Εργαλεία Διαδραςτικών Πινάκων
και δυνατότητεσ

3.3 ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΏΝ ΠΙΝΆΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
3.3 Εργαλεία Διαδραςτικών Πινάκων και δυνατότητεσ
3.3.1 Κατανόθςθ των δυνατοτιτων των εργαλείων ΔΠ
Ο διαδραςτικόσ πίνακασ ζχει ζνα πολφ ευρφ ςφνολο λειτουργιϊν που μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν τάξθ για να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να εμπλακοφν και να
βελτιϊςουν τθ μάκθςθ. Η ικανότθτα να ςζρνεισ αντικείμενα ελεφκερα πάνω ςε μια μεγάλθ
διαμοιραηόμενθ οκόνθ αποτελεί βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ εμπειρίασ ΔΠ. Όταν
παρακολουκοφμε ζνα χριςτθ ΔΠ να εργάηεται ςε ζνα πίνακα, αρκετι από τθν
διαδραςτικότθτα που βλζπουμε βαςίηεται γφρω από τθν ιδζα τθσ δυνατότθτασ ςυρςίματοσ
μετακινοφμενων αντικειμζνων πάνω ςτθν οκόνθ. Υπάρχουν και άλλα ςθμαντικά
χαρακτθριςτικά ειδικά για ΔΠ ενςωματωμζνα ςτο λογιςμικό όπωσ εικονικά ςτυλό και
εργαλεία επιςθμάνςεων χριςιμα για τθ μεγζκυνςθ και εςτίαςθ ςε τμιματα μιασ ςελίδασ,
όπωσ επίςθσ και εφκολθ πρόςβαςθ ςε μια μεγάλθ ςυλλογι εικόνων, υποβάκρων
(backgrounds) και διαδραςτικϊν εργαλείων. Αυτά μπορεί να ακοφγονται ςαν απλά
χαρακτθριςτικά αλλά είναι κεντρικισ ςθμαςίασ για το κτίςιμο μιασ αποτελεςματικισ
εμπειρίασ ΔΠ και δεν βρίςκονται ςτισ περιςςότερεσ από τισ άλλεσ εφαρμογζσ λογιςμικοφ, ι
τουλάχιςτο όχι με αντίςτοιχο τρόπο ενςωμάτωςθσ.
Οι περιςςότεροι καταςκευαςτζσ διαδραςτικϊν πινάκων προςφζρουν λογιςμικά
προγράμματα ωσ ςυνεργατικά εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ οπτικισ και ακουςτικισ
ποιότθτασ για κάκε μάκθμα ι παρουςίαςθ που γίνεται. Γενικά, οι εφαρμογζσ λογιςμικοφ
που είναι ςχεδιαςμζνεσ για χριςθ με διαδραςτικοφσ πίνακεσ περιζχουν τα ακόλουκα
χαρακτθριςτικά:
1. Σελίδεσ – Αυτι θ εφαρμογι λειτουργεί ςαν μια περιοχι εργαςίασ ςχεδίαςθσ που
μπορεί να δθμιουργθκεί και να τροποποιθκεί πριν ι κατά τθ διάρκεια του
μακιματοσ ι τθσ παρουςίαςθσ. Κάκε ςελίδα μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο,
εικόνεσ, βίντεο, ςυνδζςμουσ ςε ιςτοτόπουσ και οτιδιποτε ςχεδιάηεται απευκείασ
ςτο ΔΠ. Ζπειτα, όλθ θ εργαςία που ζχει γίνει μπορεί να αποκθκευκεί για αναφορά
και μελλοντικι χριςθ.
2. Στυλό και εργαλεία επιςήμανςησ – Αυτά τα εργαλεία λογιςμικοφ διαδραςτικϊν
πινάκων χρθςιμοποιοφνται για να γράψεισ και να ςχεδιάςεισ πάνω ςτθν επιφάνεια
εργαςίασ του ΔΠ. Τα ςτυλό επιτρζπουν να αλλαχκοφν το μζγεκοσ, το χρϊμα και οι
ιδιότθτεσ των γραμμϊν ϊςτε να ταιριάηουν με τισ ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε
δραςτθριότθτασ.
3. Μετακινήςεισ ςφρε – άφηςε - Η απλοφςτερθ ενζργεια που μπορεί να αναλάβει
κανείσ ςε ζνα ΔΠ είναι να ςφρει και να αφιςει αντικείμενα, μετακινϊντασ τα πάνω
ςτθν οκόνθ. Πολλζσ αλλθλεπιδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ βαςίηονται ςε αυτι τθν
απλι ιδζα π.χ. ταίριαςμα όρων/εικόνων με το ςωςτό οριςμό.
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Εικόνα 1 Δραστηριότητα Σύρε κι Άφησε
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4. Spotlight/searchlight – Το εργαλείο spotlight/searchlight επιτρζπει ςτο δάςκαλο ι
το μακθτι να εξερευνιςει ςυγκεκριμζνα τμιματα ι πλευρζσ τθσ οκόνθσ. Ο χριςτθσ
μπορεί να κάνει τθν περιοχι μζςα ςτο searchlight μεγαλφτερθ ι μικρότερθ και
μπορεί επίςθσ να αλλάξει το μζγεκοσ τθσ ζτςι ϊςτε θ περιοχι του searchlight να
είναι τετράγωνθ ι ορκογϊνια. Μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ το εργαλείο Spotlight
κατά τθ διάρκεια μιασ παρουςίαςθσ για να τραβιξεισ τθν προςοχι ςε μια
ςυγκεκριμζνθ περιοχι τθσ οκόνθσ.

