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ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΙΚΗ ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΠΟΙ 

Ο δηαδξαζηηθόο πίλαθαο είλαη ζηελ νπζία έλαο πίλαθαο πνπ ζπλδπάδεη ηελ απιόηεηα 

θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ελόο ζπκβαηηθνύ πίλαθα κε ηηο δπλαηόηεηεο ελόο ππνινγηζηή. 

Απνηειείηαη από κηα κεγάιε νζόλε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη δνπιεύεη 

ζε ζπλεξγαζία κε έλαλ ππνινγηζηή θαη έλαλ βηληενπξνβνιέα (projector). Ο projector 

πξνβάιιεη ζηελ νζόλε ηνπ πίλαθα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ηνπ 

ππνινγηζηή. Η ηδηαηηεξόηεηα είλαη όηη ν ρξήζηεο ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα κπνξεί λα 

ηνλ αγγίδεη θαη νη αλάινγεο εληνιέο κεηαθέξνληαη ζηνλ ζπλδεδεκέλν ππνινγηζηή. 

Οπζηαζηηθά, ην άγγηγκα πξνζνκνηώλεη ην θιηθ ηνπ πνληηθηνύ ηνπ ππνινγηζηή. 

Μπνξνύκε δειαδή λα ρεηξηζηνύκε ηνλ ππνινγηζηή απιά αγγίδνληαο ηνλ πίλαθα. Η 

νζόλε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα, ζπλήζσο, ηνπνζεηείηαη ζε ηνίρν ή ζε εηδηθά 

ζηεξίγκαηα εδάθνπο. ηελ νπζία πξόθεηηαη γηα πίλαθεο νη νπνίνη επηηξέπνπλ ζε 

εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ, λα ρεηξηζηνύλ, λα δεκηνπξγήζνπλ, 

λα δηαλείκνπλ πόξνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ρξεζηκνπνηώληαο γλσζηέο 

εθαξκνγέο ππνινγηζηώλ. 

 

Με θξηηήξην ηνλ ηξόπν πξνβνιήο ηεο εηθόλαο δηαθξίλνπκε δύν ηύποςρ πινάκων:  

1. νη πίλαθεο εκπξόζζηαο πξνβνιήο θαη  

2. νη πίλαθεο νπίζζηαο πξνβνιήο, πνπ είλαη δύν κε ηξεηο θνξέο αθξηβόηεξνη από ηνπο 

πξώηνπο.  

Σν κέγεζνο ηεο επηθάλεηάο ηνπο θπκαίλεηαη από 47΄΄ έσο 104΄΄ , κε πην 

δηαδεδνκέλνπο ηνπο πίλαθεο κε επηθάλεηα 60΄΄ έσο 77΄΄. ε γεληθέο γξακκέο ηα 

πεξηζζόηεξα κνληέια δηαζέηνπλ κεγάιεο ζπιινγέο από βίληεν, εηθόλεο, 

ππνζηεξηθηηθό πιηθό γηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα, όπσο θαη εξγαιεία γηα ηελ 

αλαγλώξηζε γξαθήο θαη ηελ αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ. Η εγθαηάζηαζε ησλ πηλάθσλ 

είλαη ζηαζεξή ελώ δελ απνθιείεηαη θαη ε εηδηθή εγθαηάζηαζή ηνπο, ώζηε λα γίλνπλ 

ηξνρήιαηνη. Απηό βέβαηα ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα κεηαθηλείηαη θαη ν θνξεηόο 

ππνινγηζηήο θαη ν βίληεν‐ πξνβνιέαο.  

 

Υπήζη ηος Γιαδπαζηικού πίνακα 

Οη ρξήζεηο ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα πεξηιακβάλνπλ:  

 Υεηξηζκόο νπνηνπδήπνηε ινγηζκηθνύ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ζπλδεδεκέλν 

ππνινγηζηή.  



