιο Ιςτό – Ψάξε ςτο Διαδίκτυο για αρχεία διακζςιμα 
και διαλζξεισ για να χρθςιμοποιιςεισ ςτα μακιματά ςου. Κατά τθ διάρκεια του 
μακιματοσ, χρθςιμοποίθςε το Διαδίκτυο για δϊςεισ απαντιςεισ και παραδείγματα 
ςτουσ μακθτζσ. Όςο πιο διαδραςτικό και δυναμικό είναι το μάκθμα, τόςο πιο 
ενδιαφζρον κα είναι γι’ αυτοφσ.  

 Αποκικευςθ – Αποκικευςε μακιματα, ςθμειϊςεισ και ςυηθτιςεισ, ϊςτε να είναι 
προςβάςιμα αργότερα και οι μακθτζσ να κάνουν αναςκόπθςι τουσ 

 ezTalks Meetings – είναι λογιςμικό διαμοιραςμοφ οκόνθσ, κειμζνου ιχου και βίντεο 
ςε πραγματικό χρόνο. 
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 Διαδραςτικότθτα – Ενζπλεξε τουσ μακθτζσ ενκαρρφνοντάσ τουσ να δϊςουν μια 
άμεςθ ανάδραςθ για το μάκθμα, να ςυνειςφζρουν με ιδζεσ και προτάςεισ για τθ 
μακθςιακι διαδικαςία. 

 Παιχνίδια – Μία δθμιουργικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ είναι θ χριςθ παιχνιδιϊν όπωσ 
θ τακτοποίθςθ μπερδεμζνων κειμζνων / αντικειμζνων ι ςφρε και ταίριαξε. Θ 
τροποποίθςθ των παιχνιδιϊν ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ είναι πικανι.  

 Αλλθλεπίδραςθ ομάδων – Ενκάρρυνε τθν ςυμμετοχι ομάδων και ςυηθτιςεισ. Κάνε 
καταιγιςμό ιδεϊν, άςε τισ ομάδεσ ςτον ΔΠ να παρουςιάςουν τισ ιδζεσ τουσ και να 
φτιάξουν ςθμειϊςεισ. Διαμοιράςου το αποκθκευμζνο αποτζλεςμα με τθν τάξθ. 

 Ζμφαςθ – Κάνε χριςθ προτφπων του ΔΠ, όπωσ κίνθςθ ι χρϊμα, για τθν ζμφαςθ 
πάνω ςε λζξεισ ι ομάδεσ λζξεων ι ιδεϊν. 
 

Περιςςότερεσ ιδζεσ για χριςθ του ΔΠ: 
http://www.psychology.sunysb.edu/hwaters/psy327/articles/Whiteboards%20in%20the%2
0Classroom.pdf  
 

Όταν ζνασ υπολογιςτισ χρθςιμοποιείται για αλλθλεπιδραςτικι ομαδικι εργαςία μπορεί να 
δϊςει ϊκθςθ ςτθ ςυνεργατικότθτα και ζνα υψθλό επίπεδο εςτιαςμζνων ςυηθτιςεων. Θ 
οκόνθ δίνει τθ δυνατότθτα ςε όλα τα παιδιά να μοιραςτοφν μια κοινι εμπειρία, ζνα απλό 
πλθκτρολόγιο αναγκάηει τθν ομάδα να φκάςει ςε ςφγκλιςθ πριν από οποιαδιποτε 
εγγραφι και θ παρουςία ενόσ εξωτερικοφ ςθμείου εςτίαςθσ μπορεί να βοθκιςει ςτθν 
ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων. Ο διαδραςτικόσ πίνακασ είναι ζνα ιςχυρό κίνθτρο για 
διαδραςτικότθτα επειδι: 

•Κακζνασ μπορεί να γράψει πάνω ςε αυτό και οι αλλαγζσ μποροφν να 
αποκθκευτοφν – αυτό δίνει μια ζννοια διαμοιραηόμενθσ ιδιοκτθςίασ 

