
Οι  Διαδραστικοί Πίνακες 
σε 4 ώρες… 

Επιμζλεια: Γ. Κωτςάνησ, Β. Οικονόμου, 20-22/6/2012 



Βαςικοί ςτόχοι του τετράωρου ςεμιναρίου… 

• Αναγνωρίηουμε τα βαςικά επίπεδα χριςθσ και 
αξιοποίθςθσ ενόσ ΔΠ, δθλαδι με ποιουσ τρόπουσ 
μποροφμε να τον χρθςιμοποιιςουμε ςτθν τάξθ μασ… 

1 

• Παρουςιάηουμε επιλεγμζνεσ εφαρμογζσ από διάφορα 
γνωςτικά αντικείμενα που είναι κατάλλθλεσ για ΔΠ… 2 

• Περιγράφουμε τισ βαςικζσ λειτουργίεσ ενόσ ΔΠ και  
χρθςιμοποιοφμε τα βαςικά εργαλεία που διακζτει... 3 

Δεν αναθεπόμαζηε ζε παιδαγωγική αξιοποίηζη και μεθοδολογίερ, για να είναι καθαπά ππακηικοί οι ζηόσοι μαρ 









Επίπεδα χρήςησ - αξιοποίηςησ του Δ.Π. 

• Μετατροπι τθσ υπολογιςτικήσ οθόνησ ςε  μεγάλθ 
οθόνη αφήσ και τθ κζςθ-λειτουργία του ποντικιοφ (με 
οποιαδιποτε μορφι αλλθλεπίδραςθσ) παίρνει θ 
γραφίδα, το δάκτυλο-παλάμη, ι άλλθ ςυςκευι. 

1 

• Δθμιουργία νζου επιπζδου (layer), πάνω ςε 
οποιοδιποτε αντικείμενο ι επιφάνεια τθσ οκόνθσ (με 
επιςθμείωςθ, γραφι, ςχεδίαςθ, ςκίαςθ-φωτιςμό, 
φωτογράφιςθ, βιντεοςκόπθςθ κλπ).  

2 

• Δθμιουργία διαμορφωμζνου ψθφιακοφ υλικοφ, με το 
ειδικό εργαλείο ςυγγραφήσ (authoring tool) και 
διαχείριςησ πολυμεςικοφ υλικοφ, το οποίο αξιοποιεί 
όλεσ τισ δυνατότθτεσ του πίνακα… 

3 



Ασ ξεκινήςουμε το ταξίδι μασ… 

www.htwins.net/scale2 

http://www.htwins.net/scale2


Από το Ηλιακό Σύςτημα, ςτην Ευρώπη, ςτην Ελλάδα… 

www.solarsystemscope.com 

digitalschool.minedu.gov.gr 

geodromio.wordpress.com 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10644/extras/geocoder/MultiAndDynamicHeightMeterC_WE.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9804/extras/gbg09_volcano/index.html
http://www.solarsystemscope.com/scope.swf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A102/148/1057,3800/extras/gag-a1_1-geosynt/index.html
http://geodromio.wordpress.com/


Στη διατροφή, την κίνηςη, τα ελατήρια… 

phet.colorado.edu 

phet.colorado.edu 

http://www.skoool.gr/content/los/biology/balanced_diet/launch.html
http://phet.colorado.edu/en/simulation/energy-skate-park
http://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_el.html
http://www.skoool.gr/content/los/biology/balanced_diet/launch.html


Στα ςχήματα, τουσ αριθμούσ, τη λογική… 

www.mathplayground.com 
economu.wordpress.com 

phet.colorado.edu 

http://www.taw.org.uk/lic/itp/itps/isoGrid_16.swf
http://www.mathplayground.com/alienangles.html
http://economu.wordpress.com/%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B9/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/386/2552,9949/extras/Experiments-Simulations/Geogebra/kefa1_3_askisi_3/kefa1_3_askisi_3.html
http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/math


Στουσ νοητικούσ χάρτεσ… 

xrysomyga.blogspot.gr 

pliroforiki-2.blogspot.gr 

http://xrysomyga.blogspot.gr/2010/03/blog-post_17.html
http://pliroforiki-2.blogspot.gr/2009/10/blog-post_09.html
http://pliroforiki-2.blogspot.gr/2009/10/blog-post_09.html
http://pliroforiki-2.blogspot.gr/2009/10/blog-post_09.html


Στα χειρόγραφα κείμενα… 

Σημειώνοντασ πάνω 
ςε ςκαναριςμζνα 
ζγγραφα (π.χ. 
εργαςίεσ - εκθζςεισ 
μαθητών), τα οποία 
ζχουμε ειςάγει ςε 
ςελίδεσ ενόσ 
εργαλείου (π.χ. 
λογιςμικοφ 
διαδραςτικοφ πίνακα 
ή επεξεργαςίασ 
διαφανειών) 



Στα εικονικά μουςεία και τουσ δρόμουσ… 

www.360tr.com 

www.googleartproject.com 

http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/
http://www.googleartproject.com/
http://maps.google.com/help/maps/streetview/


Στην Ακρόπολη και τον Παρθενώνα… 

www.parthenonfrieze.gr www.netschoolbook.gr 

http://www.parthenonfrieze.gr/
http://www.netschoolbook.gr/2009/akropolis.pdf


Και φυςικά ςτα εκπαιδευτικά παιχνίδια… 

www.gamedesign.jp www.jigsawplanet.com 

http://www.gamedesign.jp/flash/chatnoir/chatnoir.html
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2a3cf48eb756
http://www.novelgames.com/flashgames/game.php?id=31
http://www.abcya.com/


Τα πιο βαςικά εργαλεία είναι τελικά… 



Στάδια Ειςαγωγήσ Δ.Π.  