 Δγγξαθή κε ειεθηξνληθό κειάλη πάλσ ζε εθαξκνγέο όπσο ην Office, ην 

CorelDraw, ην AutoCAD, ην NetMeeting, αιιά αθόκε θαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 

ηνπ ππνινγηζηή.  

 Υξήζε ινγηζκηθνύ γηα απνζήθεπζε ζεκεηώζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηνλ 

πίλαθα, θάηη πνπ πξνϋπνζέηεη ηελ κεηαηξνπή από ρεηξόγξαθν ζε ηππνγξαθηθό 

θείκελν.  

 Υεηξηζκόο ηνπ ππνινγηζηή (θιηθ θαη ζύξε), επηζήκαλζε πξνγξάκκαηνο ή 

παξνπζίαζεο, νπηηθή αλαγλώξηζε θεηκέλνπ πνπ έρεη γξαθηεί από εθπαηδεπηηθνύο ή 

καζεηέο.  

 Υξήζε σο επηθάλεηα πξνβνιήο, νπζηαζηηθά κεηαηξέπεηαη ζε νζόλε αθήο 

παξέρνληαο άκεζε πξόζβαζε ζε όιεο ηηο εθαξκνγέο αγγίδνληαο απιά ηελ επηθάλεηα 

ηνπ πίλαθα κε ην δάρηπιν. Μπνξνύλ αθόκα λα γίλνπλ ζεκεηώζεηο θαη ππνγξακκίζεηο 

πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα ηελ ώξα πνπ π.ρ. αλαπαξάγεηαη έλα DVD.  

 Δπηηξέπεη αθόκε θαη ηελ εηζαγσγή θεηκέλνπ ζε παξάζπξα δηαιόγνπ ή ζε 

νπνηαδήπνηε ελεξγή εθαξκνγή κε ηελ ελεξγνπνίεζε εηθνληθνύ πιεθηξνινγίνπ  

 Σν θείκελν κπνξεί λα απνζεθεπηεί θαη λα εθηππσζεί γηα δηακνηξαζκό ζε 

απηνύο πνπ παξαθνινπζνύλ ηελ παξνπζίαζε, είηε έληππα είηε ειεθηξνληθά ζε θνηλό 

απνζεθεπηηθό ρώξν ζηνλ ππνινγηζηή ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.  

 Κάπνηα κνληέια δηαζέηνπλ ζύζηεκα Απόθξηζεο Κνηλνύ (Audience Response 

System) δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο δσληαλώλ δεκνζθνπήζεσλ ή 

παηρληδηώλ εξσηήζεσλ κε εύθνιε θαηαγξαθή ησλ επηινγώλ ηνπ θνηλνύ.  

Όινη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο ζπλνδεύνληαη από ην δηθό ηνπο λογιζμικό. 

Δλεξγνπνηώληαο ην, κπνξνύκε λα θάλνπκε ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ δηαζέηεη, γηα 

λα νξγαλώζνπκε ην κάζεκά καο, κέξνο ηνπ νπνίνπ, ζηε ζπλέρεηα κπνξνύκε λα ην 

απνζεθεύζνπκε γηα κειινληηθή ρξήζε, λα ην εθηππώζνπκε, λα ην απνζηείινπκε κε 

e‐mail ζε καζεηέο πνπ απνπζηάδνπλ, ή λα ην αλαξηήζνπκε ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ 

ζρνιείνπ καο. 

 

Η Δκπαιδεςηική ηος σπήζη ζηην Δλλάδα και ηον Κόζμο 

Από δηάθνξεο αλαθνξέο πνπ ήξζαλ ζην θσο θαηά ην παξειζόλ, δηεζλώο, πάλσ από 

έλα εθαηνκκύξην ςεθηαθνί πίλαθεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζρνιηθέο αίζνπζεο θαη 

ππνζηεξίδεηαη όηη πάλσ από ηξία εθαηνκκύξηα ζα έρνπλ εγθαηαζηαζεί κέρξη θαη ην 

2010 (Becta 2007). Υώξεο κε παξάδνζε ζηε ρξήζε δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ζηηο 