Εικόνα 2 εργαλείο Spotlight
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https://www.teacherspayteachers.com/Product/Smartboard-Alphabetical-Order-Game-2751316
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5. Αλληλεπιδραςτικζσ δραςτηριότητεσ- Αυτζσ περιλαμβάνουν μια ςειρά από
εργαλεία, παιχνίδια και δραςτθριότθτεσ, τα περιςςότερα από τα οποία
ηωντανεφουν και λειτουργοφν με τθ βοικεια τθσ Java.
6. Υπόβαθρα (backgrounds) και αντικείμενα – Ο ςκοπόσ τθσ επιλογισ υπόβακρου
είναι να εφαρμοςτεί κάποιο ςυγκεκριμζνο χρϊμα ι μοτίβο ςε ζνα αντικείμενο. Το
εργαλείο αντικειμζνων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για το ςχεδιαςμό ι τθν
απόκρυψθ άλλων πλθροφοριϊν. Και τα δυο αυτά χαρακτθριςτικά ζχουν τθ
δυνατότθτα να τουσ προςτεκεί κίνθςθ - animation.
7. Εργαλεία Screen-shade, blind, curtain ή reveal – Αυτά τα εργαλεία είναι απλά
καλφμματα οκόνθσ που ςου επιτρζπουν να κρφψεισ όλθ ι μζροσ τθσ οκόνθσ.
Συνικωσ χρθςιμοποιείται για τθ ςταδιακι παρουςίαςθ ςθμείων μιασ διδαςκαλίασ ι
για μια δραςτθριότθτα. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να αποκαλφψει ςταδιακά
ζνα χάρτθ ι διαφορετικά επίπεδα μιασ εικόνασ.
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Εικόνα 3 Screen Shade

8. Εργαλεία και τεχνικζσ Γεμίςματοσ (Fill) – Το εργαλείο γεμίςματοσ (fill tool)
επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να αλλάξουν το χρϊμα ενόσ ςχιματοσ, κειμζνου ι
υπόβακρου κάνοντασ κλικ πάνω ς’ αυτό και επιλζγοντασ ζνα χρϊμα. Για
παράδειγμα, το εργαλείο γεμίςματοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να γεμίςει τα
κανονικά ςχιματα με χρϊμα μπλε και τα μθ κανονικά με χρϊμα πράςινο.