 • ζχει υψθλι οπτικι επίδραςθ, παρζχοντασ ζνα κεατρικό εφζ ςτθν τάξθ 

• δίνει δυνατότθτεσ καλφτερου ελζγχου/διαχείριςθσ τθσ τάξθσ – ο δάςκαλοσ μπορεί 
να είναι μπροςτά αντικρφηοντασ τθν τάξθ 

• κάνει άμεςα διακζςιμθ μια μεγάλθ ποικιλία πθγϊν  

• οι παρουςιάςεισ και τα ςχετικά μποροφν εφκολα να υπομνθματιςκοφν από το 
δάςκαλο και τουσ μακθτζσ  

• εμπλζκει τουσ μακθτζσ – κάνοντάσ τουσ να ζχουν μεγαλφτερθ κινθτικότθτα, 
ςυμμετοχικότθτα και βελτιωμζνθ ςυμπεριφορά  

• δίνει τθ δυνατότθτα εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ – αντικείμενα μποροφν να 
μετακινθκοφν εφκολα γφρω γφρω ςτθν οκόνθ  

• υποςτθρίηει τθ ςυηιτθςθ (πάνω ςε ζνα κζμα) και τθ μάκθςθ από τουσ άλλουσ 
μακθτζσ  

• δίνει κίνθτρο, επειδι και οι δάςκαλοι και οι μακθτζσ απολαμβάνουν να τον 
χρθςιμοποιοφν. 

http://www.psychology.sunysb.edu/hwaters/psy327/articles/Whiteboards%20in%20the%20Classroom.pdf
http://www.psychology.sunysb.edu/hwaters/psy327/articles/Whiteboards%20in%20the%20Classroom.pdf
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3.4.2 Δυνατότθτεσ διαφορετικϊν μακθςιακϊν ςτυλ 

Όλοι οι δάςκαλοι κα πρζπει να παςχίηουν για να βελτιϊςουν τθ μακθςιακι διαδικαςία για 
τουσ μακθτζσ τουσ, να κατανοοφν το μακθςιακό τουσ ςτυλ και ςυνεπϊσ να εντοπίηουν τισ 
ανάγκεσ τουσ. Οι διαδραςτικοί πίνακεσ είναι ςπουδαίο μζςο για τθν υποςτιριξθ 
διαφορετικϊν μακθςιακϊν ςτυλ των μακθτϊν.  

Οπτικοί τφποι μακθτϊν 

Άτομα που ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία τυπικά μακαίνουν μζςω αυτϊν που βλζπουν 
με τα μάτια τουσ. Οι οπτικοί τφποι είναι εκείνοι οι μακθτζσ που επιδιϊκουν να κάκονται 
ςτισ μπροςτινζσ κζςεισ τθσ τάξθσ. Ζχουν μια τάςθ να περιγράφουν ό,τι βλζπουν με όρουσ 
εμφάνιςθσ. Αυτοί οι μακθτζσ αγαποφν τισ οπτικζσ βοικειεσ όπωσ τισ εικόνεσ, τα 
διαγράμματα, τουσ χάρτεσ και τα γραφιματα. Οι οπτικοί τφποι μακθτϊν ςυχνά είναι καλοί 
ςτθ γραφι και ςυνικωσ τα καταφζρνουν πολφ καλά ςε γραπτζσ εργαςίεσ.  

Οι οπτικοί τφποι ωφελοφνται από τισ ςθμειϊςεισ που γίνονται πάνω ςτο διαδραςτικό 
πίνακα επιπρόςκετα τθσ δθμιουργίασ διαγραμμάτων και του χειριςμοφ αντικειμζνων ι 
ςυμβόλων. Μιασ και ο διαδραςτικόσ πίνακασ είναι εφκολοσ ςτο χειριςμό, αυτό δίνει τθ 
δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ όλων των θλικιϊν να δουν τθ δικι τουσ γραφι και τα 
αντικείμενα που εκείνοι δθμιοφργθςαν. 

