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Εισαγωγή  
Θ προςζγγιςθ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ ωσ 
κοινωνία τθσ γνϊςθσ και τθσ πλθροφορίασ, 
τόςο από τον επιςτθμονικό όςο και από το 
πολιτικό και πολιτειακό χϊρο, όπου ο 
δεφτεροσ αποτελεί και τθ κεςμικι 
νομιμοποίθςθ του προςδιοριςμοφ αυτοφ με 
μια ςειρά ςυνεπαγόμενων οργανωτικϊν 
δομϊν ςε κοινωνικά υποςυςτιματα, 
ςθματοδοτεί, τουλάχιςτον για το δυτικό 
κόςμο, τθ μετάβαςθ από τθ τθν βιομθχανικι 
εποχι (Kron/Sofos 2007, 23-48). τθν 
κακθμερινότθτα, αυτι θ νζα πραγματικότθτα 
γίνεται ορατι με τθν κακολικι παρουςία των 
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ 
επικοινωνίασ ςε ποικίλα επαγγελματικά πεδία, 
ςτθν ιατρικι ωσ ιατρικι τεχνολογία, ςτον 
τουριςμό, ωσ τουριςτικι τεχνολογία, και οφτω 
κάκε ζξθσ. Αυτι θ ευρεία και αναπότρεπτθ 
πορεία και παρουςία των τεχνολογιϊν τθσ 
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ (οφόσ 
2006) αποτελεί ςθμείο αναφοράσ για τθν 
προςζγγιςθ τουσ ωσ πολιτιςμικζσ 
αντικειμενοποιιςεισ ανκρϊπινθσ εργαςίασ, 
που γίνονται αποδεκτζσ ςε ςυγκεκριμζνα 
κοινωνικά υποςυςτιματα, όπωσ αυτό τθσ 
εκπαίδευςθσ (Sofos 2005). 
Σο γεγονόσ αυτό κάνει φανερό ότι οι 
τεχνολογίεσ αυτζσ προςεγγίηονται με 
διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το πεδίο ςτο 
οποίο εφαρμόηονται, π.χ. ο γιατρόσ για να 
ςυλλζξει με προθγμζνο τρόπο δεδομζνα τα 
οποία κα τα αξιοποιιςει ςτθ ςυνζχεια ςτο 
πλαίςιο μιασ ιατρικισ ερμθνείασ, ο τουριςτικόσ 
πράκτορασ για να μεταβιβάςει με θλεκτρονικά 
διδόμενα προκείμενου να ολοκλθρϊςει 
οικονομικζσ ςυναλλαγζσ. Κοινό 
χαρακτθριςτικό, που φαίνεται να 
διαμορφϊνεται αναφορικά με τισ τεχνολογίεσ, 
είναι οι δεξιότθτεσ χριςθσ τθσ τεχνολογίασ που 
κωροφνται ωσ προαπαιτοφμενεσ, προκειμζνου 
αυτζσ να αξιοποιθκοφν ςτο εκάςτοτε 
επαγγελματικό πλαίςιο. Κατ’ αναλογία με τα 
παραπάνω, με τον προςδιοριςμό τθσ 
«παιδαγωγικισ διαχείριςθσ» επιςθμάνεται 
εδϊ ότι οι τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ και 
τθσ επικοινωνίασ, οι οποίεσ ςτθν παιδαγωγικι 
βιβλιογραφία προςεγγίηονται ωσ εκπαιδευτικά 
Μζςα και Σεχνολογίεσ, αποτελοφν 1. βαςικι 
κατθγορία τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και 2. 

και δομικό ςτοιχείο τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ.  
Σο γεγονόσ αυτό καταδίνει θ γνωςτι πλζον 
μεταφορά του Papert (1994), ενόσ από τουσ 
μακθτζσ του Piagiet, ο οποίοσ είναι γνωςτόσ 
ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ Παιδαγωγικισ και τθσ 
Παιδαγωγικισ των Μζςων λόγω τθσ γλϊςςασ 
προγραμματιςμοφ LOGO και τθσ μεκοδολογίασ 
που ανζπτυξε με ςτόχο τθν ενςωμάτωςθ του 
Θ/Τ ςτθν ςχολικι διδαςκαλία, που αναφζρεται 
ςτο κλαςικό πλζον βιβλίο του, «die Revolution 
des Lernens». Θ μεταφορά αυτι αναφζρεται 
ςε δφο ταξιδιϊτεσ ςτο χρόνο, ενόσ χειροφργου 
και ενόσ εκπαιδευτικοφ, με ςκοπό να 
οπτικοποιιςει λεκτικά τθν κριτικι του ςτισ 
εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ που ςχετίηονται 
με τα Νζα Μζςα (Papert, 1994: 27). φμφωνα 
με αυτιν τθ μεταφορά, οι δφο αυτοί 
ταξιδιϊτεσ από το 19ο αιϊνα παρατθροφν τα 
πεδία εργαςία τουσ που τοποκετοφνται ςτθ 
ςθμερινι εποχι. Ο χειροφργοσ, ο οποίοσ 
βρίςκεται ςτθν χειρουργικι αίκουςα, 
παρατθρεί μια ςειρά νζων εργαλείων και 
υπολογιςτϊν και αδυνατεί να κατανοιςει το 
νόθμα, δθλαδι τθ λειτουργία τουσ. Ο 
εκπαιδευτικόσ, από τθν άλλθ μεριά, δεν 
δυςκολεφεται κακόλου, γιατί από το 19ο 
αιϊνα δεν ζχει αλλάξει ςχεδόν τίποτα, π.χ. θ 
διάταξθ των κρανίων και τθσ ζδρασ, ο τρόποσ 
διδαςκαλίασ κ.α. 
Κα ςυμφωνιςουμε με τθ μεταφορά του 
Papert ωσ προσ τθ δυςκαμψία των κεςμικϊν 
εκπαιδευτικϊν μεταρρυκμίςεων τα τελευταία 
100 χρόνια ωσ προσ τθ αναδιοργάνωςθ των 
εκπαιδευτικϊν δομϊν, ιδιαίτερα ςτθν Ελλάδα. 
Όμωσ, μια πιο εςτιαςμζνθ εξζταςθ των 
εκπαιδευτικϊν Μζςων παραπζμπει ςε μια 
απαρατιρθτθ επανάςταςθ, που λαμβάνει 
χϊρα λόγω τθσ τεχνολογικισ εξζλιξθσ, θ οποία 
από τθ μεριά τθσ «ταράηει και 
αποςτακεροποιεί», ςφμφωνα με τθ ςυςτθμικι 
ορολογία τισ υφιςτάμενεσ εκπαιδευτικζσ δομζσ 
και τον τρόπο εργαςίασ ςτο ςχολείο. 
Ενδεικτικά αναφζρεται εδϊ θ υποκατάςταςθ 
του κλαςικοφ μαυροπίνακα από το «ζξυπνο 
και διαδραςτικό», του κλαςικοφ γεωγραφικοφ 
χάρτθ από τουσ ψθφιακοφσ χάρτεσ του Google 
ςε εικονικό περιβάλλον, τθσ παράκεςθ 
ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν και αςκιςεων 
από θλεκτρονικά περιβάλλοντα μελζτθσ, όπωσ 
τθν θλεκτρονικι τάξθ του Πανελλινιου 
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χολικοφ Δικτφου. Ο εκπαιδευτικόσ βρίςκεται 
αντιμζτωποσ με μια πλθκϊρα εργαλείων, όπωσ 
ο χειροφργοσ. Θ διαφορά μεταξφ τουσ ζγκειται 
ςτο γεγονόσ ότι ο χειροφργοσ είναι 
αναγκαςμζνοσ να τα κατανοήςει, προκειμζνου 
να εργαςτεί αποδοτικά και να αντιμετωπίςει 
με επιτυχία αςκζνειεσ αξιοποιϊντασ ςτο 
ζπακρον τισ ιατρικά, μετά από επιςτημονικζσ 
ζρευνεσ τεκμηριωμζνα, μεθόδουσ εργαςίασ 
που ςτθρίηονται ςτθν ιατρικι τεχνολογία, ενϊ 
ο εκπαιδευτικόσ δεν πιζηεται προσ αυτιν τθν 
κατεφκυνςθ ι τα χρθςιμοποιεί ςπαςμωδικά. 
Από τθν άλλθ μεριά, οι αποφάςεισ ςε επίπεδο 
εκπαιδευτικισ πολιτικισ, προωκοφν ςτα 
ςχολεία διαδραςτικοφσ πίνακεσ, οι οποίοι 
ςυμπλθρϊνουν ι ακόμα αντικακιςτοφν τουσ 
ςυμβατικοφσ πίνακεσ, ενϊ πολλοί 
εκπαιδευτικοί αναρωτιοφνται, ποια υπεραξία 
προςφζρει ο διαδραςτικόσ πίνακασ και ποιεσ 
αλλαγζσ επιφζρει ςτθν οργάνωςθ του 
ςχολείου κακϊσ επίςθσ και ςτο τρόπο 
διδαςκαλίασ. 
 

 
 
Σε ποια κατηγορία 
εκπαιδευτικών Μέσων 
ανήκει ο διαδραστικός 
πίνακας; 

Σο παραπάνω πλαίςιο εξζταςθσ ςτρζφει 
τθν προςοχι μασ ςτο γεγονόσ ότι τα νζα Μζςα 
γενικότερα και οι Νζεσ Σεχνολογίεσ 
Πλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν (ΝΣΠΕ) 
εκτελοφν τισ ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ των 
κλαςικϊν Μζςων υποκακιςτϊντασ τεσ 
ψθφιακά, ενϊ παράλλθλα προςφζρουν 
διευρυμζνεσ ι και νζεσ δυνατότθτεσ που δεν 
πρόςφεραν τα κλαςικά Μζςα, π.χ. πρόςβαςθ 
των μακθτϊν ςε θλεκτρονικζσ πθγζσ διαμζςου 
των οποίων ο δάςκαλοσ μπορεί να 
παρουςιάηει ψθφιακό εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο, ακόμα και εξ αποςτάςεωσ, νζεσ 
εναλλακτικζσ θλεκτρονικζσ μεκόδου 
αξιολόγθςθσ, κ.ά.  

Θ παραπάνω διαπίςτωςθ ζχει 
δθμιουργιςει ζναν εν εξελίξει διάλογο ςτο 
παιδαγωγικό χϊρο ςχετικά με τον μελλοντικό 
ρόλο του εκπαιδευτικοφ ςτθν τάξθ ςυναρτιςει 
τθσ δυνθτικά αυξανόμενθσ χριςθσ των Νζων 
Μζςων ςτισ διάφορεσ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ. 
Επίςθσ, ςτζφει το ενδιαφζρον ςτο γεγονόσ ότι 
δεν πρόκειται για καλφτερα εποπτικά μζςα, 
όπωσ το επιδιαςκόπιο, που προχποκζτει μόνο 
χειριςτικζσ δεξιότθτεσ (skills) από τθ πλευρά 
του εκπαιδευτικοφ, αφοφ το περιεχόμενο ζχει 
παραχκεί ζξω από τον εκπαιδευτικό χϊρο.  

