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3.2 Διαδραςτικόσ Πίνακασ 
3.2.1 Ειςαγωγι ςτον Διαδραςτικό Πίνακα και τθν ιςτορία του 

Ζνασ διαδραςτικόσ πίνακασ, γνωςτόσ επίςθσ και ωσ ζξυπνοσ πίνακασ, είναι μια 
διαδραςτικι ι αλλιϊσ αλλθλεπιδραςτικι οκόνθ που ζχει τθ μορφι του κλαςικοφ 
αςπροπίνακα αλλά αντιδρά ςτισ ενζργειεσ – είςοδο του χριςτθ είτε άμεςα είτε μζςω 
άλλων ςυςκευϊν. Είναι μια εξωτερικι ςυςκευι υλικοφ θ  οποία ςυνδζεται ςτον 
υπολογιςτι ςου. 

Τον διαδραςτικό πίνακα  αρχικά οραματίςτθκε ο David Martin και θ Nancy Knowlton το 
1987. Λίγο αργότερα, ίδρυςαν μαηί τθν εταιρεία SMART Technologies και παρουςίαςαν τθν 
πρϊτθ ςτον κόςμο SMART Board το 1991. Ενϊ θ αρχικι ιδζα ιταν θ δθμιουργία μιασ 
ςυςκευισ που κα λειτουργοφςε ωσ αςπροπίνακασ και υπολογιςτισ μαηί, όταν 
παρουςιάςτθκε ςτθν αγορά, είχε ιδθ προςτεκεί θ εφαρμογι touch screen (SMART Tech, 
2012). Ο ςκοπόσ τθσ χαρακτθριςτικισ λειτουργίασ ιταν να περιλαμβάνει τθ δυνατότθτα 
ελζγχου του πίνακα με το άγγιγμα ενόσ δακτφλου με τζτοιο τρόπο που κα επζτρεπε ςτο 
χριςτθ να γράψει ςε μια εφαρμογι των Microsoft Windows που κα εμφανιηόταν ςτθν 
οκόνθ (“Interactive Whiteboards”, 2010). 

Κάθε ςφςτημα διαδραςτικοφ πίνακα απαιτεί τρεισ βαςικζσ ςυνιςτώςεσ: έναν υπολογιςτή, 
έναν προβολέα και το διαδραςτικό πίνακα. Για να το χρηςιμοποιήςει κάποιοσ, ο 
προβολζασ είναι ςυνδεδεμζνοσ και ςτον υπολογιςτή και ςτο ΔΠ ζτςι ώςτε το ζγγραφο ή το 
πολυμζςο που θα ανοιχτεί ςτον υπολογιςτή να εμφανιςτεί για το κοινό ςτην οθόνη. ε 
αντίθεςη με τα ςυμβατικά ςυςτήματα υπολογιςτή – προβολζα, ο χρήςτησ ελζγχει το ΔΠ 
απευθείασ από την επιφάνεια τησ οθόνησ είτε με τη χρήςη ειδικών ςτυλό που ςυνοδεφουν 
την οθόνη, είτε με το άγγιγμα ενόσ δακτφλου. Με αυτό τον τρόπο, ο χρήςτησ μπορεί να 
αλληλεπιδράςει με το ΔΠ ζτςι ώςτε να εμπλζξει το κοινό ευκολότερα (“SMART Tech”, 
2012). 