Ακουςτικοί τφποι μακθτϊν 

Οι ακουςτικοί τφποι μακθτϊν είναι πολφ καλοί ςτο να ακοφν. Τείνουν να απορροφοφν τθν 
πλθροφορία πιο αποτελεςματικά μζςω των ιχων, τθσ μουςικισ, των ςυηθτιςεων, τθσ 
διδαςκαλίασ κλπ. Αυτά τα άτομα είναι πιο πικανό να θχογραφοφν διδαςκαλίεσ, ζτςι ϊςτε 
να τισ αναπαράγουν αργότερα για μακθςιακοφσ λόγουσ. Οι ακουςτικοί τφποι μακθτϊν 
εκτιμοφν τα βιβλία ςε καςζτεσ και μπορεί να ανακαλφψουν ότι θ ανάγνωςθ δυνατά 
(απζξω) μπορεί να τουσ βοθκιςει να ςυγκρατιςουν πλθροφορίεσ. Αντί για γραπτζσ 
αναφορζσ, οι ακουςτικοί τφποι μακθτϊν τείνουν να τα καταφζρνουν καλφτερα ςε 
προφορικζσ παρουςιάςεισ και αναφορζσ.  

Ποιιματα, τραγοφδια, μουςικι και ομιλίεσ μποροφν να βελτιϊςουν τθν ακουςτικι μάκθςθ 
και ο διαδραςτικόσ πίνακασ είναι ζνα καλόσ χϊροσ ςυηθτιςεων που κα ενκαρρφνει αυτόν 
τον τφπο ζκφραςθσ.  

Κιναιςκθτικοί τφποι μακθτϊν 

Οι κιναιςκθτικοί τφποι μακθτϊν μακαίνουν καλφτερα μζςω τθσ αίςκθςθσ τθσ αφισ. Αυτό 
ςθμαίνει ότι μακαίνουν καλφτερα με το να μετακινοφν, να κάνουν, να ερμθνεφουν, να 
ακουμποφν. Οι εργαςίεσ που γίνονται πρακτικά ςτθ φφςθ είναι οι καλφτερεσ γι’ αυτόν τον 
τφπο μακθτϊν. Οι κιναιςκθτικοί τφποι τείνουν να απογοθτεφονται όταν πρζπει να 
κακίςουν ςτθν καρζκλα για μεγάλα χρονικά διαςτιματα. Απολαμβάνουν να διεξάγουν 
πειράματα και τισ εργαςίεσ εξερεφνθςθσ και ερμθνείασ (παραςτάςεισ). 

 Οι κιναιςκθτικοί ι απτικοί τφποι είναι δφςκολο να εμπλακοφν ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ 
παραδοςιακισ τάξθσ που είναι ςυνικωσ πιο πολφ οπτικζσ ι ακουςτικζσ από τθ φφςθ τουσ. 
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Ζχουν όμωσ τθν ικανότθτα να ενιςχφουν τθ μάκθςθ μζςω αςκιςεων που περιλαμβάνουν 
επαφι, κίνθςθ και χϊρο, πάνω ςε ζνα διαδραςτικό πίνακα. 

 

3.4.3 Παραδείγματα αςκιςεων που μπορείσ να κάνεισ ςε ζνα ΔΠ  
 

Αλλθλεπιδρϊντασ με το γενικό πλαίςιο ενόσ μακιματοσ 
Θ χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα είναι μια ςθμαντικι ευκαιρία για τθν ειςαγωγι νζων 
τεχνικϊν, αςκιςεων ι περιεχομζνου μακιματοσ. Εδϊ μπορείσ να βρεισ μερικζσ από αυτζσ:1 
 