ζρνιηθέο αίζνπζεο είλαη ν Καλαδάο, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε Απζηξαιία θ.ά.. Σέινο, 

ζύκθσλα κε ζηαηηζηηθέο ηνπ Ινπιίνπ 2005 ην 94% ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ζηελ 

Αγγιία δηαζέηνπλ ηνπιάρηζην έλα δηαδξαζηηθό πίλαθα, ην 50% έμη ή παξαπάλσ θαη 

ην 82% δηαζέηνπλ δηαζύλδεζε ζην δηαδίθηπν (Becta 2007, 14,15). Η Απζηξαιία 

πξνσζεί θαη ππνζηεξίδεη πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηνπιάρηζηνλ ελόο δηαδξαζηηθνύ 

πίλαθα αλά ζρνιείν. Ιδηαίηεξα εληππσζηαθόο είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο ρξήζεο ησλ 

δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ζηελ Κύπξν, όπσο παξνπζηάδεηαη κέζα από ην Πξόγξακκα 

Υξήζεο ΣΠΔ ζην Κππξηαθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ Κύπξνπ, 2006) θαη πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε 4.646 δηαδξαζηηθώλ 

πηλάθσλ ζηα Κππξηαθά ζρνιεία, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009. 

 

ηελ Διιάδα ν δηαδξαζηηθόο πίλαθαο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε ηδησηηθά 

εθπαηδεπηήξηα θαη θξνληηζηήξηα, ελώ κέρξη ζηηγκήο ν αξηζκόο ησλ δεκόζησλ 

ζρνιείσλ ζηα νπνία ππάξρεη είλαη κηθξόο αιιά ζπλερώο απμαλόκελνο. ύκθσλα κε 

ηηο εμαγγειίεο ηνπ Τπ. Παηδείαο, ε εηζαγσγή δηαδξαζηηθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ 

εθπαίδεπζε μεθηλά από ηα Γπκλάζηα θαζώο αλακέλεηαη λα εμνπιηζηνύλ νη ζρνιηθέο 

αίζνπζεο ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ κε δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα, γηα όζα Γπκλάζηα ηεο 

ρώξαο εθδειώζνπλ ζρεηηθό ελδηαθέξνλ. Η απόθηεζε ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ζε 

εμέιημε θαη γίλεηαη κέζα από ηελ πξάμε «Πξόγξακκα πηινηηθήο εηζαγσγήο 

δηαδξαζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ζπλαθνύο εμνπιηζκνύ ζηελ ηάμε γηα κία ςεθηαθά 

ππνζηεξηδόκελε δηδαζθαιία» (Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε) κε ηελ νλνκαζία θσδηθνύ ΠΡΑΞΗ 78. ύκθσλα κε ην πξόγξακκα απηό, ηα 

γπκλάζηα ηεο Διιάδαο, έρνπλ δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπλ ηόζνπο δηαδξαζηηθνύο 

πίλαθεο όζα είλαη ηα ηκήκαηα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ πνπ δηαζέηνπλ. Πιεξνθνξίεο νη 

ε λ δ η α θ ε ξ ό κ ε λ ν η  θ ν ξ ε ί ο  κ π ν ξ ν ύ λ  λ α  β ξ ν π λ  ζ η ε λ  η ζ η ν ζ ε ι ί δ α 

http://promitheies.sch.gr/index.php/p78. Δπίζεο κε ηελ ΠΡΑΞΗ 80, ηα δεκνηηθά 

ζρνιεία ηεο Διιάδαο πνπ ζα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ, κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ 

δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο ζηηο αίζνπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζαλ εξγαζηήξηα.  

