


ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 

 Η οθόνη του Η/Υ μέσω του προτζέκτορα προβάλλεται στην 

επιφάνεια του διαδραστικού πίνακα, μετατρέποντας το πίνακα σε 

μια οθόνη. 

 Μπορούν έτσι να προβληθούν προγράμματα υπολογιστών, 

ιστοσελίδες του internet, cd-rom. Σαν μια οθόνη προβολής. 

 Σε αντίθεση με τις κλασσικές οθόνες ο πίνακας είναι «δραστικός». 

Αφού κάνετε κλικ με ένα «στυλό» στην επιφάνεια του πίνακα το 

σήμα θα μεταδοθεί στον Η/Υ. Αντί να χρησιμοποιείται το ποντίκι 

σας συνεχίζεται την εργασία σας μέσω του πίνακα. 



ΣΑ ΜΕΡΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟΤ 



 Για κάθε τάξη υπάρχει ένα σετ (υπολογιστής, φορτιστής, 

ποντίκι, ειδικός μαρκαδόρος, τηλεσκοπικός δείκτης) 

αριθμημένο με τον αριθμό της τάξης. 

 Το σετ το παραλαμβάνει  κάθε καθηγητής από το γραφείο 

και τον επιστρέφει αμέσως μετά το πέρας της διδασκαλίας 

του. 

 Στον διαδραστικό πίνακα γράφουμε μόνο με τον ειδικό 

μαρκαδόρο και με το χέρι μας. 

  Αποφεύγουμε να γράφουμε ή να πατάμε την επιφάνεια του 

πίνακα, συγχρόνως δυο άτομα. 

 



ΒΗΜΑΣΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 Ανοίγω τον υπολογιστή. 

 Συνδέω τον υπολογιστή με τον προβολέα. 

 Ανοίγω τον προβολέα  από το τηλεκοντρόλ. 

 Αν θέλω συνδέω τον υπολογιστή στο internet. 

 Για να λειτουργήσω  τον διαδραστικό ανοίγω το πρόγραμμα  

Labwe 

 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 1 

 Αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο διάδρασης με 
ψηφιακό υλικό και πολυμέσα με πολλά άτομα.  

 Δίνεται η δυνατότητα προβολής ιστοσελίδων και βίντεο 
από το Διαδίκτυο, είναι ιδανικός για επίδειξη. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει στους μαθητές 
πως θα χρησιμοποιήσουν  για να παρουσιαστεί η δουλειά 
ενός μαθητή σε όλη την τάξη, να δείξει βίντεο που 
εξηγούν δύσκολες έννοιες, για να βοηθήσει οπτικούς 
μαθητές ή μαθητές με ειδικές ανάγκες, για να 
δημιουργήσει σημειώσεις, σχήματα, χάρτες και να τα 
αποθηκεύσει για μελλοντική χρήση.  

 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 2 

•Εμπλέκουν τους μαθητές 

•Δημιουργούν πρόσθετα κίνητρα 

•Ενισχύουν την ικανότητα εξυπηρέτησης διαφορετικών μοντέλων 

μάθησης (π.χ. εμπεριέχοντας και μαθητές με ιδικές ανάγκες) 

•Υποστηρίζουν τη δυνατότητα να ενίσχυσης της αντιληπτικής και η 

μνημονικής ικανότητας των μαθητών 

•Βελτιώνεται συνολικά η διαδικασία ανακεφαλαίωσης 

http://www.youtube.com/watch?v=0U05WeXPGlk


ΟΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ  

ΣΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 
 Γράφει με τους ειδικούς μαρκαδόρους όπως σε έναν παραδοσιακό 

πίνακα  

 Αποθηκεύει στη μνήμη του υπολογιστή το μάθημά του σε μορφή 
βίντεο ή διαδοχικών εικόνων  

 Πραγματοποιεί παρουσιάσεις, προβάλει ταινίες  

 Με τη βοήθεια των μαρκαδόρων γράφει ή επισημαίνει ό,τι χρειάζεται 
πάνω στο προβαλλόμενο υλικό, χωρίς να το αλλοιώνει  

 Κατασκευάζει πλάνα μαθήματος σε μορφή εντυπωσιακών 
παρουσιάσεων, χάρη σε κατάλληλο λογισμικό που παρέχεται μαζί με 
τον πίνακα  

 Μετακινεί, περιστρέφει και αλλάζει μέγεθος σε αντικείμενα 
χρησιμοποιώντας μόνο το δάχτυλό του  

 Μπορεί να χρησιμοποιήσει διαδραστικά παιχνίδια, ασκήσεις, κ.λπ.  