 Μια τάξθ εξερευνά τθν ζννοια τθσ ςυμμετρίασ 

Αντί να ςυμπλθρϊνει κανείσ αςκιςεισ ςυμμετρίασ για εικόνεσ από ζνα βιβλίο, οι μακθτζσ 
μποροφν να εντοπίςουν ςυμμετρικά αντικείμενα ςε ζνα δωμάτιο. Ο δάςκαλοσ μπορεί να 
φωτογραφίςει τα αντικείμενα μζςα ςτθν τάξθ. Οι φωτογραφίεσ εμφανίηονται ςτο 
διαδραςτικό πίνακα, ενϊ ζνα άςπρο τετράγωνο τοποκετείται πάνω από το μιςό 
αντικείμενο. Οι μακθτζσ εκτιμοφν και ςχεδιάηουν το περίγραμμα του καλυμμζνου 
τμιματοσ του αντικειμζνου. Μετά από αυτό, το άςπρο τετράγωνο αφαιρείται και οι 
μακθτζσ είναι ςε κζςθ να αξιολογιςουν τθν ακρίβεια τθσ δικισ τουσ εκτίμθςθσ τθσ 
ςυμμετρίασ. Πολφ ςυχνά τα πρόςωπα των ίδιων των μακθτϊν ελκφουν περιςςότερο ωσ 
αντικείμενα γι’ αυτοφ του είδουσ τθν άςκθςθ. 
 
 Αςκιςεισ ςυμπλιρωςθσ κενοφ 

Αντί τθσ χριςθσ αςκιςεων ςυμπλιρωςθσ κενοφ προετοιμαςμζνων από προθγοφμενεσ 
αςκιςεισ, μια ςελίδα από ζνα διδαςκόμενο βιβλίο που θ τάξθ χρθςιμοποιεί εκείνθ τθ 
ςτιγμι μπορεί να ςαρωκεί και να εμφανιςτεί ςτον πίνακα. Με τθ χριςθ ενόσ χοντροφ  
(θλεκτρονικοφ!) ςτυλό άςπρου χρϊματοσ,  ο δάςκαλοσ μπορεί να ςχεδιάςει πάνω από 
επιλεγμζνεσ λζξεισ, κρφβοντάσ τισ. Το αποτζλεςμα είναι μια άμεςθ άςκθςθ ςυμπλιρωςθσ 
κενοφ, πάνω ςτθν ζννοια που διδάςκεται εκείνθ τθ ςτιγμι ςτθν τάξθ. Κατά τθ διόρκωςθ, 
απλά μετακινείσ το άςπρο ςτυλό μακριά από τθν καλυμμζνθ λζξθ. Αυτό μπορεί να γίνει 
ακόμα και γράμμα – γράμμα για να δϊςεισ βοικειεσ ςτουσ μακθτζσ. Με αυτόν τον τρόπο 
μπορείσ να εμπλζξεισ τουσ μακθτζσ που δεν ενδιαφζρονται για τθν ανάγνωςθ, 
κινθτοποιϊντασ τουσ να ςυμπλθρϊςουν μια άςκθςθ ςυμπλιρωςθσ κενοφ. Μπορείσ ακόμα 
και να κατεβάςεισ ζνα άρκρο από το Διαδίκτυο που να αντιςτοιχεί ςτα ενδιαφζροντα των 
μακθτϊν. 
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Εικόνα 1 Άςκηςη ςυμπλήρωςησ κενοφ 

 

Αλλθλεπίδραςθ με το περιεχόμενο του μακιματοσ 
 
 Δομι πρόταςθσ 

Πρϊτα απ’ όλα βάηεισ ζνα φαινομενικά τυχαίο ςφνολο λζξεων και γραμματικϊν ςυμβόλων 
πάνω ςε μια ςελίδα ςθμειϊςεων.  Ηθτείται από τουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν 
προτάςεισ με το να βάλουν τισ λζξεισ ςε μια ςωςτι ςειρά. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τουσ 
ηθτθκεί να αναδιατάξουν τθν πρόταςθ ϊςτε να κάνουν μια ερϊτθςθ. 
 
 Το Διαδίκτυο για ςυγκρίςεισ πάνω ςε αμφιλεγόμενα κζματα  

Το Διαδίκτυο είναι ζνα ςπουδαίο εργαλείο για να ξεκινιςει μια ςυηιτθςθ για 
αμφιλεγόμενα κζματα και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν πθγι πλθροφοριϊν. Θ τάξθ 
μπορεί να ςυγκρίνει και να επιςθμάνει τισ διάφορεσ απόψεισ, ςυνοψίηοντασ τα 
επιχειριματα με τθ χριςθ λογιςμικοφ χαρτογράφθςθσ μυαλοφ.  
 