• Υποςτθρικτικι χριςθ οπτικο-ακουςτικοφ 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν ενίςχυςθ τθσ δαςκαλο-
κεντρικισ διδαςκαλίασ… 

Α 

• Χριςθ διαδραςτικϊν εφαρμογϊν και εργαλείων για 
εμπλουτιςμό τθσ διδακτικισ πρακτικισ και εμπλοκι 
των μακθτϊν ςτθ διδακτικι διαδικαςία… 

Β 

• Αξιοποίθςθ τθσ διαδραςτικότθτασ με τον εκπαιδευτικό 
ςε ρόλο εμπλεκόμενου (και όχι διδάςκοντοσ) για τον 
μεταςχθματιςμό τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και τθν 
ενεργό εμπλοκι των μακθτϊν... 

Γ 



Θετικά ςτοιχεία 

• Ποικιλία αναπαπαζηάζευν 

• Χπήζη Πολςμεζικού Υλικού 

• Επιηάσςνζη πςθμού μαθήμαηορ 

• Δημιοςπγία και επανασπηζιμοποίηζη εκπαιδεςηικού ςλικού 

• Οπηικοποίηζη δεδομένυν 

• Πποζέλκςζη ενδιαθέπονηορ 

• Οικοδόμηζη εννοιών 

• Καηανόηζη 

•  Αξιολόγηζη 

• "Ζυνηάνεμα" ηηρ διδαζκαλίαρ 

• Ενίζσςζη ηηρ μάθηζηρ 

 



Αρνητικά Στοιχεία 

• Ενίζσςζη ηηρ δαζκαλοκενηπικήρ διδαζκαλίαρ 

• Ενιζσςμένο ηο γνυζηό ζσήμα «Επώηηζη-Απάνηηζη-

Αξιολόγηζη» 

• Δεν πποκύπηει κάποια ιδιαίηεπη αλλαγή ζηην παιδαγυγική 

ππακηική πος ακολοςθούν οι εκπαιδεςηικοί εξαιηίαρ ηηρ 

αξιοποίηζηρ ηυν ΔΠ 

• Η ζςνδςαζηική σπήζη ΔΠ και διαζςνδεδεμένυν πποζυπικών 

ςπολογιζηών (PC) μποπεί να υθήζει ηοςρ εκπαιδεςηικούρ να 

δοςλεύοςν πεπιζζόηεπο ζε ομάδερ παπά μπποζηά ζηην ηάξη 

• Ενηςπυζιαζμόρ (BECTA 2004) 

 



Στοιχεία ερευνών 

• H αύξηζη ηυν κινήηπυν για μάθηζη παπέμεινε για μικπό 
σπονικό διάζηημα (Moss et al, 2007).  

• Επίζηρ δεν παποςζιάζηηκαν θεηικά μαθηζιακά αποηελέζμαηα 
μεηά από ένα έηορ σπήζηρ ηος ΔΠ (Somyόrek et al., 2009).  

 

Ωρ αίηια για ηη μη διαηήπηζη ηος ενδιαθέπονηορ μαθηηών και 
εκπαιδεςηικών και ηην έλλειτη θεηικών μαθηζιακών 
αποηελεζμάηυν από ηη σπήζη ηυν Δ.Π. αναθέπονηαι: 

• η ελλιπήρ επιμόπθυζη ηυν εκπαιδεςηικών,  

• η έλλειτη παιδαγυγικήρ και ηεσνικήρ ςποζηήπιξηρ, 

• η έλλειτη καηάλληλος τηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού, 

• η μεηαθοπά μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηυν από άλλος ηύπος 
πεπιβάλλονηα ζηον ΔΠ συπίρ ηην αξιοποίηζη ηυν ιδιαίηεπυν 
σαπακηηπιζηικών ηος. 



Πηγέσ Υλικού… 

Promethean Planet 

Υλικό για ηοςρ ΔΠ Υλικό για ηοςρ ΔΠ 

Smartboard Wiki 

http://pinterest.com/ykotsanis/iwb/
http://psifiakesergasies.wordpress.com/2012/05/31/interactive_books/
http://www.prometheanplanet.com/en-us/resources/
http://www.prometheanplanet.com/en-us/resources/
http://www.prometheanplanet.com/en-us/resources/
http://psifiakesergasies.wordpress.com/piges/iwb/
http://economu.wordpress.com/τεχνολογικές-καινοτομίες/διαδραστικός-πίνακας/
http://smartboardtips.wikispaces.com/