 



Γιατί να χρησιμοποιήσουμε 

Διαδραστικό Πίνακα (ΔΠ); 
 

υποστηρίζει πολυμεσικές και πολυτροπικές 

παρουσιάσεις  

 

το κείμενο, 

 η εικόνα,  

ο ήχος,  

το βίντεο, 

οι παρουσιάσεις Power Point  

η προβολή ιστοσελίδων 

 

 



Δίνει στον εκπαιδευτικό διάφορες 

τεχνικές δυνατότητες 

 
• Αποθήκευση της διδασκαλίας 

 

• Εύκολη  

•μετάβαση σε προηγούμενη  

  φάση της διδασκαλίας 

 

• Επαναχρησιμοποίηση  

• Διαμοιρασμός 

 

• Ευκολία ως προς τη διαμόρφωση της  

   διδασκαλίας 



Αποτελεσματικότητα  του ΔΠ 
 

 
σχετίζεται με παράγοντες που έχουν να κάνουν με το 

 

•  ενδιαφέρον των μαθητών,  

 

•  το πλαίσιο παρουσίασης του γνωστικού        

    αντικειμένου,  

 

•  το ρυθμό της διδασκαλίας,  

 

•  την αξιοποίηση των διατεθειμένων πόρων  

 

•  τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. 



Σρόποι χρήσης του ΔΠ 



ΔΙΑΔΡΑΗ: 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 

 videos 

 Παιχνίδι 

 Χρήσιμες ιστοσελίδες 

 Παιχνίδια δημοτικού 

 Site με διαδραστικό υλικό 

 Κάπνισμα παιχνίδι 

 Υλικό για όλα τα αντικείμενα 

 Ιστορία παιχνίδι 

 Λογοτεχνία Romeo  & Julieta 

 Γλώσσα 

 Teachers 

 Δημιουργική Γραφή 

 Γεωγραφία 

 

http://www.smartedu.gr/demo-video-smartboard-interactive-board
http://www.smartedu.gr/demo-video-smartboard-interactive-board
http://www.teacherlink.org/content/math/interactive/flash/kidsandcookies/kidcookie.php
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://rmtc.fsdb.k12.fl.us/tutorials/images/starboard.jpg&imgrefurl=http://www.fsdb.k12.fl.us/rmc/tutorials/whiteboards.html&usg=__PuGhnwoojv6zOe89scex8eUzvzU=&h=395&w=368&sz=38&hl=el&start=6&zoom=1&tbnid=BTwS4CxczqX0JM:&
http://www.abc.net.au/countusin/games/game1.htm
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/teacher/maths/whiteboard_tools/
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/teacher/maths/whiteboard_tools/
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/teacher/maths/whiteboard_tools/
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/teacher/maths/whiteboard_tools/
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/teacher/maths/whiteboard_tools/
http://www.bootslearningstore.com/ks3/smoking.html
http://www.topmarks.co.uk/Interactive.aspx?cat=78
http://www.nms.ac.uk/kids/games_and_adventures/egyptian_tomb_adventure.aspx
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/20050128/English/Keystage4/romeoandj/romeoandj/introduct/starter.htm
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/16022007/supermarket/supermarket.htm
http://www.teacherslovesmartboards.com/games_for_smart_boards/
http://www.youtube.com/watch?v=zGxTCZ665vs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=D2_SuFwlfqI&feature=related


ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΣΟΤ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟΤ 

http://www.polyvision.com/


ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟΙ ΠΊΝΑΚΕ ΤΝΟΔΕΤΟΝΣΑΙ 

ΑΠO ΣΟ ΔΙΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟ. 

 Ενεργοποιώντας το, μπορούμε να κάνουμε 

χρήση των λειτουργιών που διαθέτει, για να 

οργανώσουμε το μάθημά μας, μέρος του 

οποίου, στη συνέχεια μπορούμε να το 

αποθηκεύσουμε για μελλοντική χρήση, να το 

εκτυπώσουμε, να το αποστείλουμε με e‐mail σε 

μαθητές που απουσιάζουν, ή να το 

αναρτήσουμε στο δικτυακό τόπο του σχολείου 

μας. 

 