 

Σι ςποζηηπίζοςν διεθνώρ οι επεςνηηέρ 

Με βάζε ηελ αλαζθόπεζε ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο ππνζηεξίδεηαη από πνιινύο 

εξεπλεηέο όηη ν δηαδξαζηηθόο πίλαθαο:  

 Δλζαξξύλεη ηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: ύκθσλα κε ηνπο Higgins θαη 

ζπλ. , 2005, ν Γ.Π ππό παηδαγσγηθέο πξνϋπνζέζεηο ελζαξξύλεη ηνλ καζεηή θαη ηνλ 

http://promitheies.sch.gr/index.php/p78


δάζθαιν λα ζπλεξγάδνληαη γύξσ από κηα κεγάιε νζόλε δίλνληαο ηηο επθαηξίεο ζην 

δάζθαιν λα παξέρεη «ζθαισζηέο κάζεζεο» (Somekh, 2000), θαη λα πξνσζήζεη ηελ 

εξγαζία ζηελ νινκέιεηα ζε ζρέζε κε ηελ αηνκηθή εξγαζία ζε εξγαζηήξηα 

ππνινγηζηώλ (Reed 2001),  

 Τπνζηεξίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε: Οη Higgins θαη ζπλ. (2005), ππνζηεξίδνπλ 

όηη ν δηαδξαζηηθόο πίλαθαο νδεγεί ζε κεγαιύηεξε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ, απμάλνληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ θαη 

δίλνληαο θίλεηξα ζπκκεηνρήο, γηα ζπδήηεζε ζηελ ηάμε (Gerard& Widener 1999)  

 πκβάιιεη ζηελ επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα (Solvie 

2001, Reardon 2004, Γεκεηξαθάθεο/νθόο 2010) θαζηζηώληαο ηε δηδαζθαιία πην 

παξαζηαηηθή (Bush θ.α. 2004, Γεκεηξαθάθεο/νθόο 2010)  

 παξέρεη θίλεηξα θαη δηεπξύλεη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο θιαζηθήο παξνπζίαζεο 

(Miller θ.α. 2004, (Abrams θαη Haefner 1998, Bell, 2002))  

 Υαξαθηεξίδεηαη από επειημία θαη πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί από όιεο ηηο ειηθίεο ησλ καζεηώλ (Abrams θαη Haefner 1998, Bell 2002).  

 Οη Higgins θαη ζπλ., 2005 ππνγξακκίδνπλ όηη έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν ηνπ 

δηαδξαζηηθνύ πίλαθα είλαη ε απνζήθεπζε ησλ παξαγόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα 

κειινληηθή ρξήζε.  

 Σέινο ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηνπ είλαη ε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ζε 

όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα  

 

Η δηεζλήο εκπεηξία, όπσο θαίλεηαη από κειέηεο κεγάιεο θιίκαθαο, επηζθόπεζεο θαη 

πξόζθαηεο έξεπλεο, αλαδεηθλύνπλ νξηζκέλα δεηήκαηα γηα ηελ επηηπρή έληαμε ηνπ ΓΠ 

ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Απηά ζπλνςίδνληαη ζηελ απαίηεζε γηα: 

 επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ, δηαξθή θαη καθξά εκπεηξία ρξήζεο  

 δηαξθή παηδαγσγηθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε  

 καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αμηνπνηνύλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ  

ΓΠ.  

 

Γικηςακοί ηόποι με εθαπμογέρ για σπήζη διαδπαζηικού πίνακα ζηην Διδική 

Αγωγή  

http://www.teacherslovesmartboards.com/special_education/  



Παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ζηελ 

εηδηθή αγσγή.  

http://www.theteachersguide.com/InteractiveSitesSmartboard.htm,  

Αλαθέξνληαη δπν επηινγέο, κία κε δέθα ελλέα ζπλδέζκνπο γηα δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο 

πάλσ ζε ινγηθέο θαη καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο θαη αληίζηνηρα κία κε είθνζη γηα 

γισζζηθέο δξαζηεξηόηεηεο.  