 
3.2.2 Κατανόθςθ τθσ γενικισ χριςθσ του ΔΠ και αρχικι εγκατάςταςθ  

Ζνασ Διαδραςτικόσ Πίνακασ (ΔΠ) είναι ζνασ ευαίςθητοσ ςτο άγγιγμα πίνακασ που 
ςυνδζεται ςυνήθωσ ςτον υπολογιςτή και ςτον ψηφιακό προβολζα, ϊςτε με αυτό τον 
τρόπο εικόνεσ μποροφν να προβληθοφν ςτην αλληλεπιδραςτική επιφάνεια του πίνακα. 
Στισ μζρεσ μασ, κάποια μοντζλα ζχουν ζνα ενςωματωμζνο προβολζα πίςω από τθν οκόνθ, 
πράγμα που τουσ κάνει πιο βολικοφσ με λιγότερα καλϊδια και κακόλου ςκιζσ ςτθν οκόνθ, 
αλλά αυτά τα μοντζλα είναι πιο ακριβά. 
Όταν αγγίηεισ τθν επιφάνεια του διαδραςτικοφ πίνακα, οι τζςςερισ κάμερεσ που είναι 
τοποκετθμζνεσ ςτισ γωνίεσ του διαδραςτικοφ πίνακα εντοπίηουν τισ ςυντεταγμζνεσ x και y 
του ςθμείου επαφισ. Ο υπολογιςτισ μεταφράηει αυτζσ τισ ςυντεταγμζνεσ και μετακινεί το 
δείκτθ ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ ςτθν επιφάνεια του διαδραςτικοφ πίνακα. 
Ο υπολογιςτισ που είναι ςυνδεδεμζνοσ ςτο διαδραςτικό πίνακα μπορεί να ελεγχκεί με το 
άγγιγμα απευκείασ ςτον πίνακα με τα δάκτυλα ι με τθ χριςθ ενόσ ειδικοφ ςτυλό 
(γραφίδα). Ο διαδραςτικόσ πίνακασ κεωρείται ευρζωσ ζνα κετικό και παρακινθτικό 
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ςτοιχείο για τθν τάξθ. Οι δάςκαλοι μποροφν να εμπλουτίςουν τισ οδθγίεσ τουσ με 
διαφορετικοφ είδουσ τεχνικζσ όπωσ οπτικοφσ, ακουςτικοφ και καιναιςκθτικοφσ τφπουσ 
μάκθςθσ, οι οποίοι μποροφν να βοθκιςουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ προςοχισ και τθσ 
ςυμμετοχισ των μακθτϊν. 
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ζναρξθ χριςθσ του διαδραςτικοφ πίνακα 
μπορείσ να βρεισ: 
https://studylib.net/doc/8850287/quick-reference-smart-board-interactive-whiteboard-
basics 
Μπορείσ να επιςκεφτείσ αυτόν τον ιςτότοπο με ςκοπό να δεισ πϊσ κα ςτιςεισ ζνα ΔΠ. 
https://www.wikihow.com/Set-Up-a-Smart-
Board?fbclid=IwAR2D29WSX2Fz2NGPbKky8vHNrJOD4xHtOeMSlw5DVcrtGXK4y-On5UZqoj4 
  
 
3.2.3 Πϊσ να επιλζξεισ κατάλλθλο λογιςμικό 

Η πραγματικι αποτελεςματικότθτα τθσ τεχνολογίασ ΔΠ δεν οφείλεται μόνο ςτο υλικό. 
Απαιτείται και ζνα εξειδικευμζνο λογιςμικό το οποίο κα δϊςει επιπλζον λειτουργικότθτα 
ςτον πίνακα. Αυτό το εξειδικευμζνο λογιςμικό είναι ςυνικωσ ςτθ μορφι λογιςμικοφ 
ςθμειωματαρίου ι πίνακα παρουςιάςεων περιλαμβάνοντασ τθ δυνατότθτα να μπορείσ να 
ςφρεισ αντικείμενα πάνω ςτθν οκόνθ ελεφκερα. 

Κάκε ΔΠ ζρχεται με το δικό του λογιςμικό, το οποίο παρζχει χαρακτθριςτικά ειδικά 
φτιαγμζνα για να μεγιςτοποιοφν τισ δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ. Πολλά από τα εργαλεία 
λογιςμικοφ ζχουν οριςμζνα μοτίβα και εκπαιδευτικοφσ τφπουσ που είναι διακζςιμοι για τθ 
διδαςκαλία, οι οποίοι επιτρζπουν τθν εργαςία με ζνα τρόπο πιο ςυνεργατικό και επίςθσ 
επιτρζπουν ςτουσ δαςκάλουσ να παρουςιάςουν υλικό με ζνα πιο ενδιαφζρον τρόπο. 