Αλλθλεπίδραςθ με τθν πάροδο του χρόνου 
 
 Χριςθ αποκθκευμζνων μακθμάτων και εργαςιϊν 

Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ αποκθκευμζνα μακιματα και εργαςίεσ των μακθτϊν ςου για 
να επιςθμάνεισ τθ ςφνδεςθ μεταξφ διαφορετικϊν κεμάτων. Στουσ μακθτζσ αρζςει ςυχνά 
να ςυηθτοφν για προθγοφμενεσ εργαςίεσ τουσ, ειδικά μετά τθν απόκτθςθ από τουσ ίδιουσ 
νζων γνϊςεων. 

Βελτιϊνοντασ τθ ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ 

Ζνασ διαδραςτικόσ πίνακασ είναι ζνα ιδανικό ςθμείο εςτίαςθσ για ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ, 
παρζχοντασ ευκαιρίεσ ανάδειξθσ ερωτιςεων και παρακίνθςθ τθσ εξερεφνθςθσ. Ποικίλεσ 
τεχνικζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν όπωσ: 
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 Χριςθ εικόνασ ωσ ζναυςμα ςυηιτθςθσ  

Το λογιςμικό διαδραςτικοφ πίνακα ζχει μια δυνατότθτα «αποκοπισ – αποκάλυψθσ». Αυτι 
περιλαμβάνει τθν τοποκζτθςθ ενόσ επιπζδου χρϊματοσ πάνω από μια εικόνα για να τθν 
αποκρφψει, και ςτθ ςυνζχεια χριςθ τθσ γόμασ για τθν αποκάλυψθ τθσ εικόνασ κομματάκι-
κομματάκι.  Ζνασ δάςκαλοσ χρθςιμοποίθςε αυτι τθν τεχνικι για να ενεργοποιιςει 
ςυηιτθςθ ϊςτε να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να ςχθματίςουν ιδζεσ για ζκκεςθ. Μια απλι 
λεπτομζρεια αποκαλφπτεται και ηθτείται από τουσ μακθτζσ να περιγράψουν τι βλζπουν και 
να προβλζψουν τι άλλο μπορεί να υπάρχει ςτθν εικόνα. Οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να 
επινοιςουν μια ιςτορία για να εξθγιςουν τθν εικόνα και να προςκζςουν ςθμειϊςεισ ωσ 
ςυννεφάκια κειμζνου και άλλα ςχόλια πριν αποκαλυφκεί ολόκλθρθ θ εικόνα ςτθν τάξθ. Το 
εργαλείο spotlight που είναι διακζςιμο ςτουσ περιςςότερουσ διαδραςτικοφσ πίνακεσ, κα 
μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί με παρόμοιο τρόπο. 

 Χριςθ γραπτϊν υποδείξεων 

Παράδειγμα: Ζνασ δάςκαλοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθ δυνατότθτα ςφρε-και-άφθςε για 
να ενκαρρφνει ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ πρότερεσ γνϊςεισ των παιδιϊν για τθ γθ, τον ιλιο 
και τθ ςελινθ. Μπορείσ να προετοιμάςεισ μια οκόνθ με ζνα κφκλο ςτθ μζςθ και μια 
επιλογι από λζξεισ κλειδιά και αρικμοφσ γφρω ςτισ άκρεσ (π.χ. 365, μινασ, περιςτροφι, 
ζκλειψθ, παλίρροια, νφχτα, 24, ιλιοσ, φεγγάρι, άξονασ, τροχιά, θμζρα, γθ, ςκιά). Οι 
μακθτζσ καλοφνται να ζρκουν ςτο διαδραςτικό πίνακα και να ςφρουν δυο από τισ λζξεισ 
κλειδιά ςτον κφκλο και ςτθ ςυνζχεια να μιλιςουν γι’ αυτζσ. Αυτζσ οι υποδεικνυόμενεσ 
προτάςεισ όπωσ «Το φεγγάρι περιςτρζφεται γφρω από τθ γθ» ι «Θ γθ χρειάηεται 24 ϊρεσ 
για να περιςτραφεί». Θ χριςθ των λζξεων κλειδιά και θ κεατρικότθτα του να ςτακείσ 
μπροςτά ςτο διαδραςτικό πίνακα είναι αρκετά πιο αποτελεςματικά ςτθν ενκάρρυνςθ των 
παιδιϊν να εκφράηουν τισ γνϊςεισ τουσ απ’ ότι κα ιταν απλζσ ερωτιςεισ του δαςκάλου. 
Αυτι θ τεχνικι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αποτελεςματικά ςε διάφορεσ κεματικζσ 
περιοχζσ. 