Σα νζα Μζςα, ςτα οποία ανικει και ο 
διαδραςτικόσ πίνακασ περιλαμβάνουν 
τζςςερισ βαςικζσ διαςτάςεισ: (α) τα 
εργαλεία/μορφζσ παρουςίαςθσ τθσ 
επικοινωνίασ, π.χ. γλωςςικόσ κϊδικασ, οπτικόσ 
(ςκίτςο, εικόνα βίντεο κ.α.), (β) τθν υλικισ 
δομι και αρχιτεκτονικι, π.χ. χαρτί, μελάνι, 
δικτφωςθ, hard- and software, (γ) τισ 
κοινωνικζσ δομζσ και τουσ οργανιςμοφσ, π.χ. 
εκδοτικοφσ οίκουσ, παροχείσ περιεχομζνου, 
και (δ) τα μιντιακά περιεχόμενα και τθν 
ποιότθτά τουσ, που απορρζουν από τον 
ςυςχετιςμό των τριϊν παραπάνω διαςτάςεων 
(Schmidt 2003; Sofos 2005). Θ ικανότθτα του 
ςθμερινοφ εκπαιδευτικοφ αναφζρεται και ςτα 
τζςςερα επίπεδα των Μζςων, αλλά εςτιάηει 
ιδιαίτερα ςτθ διαμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν 
περιεχομζνων μζςα από τισ υπθρεςίεσ 
περιβαλλόντων μάκθςθσ και του διαδικτφου. 
ε αυτό το ςθμείο πρζπει να ςθμειωκεί ότι με 
τον όρο εκπαιδευτικά Μζςα δεν ταυτίηεται θ 
τεχνολογία με τθν ζννοια των εργαλείων 
μεταφοράσ του περιεχομζνου, γιατί θ μορφι 
παρουςίαςθσ, π.χ. ζνα κείμενο ι ζνα ςκίτςο 
μπορεί να περιζχεται ςε ζντυπο μζςο ι 
θλεκτρονικό μζςο μεταφοράσ. Θ ποιότθτα και 
ο διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ του, ανάλογα 
με το μοντζλο και τθν προςζγγιςθ ςχεδιαςμοφ 
του είναι βαςικότερθ από τθν τεχνολογία 
μεταφοράσ. υμπλθρωματικά, θ αρχιτεκτονικι 
τθσ υλικισ υποδομισ είναι ςθμαντικι, γιατί 
δίνει διευρυμζνεσ δυνατότθτεσ κατά τθν 
παραγωγι του περιεχομζνου όπωσ για 
παράδειγμα ο διαδραςτικόσ πίνακασ ςε ςχζςθ 
με το ςυμβατικό. 
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Ο διαδραςτικόσ πίνακασ ανικει ςτθν 
κατθγορία των τεταρτογενϊν Μζςων (Sofos, 
2005) τα οποία ςφμφωνα με τουσ MacLuhan 
(2001), Faustlich (1995) και Sofos (2005): 

1. αναλαμβάνουν και υποκακιςτοφν τισ 
λειτουργίεσ των κλαςικϊν μζςων (π.χ. ο 
διαδραςτικόσ πίνακασ καλφπτει όλεσ τισ 
λειτουργίεσ του μαυροπίνακα), 

2. διευρφνουν τισ δυνατότθτεσ του κλαςικοφ 
πίνακα προςφζροντασ ψθφιακζσ προεκτά-
ςεισ (π.χ. διακζτουν ψθφιοποιθμζνεσ ςυλ-
λογζσ ςυμβόλων, διαδραςτικζσ εφαρμογζσ, 
ψθφιοποιοφν τα περιεχόμενα του πίνακα 
και τα αποςτζλλουν θλεκτρονικά), 

3. ζχουν τθν τάςθ να κρφβουν τθν ψθφιακι 
τουσ υποδομι, αφοφ ο υπολογιςτισ και ο 
projector δεν βρίςκονται ςτο οπτικό πεδίο 
των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν, 

4. διαμορφϊνουν νζεσ/καινοτόμεσ εφαρμογζσ 
όπωσ θλεκτρονικι μάκθςθ από απόςταςθ 
και 

5. κζτουν το υπάρχον ςφςτθμα (ςχολείο, 
διδαςκαλία, εκπαιδευτικοί, μακθτζσ) 
μπροςτά από νζεσ προκλιςεισ και όρια, τα 
οποία κα πρζπει να υπερνικθκοφν 
προκειμζνου να είναι δυνατι θ ομαλι τουσ 
ζνταξθ και θ εξιςορρόπθςθ του ςυςτιματοσ 
(Kron/οφόσ 2007). 

 

Παιδαγωγική θεώρηση του 
διαδραστικού πίνακα 
Σα παραπάνω χαρακτθριςτικά του διαδρα-

ςτικοφ πίνακα φανερϊνουν ότι δεν πρόκειται 

για ζνα καλφτερο εποπτικό μζςο. Αυτό 

ςθμαίνει ότι όταν μιλάμε για τα νζα Μζςα 

ςτθν διδαςκαλία, αγγίηουμε, πότε ςυνειδθτά, 

πότε άρρθτα, ζνα άκρωσ περίπλοκο εγχείρθμα, 

του οποίου θ επιτυχία, ζγκειται ςε πολλαπλά 

επίπεδα, τα οποία αλλθλoςχετίηονται μεταξφ 

τουσ, αλλά ςε καμία περίπτωςθ δεν εξαρτάται 

μονάχα από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Σο 

παρακάτω γραφικό αναπαριςτά τα τζςςερα 

επίπεδα που επιδροφν τθν αξιοποίθςθ του 

διαδραςτικοφ πίνακα:  

 

1. το μακροκοινωνικό, όπου διαμορφϊνονται 
οι αποφάςεισ και οι κατευκυντιριεσ τθσ 
εκπαιδευτικισ πολιτικισ για τθν προϊκθςθ 
των Νζων Μζςων και προκακορίηεται ο τρόποσ 
λειτουργίασ του ςχολείου και διαμορφϊνονται 
τα νζα δεδομζνα ςε ςχζςθ με τισ 
επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ του εκπαιδευτικοφ. 

 2. το κεςμικό, το οποίο ςχετίηεται με τισ 
ςυγκριμζνεσ υλικοτεχνικζσ και τισ οργανωτικζσ 
δομζσ, τθ ςχολικι κουλτοφρα, τισ 
παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ των ςχολικϊν 
μονάδων ςε ςχζςθ με τθν αξιοποίθςθ των 
Νζων Μζςων,  

3. το μικροκοινωνικό, όπου αναπτφςςονται οι 
ςυγκεκριμζνεσ παιδαγωγικζσ δράςεισ και οι 
διαδράςεισ ςτθν τάξθ, πάντα ςε ςχζςθ με τουσ 
κεςμικοφσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, τα 
εγκεκριμζνα μορφωτικά αγακά, το 
κοινωνικοπολιτιςμικό υπόβακρο, τθν 
υπάρχουςα υποδομι και τισ παιδαγωγικζσ 
αντιλιψεισ και  

4. το ενδοατομικό, το οποίο εςτιάηει ςτισ 
ατομικζσ διαδικαςίεσ, ςτισ ςτρατθγικζσ 
επεξεργαςίασ και μάκθςθσ, ςτισ ςτάςεισ και 
πεποικιςεισ των ςυμμετεχόντων.  

 

Τι είναι;  
Ο διαδραςτικόσ πίνακασ είναι μια μεγάλθ 
οκόνθ που υποςτθρίηει τθν αλλθλεπίδραςθ και 
δουλεφει ςε ςυνεργαςία με ζναν υπολογιςτι 
και ζναν βιντεοπροβολζα (projector). Ο 
projector προβάλλει ςτθν οκόνθ του πίνακα τισ 

Μακροεκοινωνικό επίπεδο

Ευρωπαικι πολιτικι
Εκνικι εκ. πολιτικι

Αναλυτικά Προγράμματα
Επιμορφωτικζσ δράςεισ

Μεςοκοινωνικό επίπεδο

Φιλοςοφία ςχολείου
Σεχνολογικι οργάνωςθ και 

πολιτικι
Ανκρϊπινοι πόροι

Μικροκοινωνικό επίπεδο

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι
Προςζγγιςθ διδαςκαλίασ

Διακζςιμα μζςα και πόροι
Ποιότθτα περιεχομζνου

Ενδοατομικό επίπεδο

Μορφωτικό κεφάλαιο
Λκανότθτα και δεξιότθτα των 

ςυμμετεχόντων ςτα μζςα
τάςεισ  και πεποικιςεισ

διαδραςτικόσ 
πίνακασ
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πλθροφορίεσ που εμφανίηονται ςτθν οκόνθ 
του υπολογιςτι. Θ ιδιαιτερότθτα είναι ότι ο 
χριςτθσ του διαδραςτικοφ πίνακα μπορεί να 
τον αγγίηει και οι ανάλογεσ εντολζσ 
μεταφζρονται ςτον ςυνδεδεμζνο υπολογιςτι. 
Ουςιαςτικά, το άγγιγμα προςομοιϊνει το κλικ 
του ποντικιοφ του υπολογιςτι. Μποροφμε 
δθλαδι να χειριςτοφμε τον υπολογιςτι απλά 
αγγίηοντασ τον πίνακα. Θ οκόνθ του 
διαδραςτικοφ πίνακα ςυνικωσ τοποκετείται 
ςε τοίχο ι ςε ειδικά ςτθρίγματα εδάφουσ.  
 

 
  
Ανάλογα με το μοντζλο του διαδραςτικοφ 
πίνακα, είτε διακζτει ενςωματωμζνο 
προβολζα πίςω από τθν οκόνθ, είτε 
χρθςιμοποιείται LCD projector.  
Θ ςφνδεςθ του διαδραςτικοφ πίνακα με τον 
υπολογιςτι μπορεί να γίνει είτε ενςφρματα 
(ςειριακι κφρα ι USB) είτε αςφρματα 
(τεχνολογία Bluetooth) ενϊ για να δουλζψει 
απαιτείται εγκατάςταςθ ειδικοφ λογιςμικοφ 
(driver) ςτον ςυνδεδεμζνο υπολογιςτι.  
Ο διαδραςτικόσ πίνακασ αποτελεί ζναν πολφ 
αποτελεςματικό τρόπο διάδραςθσ με ψθφιακό  
υλικό και πολυμζςα ςε ζνα περιβάλλον 
εκπαίδευςθσ με πολλά άτομα, κακιςτϊντασ 
τον ιδανικό για επίδειξθ ςε τάξεισ, ομάδεσ 
εργαςίασ και επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ. 
Οι διαδραςτικοί πίνακεσ μποροφν να 
χρθςιμοποιοφν διάφορεσ τεχνολογίεσ για να 
ανιχνεφςουν τθν αλλθλεπίδραςθ ςτον πίνακά 
τουσ. Μπορεί να είναι εμπρόςκιασ ι οπίςκιασ 
προβολισ. Ο πρϊτοσ διαδραςτικόσ πίνακασ 
δθμιουργικθκε από τθ SMART Technologies το 
1991. Σα προϊόντα τθσ Smart ςτθν Ελλάδα 
διανείμει θ εταιρεία Interactivo. Θ Smart 
ιδρφκθκε το 1987 και ειδικεφεται ςε 

ςυνεργατικά προϊόντα για ςχολικζσ τάξεισ και 
ςυνεδριακοφσ χϊρουσ. Σο τελευταίο μοντζλο 
τθσ Smart υποςτθρίηει δφο ανεξάρτθτεσ 
περιοχζσ εργαςίασ πάνω ςτον ίδιο πίνακα. 
 

