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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟΥ



Ο διαδραστικός πίνακας (Interactive whiteboard) 

είναι ένα πολυμορφικό εργαλείο αφής που 

συναντάται ως μια αυτόνομη οθόνη με δικό της 

λειτουργικό σύστημα ή συνδέεται με 

έναν υπολογιστή. Παλαιότερα μοντέλα συνδέονταν 

με ένα προβολικό (προτζέκτορα), αλλά πλέον 
έχουν ξεπεραστεί.

Ο διαδραστικός πίνακας



Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να 

βοηθήσει τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και τους μαθητές στην 

μαθησιακή διαδικασία. Το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον, με 

περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής των μαθητών. 

Οι μαθητές ενθουσιάζονται με τις δυνατότητες που προσφέρει ένας 

πίνακας με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται το ενδιαφέρον τους για το 

μάθημα. 

Ο συνδυασμός οπτικοακουστικών μέσων και αλληλεπίδρασης 

βοηθά τους μαθητές να συγκεντρωθούν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

ΑΚΟΗ – ΟΡΑΣΗ – ΑΚΟΗ – ΚΙΝΗΣΗ -
ΒΙΟΜΑΘΗΣΗ



Ένας διαδραστικός πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα 

ανεξαιρέτως τα μαθησιακά αντικείμενα. Ωστόσο, αν θα έπρεπε 

να θεωρήσουμε κάποια μαθήματα πιο «κατάλληλα», ωστόσο οι 

θετικές επιστήμες προσφέρονται περισσότερο, καθώς οι 

μαθητές χρειάζεται να πειραματιστούν (διαδικασία που 

διευκολύνεται ιδιαίτερα μέσω των διαδραστικών πινάκων) για 
να αντιληφθούν κάποιες δύσκολες έννοιες.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ



Δεν υπάρχει περιορισμός σε σχέση με την 

εκπαιδευτική βαθμίδα και την χρήση του 

διαδραστικού πίνακα. Οι διαδραστικοί πίνακες 

μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών 

από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο και τη 

δια βίου μάθηση. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος 

αξιοποίησης τους, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό και από τους 
στόχους που επιθυμεί να πετύχει.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ



Οι διαδραστικοί πίνακες δεν έχουν τεχνολογία που να παράγει 

ρύπους φυσικούς ή μαγνητικούς, ούτε παρενέργειες μιας και 

είναι πολύ ήπιας κατανάλωσης ισχύος (δεν απαιτούν καν 

σύνδεση με δίκτυο ηλεκτρισμού).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 



ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

1) ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ
2) ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΑΦΗΣ
3) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
4) ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



•Ένας διαδραστικός πίνακας μπορεί γινεται ένα πανίσχυρο εκπαιδευτικό
εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού που μπορεί εύκολα να εκμεταλευτεί
με τον καλύτερο τρόπο όλα τα χαρακτηριστικά του.
•Στο διαδραστικό πίνακα ο χρήστης έχει αμεσότερη επαφή με τα μενού και τη
λειτουργικότητά του εκπαιδευτικού λογισμικού.
•Η χρήση τους είναι πολύ ευρύτερη αν αυτοί μπορούν να λειτουργούν και
σαν κοινοί ασπροπίνακες απλού μαρκαδόρου.
•Αντίστροφα μάλιστα, ένας ασπροπίνακας μαρκαδόρου μπορεί να
μετατραπεί εύκολα σε διαδραστικό ασπροπίνακα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



•Οι διαδραστικοί πίνακες είναι απλούστατοι στην εκμάθηση και δίνουν
άριστα αποτελέσματα στη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και
λογισμικού.
•Η σύγχρονη εκπαιδευτική τάση ζητά τους διαδραστικους πινακες σε κάθε
τάξη.
•Αποδοτικότεροι είναι οι διαδραστικοι πινακες αφης με εμπλουτισμένη
λειτουργικότητα για άριστα αποτελέσματα στη χρήση του εκπαιδευτικου
λογισμικου αφού δεν χρειάζεται ειδικός μαρκαδόρος, αλλά ο χρήστης γράφει
πάνω του απλά με το δάκτυλό του (ή όποιο άλλο αντικείμενο επιθυμεί).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