 Σιμερα κυριαρχοφν δφο κυρίωσ μάρκεσ ςτθν αγορά των διαδραςτικϊν πινάκων – οι 
SMART και Promethean , που προφανϊσ και επθρεάηουν τον τρόπο που αναπτφςςεται το 
λογιςμικό διαδραςτικϊν πινάκων. Είναι εφλογο που υπάρχει αυτι θ κυριαρχία μιασ που και 
οι δυο SMART και Promethean ιταν πρωτοπόροι ςτο χϊρο και από τθν αρχι αφοςιϊκθκαν 
ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ. Είναι και οι δυο ςχετικά ϊριμεσ εταιρείεσ με ςτακερά 
προϊόντα και δυνατι εταιρικι υποςτιριξθ, αλλά το πιο ςθμαντικό είναι ότι ζχουν τεράςτια 
κοινότθτα χρθςτϊν που διαμοιράηονται ελεφκερα υλικό μζςα από μια δικτυακι αγορά. 
Πάντωσ, θ ζλλειψθ ςυμβατότθτασ υλικοφ μεταξφ των δυο εταιρειϊν μπορεί να προκαλζςει 
προβλιματα, παρόλα αυτά θ κατάςταςθ ζχει αρχίςει να βελτιϊνεται. 

Το λογιςμικό SMART Notebook είναι φτιαγμζνο για τθν εκπαίδευςθ και ςχεδιαςμζνο για 
τα ςχολεία. Με τισ επιλογζσ που προςφζρει θ τεχνολογία, θ δθμιουργία διαδραςτικϊν 
μακθμάτων κα είναι γριγορθ κι εφκολθ. Το SMART Notebook ζχει πολλζσ δωρεάν 
ενςωματωμζνεσ αςκιςεισ, που κάνουν ευκολότερθ τθν οργάνωςθ βαςιςμζνθσ ςτο παιχνίδι 
μάκθςθσ, πράγμα που βοθκάει ςτθ διατιρθςθ τθσ προςοχισ των μακθτϊν. Πολλοί οδθγοί 
και πρακτικά βίντεο είναι διακζςιμα ςτο Διαδίκτυο που επεξθγοφν πϊσ να εργαςτείσ με 
τουσ Smart Διαδραςτικοφσ Πίνακεσ. 
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Το ActivInspire είναι ζνα λογιςμικό το οποίο ειςάγει τθ ςυνεργατικι μάκθςθ για 
διαδραςτικοφσ πίνακεσ και ζχει αναπτυχκεί από τθν Promethean. Το ActivInspire παρζχει 
μια τεράςτια ςουίτα εργαλείων για τθ δθμιουργία και διανομι δυναμικϊν μακθμάτων. 
Ενκάρρυνε τουσ μακθτζσ ςου να δουλζψουν μαηί με τθ λειτουργικότθτα διπλοφ-χριςτθ και 
πολλαπλϊν -αγγιγμάτων για διαδραςτικζσ οκόνεσ. 
Το OpenBoard είναι ζνα εκπαιδευτικό λογιςμικό για διαδραςτικό πίνακα το οποίο 
χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε ςχολεία και πανεπιςτιμια. Δίνει τθ δυνατότθτα να ζχεισ μια 
διαφορετικι μζκοδο διδαςκαλίασ ενϊ χρθςιμοποιείσ ςθμερινά διδακτικά εργαλεία. Ο 
ςκοπόσ αυτοφ του λογιςμικοφ είναι να κάνει τθν εκπαίδευςθ αρκετά πιο αποτελεςματικι. 
Το MozaBook είναι ζνα εκπαιδευτικό λογιςμικό που ςου επιτρζπει να επιτφχεισ 
πολφπλευρθ διδαςκαλία, παρουςιάςεισ και animations. Επίςθσ ςου δίνει πρόςβαςθ ςε μια 
βιβλιοκικθ πολυμζςων όπου μπορείσ να βρεισ πολλά εκπαιδευτικά βίντεο και αρχεία ιχου 
που κα ςε βοθκιςουν να διατθριςεισ τθν προςοχι των μακθτϊν. 
 