Είδη διαδραστικών πινάκων 
Οι διαδραςτικοί πίνακεσ χωρίηονται ανάλογα 
με τθν τεχνολογία τουσ ςε τζςςερεισ 
κατθγορίεσ: 

1. Πίνακεσ με αναλογική αντίςταςη, που 
αποτελοφνται από δφο επιφάνειεσ που 
φζρουν ζνα λεπτό πλζγμα ςφρμα, από όπου 
περνά ελάχιςτό θλεκτρικό φορτίο. Ανάμεςα 
ςε αυτζσ τισ επιφάνειεσ υπάρχει ζνα λεπτό 
διαχωριςτικό φφλλο που εμποδίηει τθν 
επαφι τουσ. Με τθν πίεςθ τθσ επιφάνειασ 
με το δάκτυλο ι ζνα άλλο ςκλθρό 
αντικείμενο καταγράφεται αντίςταςθ τθν 
οποία επεξεργάηεται ςτθ ςυνζχεια το ειδικό 
λογιςμικό ςε ςιματα. 

2. Ηλεκτρομαγνητικοί πίνακεσ, που 
βαςίηονται ςτθν ίδια τεχνολογία με αυτιν 
των φορθτϊν υπολογιςτϊν. Θ επιφάνεια 
από πλαςτικό είναι ςκλθρι και κάτω από 
αυτιν υπάρχει ζνα πλαίςιο με δίκτυο 
θλεκτρικοφ φορτίου. Με τθ χριςθ ενόσ 
ειδικοφ ςτυλό ςε ζνα ςθμείο τθσ 
επιφάνειασ δθμιουργείται χαμθλι 
θλεκτρικι ζνταςθ, λόγω τθσ αλλαγισ του 
μαγνθτικοφ πεδίου, θ όποια καταγράφεται 
από λογιςμικό του πίνακα. 

3. Τριγωνομετρικοί πίνακεσ που βαςίηεται 
ςτθν τεχνολογία του Laser και των 
υπζρκυρων ακτινϊν. Θ επιφάνεια του 
πίνακα είναι δευτερεφουςασ ςθμαςίασ, ενϊ 
ςυχνά θ προβολι γίνεται ςε κάκε ελεφκερθ 
επιφάνεια, π.χ. τοίχο. 

4. Πίνακεσ με δυνητική ςφνδεςη (capacitiv), 
που είναι ςχετικά νζα τεχνολογία και 
λειτουργεί όπωσ το iPhone. Κάτω από τθν 
επιφάνεια τθσ οκόνθσ υπάρχει ζνα πλζγμα 
από λεπτά ςφρματα που είναι 
τοποκετθμζνα παράλλθλα ενϊ μεταξφ τουσ 
υπάρχει ζνα ςτακερό θλεκτρικό ςιμα. Όταν 
αγγίξει ο χριςτθσ τθν επιφάνεια με το 
δάκτυλό του αλλάηει θ φορτίο ςτο 
ςυγκεκριμζνο ςθμείο και το λογιςμικό 
μπορεί να εντοπίςει τθ κζςθ και να τθν 
ερμθνεφςει ςε ςιματα. 

http://www.smarttech.com/
http://www.interactivo.gr/
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ιμερα εκτόσ από τθ Smart καταςκευάηονται 
και από άλλεσ εταιρείεσ όπωσ θ Panasonic, θ 
Clasus και θ Hitatchi ενϊ οι τιμζσ αγοράσ 
ξεκινάνε από €1.000 και ανάλογα με το 
μοντζλο μποροφν να ξεπεράςουν τισ €3.000 
ενϊ τα πολφ ακριβά μοντζλα αγγίηουν τισ 
€10.000. 

 

 
 

Οι πίνακεσ μπορεί να είναι ςτακερά 
τοποκετθμζνοι, μπορεί όμωσ να είναι και 
φορθτοί, ςυνικωσ ςε τροχιλατθ βάςθ για 
εφκολθ μεταφορά μεταξφ των τάξεων ενόσ 
ςχολείου. Ωςτόςο, υπάρχει και το φορθτό 
ςφςτθμα διαδραςτικοφ πίνακα το οποίο δεν 
χρειάηεται δζκτθ ςιματοσ ι ςυςκευι για να 
ςυνδζεται με τον πίνακα ι τθν επιφάνεια 
προβολισ. Σα φορθτά αυτά ςυςτιματα 
προωκεί ςτθ χϊρα μασ θ εταιρεία Anova. 
Τπάρχει τρόποσ να καταςκευαςτεί 
διαδραςτικόσ πίνακασ με κόςτοσ περίπου €60. 
Ο Johnny Chung Lee εξθγεί (βλ. φνδεςμοι 
παρακάτω) πϊσ το κατάφερε με τθ βοικεια 
του Wiimote (το χειριςτιριο τθσ 
παιχνιδομθχανισ Wii). Απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι να υπάρχει υπολογιςτισ και 
βιντεοπροβολζασ. Θ ςυναρμολόγθςθ είναι 
ιδιαίτερα απλι ενϊ ο Johnny Chung Lee 
ζφτιαξε και το απαραίτθτο λογιςμικό που 
χρειάηεται ο διαδραςτικόσ πίνακασ για να 
δουλζψει, το οποίο διακζτει δωρεάν προσ 
λιψθ από τθν ίδια ιςτοςελίδα. 
Σζλοσ, με τον όρο διαδραςτικόσ πίνακασ 
εννοείται μια ψθφιακι ζκδοςθ του 
μαυροπίνακα, που βρίςκεται ενςωματωμζνθ 
ςε λογιςμικά επικοινωνίασ, όπωσ το skype ι 
NetMeeting τθσ Microsoft. ε αυτιν τθν 
περίπτωςθ δεν προβάλλονται τα δεδομζνα ςε 
μια αίκουςα, αλλά επικοινωνοφν οι μακθτζσ 
δια μζςω του θλεκτρονικοφ περιβάλλοντοσ και 
εργάηονται μζςα ςτον ψθφιακό/εικονικό 
πινάκα. 

 
Πώς δουλεύει  
Σο ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό του διαδραςτικοφ 
πίνακα είναι ότι λειτουργεί με τθν αφι, 
δθλαδι οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί 
μποροφν να γράφουν ι να ςχεδιάηουν είτε με 
το δάκτυλό τουσ, είτε με ειδικι πζνα, είτε με 
κάποια άλλθ ςυςκευι.  
Σο χρϊμα γραφισ μπορεί να αλλάξει με 
ςχετικζσ ρυκμίςεισ ςτο εκάςτοτε λογιςμικό. 
Επίςθσ, κάποιοι διαδραςτικοί πίνακεσ 
ςυνοδεφονται από ψθφιακά ςφουγγαράκια, τα 
οποία μποροφν να διαγράψουν δεδομζνα από 
τθν επιφάνεια του πίνακα. 
Οι χριςεισ του διαδραςτικοφ πίνακα 
περιλαμβάνουν: 

 Χειριςμόσ οποιουδιποτε λογιςμικοφ είναι 
εγκατεςτθμζνο ςτον ςυνδεδεμζνο υπολο-
γιςτι. 

 Εγγραφι με θλεκτρονικό μελάνι πάνω ςε 
εφαρμογζσ όπωσ το Office, το CorelDraw, το 
AutoCAD, το NetMeeting, αλλά ακόμθ και 
ςτθν επιφάνεια εργαςίασ του υπολογιςτι. 

 Χριςθ λογιςμικοφ για αποκικευςθ 
ςθμειϊςεων που δθμιουργοφνται ςτον 
πίνακα, κάτι που προχποκζτει τθν μετατροπι 
από χειρόγραφο ςε τυπογραφικό κείμενο. 

 Χειριςμόσ του υπολογιςτι (κλικ και ςφρε), 
επιςιμανςθ προγράμματοσ ι παρουςίαςθσ, 
οπτικι αναγνϊριςθ κειμζνου που ζχει 
γραφτεί από εκπαιδευτικοφσ ι μακθτζσ. 

 Χριςθ ωσ επιφάνεια προβολισ, ουςιαςτικά 
μετατρζπεται ςε οκόνθ αφισ παρζχοντασ 
άμεςθ πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ εφαρμογζσ 
αγγίηοντασ απλά τθν επιφάνεια του πίνακα 
με το δάχτυλο. Μποροφν ακόμα να γίνουν 
ςθμειϊςεισ και υπογραμμίςεισ πάνω ςτθν 
επιφάνεια του πίνακα τθν ϊρα που π.χ. 
αναπαράγεται ζνα DVD. 

 Επιτρζπει ακόμθ και τθν ειςαγωγι κειμζνου 
ςε παράκυρα διαλόγου ι ςε οποιαδιποτε 
ενεργι εφαρμογι με τθν ενεργοποίθςθ 
εικονικοφ πλθκτρολογίου.  

 Σο κείμενο μπορεί να αποκθκευτεί και να 
εκτυπωκεί για διαμοιραςμό ςε αυτοφσ που 
παρακολουκοφν τθν παρουςίαςθ, είτε 
ζντυπα είτε θλεκτρονικά ςε κοινό 
αποκθκευτικό χϊρο ςτον υπολογιςτι ι μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

http://www.anova.gr/
http://www.johnnylee.net/projects/wii/
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 Κάποια μοντζλα διακζτουν ςφςτθμα 
Απόκριςθσ Κοινοφ (Audience Response 
System) δίνοντασ τθ δυνατότθτα 
πραγματοποίθςθσ ηωντανϊν δθμοςκοπι-
ςεων ι παιχνιδιϊν ερωτιςεων με εφκολθ 
καταγραφι των επιλογϊν του κοινοφ. 

 
Το ειδικό λογιςμικό 
Κάκε διαδραςτικόσ πίνακασ ςυνοδεφεται από 
ειδικό λογιςμικό, το οποίο ςυνικωσ βοθκά τον 
δάςκαλο να κρατά ςθμειϊςεισ και ςχόλια ςε 
ψθφιακό αρχείο το οποίο μπορεί αργότερα να 
διανείμει ςτουσ μακθτζσ είτε ςε χαρτί είτε ςε 
άλλο θλεκτρονικό φορμά.  
Θ δομι των λογιςμικϊν αυτϊν ζχει ςτοιχεία 
από τα προγράμματα των Word και 
PowerPoint, ενϊ κάκε καλόσ χριςθσ των δφο 
αυτϊν προγραμμάτων τθσ Microsoft δεν κα 
δυςκολευτεί κακόλου να τα χειριςτεί. 
  

