
Αναστασόπουλος Μαρίνος 

Σχολικός Σύμβουλος 



Τι είναι ο διαδραστικός πίνακας; 
 Ο διαδραστικός πίνακας είναι μια οθόνη ευαίσθητη στην 

αφή, που δουλεύει σε συνεργασία με έναν υπολογιστή 
και έναν βιντεοπροβολέα, παρουσιάζοντας την 
πληροφορία που εμφανίζεται στην οθόνη του 
υπολογιστή. 

 Οι περισσότεροι διαδραστικοί πίνακες, συνδέονται απλά 
σε μία θύρα USB του υπολογιστή ή ακόμα και με 
ασύρματη τεχνολογία Bluetooth 

 Ο πρώτος διαδραστικός πίνακας δημιουργήθηκε από τη 
SMART Technologies το 1991. 

 



Η/Υ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 



Τι αλλάζει με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα ; 

Δύο είναι τα βασικά στοιχεία καινοτομίας στον τρόπο 
διδασκαλίας με την  χρήση του διαδραστικού πίνακα: 

Όλη η τάξη μπορεί να συμμετέχει 

Ο δάσκαλος δρα σαν μεσολαβητής ανάμεσα στην οθόνη του 
πίνακα και σε όλη  την τάξη 



Τι μπορούμε να κάνουμε με ένα διαδραστικό πίνακα; 

Οι δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στο 
διαδραστικό πίνακα περιλαμβάνουν: 

 Διαμόρφωση κειμένου και εικόνων και επεξεργασία τους 

Δημιουργία εκτύπωση και αποθήκευση σημειώσεων για διαμοιρασμό  

Εφαρμογή πλήθους εκπαιδευτικών λογισμικών 

Προβολή ιστοσελίδων και βίντεο 



Δραστηριότητα «παίρνω και αφήνω» (drag and drop) 



Μαθηματικά: Αντιστοίχηση 



Μαθηματικά: Αντιστοίχηση 1:2 



Μαθηματικά: Πίνακας διπλής εισόδου 



Γλώσσα: Ένα γράμμα μια ιστορία 



Γλώσσα: Το Παρουσιολόγιο 



Δημιουργία ιστορίας (το κείμενο είχε προηγηθεί)  





























Σχέδιο εργασίας-Τυπική λειτουργία 



Σχέδιο εργασίας-Τυπική λειτουργία 



Επεξεργασία εικόνας 





 

Το προγραμματιζόμενο «παιχνίδι» Bee-Bot  



 

Tί είναι το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot;   
  
•ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου (με μπαταρίες)  
 
•βασίζεται σε αρχές προγραμματισμού της γλώσσας Logo 
για τον έλεγχο και χειρισμό του ρομπότ από τα παιδιά  
 
•προγραμματίζεται με ένα σύνολο από εντολές που 
βρίσκεται στο πάνω μέρος του  
 
•εκτελεί διαδρομές στο δάπεδο (τετραγωνισμένο ή μη)  



 

Τί είναι το προγραμματιζόμενο παιχνίδι 
Bee-Bot;   

 
 

•Προγραμματισμός «συμπεριφοράς» μέσω μιας γλώσσας 
εντολών  
–Πρόγραμμα: ακολουθία εντολών (σύνολο εντολών που 
εκτελούνται η μία μετά την άλλη)  
•Δυνατότητα εισαγωγής μέχρι σαράντα (40) εντολών  
•Σταθερό διάνυσμα μήκους βήματος 15 εκ. χωρίς δυνατότητα 
τροποποίησης  
•Σταθερή γωνία στροφής στις 90 μοίρες (ορθή  γωνία) χωρίς 
δυνατότητα τροποποίησης  



 

Tί είναι το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot;  




