 Ταξινόμθςθ 

Παράδειγμα: Μια τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου εξερευνοφςε πϊσ ζμοιαηαν τα ςπίτια πολφ 
παλιά. Ο δάςκαλοσ είχε προετοιμάςει μια ςελίδα με εικόνεσ από παλιά και νζα πράγματα 
που υπάρχουν μζςα ςτα ςπίτια. Αυτι περιλάμβανε ςκίτςα, ψθφιακζσ φωτογραφίεσ, 
εικόνεσ από το Διαδίκτυο και ςαρωμζνεσ εικόνεσ από περιοδικά. Τα παιδιά ζρχονταν 
μπροςτά ςε όλθ τθν τάξθ για να ςφρουν και να αφιςουν ζνα αντικείμενο ςτο κατάλλθλο 
«παλιό» ι «νζο» κουτί. Όταν το ζκανε κάκε παιδί, ςτθ ςυνζχεια ερωτϊνταν να πει ι να 
ηθτιςει κάτι ςχετικά με το επιλεγμζνο αντικείμενο, για παράδειγμα «Θ γιαγιά μου 
χρθςιμοποιεί ζνα  tea cosy» ι «Αυτό μοιάηει πολφ παλιό – ωσ τι χρθςιμοποιοφνταν;» Θ 
δραςτθριότθτα χρθςιμοποιοφνταν για να ενκαρρφνει τθ γενικι ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ, και 
παρόλο που ζπαιρνε κάποιο χρόνο για να οργανωκεί, διατθροφνταν ςτο αρχείο του 
εκπαιδευτικοφ και χρθςιμοποιοφνταν και ςε άλλεσ ομάδεσ παιδιϊν ςε άλλεσ τάξεισ. 

 Δραςτθριότθτεσ αποκάλυψθσ κειμζνου 
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Μζςα ςε μια τάξθ λογοτεχνίασ, ζνασ δάςκαλοσ παρουςιάηει ςτθν τάξθ ζνα απόςπαςμα από 
ζνα ποίθμα κρυμμζνο με ζνα πρόγραμμα αποκάλυψθσ κειμζνου. Θ οκόνθ αποτελείται 
μόνο από ζνα αςτζρι για κάκε γράμμα και κάκε ςθμείο ςτίξθσ. Λζγεται ςτα παιδιά ότι τα 
ζντονα αςτζρια παριςτάνουν κεφαλαία γράμματα, και ερωτϊνται τι μποροφν να 
ςυμπεράνουν ςχετικά με το κείμενο. Προφανϊσ, κα ςυμφωνιςουν ότι είναι ζνα ποίθμα 
εξαιτίασ τθσ διάταξθσ του κειμζνου και των κατάλλθλων ουςιαςτικϊν/ονομάτων που 
περιζχει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ γραμμισ και αλλοφ. Θ λζξθ με το ζνα μόνο γράμμα 
προβλζπεται ότι είναι θ λζξθ ‘a’  και όλεσ οι άλλεσ εμφανίςεισ του ίδιου γράμματοσ 
ςυμπλθρϊνονται ςτο κείμενο. Οι λζξεισ με τρία γράμματα που ξεκινοφν με ‘a’ ςτθ ςυνζχεια 
προβλζπονται ότι είναι το ‘and’ και οι εμφανίςεισ του ‘n’ και του ‘d’ ειςάγονται επίςθσ.  