•Έχει αποδειχθεί ότι όταν οι μαθητές προσέχουν τον καθηγητή να
διδάσκει στο διαδραστικο πίνακα, συγκεντρώνονται,
παρακολουθουν και συμμετέχουν πολύ περισσότερο.
•Είναι σε συνεχή επαφή με όσα διαδραματίζονται στους
διαδραστικους πινακες όσο «ανιαρό» και αν εθεωρείτο αρχικά το
θέμα του μαθήματος από μερικούς μαθητές.
•Είναι πια η εποχή των διαδραστικων πινακων. Τα πράγματα
μάλιστα γίνονται απλούστερα όταν μπορούν να χρησιμοποιούνται
και σαν ασπροπινακες απλού μαρκαδορου οπότε ένας μόνο πίνακας
στην αίθουσα μέσα αρκεί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



•Αν πάλι υπάρχει απλός ασπροπίνακας που δεν θέλουμε να απομακρυνθεί
από την τάξη, τότε τοποθετώντας απλά και άμεσα μια εφαρμογή, αυτός ο
ασπροπινακας μαρκαδόρου μετατρέπεται άμεσα σε πανίσχυρο διαδραστικο
ασπροπινακα.
•Οι διαδραστικοι πινακες μπορουν να χρησιμοποιηθούν στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση αφού μπορούν να συνδεθουν με συστήματα e-learning ενώ
προσφέρονται για χρήση από ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και ειδικές
ανάγκες (ΑΜΕΑ).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



• Η διάδραση είναι από το βασικό χαρακτηριστικό.
• Ο καθηγητής μπορεί να διαδρά κατά την διάρκεια του μαθήματος.
• Οι μαθητές γίνονται πιο ενεργοί κατά την διάρκεια του μαθήματος.
• Το βιωματικό μάθημα είναι ο στόχος του μαθήματος με την βοήθεια των
διαδραστικών πινάκων.

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ



• Ο σχεδιασμός του μαθήματος για μαθητές σαν μονάδες, όπου ο κάθε
μαθητής ενεργεί ξεχωριστά στην διάρκεια του μαθήματος. Ένα παράδειγμα
είναι η διάδραση του καθηγητή στην μετωπική μετάδοση της γνώσης με
διάφορα τρικ που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών και τους κρατούν
συγκεντρωμένους στο μάθημα.
• Η μετωπική διδασκαλία με την βοήθεια του διαδραστικού πίνακα και
ενεργούς μαθητές βάζοντας το βιωματικό στοιχείο μέσα. Ο καθηγητής
ενεργοποιεί τους μαθητές με την χρησιμοποίηση των διαδραστικών πινάκων
με την κίνηση των μαθητών να είναι μέρος του μαθήματος. Το μάθημα
οργανώνεται με τέτοιο τρόπο που μεμονωμένα κάποιοι μαθητές να
χρησιμοποιούν τον διαδραστικό πίνακα.

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ



• Ο σχεδιασμός του μαθήματος με ομάδες μαθητών είναι μια άλλη δυνατότητα
που προσφέρει ο διαδραστικός πίνακας. Ομάδες μαθητών συγκεντρώνονται
γύρω από τον πίνακα και λειτουργούν σαν ομάδα χρησιμοποιώντας τις
δυνατότητες του. Αυτό έχει κάποιους περιορισμούς ως προς το πλήθος των
μαθητών ανάλογα με τον χώρο και το μέγεθος του διαδραστικού. Η
δυνατότητα αυτή προσφέρεται στην δημιουργία μαθήματος σε ομάδες σε
βιωματικό επίπεδο.

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 