 
3.2.4 Οι ΔΠ ςτθν τάξθ 
 
Οι Διαδραςτικοί Πίνακεσ είναι διακζςιμοι ςε δφο τφπουσ (design) ςτον ςταθερό ι ςτον 
φορητό τφπο. Για μεγάλεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ με πολλοφσ μακθτζσ, ζνασ μεγαλφτεροσ 
ςτακερόσ διαδραςτικόσ κα ταίριαηε περιςςότερο. Από τθν άλλθ, ςτα ςχολεία με 
περιοριςμζνουσ οικονομικοφσ πόρουσ ζνασ φορθτόσ διαδραςτικόσ μπορεί να είναι πιο 
οικονομικι επιλογι, αφοφ ζτςι μπορεί να διαμοιραςτεί μεταξφ διαφορετικϊν αικουςϊν. 
Ο τοίχοσ, όπου ο πίνακασ πρόκειται να τοποκετθκεί, πρζπει να είναι κενόσ και 
οποιοςδιποτε υπάρχον εξοπλιςμόσ να ζχει αφαιρεκεί, ϊςτε θ αναγνωςιμότθτα τθσ οκόνθσ 
να διαςφαλιςτεί. Ο πίνακασ κα πρζπει να τοποκετθκεί  μακριά από αντανακλάςεισ 
παρακφρων (ςκεφτείτε τθν τοποκζτθςθ ρολϊν ςε δωμάτιο που φωτίηεται πολφ το 
καλοκαίρι και διαςφαλίςτε ότι τα ρολά όντωσ μειϊνουν τισ αντανακλάςεισ και δεν είναι 
πολφ ανοικτόχρωμα), κάπου όπου θ τάξθ κα μπορεί να βλζπει εφκολα και οι χριςτεσ κα 
μποροφν να ςτακοφν και από τισ δυο πλευρζσ του. Ο δάςκαλοσ κα πρζπει να μπορεί να 
φτάςει το πάνω μζροσ του πίνακα και τα παιδιά κα πρζπει να μποροφν να φτάςουν 
τουλάχιςτο ςτο μζςο. 
Μπορείσ να βρεισ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν τοποκζτθςθ του διαδραςτικοφ 
πίνακα και τθν εγκατάςταςι του ςτο ςφνδεςμο: 
https://support.rm.com/TechnicalArticle.asp?cref=TEC326369  
 
 
3.2.5 Δυνατότθτα ρφκμιςθσ και προςανατολιςμοφ του ΔΠ 
 
Κάποιεσ φορζσ, όταν ανοίγεισ το διαδραςτικό πίνακα, ο κζρςορασ μπορεί να εμφανίηεται 
ςε άλλο ςθμείο από το ςθμείο που πιζηεισ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ πρζπει να γίνει 
μια αρχικι ρφκμιςθ-βακμονόμθςθ (calibratrion) τθσ επιφάνειασ επαφισ ςφμφωνα με τθν 
εμφανιηόμενθ εικόνα. Αυτι θ διαδικαςία περιλαμβάνει τθν εμφάνιςθ μιασ ςειράσ από 
κουκίδεσ ι ςταυροφσ ςτθν επιφάνεια επαφισ και ηθτϊντασ από το χριςτθ να επιλζξει 
αυτζσ τισ κουκίδεσ είτε με μια γραφίδα είτε με το δάκτυλο. Αυτι θ διαδικαςία ονομάηεται 
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ςτοίχιςη, ρφθμιςη-βαθμονόμηςη (calibration), ή προςανατολιςμόσ. Οι ςτακερζσ 
εγκαταςτάςεισ με τουσ προβολείσ και τουσ πίνακεσ βιδωμζνουσ ςτθν οροφι και τον τοίχο 
μειϊνουν δραςτικά τθν ανάγκθ για ρφκμιςθ-calibration. 
Στθν οκόνθ προςανατολιςμοφ κα πρζπει να δεισ ζνα ςταυρό ςτθν αριςτερι πλευρά. 
Πάτθςε με το ςτυλό ςτο μζςο του ςταυροφ (και κάνε τον ίδιο για κάκε ςταυρό που κα 
εμφανιςτεί ςτο εξισ) ζτςι ϊςτε να ολοκλθρϊςεισ τον προςανατολιςμό του ΔΠ. Ζλεγξε το 
βίντεο παρακάτω (https://www.dummies.com/consumer-electronics/orienting-your-smart-board-
interactive-whiteboard/) ϊςτε να καταλάβεισ καλφτερα τθ διαδικαςία τθσ ρφκμιςθσ του 
διαδραςτικοφ πίνακα. 

 
Εικόνα 1 Προςανατολιςμόσ – Ρφθμιςη – Βαθμονόμηςη Διαδραςτικοφ Πίνακα1 

 
 
 

                                                
1 https://www.dummies.com/consumer-electronics/orienting-your-smart-board-interactive-whiteboard/ 