Εικόνα 4 Παράδειγμα δραστηριότητας με το εργαλείο γεμίσματος
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9. Κείμενο/Αναγνώριςη χειρόγραφου – Αυτό το εργαλείο αυτόματα μετατρζπει
χειρόγραφο κείμενο που ζχει γραφεί με εργαλείο ςτυλό ςε κείμενο. Συχνά το
λογιςμικό προςφζρει μια ςειρά από εναλλακτικά κείμενα λαμβάνοντασ υπόψθ του
διαφορετικά ςτυλ γραφισ. Κάποιεσ μάρκεσ μποροφν να μετατρζψουν τα
χειρόγραφα κατευκείαν ςε μια ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα π.χ. ζνασ Γάλλοσ δάςκαλοσ
μπορεί να μετατρζψει τθ γραφι του ςτα Γερμανικά ςε ζνα μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ.
10. Ψηφιακζσ γκαλερί εικόνα – Πρόκειται για μια μεγάλθ τράπεηα ζτοιμων εικόνων,
πολυμζςων και εργαλείων για ςυγκεκριμζνα κζματα, που μποροφν εφκολα να
ενςωματωκοφν ςε ζνα μάκθμα ι μια παρουςίαςθ.
11. Αναπαραγωγζασ Βίντεο– Το μεγαλφτερο πλεονζκτθμα αυτοφ του εργαλείου είναι
ότι μπορείσ να γράψεισ ι να ςχεδιάςεισ πάνω ςε βίντεο κατά τθ διάρκεια μιασ
παρουςίαςθσ και να «αιχμαλωτίςεισ» ζνα απλό video frame για χριςθ ςτο
λογιςμικό Notebook.
12. Δυνατότητεσ καταγραφήσ ςελίδασ – Η κφρια λειτουργία αυτοφ του εργαλείου είναι
θ καταγραφι τθσ δραςτθριότθτασ που λαμβάνει χϊρα ςε ζνα ΔΠ, θ οποία μπορεί
επίςθσ να αποκθκευτεί ςε πολλζσ μορφζσ και να αναπαραχκεί για άμεςθ
αναςκόπθςθ ι αργότερα. Μπορεί να εφαρμοςτεί ςε ολόκλθρθ τθν οκόνθ ι ςε μια
ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Για παράδειγμα, ζνασ δάςκαλοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει
αυτό το εργαλείο για να καταγράψει μια ερμθνεία ενόσ νζου κζματοσ και να το
χρθςιμοποιιςει ςε διάφορεσ τάξεισ ι να καταγράψει μια διαδικαςία και να τθν
αναπαράξει ξανά και ξανά κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ για τθν ενίςχυςθ τθσ
μάκθςθσ.
13. Αλληλεπίδραςη με το Διαδίκτυο – υπάρχουν διάφορεσ διαδραςτικζσ πθγζσ ςτο
Διαδίκτυο που μπορείσ να περιλάβεισ ςτο μάκθμά ςου για να το κάνεισ πιο
ενδιαφζρον και ςυναρπαςτικό για τουσ μακθτζσ ςου. Στο τελευταίο κεφάλαιο,
μπορείσ να βρεισ κάποια παραδείγματα ιςτοτόπων με πθγζσ για διαδραςτικό
πίνακα. Εκτόσ αυτοφ, μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ επίςθσ το Google Earth ι το
Google Maps για να δείξεισ πραγματικζσ εικόνεσ, να παίξεισ βίντεο από το YouTube,
να χρθςιμοποιιςεισ το Google Search για άμεςθ αναηιτθςθ, να ςυμμετάςχεισ ςε
ςυηθτιςεισ ςτο δίκτυο κλπ.

4

http://moe.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=589ce404-1607-49a0-9f39bc6b7990f30a&groupId=10620

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views
O1/A5
Learning
content:
only of the author, and the Commission cannot
be held–
responsible
for any
use which text
may beversion
made of the information
contained therein.
Submission Number: 2017-1-PL01-KA201-038543

3.3.2 Πϊσ να χρθςιμοποιείσ τθ γραφίδα
Ζνασ ΔΠ αποτελείται από μια οκόνθ όπου προβάλλονται οι εικόνεσ από ζναν υπολογιςτι.
Οι χριςτεσ μποροφν να αλλθλεπιδράςουν με τον υπολογιςτι αγγίηοντασ ι γράφοντασ ςτθν
οκόνθ με το δάκτυλο ι τθ γραφίδα.
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Εικόνα 5 Stylus

Η γραφίδα (ςτυλό γραφίδα) είναι ζνα ειδικό ςτυλό που χρθςιμοποιείται για να μεταδϊςει
τισ ενζργειεσ που κάνει ο χριςτθσ πάνω ςτθν οκόνθ του ΔΠ. Ο χριςτθσ τοποκετεί τθ
γραφίδα ςτθν επιφάνεια τθσ οκόνθσ για να ηωγραφίςει ι να κάνει επιλογζσ ακουμπϊντασ
τθ γραφίδα ςτθν οκόνθ. Με αυτό τον τρόπο, θ γραφίδα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ
ποντίκι (είναι όμοιο με ζναν υπολογιςτι που είναι διαχειριηόμενοσ με ζνα ποντίκι),
εργαλείο επιλογισ, πλοιγθςθσ, κφλιςθσ, ςχεδιαςμοφ ι διαγραφισ αντικειμζνων κλπ. Αν
κζλεισ να επιλζξεισ κάτι, απλά πάτα ςτθν οκόνθ με το ςτυλό. Κάνε διπλό πάτθμα του
εικονιδίου ςτθν οκόνθ αν κζλεισ να το ανοίξεισ. Προκειμζνου για ζνα ςτοιχείο να
μετακινθκεί, τοποκζτθςε το ςτυλό πάνω ςτο ςτοιχείο και ςτθ ςυνζχεια ςφρε το πάνω ςτθν
οκόνθ κλπ.
Αν και μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ το δάκτυλό ςου για να ρυκμίςεισ το διαδραςτικό
πίνακα, είναι πιο ακριβζσ να χρθςιμοποιιςεισ το ςτυλό – γραφίδα του ΔΠ. Οι διεπαφζσ που
είναι βαςιςμζνεσ ςε ςτυλό ζχουν προτακεί να προςομοιϊνουν τθν πραγματικι φυςικι
αίςκθςθ πάνω ςε ψθφιακζσ επιφάνειεσ ϊςτε να επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να αιςκάνονται
ςαν να γράφουν με αναλογικό ςτυλό. Μπορείσ να δθμιουργιςεισ χειρόγραφα ςχζδια και
ςθμειϊςεισ.
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