 
 

Σο λογιςμικό του πίνακα επιτρζπει τθ 
δθμιουργία ςελίδων, κάτι ανάλογο με τισ 
διαφάνειεσ του PowerPoint. Αυτό δίνει τθ 
δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να ςχεδιάςει 
και να προετοιμάςει το μάκθμά του 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ςελίδεσ, 
εμπλουτίηοντάσ τεσ με κείμενο, εικόνα, ιχο, 
βίντεο, υπερςυνδζςμουσ και ό,τι άλλο 
κεωρθκεί χριςιμο. Ανάλογα με το λογιςμικό, 
υπάρχει θ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ 
παρουςίαςθσ δφο ςελίδων. Ζτςι υλικό από τθ 
μία ςελίδα μπορεί να ςφρεται με το χζρι ςτθν 
άλλθ ςελίδα και να ολοκλθρϊνονται με αυτόν 
τον τρόπο αςκιςεισ αντιςτοίχθςθσ, 
ςυμπλιρωςθσ κενϊν ι οτιδιποτε άλλο. 
Σα ειδικά λογιςμικά διακζτουν ςυλλογζσ από 
εργαλεία ςχεδιαςμοφ, μορφοποίθςθσ και 
επεξεργαςίασ τόςο κειμζνου όςο και εικόνων. 
Ζτοιμα ςχιματα όπωσ τρίγωνα, κφκλοι, 
τετράγωνα μποροφν να τοποκετθκοφν με drag 

and drop ςτθν επιφάνεια εργαςίασ του πίνακα 
και ςτθ ςυνζχεια να επεξεργαςτοφν – αλλαγι 
κζςθσ, μεγζκουσ, χρϊματοσ γεμίςματοσ, κ.λπ. 
Δίνεται επίςθσ θ δυνατότθτα ςε κάκε 
αντικείμενο τθσ ςελίδασ να τοποκετθκεί μία 
ςφνδεςθ προσ ζνα αρχείο, ιςτοςελίδα, 
εφαρμογι, ι μια άλλθ ςελίδα, όπωσ ακριβϊσ 
γίνεται ςτο PowerPoint. Ακόμα, μπορεί να 
δθμιουργθκεί μία ςφνδεςθ με αρχείο ιχου και 
πατϊντασ πάνω ςτο αντικείμενο ο μακθτισ να 
ακοφει τθν εκφϊνθςθ τθσ λζξθσ ι κάποιο άλλο 
προθχογραφθμζνο μινυμα. 
 

 
υμπλθρωματικά, κάποια λογιςμικά 
επιτρζπουν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να 
καταγράψουν ςε video (μαγνθτοςκόπθςθ) τθ 
διάλεξι τουσ και να αναρτιςουν το υλικό για 
επιςκόπθςθ από τουσ μακθτζσ ςε επόμενο 
χρόνο. Θ δυνατότθτα αυτι μπορεί να φανεί 
ιδιαίτερα χριςιμθ για μακθτζσ που 
ωφελοφνται από τθν επανάλθψθ, που κζλουν 
το υλικό να παρουςιάηεται ξανά, για μακθτζσ 
που απουςιάηουν από το ςχολείο, ι για 
αυτοφσ που μελετοφν για τισ εξετάςεισ. 
Εξυπακοφεται ότι θ δυνατότθτα αυτι μπορεί 
να χρθςιμοποιθκεί για εγγραφι ςε βίντεο τθσ 
κάκε κίνθςθσ που κάνει ο μακθτισ για να 
γράψει, ςχεδιάςει ι να ολοκλθρϊςει μία 
δραςτθριότθτα.  
Άλλα χαρακτθριςτικά των λογιςμικϊν αυτϊν 
είναι θ ευελιξία που διακζτουν όςον αφορά 
τθν εξαγωγι του αρχείου ςε μορφι 
ιςτοςελίδασ, ςυλλογισ εικόνων, παρουςίαςθσ 
Power Point, κείμενο pdf. 
Είναι προφανζσ ότι με τον διαδραςτικό πίνακα 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιοδιποτε 
εκπαιδευτικό λογιςμικό. Παρόλα αυτά, επειδι 
ο διαδραςτικόσ πίνακασ αποτελεί ζνα πολφ 
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δυνατό εργαλείο που προςφζρει 
προςτικζμενθ αξία ςτισ μεκόδουσ επίδειξθσ 
και μοντελοποίθςθσ, για τθ βζλτιςτθ 
αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων του πίνακα 
ςυνίςταται τα χρθςιμοποιοφμενα λογιςμικά να 
ζχουν τισ εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ οπτικϊν μακθμάτων 
ϊςτε να γίνει πλιρθσ εκμετάλλευςθ όλων 
των πολυμεςικϊν ςτοιχείων (εικόνεσ, ιχοσ, 
βίντεο, αλλά και εννοιολογικοί χάρτεσ, 
διαγράμματα, μοντζλα προςομοίωςθσ) 

 Δυνατότθτα πλιρουσ ελζγχου τθσ 
παρουςίαςθσ του μακιματοσ με παφςθ, 
μετακίνθςθ εμπρόσ και πίςω, ανάλογα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ τάξθσ. 

 Τποςτιριξθ πολλϊν τρόπων ειςαγωγισ 
δεδομζνων, όπωσ επιλζγοντασ μια απάντθςθ, 
ςζρνοντασ μια εικόνα, ςυμπλθρϊνοντασ ζνα 
κενό, ϊςτε θ μάκθςθ να γίνει πιο δυνατι και 
εποικοδομθτικι για όλθ τθν τάξθ.  

 Δυνατότθτα χωριςμοφ τθσ οκόνθσ ςε 
ανεξάρτθτα τμιματα όπου ςε κάκε ζνα 
αναπτφςςεται μια διαφορετικι προςζγγιςθ 
του ίδιου ςεναρίου. 

 

 
 
Συνοδευτικά εργαλεία 
Ο διαδραςτικόσ πίνακασ μπορεί να ςυνοδευτεί 
κι από επιμζρουσ εργαλεία τα οποία ςυνικωσ 
αγοράηονται προαιρετικά. Πολλζσ εταιρείεσ, 
όπωσ θ Smart, εςτιάηουν ςτθν καταςκευι 
τζτοιων εργαλείων που ζχουν ςχεδιαςτεί 
ειδικά για διαδραςτικοφσ πίνακεσ. 
 
Document camera 
Ο δάςκαλοσ τοποκετεί ζνα αντικείμενο ςτθ 
βάςθ τθσ κάμερασ και χρθςιμοποιϊντασ το 
μπράτςο, αυτό παρουςιάηεται ςτον 
διαδραςτικό πίνακα. Σο αντικείμενο μπορεί να 

είναι ςελίδα βιβλίου, άρκρο εφθμερίδασ ι 
ακόμα και φφλλο δζντρου, ζνα ζντομο, κ.λπ.  

 
Θ document camera επίςθσ ςυνοδεφεται από 
λογιςμικό, το οποίο κακιςτά ικανοφσ τουσ 
δαςκάλουσ να καταγράφουν ηωντανζσ, εν 
κινιςει αλλά και ςτατικζσ εικόνεσ ςε ψθφιακό 
μελάνι. 
 
Airliner wireless slate  
Ο δάςκαλοσ μπορεί να ςυνδζςει το airliner 
wireless slate ςτον διαδραςτικό πίνακα και να 
μεταδϊςει το μάκθμα από διάφορα ςθμεία 
μζςα ςτθν τάξθ, μζςα ςε απόςταςθ 16 μζτρων.  

 
Χρθςιμοποιϊντασ τθν ειδικι ςυνδεδεμζνθ 
πζνα, ο εκπαιδευτικόσ ι τα παιδιά μποροφν να 
τθ χρθςιμοποιιςουν ωσ ποντίκι, αλλθλεπι-
δρϊντασ με τον πίνακα από οποιοδιποτε 
ςθμείο τθσ τάξθσ.  
 
Smart table 
Με το τραπζηι διαδραςτικισ μάκθςθσ οι 
μακθτζσ μποροφν να τοποκετοφν τα χζρια τουσ 
πάνω ςε ςυνεργατικοφ τφπου δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ μετριςεισ, ςχθματιςμό προτάςεων και 
γεωμετρικϊν ςχθμάτων. 
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υνοδεφεται από ζτοιμεσ για χριςθ 
δραςτθριότθτεσ, που βοθκοφν ςτθν ενίςχυςθ 
των μακθμάτων ςτο διαδραςτικό πίνακα. 

 
Ο διαδραστικός πίνακας 
στην εκπαίδευση 
Οι εκπαιδευτικοί ιταν οι πρϊτοι που 
αναγνϊριςαν τισ δυνατότθτεσ του 
διαδραςτικοφ πίνακα ωσ εργαλείου που 
βελτιϊνει τα μακθςιακά αποτελζςματα και 
διευκολφνει τθν προετοιμαςία του μακιματοσ. 
ταδιακά, ο διαδραςτικόσ πίνακασ ειςιχκθκε 
ςτθν εκπαίδευςθ με πρωτοπόρουσ το Θνωμζνο 
Βαςίλειο και τισ Θ.Π.Α. Θ εξάπλωςι τουσ ςτον 
εκπαιδευτικό χϊρο υπιρξε ραγδαία, κακϊσ 
μζχρι το 2010 υπολογίηεται ότι κα υπάρχουν 
πάνω από 3 εκατομμφρια διαδραςτικοί 
πίνακεσ μζςα ςε ςχολικζσ αίκουςεσ (White, 
2007).  
Λδιαίτερα εντυπωςιακόσ είναι ο 
προγραμματιςμόσ χριςθσ των διαδραςτικϊν 
πινάκων ςτθν Κφπρο, όπωσ παρουςιάηεται 
μζςα από το Πρόγραμμα Χριςθσ ΣΠΕ ςτο 
Κυπριακό Εκπαιδευτικό φςτθμα (Τπουργείο 
Παιδείασ και Πολιτιςμοφ Κφπρου, 2006) και 
περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ 4.646 
διαδραςτικϊν πινάκων ςτα Κυπριακά ςχολεία, 
μζχρι το τζλοσ του 2009. 
τθ χϊρα μασ ο διαδραςτικόσ πίνακασ 
χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε ιδιωτικά 
εκπαιδευτιρια και φροντιςτιρια, ενϊ μζχρι 
ςτιγμισ ο αρικμόσ των δθμόςιων ςχολείων ςτα 
οποία υπάρχει είναι μικρόσ. 
Σα βαςικά ςθμεία τθσ καινοτομίασ που 
προςφζρει θ χριςθ του διαδραςτικοφ πίνακα 
είναι θ ςυμμετοχι τθσ ολομζλειασ ςτο μάκθμα 
και θ αλλαγι του ρόλου του εκπαιδευτικοφ 
που πλζον δρα ωσ μεςολαβθτισ ανάμεςα ςτθν 
οκόνθ και ςτθν τάξθ. 