http://www.yourchildlearns.com/owlmouse.htm  

Γηαηίζεληαη ζύλδεζκνη κε δηαδξαζηηθνύο ράξηεο απ’ όιν ηνλ θόζκν θαη puzzles 

αμηνπνίεζήο ηνπο. Δπίζεο, ππάξρεη δηαδξαζηηθό πεξηερόκελν κα θαηαζθεπέο πόιεσλ, 

ρσξηώλ, θάζηξσλ.  

http://www1.center.k12.mo.us/edtech/resources/sbsites.htm  

Μηα πινύζηα ζπιινγή ζπλδέζκσλ γηα δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα 

θνηλσληθώλ θαη καζεκαηηθώλ ζπνπδώλ, εθαξκνζκέλσλ επηζηεκώλ, επηθνηλσλίαο θαη 

ζρεηηθώλ γηα ηελ ηάμε εξγαιείσλ.  

http://www.youtube.com/watch?v=7AgO4ynnyzE  

ην δηθηπαθό απηό ηόπν παξνπζηάδεηαη ε «κεηακόξθσζε» κηα ηάμεο, κε ηε ρξήζε 

ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα.  

http://www.smartteaching.org/blog/2008/08/100‐awesome‐free‐web‐tools‐for‐element

ary‐teachers/  

ην δηθηπαθό απηό ηόπν παξαηίζεληαη εθαηό ειεύζεξα δηαδηθηπαθά εξγαιεία, 

αμηνπνίεζεο δηαδξαζηηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 

Αξιοποίηζη ηος διαδπαζηικού πίνακα μέζω ηος διαδικηύος 

 

Κφρια πηγή υλικοφ τα τελευταία χρόνια αποτελεί το διαδίκτυο. Σε αυτό, μποροφν να 

βρεθοφν πολλζσ ςελίδεσ με περιεχόμενο κατάλληλο για την υποςτήριξη τησ διδαςκαλίασ με 

διαδραςτικό πίνακα. Στο διαδίκτυο μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να βρει, εκτόσ από ζτοιμα 

μαθήματα, και ψηφιακό περιεχόμενο, όπωσ προςομοιϊςεισ, μικροεφαρμογζσ, μαθηςιακά 

αντικείμενα (ςε μορφή flash, java) ή οτιδήποτε μπορεί να διαθζτει αλληλεπιδραςτικά 

χαρακτηριςτικά και να πληροί τουσ μαθηςιακοφσ ςτόχουσ που ζχει θζςει. Στη ςυνζχεια 

παρατίθενται παραδείγματα δικτυακϊν τόπων, ϊςτε να γίνει πιο κατανοητόσ ο όροσ 

«διαδραςτικό περιεχόμενο». 

 

 



 Για ηην ςποζηήπιξη γνωζηικών ανηικειμένων  

ηε δηεύζπλζε http://phet.colorado.edu/index.php κπνξνύκε λα βξνύκε έλα 

πιήζνο δηαδξαζηηθώλ εθαξκνγώλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ γλσζηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ηεο θπζηθήο, ηεο βηνινγίαο, ησλ καζεκαηηθώλ θαη ηεο ρεκείαο. 

 

 Για ηην ςποζηήπιξη επγαζιών διαθεμαηικού σαπακηήπα  

ηε δηεύζπλζε http://www.primaryinteractive.co.uk/maths.htm κπνξνύκε λα 

βξνύκε δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο γηα ηελ ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, αιιά θαη γηα ππνζηήξημε εξγαζηώλ δηαζεκαηηθνύ 

ραξαθηήξα. Οη εθαξκνγέο αθνξνύλ θπξίσο ζηα πεδία ησλ καζεκαηηθώλ, ηεο 

θπζηθήο, ηεο κνπζηθήο, ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

αγγιηθήο γιώζζαο. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ από ηα θείκελα πνπ βξήθα ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

Δθπαίδεπζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε. 

«Πξόγξακκα πηινηηθήο εηζαγσγήο δηαδξαζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ζπλαθνύο 

εμνπιηζκνύ ζηελ ηάμε γηα κηα ςεθηαθά ππνζηεξηδόκελε δηδαζθαιία» 

 

 


