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1 - Περίληψη 
 
Αριθμόσ και ονομαςία τησ ενότητασ: Ενότθτα 4: ΥΛΙΚΟ 

Περιγραφή ενότητασ 
Η Ενότθτα 4: ΥΛΙΚΟ – Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό 
ςκοπεφει να παράςχει ςε δαςκάλουσ δθμοτικών 
ςχολείων τισ δεξιότθτεσ εκείνεσ που χρειάηονται για να 
χρθςιμοποιιςουν Διαδραςτικό Πίνακα (ΔΠ),  να 
ςχεδιάςουν εκπαιδευτικζσ πθγζσ – αςκιςεισ για το 
Διαδραςτικό Πίνακα και να τισ ενςωματώςουν ςτισ 
κακθμερινζσ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ, να καταλάβουν 
διαφορετικά ςτυλ εκμάκθςθσ των διδαςκομζνων και τθν 
ίδια ςτιγμι να υποςτθρίξουν τθν αυτοπεποίκθςι τουσ 
κακώσ δουλεφουν με υπολογιςτι, με το να τουσ 
προςφζρει πλθροφορίεσ ςχετικά με το υλικό και πώσ να 
αντιμετωπίςουν τα πιο κοινά προβλιματα που 
ανακφπτουν ςχετικά με αυτό. 

Προςδοκώμενα μαθηςιακά 

αποτελζςματα 

• Με τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ ενότθτασ κα πρζπει 
να μπορείσ να: 

• Ζχεισ τθ γνώςθ τι είναι υλικό υπολογιςτών 
• Γνωρίηεισ τισ διαφορζσ μεταξφ δομικών ςτοιχείων 

και περιφερειακών ςυςκευών 
• Διορκώνεισ οριςμζνα τεχνικά προβλιματα ι να 

γνωρίηεισ ποφ να βρεισ βοικεια 
• Γνωρίηεισ τι είναι ο Διαδραςτικόσ Πίνακασ (ΔΠ) 
• Καταλαβαίνεισ τθ γενικι χριςθ του ΔΠ και να τον 

εγκακιςτάσ 
• Γνωρίηεισ διάφορα πακζτα λογιςμικοφ για ΔΠ 
• Τοποκετείσ και να προςανατολίηεισ το 

Διαδραςτικό Πίνακα 
• Καταλαβαίνεισ τισ δυνατότθτεσ των εργαλείων 

του ΔΠ 
• Καταλαβαίνεισ πώσ να χρθςιμοποιείσ τθ γραφίδα 
• Ξζρεισ τι είναι τα διαδραςτικά μακιματα και πώσ 

να τα δθμιουργιςεισ 
• Διευκολφνεισ διαφορετικά μακθςιακά ςτυλ 
• Ξζρεισ διαφορετικά παραδείγματα αςκιςεων και 

πθγών που είναι διακζςιμα διαδικτυακά 

Μαθηςιακζσ Δραςτηριότητεσ 
• Παρακολοφκθςθ 1 βίντεο παρουςίαςθσ και 8 

πρόςκετων βίντεο 
• Μελζτθ 9 πακζτων υλικοφ ανάγνωςθσ 
• Εκτζλεςθ 7 αςκιςεων  

Εκτιμούμενη διάρκεια 
Συνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ είναι 2 ώρεσ και 15 λεπτά 
και περιλαμβάνει: 

• 70 λεπτά παρακολοφκθςθσ βίντεο 
• 50 λεπτά μελζτθσ υποχρεωτικοφ υλικοφ 

ανάγνωςθσ 
• 15 λεπτά αςκιςεων 

 