Οι διαδραςτικοί πίνακεσ μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για να επίδειξθ χριςθσ μιασ 
εφαρμογισ ι ενόσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, 
για παρουςίαςθ τθσ δουλειάσ ενόσ μακθτι ςε 
όλθ τθν τάξθ, για παροχι βοικειασ ςε 
οπτικοφσ μακθτζσ ι μακθτζσ με ειδικζσ 
ανάγκεσ, για δθμιουργία ςθμειϊςεων, 
ςχθμάτων, χαρτϊν και αποκικευςθ για 
μελλοντικι χριςθ.  
Μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ ειδικότερα, 
μποροφν να επωφελθκοφν από τθν 
παρουςίαςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου ςτθ 
μεγάλθ οκόνθ, κακϊσ τουσ βοθκά και ςτθν 
επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ και τθν 
προςαρμογι τουσ ςτθν τάξθ.  
 

 
 
Οι διαδραςτικοί πίνακεσ μποροφν να 
επθρεάςουν τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ 
με διάφορουσ τρόπουσ, όπωσ με το να κρατοφν 
αμείωτθ τθν προςοχι των μακθτϊν ςτο 
μάκθμα, να τουσ δίνουν κίνθτρα και να 
προωκοφν τον ενκουςιαςμό για μάκθςθ, ενϊ 
ταυτόχρονα να τουσ δίνουν και περιςςότερεσ 
ευκαιρίεσ για ςυμμετοχι, ςυνεργαςία και 
ανάπτυξθ προςωπικϊν και κοινωνικϊν 
δεξιοτιτων. Οι διαδραςτικοί πίνακεσ 
υποςτθρίηουν και χρθςιμοποιοφνται ςε πολλά 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ςυμπερι-
λαμβανομζνων και αυτϊν που αφοροφν 
μακθτζσ με προβλιματα ακοισ και όραςθσ 
ενϊ δεν είναι αναγκαία θ χριςθ 
πλθκτρολογίου, πράγμα που διευκολφνει τθν 
πρόςβαςθ ειδικότερα για παιδιά, 
μεγαλφτερουσ ςε θλικία και άτομα με ειδικζσ 
ανάγκεσ. 

Από πολλά ςχολεία χρθςιμοποιοφνται ωσ 
υποκατάςτατα των παραδοςιακϊν πινάκων 
(μαυροπίνακασ) ι ωσ πολυμεςικά ςυςτιματα 
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(ςυνδυαςμόσ από DVD players και 
τθλεοράςεισ) (βλζπε ειςαγωγι). 
 

Ποια υπεραξία προσφέρει ο 
διαδραστικός πίνακας; 
Θ εςτιαςμζνθ και εκπαιδευτικά τεκμθριωμζνθ 
αξιοποίθςθ του διαδραςτικοφ πίνακα 
προςφζρει ποικίλεσ δυνατότθτεσ όπωσ: 
Δημιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ και 
αποθήκευςησ: Σο λογιςμικό του διαδραςτικοφ 
πίνακα δίνει τθ δυνατότθτα να ετοιμάςει ο 
εκπαιδευτικόσ ςτο ςπίτι μια ςειρά διαφανειϊν 
και φφλλων εργαςίασ, τα οποία δεν κα 
μποροφςε κάτω από τθν πίεςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ να ςχεδιάςει ςτο 
ςχολείο, εξοικονομϊντασ ζτςι πολφτιμο χρόνο. 
Αξιοποίηςη πολυμεςικϊν και διαδραςτικϊν 
ςτοιχείων: τθ βιβλιοκικθ του λογιςμικοφ 
υπάρχει πλθκϊρα μιντιακϊν ςτοιχείων 
(κείμενο, εικόνα, ιχοσ, διαδραςτικζσ 
αςκιςεισ), ενϊ ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να 
ενςωματϊςει «φορτϊνοντασ» τα δικά του 
μιντιακά ςτοιχεία ςτθ ςειρά διδαςκαλίασ που 
προετοιμάηει. 
Μικτή χρήςη του διαδραςτικοφ πινάκα: 
Ανάλογα με τισ δεξιότθτεσ χριςθσ που ζχει ο 
εκπαιδευτικόσ, τθν εμπειρία τουσ και τθν 
προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ που ζχει βάςει 
των υποκειμενικϊν κεωριϊν για τθ 
διδαςκαλία, μπορεί να αξιοποιιςει ωσ 
αςπροπίνακασ με ςυμβατό μαρκαδόρο, ωσ 
επιφάνεια προβολισ ι ωσ πεδίο προθγμζνθ 
διδαςκαλίασ. 
Πόλωςη τησ αντίληψησ των μαθητϊν: Οι 
μακθτζσ και με εςωτερικά κίνθτρα διατίκενται 
να επιδείξουν τισ γνϊςεισ τουσ πάνω ςτο 
διαδραςτικό πίνακα επιδεικνφοντασ τα 
προςωπικά τουσ επιτεφγματα., ενϊ οι μακθτζσ 
με εξωτερικά κίνθτρα εντυπωςιάηονται από 
τθν τεχνολογία του διαδραςτικοφ πίνακα και 
παίρνουν κίνθτρο να μάκουν, μζςω τθσ 
ευχαρίςτθςθσ που ζχουν ςτθν χριςθ του 
προϊόντοσ. 
 

Σε ποιο βαθμό αξιοποιούν οι 
εκπαιδευτικοί το διαδραστι-
κό πίνακα; 
φμφωνα με τον Haldane (2005) κακϊσ επίςθσ 
με τα αποτελζςματα ερευνϊν μικρότερθσ 
ζκταςθσ ςτο πλαίςιο ερευνθτικϊν 

προγραμμάτων τθσ ομάδασ εργαςίασ ςτο 
πανεπιςτιμιο Αιγαίου, οι εκπαιδευτικοί που 
ζχουν ςτθν τάξθ τουσ διαδραςτικοφσ πίνακεσ 
αξιοποιοφν ςε διαφορετικό βακμό τθν νζα 
εκπαιδευτικι τεχνολογία: 
Βαςική χρήςη: Οι εκπαιδευτικοί χρθςιμοποι-
οφν το διαδραςτικό πίνακα ωσ επιφάνεια 
προβολισ. υχνά κάκονται δίπλα ςτον Θ/Τ και 
κατευκφνουν τον κζρςορα ςτθν επιφάνεια του 
πίνακα και γράφουν ι ςχεδιάηουν, όπωσ ςτον 
ςυμβατικό με το χζρι και τθν κιμωλία ι το 
μαρκαδόρο. 
Εξοικείωςη: Οι εκπαιδευτικοί εργάηονται 
ςυχνότερα ςτθν επιφάνεια του διαδραςτικοφ 
πίνακα, χρθςιμοποιοφν ςταδιακά το 
θλεκτρονικό ςτυλό και κάνουν χριςθ βαςικϊν 
λειτουργιϊν από το μενοφ του λογιςμικοφ. 
Άνετη χρήςη: ε αυτό το επίπεδο οι 
εκπαιδευτικοί κάνουν άνετθ χριςθ όλων των 
λειτουργιϊν του πίνακα και τον αξιοποιοφν 
αυτονόθτα κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 
Επίςθσ, αιςκάνονται ςίγουροι με αυτόν και 
δθλϊνουν ότι κατζχουν καλά τθν εκπαιδευτικι 
τεχνολογία. 
Βελτίωςη: Οι εκπαιδευτικοί ανακαλφπτουν 
ςταδιακά νζα δυνατότθτεσ για τθ διαμόρφωςθ 
των θλεκτρονικϊν παρουςιάςεων και είναι ςε 
κζςθ να βελτιϊςουν τα υπάρχοντα μιντιακά 
ςτοιχεία με δικά τουσ ι ςε ςυνδυαςμό με το 
διαδίκτυο, π.χ. δθμιουργία ςυνδζςεων, 
ειςαγωγι θχθτικϊν αρχείων κ.α. 
Εξειδίκευςη: ε αυτό το ςτάδιο οι 
εκπαιδευτικοί διακζτουν ζνα ςτακερό 
ρεπερτόριο τεχνικϊν για τθ δθμιουργία 
διαδραςτικϊν εργαςιϊν ι αςκιςεων, 
προκειμζνου να προςαρμόςουν τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία ςε διαφορετικά 
μακθςιακά επίπεδα και να οργανϊςουν 
διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία.  
 

Παράγοντες που επιδρούν 
στο βαθμό αξιοποίησης του 
διαδραστικού πίνακα 
Με ςθμείο αναφοράσ τα αποτελζςματα του 
πιλοτικοφ προγράμματοσ BECTA (2003) 
διατυπϊνονται ςφμφωνα με το Irion (2010), οι 
παρακάτω παράγοντεσ επιδροφν ςτον τρόπο 
αξιοποίθςθσ του διαδραςτικοφ πίνακα: 
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ωσ προσ τη μάθηςη 

 τα ατομικά κίνθτρα 

 οι δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ 

 θ ςτιριξθ δθμιουργικϊν παρουςιάςεων των 
μακθτϊν 

 θ εξοικείωςθ χριςθ ΣΠΕ χωρίσ πλθκτρολόγιο 

 θ εφκολι πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικζσ πθγζσ 
από τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθ δθμιουργία 
διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ 

 
ωσ προσ τη διδαςκαλία 

 θ δυνατότθτα χριςθσ ΣΠΕ ςτθ διδαςκαλία 

 αναπτυγμζνθ ευελιξία των εκπαιδευτικϊν ωσ 
προσ τθ χριςθ εξωτερικϊν και ποικίλων 
πθγϊν 

 θ ικανότθτα εκτφπωςθσ, αποκικευςθσ 
επιμζρουσ εικόνων, ανάκλθςθσ αρχείων και 
τροποποίθςι τουσ 

 θ φιλικότθτα και θ ευχρθςτία του πίνακα και 
του λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με το ςυμβατικό 
πίνακα 

 θ ςτιριξθ τθσ προςπάκειασ να αξιοποιθκοφν 
θλεκτρονικά μζςα 

 θ προϊκθςθ τθσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ 
του εκπαιδευτικοφ  

 
ωσ προσ τη γενικοφσ παράγοντεσ 

 θ πολυδιάςτατθ χριςθ του διαδραςτικοφ 
πίνακα ςε όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ 

 θ αποδοτικι διαχείριςθ του χρόνου ςε 
ςυνδυαςμό με τθν απλι χριςθ διαφόρων 
εκπαιδευτικϊν τεχνολογιϊν 

 θ αναπτυγμζνθ διάςταςθ με το διαδραςτικό 
πίνακα ςε ςχζςθ με το ςυμβατικό 

 θ αυξθμζνθ ικανοποίθςθ ςτθν εργαςία 
 
Θ παραπάνω κατθγοριοποίθςθ των 
παραγόντων κακϊσ επίςθσ και τα διαφορετικά 
επίπεδα χριςθσ του διαδραςτικοφ πίνακα που 
παρουςιάςτθκαν ςφντομα παραπάνω, κάνουν 
φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να 
αναπτφξουν ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ και 
δεξιότθτεσ για τθ διδακτικι αξιοποίθςθ των 
ΣΠΕ (Kron/οφόσ 2007, 112-120). ε ςχζςθ με 
το διαδραςτικό πίνακα κεωροφμε τζςςερεισ 
βαςικζσ κατθγορίεσ ικανοτιτων και δεξιοτιτων 
που κα πρζπει να αναπτφξουν οι εκπαιδευτικοί 
και παρουςιάηονται παρακάτω ςτθ γραφικι 
παράςταςθ.  
 