 

Εικόνα 2 Δραςτηριότητα αποκάλυψησ κειμένου
2
 

 

3.4.4 Γνϊςθ διαφορετικϊν πθγϊν 
 

Για να μεγιςτοποιιςεισ τα οφζλθ από το διαδραςτικό πίνακα ςτθν τάξθ ςου, πρζπει να 
ςχεδιάςεισ τα μακιματά ςου και να βρεισ τισ ψθφιακζσ και διαδικτυακζσ πθγζσ ςου. 
Σιμερα, υπάρχει πλοφτοσ και από δωρεάν αλλά και κοςτολογθμζνεσ ψθφιακζσ πθγζσ 
διακζςιμεσ ϊςτε να κάνουν τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ πραγματικά αποτελεςματικι. 
 Θ ςελίδα Pbslearningmedia.org προςφζρει ζνα μεγάλο αρικμό δωρεάν πθγϊν, 

βίντεο, γκαλερί εικόνων, παιχνίδια, ςχζδια μακθμάτων κλπ. Κατθγοριοποιθμζνα 

ανάλογα με το κζμα, τον τφπο ι τθ βακμολογία. Μετά τθ δθμιουργία ενόσ 

λογαριαςμοφ δωρεάν, κα ζχεισ πλιρθ πρόςβαςθ ςε όλο τον ιςτότοπο.  

https://www.pbslearningmedia.org/ 
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Εικόνα 3 Η πλατφόρμα πολυμέςων Pbslearning  

 

 Θ πλατφόρμα Topmarks παρζχει ποικιλία πθγϊν για διαδραςτικό πίνακα, που είναι 
οργανωμζνθ ανά κζμα, θλικιακι ομάδα και κατθγορία. 

https://www.topmarks.co.uk/INTERACTIVE.ASPX 

 

Εικόνα 4 Η πλατφόρμα Topmarks 

https://www.topmarks.co.uk/INTERACTIVE.ASPX


 

  O1/A5 – Learning content: text version 

 Το Crickweb είναι μια δωρεάν δικτυακι πλατφόρμα με εκπαιδευτικζσ πθγζσ και 

παιχνίδια για δθμοτικά ςχολεία. 

http://www.crickweb.co.uk/ks1literacy.html#wordorder1 

 Το Starfall είναι ζνασ δωρεάν ιςτότοποσ για να μάκουν τα παιδιά ανάγνωςθ και 

περιλαμβάνει γλωςςικζσ τζχνεσ και μακθματικά για προςχολικι εκπαίδευςθ, 

νθπιαγωγείο, πρϊτθ, δευτζρα και τρίτθ τάξθ δθμοτικοφ. Ο δθμιουργόσ του 

προγράμματοσ, ικελε να δθμιουργιςει ζνα ιςτότοπο με πρϊιμα, πολυαιςκθτικά 

διαδραςτικά παιχνίδια που επιτρζπουν ςτα παιδιά να δουν, να ακοφςουν, να 

αγγίξουν όςο μακαίνουν κακϊσ ο ίδιοσ είχε δυςκολία ςτθν ανάγνωςθ, όταν ιταν 

παιδί, γι’ αυτό το λόγο αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ είναι κατάλλθλεσ για παιδιά με 

δυςλεξία.  

https://www.starfall.com/h/ 

 Ο ιςτότοποσ του British museum ζχει μια εξαιρετικι τράπεηα από πθγζσ ςχετικζσ με 
τθν ιςτορία, τθν τζχνθ, τουσ πολιτιςμοφσ, τα μακθματικά κλπ. 

https://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers.aspx  

 

Εδϊ, μπορείσ να βρεισ πιο ενδιαφζροντεσ ιςτοτόπουσ και πθγζσ για το μάκθμά ςου: 
https://sites.google.com/site/resourceslaboratory/home/interactive-whiteboard-
material/websites-with-resources  
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