 
 
Θεωρητικό πλαίσιο 
το χϊρο τθσ παιδαγωγικισ δεςπόηουν δυο 
κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ, οι γνωςτικζσ και οι 
κοινωνιοπολιτιςμικζσ. φμφωνα με τθ 
γνωςτικι προςζγγιςθ θ μάκθςθ δομείται από 
δεδομζνα που επεξεργάηονται τα άτομα μζςα 
από προθγοφμενεσ εμπειρίεσ δομϊντασ με 
αυτόν τον τρόπο, κατά τον Piaget, ζνα είδοσ 
γνωςτικϊν εςωτερικϊν ςχθμάτων, μζςα από 
τα οποία το άτομο οδθγείται ςε νζεσ εμπειρίεσ, 
που με τθ ςειρά τουσ οδθγοφν ςτθ μάκθςθ. ε 
ςχζςθ με τισ Σ.Π.Ε. αυτό ςθμαίνει ότι ο 
μακθτισ που μακαίνει με τον Θ/Τ, δομεί 
γνϊςθ μζςα από μια ενεργι διάδραςθ μεταξφ 
του ίδιου και υπολογιςτικϊν προγραμμάτων 
(Alexanderson 2001, Kron - οφόσ 2007). Ο 
μακθτισ μπορεί να επιλζξει και να 
διαμορφϊςει τισ πλθροφορίεσ, να κάνει 
υποκζςεισ ζτςι ϊςτε να λάβει αποφάςεισ και 
ςτο τζλοσ να δομιςει τθ γνϊςθ (Foerster, 
Glasersfeld, 1999). Οι Σ.Π.Ε. ςυνεπϊσ 
αποτελοφν πράγματι ζνα πολφ καλό εργαλείο 
εξατομικευμζνθσ μάκθςθσ που διαφζρει 
ςτακερά από μακθτι ςε μακθτι και καλοφνται 
να υπθρετιςουν μια μακθςιακι διαδικαςία 
που κα πρζπει να μθν οδθγεί ςε μια 
μθχανοποιθμζνθ μάκθςθ που πικανϊσ τα 
υπολογιςτικά προγράμματα οδθγοφν (Riis, 
2000). 
τον αντίποδα, οι κοινωνικοπολιτιςμικζσ 
κεωρίεσ εκπαίδευςθσ είναι βαςιςμζνεσ ςτθν 
αντίλθψθ του κοινωνικοφ μακθτι και κζτουν 
τθ ςυμμετοχι του μακθτι ωσ το κλειδί για τθ 
δόμθςθ τθσ γνϊςθσ. Πρωτοπόροσ τθσ 
κεωρθτικισ αυτισ προςζγγιςθσ κεωρείται ο 
Vigotsky, ςφμφωνα με τον οποίο αλλά και τουσ 
ςφγχρονουσ εποικοδομιςτζσ κοινωνιολόγουσ 

τεχνικισ δεξιότθτασ

ικανότθτα 
αξιοποίθςθσ ςε 

ειδικζσ διδακτικζσ

ικανότθτασ 
προςωπικισ και 
επαγγελαμτικισ 

ανάπτυξθσ

γνϊςθ διδακτικϊν 
μοντζλων με νζα Μζςα
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τθσ γνϊςθσ, θ μάκθςθ είναι προϊόν 
αλλθλεπιδράςεων εντόσ του κοινωνικοφ 
πλαιςίου ι μεταξφ του κοινωνικοφ πλαιςίου 
και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Θ 
κοινωνιοπολιτιςμικι προςζγγιςθ ωσ κοινωνικι 
διάδραςθ ςυνδζεται ςτενά με τισ Σ.Π.Ε., κακότι 
για παράδειγμα πολλοί μακθτζσ 
ςυνεργάηονται ταυτόχρονα μπροςτά ςε ζνα 
Θ/Τ και μζςα από προθγμζνα ςυνεργατικά 
περιβάλλοντα μάκθςθσ επιλφουν προβλιματα 
που τουσ ζχουν τεκεί. (Alexanderson 2001, 
ολομωνίδου 2006, Sofos/Kron 2010). 
Επιπλζον τα ςυςτιματα ςφγχρονθσ και 
αςφγχρονθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ 
υποςτθρίηονται και ςτθρίηουν τα ςυνεργατικά 
αυτά περιβάλλοντα μάκθςθσ (Κόμθσ, 2004: 94-
95). Θ εκπαιδευτικι κοινότθτα ςτισ μζρεσ μασ 
ςε όλο τον κόςμο χρθςιμοποιϊντασ 
υπολογιςτζσ και ψθφιακά δίκτυα, ζχει 
ενςωματϊςει τισ ΣΠΕ ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία, αλλάηοντασ ριηικά τον τρόπο με 
τον οποίο επιτυγχάνεται θ μάκθςθ 
(Pedroni,1997). Οι αλλαγζσ αυτζσ ζχουν 
ευρφτερα άμεςο αντίκτυπο ςε όλεσ τισ πτυχζσ 
τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, (Crawford 
1999) μεταβάλλοντασ τα περιβάλλοντα 
μάκθςθσ όχι μόνο ωσ προσ το πϊσ οι μακθτζσ 
μακαίνουν αλλά ακόμθ το τι μακαίνουν και με 
ποιουσ μακαίνουν (Negreponte, Resnick, & 
Casse, 1997). υνεπϊσ, ςτο ςφγχρονο ςχολείο 
οι ΣΠΕ δεν κα πρζπει να περιορίηονται απλά 
και μόνο ςτον πλθροφορικό αλφαβθτιςμό των 
μακθτϊν - που ζτςι και αλλιϊσ αποτελεί 
αναγκαίο γραμματιςμό - αλλά κα πρζπει να 
αξιοποιοφνται ωσ δυναμικά εργαλεία και 
εφαρμογζσ υποςτιριξθσ, ενίςχυςθσ και 
εμπλουτιςμοφ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μικτισ 
πολυμορφικισ μάκθςθσ (Αναςταςιάδθσ, 2008). 
 

Σχετικές έρευνες  
Θ χριςθ του διαδραςτικοφ πίνακα 
ςυνοδεφτθκε από εκτενείσ ζρευνεσ για τθν 
αποτελεςματικότθτά του και πολλοί ερευνθτζσ 
αςχολικθκαν τθν τελευταία πενταετία με 
μελζτεσ χριςθσ του ςτθν Πρωτοβάκμια και 
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, κακϊσ και ςε 
τάξεισ μακθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ. 
Σα αποτελζςματα των ερευνϊν που 
παρουςιάηονται αναλυτικότερα παρακάτω, 
ζδειξαν ότι οι διαδραςτικοί πίνακεσ: 
 

 ζχουν κετικό αντίκτυπο ςτθ ςυμμετοχι των 
μακθτϊν, τθν πόλωςθ τθσ προςοχι τουσ 
ςτο μάκθμα (Solvie 2001, Reardon 2004, 
Δθμθτρακάκθσ/οφόσ 2010),  

 αυξάνουν τθ διάδραςθ και τθ ςυηιτθςθ 
ςτθν τάξθ (Gerard& Widener 1999), 

 προωκοφν τθν εργαςία ςτθν ολομζλεια ςε 
ςχζςθ με τθν ατομικι εργαςία ςε 
εργαςτιρια υπολογιςτϊν (Reed 2001), 

 παρζχουν κίνθτρα γιατί διευρφνουν τισ 
δυνατότθτεσ τθσ κλαςικισ παρουςίαςθσ 
(Miller κ.α. 2004,), 

 κακιςτοφν τθ διδαςκαλία πιο παραςτατικι 
(Bush κ.α. 2004, Δθμθτρακάκθσ/οφόσ 
2010) 

 
 Οι ίδιεσ ζρευνεσ ζδειξαν ότι ο ςχεδιαςμόσ του 
μακιματοσ ςε διαδραςτικό πίνακα μπορεί να 
βοθκιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ να 
κατευκφνουν τθν προετοιμαςία τουσ και να 
είναι πιο αποτελεςματικοί όςον αφορά τθν 
ενςωμάτωςθ των Νζων Σεχνολογιϊν ςτο 
μάκθμα και με αυτό τον τρόπο να αυξιςουν 
τθν παραγωγικότθτά τουσ. 
Ζρευνεσ ςτισ ΘΠΑ, το Θνωμζνο Βαςίλειο και 
τθν Αυςτραλία ζχουν δείξει ότι θ 
λειτουργικότθτα του διαδραςτικοφ πίνακα και 
του ςυνοδευτικοφ λογιςμικοφ, επιτρζπει τθν 
ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων μζςα ςτθν τάξθ που 
μποροφν να ςυμμετάςχουν όλοι οι μακθτζσ, 
και με αυτόν τον τρόπο ενκαρρφνεται θ 
προςοχι, θ ςυμμετοχι και θ διάδραςθ των 
μακθτϊν με ςυνζπεια να βελτιϊνονται οι 
επιδόςεισ τουσ. 
Επίςθσ, οι ςθμειϊςεισ που γίνονται κατά τθ 
διάρκεια του μακιματοσ μποροφν να παίξουν 
ςθμαντικό ρόλο ςτισ επαναλιψεισ που κάνουν 
οι μακθτζσ για τισ εξετάςεισ (Cogill, 2003) 
 
Στο Ηνωμζνο Βαςίλειο 
Από τθν αξιολόγθςθ του πιλοτικοφ 
προγράμματοσ «Primary Scholls Whitboard 
Expansion Projekt» του BECTA, ςτο ποίο 
ςυμμετείχαν 3156 μακθτζσ και διιρκθςε 2 
χρόνια φάνθκε ότι θ κετικι επίδραςθ των 
διαπεραςτικϊν πινάκων ςχετίηεται με το χρόνο 
χριςθσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ 
μακθτζσ κακϊσ επίςθσ και από τθ ςτακερι 
ζνταξθ και αξιοποίθςθσ τουσ ςτθ διδακτικι 
πρακτικι (Somekh, B. et.al. 2007). 
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Ζρευνεσ παρατιρθςθσ ζδειξαν ότι οι 
διαδραςτικοί πίνακεσ ζκαναν το μάκθμα πιο 
οπτικό και τθν εκπαίδευςθ πιο διαδραςτικι 
και μ’ αυτόν τον τρόπο υπιρξε μεγαλφτερθ 
ςυμμετοχι από τουσ μακθτζσ, αυξάνοντασ τθ 
ςυγκζντρωςι τουσ και τθ διάκεςι τουσ για 
μάκθςθ (Bush et al, 2004). 
Οι διαδραςτικοί πίνακεσ πολϊνουν τθ 
αντίλθψθ των μακθτϊν με ποικίλουσ τρόπουσ, 
επιτρζποντασ τουσ να ςυμμετάςχουν ενεργά 
ςτθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα. Επίςθσ 
τονϊνεται θ αυτοπεποίκθςι τουσ, κακϊσ 
διακατζχονται από κετικά ςυναιςκιματα 
επιτυχίασ και περθφάνιασ όταν επιδεικνφουν 
ςε ενιλικεσ ότι είναι ικανά να χειριςτοφν τθ 
μεγάλθ οκόνθ (Cooper, 2003). 
Οι εκπαιδευτικοί δθλϊνουν ότι ο διαδραςτικόσ 
πίνακασ τουσ δίνει δυνατότθτα να ςχεδιάςουν 
ζνα διαδραςτικό μάκθμα (Latham, 2002), ενϊ 
μποροφν να επικεντρϊνονται περιςςότερο ςτισ 
απαντιςεισ που δίνουν οι μακθτζσ τουσ (Ball, 
2003) και το μάκθμα γίνεται με γρθγορότερο 
ρυκμό (Cunningham et al, 2003).  
Επιπλζον οι διαδραςτικοί πίνακεσ επιτρζπουν 
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να αποκτιςουν 
μεγαλφτερθ κατανόθςθ των αναγκϊν των 
μακθτϊν τουσ, οι οποίοι μποροφν να μάκουν 
αποτελεςματικότερα μζςω τθσ ςυνεργαςίασ 
μεταξφ τουσ, απορροφϊντασ τισ διάφορεσ 
δυνατότθτεσ διάδραςθσ που τουσ παρζχει ο 
πίνακασ (Cox et al, 2003).  
Άλλεσ ζρευνεσ (Cunningham et al, 2003, 
Latham, 2002) ζδειξαν αφξθςθ ενκουςιαςμοφ 
και ενδιαφζροντοσ, περιςςότερεσ ευκαιρίεσ 
για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία, ανάπτυξθ 
κοινωνικϊν και προςωπικϊν δεξιοτιτων, 
λιγότερεσ ςθμειϊςεισ μζςα ςτθν τάξθ, 
αυξθμζνθ ανταπόκριςθ και δυνατότθτα 
αφομοίωςθσ ςφνκετων εννοιϊν, καλφτερθ 
εκμάκθςθ για παιδιά με διαφορετικά ςτυλ 
μάκθςθσ (ακουςτικό, οπτικό, κιναιςκθτικό) και 
αφξθςθ αυτοπεποίκθςθσ.  
 
Στην Ελλάδα 
ε επίπεδο εκπαιδευτικισ εφαρμογισ ςε 
μεμονωμζνο ςχολείο τθσ πρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, ο διαδραςτικόσ πίνακασ 
χρθςιμοποιικθκε ςτο χϊρο του ςχολικοφ 
εργαςτθρίου πλθροφορικισ (Σριανταφυλλίδθσ, 
2008). Ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποίθςε τον 
πίνακα ςτο μάκθμα τθσ γλϊςςασ, των 

μακθματικϊν, τθσ γεωγραφίασ και άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ που εκμεταλλεφτθκαν τισ 
δυνατότθτεσ του πίνακα ϊςτε να επιτευχκοφν 
όςο το δυνατόν καλφτερα μακθςιακά 
αποτελζςματα. τόχοσ ιταν θ ανάδειξθ του 
ρόλου του διαδραςτικοφ πίνακα ςτθν 
ενεργθτικι ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία και να τονιςτεί θ 
χριςθ του ωσ εργαλείο βελτίωςθσ του 
μακιματοσ μζςα από τθν παράκεςθ 
ςυγκεκριμζνων παραδειγμάτων και εμπειριϊν. 
Κατζλθξε ότι ο διαδραςτικόσ πίνακασ προωκεί 
τθ ςυνεργατικι μάκθςθ που αποτελεί 
εργαλείο τθσ ενεργθτικισ μάκθςθσ.  
 

 
ε παρόμοια αποτελζςματα κατάλθξαν και 
άλλοι εκπαιδευτικοί που αξιοποίθςαν τον 
διαδραςτικό πίνακα (Νιάρρου, Γρουςουηάκου 
2007).  
 

Τυπολογία και σενάρια 
διδακτικής αξιοποίησης 
Ο τρόποσ αξιοποίθςθσ του διαδραςτικοφ 
πίνακα ςχετίηεται άμεςα με ποικίλουσ 
παράγοντεσ, όπωσ θ μιντιακι ικανότθτα του 
εκπαιδευτικοφ και των μακθτϊν, οι 
οργανωτικζσ υποδομζσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, 
θ ποιότθτασ τθσ εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ 
κ.ά. Ανάλογα με τισ προχποκζςεισ που 
υπάρχουν, μποροφν να εφαρμοςτοφν 
διαφορετικοί τόποι αξιοποίθςθ του 
διαδραςτικοφ πίνακα, όπωσ: 
 
Διαδραςτικόσ πίνακασ ςε μικρζσ τάξεισ του 
δημοτικοφ (εξοικείωςη) 

 κεντρικι επιφάνεια προβολισ 

 ςχολικι αίκουςα 

 μικρι ομάδα μακθτϊν 

 ςτο πλαίςιο τθσ ελεφκερθσ εργαςίασ  

 Γωνία υπολογιςτϊν 
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 περιοδικι εργαςία μακθτϊν ςτο διαδραςτικό 
πίνακα 

 
Διαδραςτικόσ πίνακασ ςε μεγάλεσ τάξεισ του 
δημοτικοφ (άνετη χρήςη) 

 κεντρικι επιφάνεια προβολισ 

 ςχολικι αίκουςα 

 USB ςτο διαδραςτικό πίνακα 

 κάκε μακθτισ ζχει ζνα USB 

 εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ ςτουσ Θ/Τ των 
μακθτϊν ςτο ςπίτι 

 ετοιμαςία παρουςιάςεων από τουσ μακθτζσ 

 Παρουςίαςθ των εργαςιϊν και τοποκζτθςθ 
ςτον εξυπθρετθτι του ςχολείου 

 
Διαδραςτικόσ πίνακασ ςε Δημοτικό, Γυμνάςιο 
και Λφκειο (βελτίωςη και εξειδίκευςη) 

 κεντρικι επιφάνεια προβολισ 

 αίκουςα πλθροφορικισ (εναλλακτικι: 
ςχολικι τάξθ με φορθτοφσ υπολογιςτζσ) 

 ςφνδεςθ του διαδραςτικοφ πίνακα με τον 
Θ/Τ του εκπαιδευτικοφ και το λογιςμικό 
«AristonClass» 

 φνδεςθ με το διαδίκτυο όλων των Θ/Τ 

 Προβολι από τον εκπαιδευτικϊν πθγϊν, π.χ. 
ςτο GoogleEarth  

 Εναλλαγι μεταξφ ατομικισ εργαςίασ 
(αποςτολι και ςυλλογι), ςυνεργαςίασ και 
παρουςίαςθσ με διαχείριςθ των οκονϊν με 
το AristonClass 
 

Τηλεδιδακαλία και διαδραςτική 
Τηλεδιάςκεψη με διαδραςτικό πίνακα 
(βελτίωςη και εξειδίκευςη) 

 κεντρικι επιφάνεια προβολισ 

 ςφνδεςθ με το διαδίκτυο  

 ςυνεργαηόμενεσ τάξεισ από απόςταςθ 

 παρουςίαςθ μακθτϊν και εργαςιϊν που 
ςυμφωνικθκαν 

 
Ανάλογα με τθν αντίλθψθ και τον 
προςανατολιςμό τθσ διδαςκαλίασ των 
εκπαιδευτικϊν (Sofos/Kron 2010, 58-81): 

 ςε υλοκεντρικοφσ ςτόχουσ 

 ςε οργανωτικζσ ςυμπεριφορζσ και ςτόχουσ 
του ςχολείου ωσ δομι 

 ςτθν επικοινωνία και διάδραςθ των 
ςυμμετεχόντων 

 ςτθν ατομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των 
μακθτϊν 

 
Ο διαδραςτικόσ πίνακασ μπορεί να αξιοποιθκεί 
με διαφορετικό τρόπο αναλαμβάνοντασ 
διδακτικζσ λειτουργίεσ ςτο πλαίςιο των 
παραπάνω παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων: 
 
Ο διαδραςτικόσ πίνακασ ωσ πίνακασ deluxe  
Θ χριςθ του είναι ςυμβατι με τθν κλαςικι 
διδαςκαλία, όπου ο εκπαιδευτικόσ αναπτφςςει 
ςταδιακά το κζμα, ςθμειϊνει ζννοιεσ, κάνει 
διαγράμματα, γράφει αςκιςεισ. Αντί να ςβινει 
τον πίνακα, ειςάγει νζα «οκόνθ». ε αυτιν τθν 
περίπτωςθ δε χρειάηεται καμιά ιδιαίτερθ 
προετοιμαςία, γιατί ο εκπαιδευτικόσ 
ενεργοποιείται αυκόρμθτα, ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ των μακθτϊν. Σο πλεονζκτθμα 
εντοπίηεται ςτο γεγονόσ ότι ο εκπαιδευτικόσ 
μπορεί να αποκθκεφςει τθν ολοκλθρωμζνθ 
διδαςκαλία. 
 
Ο διαδραςτικόσ πίνακασ ωσ μζςο 
παρουςίαςησ  
Ενϊ ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ ο διαδραςτικόσ 
πίνακασ διευρφνει τισ λειτουργίεσ του 
ςυμβατικοφ, εδϊ λειτουργεί ωσ πεδίο 
προβολισ διαφορετικϊν μορφϊν και 
επικοινωνίασ τθσ γνϊςθσ (λόγοσ, ιχοσ, κείμενο, 
εικόνα, χάρτθσ, κινοφμενθ εικόνα), ςυχνά με 
πολυμεςικό ςυνδυαςμό. ε αυτιν τθν 
περίπτωςθ ο εκπαιδευτικόσ ζχει ςυλλζξει 
μιντιακά ςτοιχεία από ανοικτζσ πθγζσ ςτο 
διαδίκτυο και ζχει προετοιμάςει μια ςειρά 
διαφανειϊν που αντιςτοιχεί ςτθν φλθ και ςτο 
κζμα που διαπραγματεφεται. Κατά τθ διάρκεια 
τθσ παρουςίαςθσ, μπορεί να επεμβαίνει ςτισ 
διαφάνειεσ, να κάνει ςθμάνςεισ, να προςκζτει 
ςθμειϊςεισ, όπωσ και ςτον κλαςικό πίνακα. 
 
Ο διαδραςτικόσ πίνακασ ωσ οθόνη επαφήσ  
το μεγάλο πλεονζκτθμα ςε αυτό το ςενάριο 
εφαρμογισ είναι θ διαδραςτικότθτα του 
πίνακα. το πλαίςιο τθσ μεκόδου τθσ μάκθςθσ 
ςε κζντρα οι μακθτζσ μποροφν να εργάηονται 
ςε ξεχωριςτοφσ ςτακμοφσ. Σο χαρακτθριςτικό 
των κζντρων μάκθςθσ είναι ο διαχωριςμόσ 
ενόσ κζματοσ ςε πολλά επιμζρουσ κζματα, των 
οποίων τα υλικά είναι κατανεμθμζνα ςε 
διάφορα κρανία (=κζντρα). Ο διαδραςτικόσ 
πίνακασ μπορεί να αποτελζςει ζνα κζντρο 
μάκθςθσ, όπου περνϊντασ οι μακθτζσ από 
αυτό μποροφν να απαντοφν ςε 
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προετοιμαςμζνα θλεκτρονικά κουίη ςχετικά με 
το κζμα τθσ διδαςκαλίασ. 
 
Ο διαδραςτικόσ πίνακασ ωσ μορφή 
διδαςκαλίασ με προςανατολιςμό το μαθητή  
Μια πιο μακθτοκεντρικι και εργαςιοκεντρικι 
αξιοποίθςθ του διαδραςτικοφ πίνακα μπορεί 
να οργανωκεί με ςτόχο να αξιοποιθκεί ο 
πίνακασ ωσ εργαλείο για τθ ςυλλογικι 
παρουςίαςθ τθσ διαδικαςίασ και των 
αποτελεςμάτων μιασ εργαςίασ ι μιασ 
άςκθςθσ. Εκπαιδευτικοί κάνουν ςυνδυαςτικι 
χριςθ του AristonClass (ςφςτθμα διαχείριςθσ 
εργαςιϊν και οκονϊν των ςυνδεδεμζνων Θ/Τ 
ςε μια τάξθ ι ςε μια ςχολικι μονάδα) 
προκειμζνου να παρακάμψουν τθν 
δαςκαλοκεντρικι αξιολόγθςθ των ατομικϊν 
εργαςιϊν των μακθτϊν. Προβάλλουν με το 
ςφςτθμα διαχείριςθσ των οκονϊν των Θ/Τ ςτο 
διαδραςτικό πίνακα τα αποτελζςματα των 
ατομικϊν εργαςιϊν και οι μακθτζσ εξετάηουν 
ςτθν ολομζλεια ι ςε ομάδεσ τθν ορκότθτα και 
τα βιματα εργαςίασ. 
 

Παραδείγματα χρήσης 
 

1. Μαθαίνω την ϊρα 

 
 
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb
/mentalmaths/clock.html 

1. Διδαςκαλία 

Γνωςτικό Αντικείμενο: 
Μελζτθ Περιβάλλοντοσ 
Αναλυτικό Πρόγραμμα: 
ϊρα 
Ειδικοί ςτόχοι:  
Κατανόθςθ και ερμθνεία 
τθσ απεικόνιςθσ τθσ 
ϊρασ ςτο αναλογικό 
ρολόι 
 

4. Μζςα 

Μιντιακή ςτοχοθεςία: 
Εξοικείωςθ με απλζσ 
προςομοιάςεισ και 
αξιοποίθςθ αυτϊν για 
εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ 
 

2. Σχολική 
μονάδα 

Επίπεδο: 2
θ
, 3

θ
 τάξθ 

Τφποσ ςχολείου: 
Δθμοτικό  
 

5. Εκπαιδευτικοί 

Απαιτοφμενεσ γνώςεισ ωσ 
προσ τα Μζςα: προθγμζνεσ 
δεξιότθτεσ χριςθσ του 
διαδραςτικοφ πίνακα, και 
εμπειρία ςτον 
προγραμματιςμό 
διαδραςτικϊν ςτοιχείων 
Εφροσ, ζκταςη και κόςτοσ 
προετοιμαςίασ: μικρό: δεν 
απαιτείται ιδιαίτερο κόςτοσ, 
αλλά ατομικι εργαςία για 
τον προγραμματιςμό 
 

3. Προχποθζςεισ 

Χρονική διάρκεια: 2 
διδακτικζσ ϊρεσ και ςε 
κενά διδαςκαλίασ 
Τεχνική υποδομή: 
Διαδραςτικόσ πίνακασ, 
AristonClass, ψθφιακι 
κάμερεσ 
 

6. Μαθητζσ 

Απαιτοφμενεσ γνώςεισ ωσ 
προσ τα Μζςα: βαςικι 
εμπειρία με το διαδραςτικό 
πίνακα 
Μιντιακή ςτοχοθεςία: 
Δθμιουργία απλϊν 
παρουςιάςεων με ψθφιακά 
ςτοιχεία. 

 
τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα προςχολικισ 
θλικίασ για να μάκουν τα παιδιά να διαβάηουν 
τθν ϊρα, εμφανίηεται ζνα μεγάλο αναλογικό 
ρολόι ενϊ ςτο δεξί τμιμα τθσ οκόνθσ ο 
εκπαιδευτικόσ μπορεί να μετακινιςει τουσ 
δείκτεσ του ρολογιοφ (αριςτερά ι δεξιά) κατά 
1 λεπτό, 5 λεπτά, 15 λεπτά και 1 ϊρα. 
Πρόκειται για ιςτοςελίδα και πζρα από 
φυλλομετρθτι δεν απαιτεί εγκατάςταςθ άλλου 
λογιςμικοφ. 
 

2. Τα δομικά ςτοιχεία του λουλουδιοφ 
http://www.myboard.de/board-
tipps/details/article/biologie-am-interaktiven-
whiteboard//link//635ef5d8d4.html 

 
 

1. Διδαςκαλία 

Γνωςτικό Αντικείμενο: 
Βιολογία 
Αναλυτικό Πρόγραμμα: 
Άνκθ 

4. Μζςα 

Μιντιακή ςτοχοθεςία: 
Βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ 
ψθφιακισ κάμερασ. 
Δθμιουργία υλικοφ 

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/clock.html
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/clock.html
http://www.myboard.de/board-tipps/details/article/biologie-am-interaktiven-whiteboard/link/635ef5d8d4.html
http://www.myboard.de/board-tipps/details/article/biologie-am-interaktiven-whiteboard/link/635ef5d8d4.html
http://www.myboard.de/board-tipps/details/article/biologie-am-interaktiven-whiteboard/link/635ef5d8d4.html
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Ειδικοί ςτόχοι:  
Δομι λουλουδιϊν 
 

διδαςκαλίασ και 
διαδραςτικϊν εικόνων. 
 

2. Σχολική μονάδα 

Επίπεδο: 5
θ
 τάξθ 

Τφποσ ςχολείου: Δθμοτικό 
και Γυμνάςιο 
 

5. Εκπαιδευτικοί 

Απαιτοφμενεσ γνώςεισ ωσ 
προσ τα Μζςα: Βαςικζσ 
δεξιότθτεσ χριςθσ του 
διαδραςτικοφ πίνακα, 
άνετθ χριςθ του 
AristonClass 
Εφροσ, ζκταςη και κόςτοσ 
προετοιμαςίασ: μζτρια (θ 
χριςθ τθσ ψθφιακισ 
κάμερασ δεν ζχει ιδιαίτερο 
κόςτοσ και είναι εφκολι) 
 

3. Προχποθζςεισ 

Χρονική διάρκεια: 
διαφοροποιοφμενθ κατ’ 
ανάγκθ 
Τεχνική υποδομή: 
Διαδραςτικόσ πίνακασ 
 

6. Μαθητζσ 

Απαιτοφμενεσ γνώςεισ ωσ 
προσ τα Μζςα: βαςικι 
εμπειρία με το 
διαδραςτικό πίνακα 
Μιντιακή ςτοχοθεςία: 
παιγνιϊδθ εξάςκθςθ και 
αξιοποίθςθ απλϊν 
προςομοιϊςεων. 

 
Θ ςειρά διαφανειϊν περιζχει εικόνεσ με ςτόχο 
τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ διάφορεσ 
μορφζσ των λουλουδιϊν. ταδιακά 
παρουςιάηονται τμιματα του λουλουδιοφ και 
εμφανίηονται οι όροι που ςχετίηονται με αυτά. 
Οι μακθτζσ ςε μια ενεργθτικι προςζγγιςθ τθσ 
διδαςκαλίασ, αποδομοφν ζνα λουλοφδι ςτα 
βαςικά δομικά του ςτοιχεία, τα οποία τα 
φωτογραφίηουν ζνα - ζνα και ςτθ ςυνζχεια τα 
τοποκετοφν ςε ζνα θλεκτρονικι φφλλο 
παρακζτουν τθν ονομαςία τουσ. το τζλοσ 
προβάλλουν τισ εργαςίεσ του με το 
AristonClass ςτο διαδραςτικό πίνακα. 
 

3. Μαθαίνω τισ Ηπείρουσ 

 
http://www.longwood.k12.ny.us/smart/3rd_co
ntinent_mapping.notebook 
 
 

1. Διδαςκαλία 

Γνωςτικό Αντικείμενο: 
Γεωγραφία 
Αναλυτικό Πρόγραμμα: 
Ιπειροι και ωκεανοί 
Ειδικοί ςτόχοι:  
Μάκθςθ των θπείρων και 
των καλαςςϊν τθσ Γθσ 
 

4. Μζςα 

Μιντιακή ςτοχοθεςία: 
αξιοποίθςθ ψθφιακϊν 
πόρων για τθν εξάςκθςθ 
και τθ μάκθςθ 
 

2. Σχολική μονάδα 

Επίπεδο: 5
θ
 τάξθ 

Τφποσ ςχολείου: Δθμοτικό  
 

5. Εκπαιδευτικοί 

Απαιτοφμενεσ γνώςεισ ωσ 
προσ τα Μζςα: Βαςικζσ 
δεξιότθτεσ χριςθσ του 
διαδραςτικοφ πίνακα και 
μζτρια αξιοποίθςθ των 
ςτοιχείων ςτθ βιβλιοκικθ 
του λογιςμικοφ 
Εφροσ, ζκταςη και κόςτοσ 
προετοιμαςίασ: μζτρια (δε 
χρειάηεται θ χριςθ 
περιφερειακϊν ςυςκευϊν) 
 

3. Προχποθζςεισ 

Χρονική διάρκεια: 1 
διδακτικι ϊρα. 
Τεχνική υποδομή: 
Διαδραςτικόσ πίνακασ 
 

6. Μαθητζσ 

Απαιτοφμενεσ γνώςεισ ωσ 
προσ τα Μζςα: βαςικι 
εμπειρία με το 
διαδραςτικό πίνακα 
Μιντιακή ςτοχοθεςία: 
παιγνιϊδθ εξάςκθςθ και 
αξιοποίθςθ χωρίσ τθ χριςθ 
προςομοιϊςεων 

 
Δραςτθριότθτα ςτο notebook, ςτθν οποία 
παρουςιάηεται ο παγκόςμιοσ χάρτθσ. Θ κάκε 
ιπειροσ είναι χρωματιςμζνθ με διαφορετικό 
χρϊμα και ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ 
αναγράφονται τα ονόματα όλων των θπείρων 
και όλων των ωκεανϊν. Σο παιδί πρζπει να 
ςφρει το όνομα τθσ κάκε θπείρου και ωκεανοφ 
πάνω ςτθν αντίςτοιχο ςθμείο του χάρτθ. 
Μεταβαίνοντασ ςτθν επόμενθ ςελίδα μπορεί 
να ςυγκρίνει τθν ορκότθτα τθσ τοποκζτθςθσ. 
 

4. Ο κφκλοσ του νεροφ 

 

http://www.longwood.k12.ny.us/smart/3rd_continent_mapping.notebook
http://www.longwood.k12.ny.us/smart/3rd_continent_mapping.notebook
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http://education.smarttech.com/NR/rdonlyres/
6E5206D1-A742-4101-BFF1-
DB429E4E76CC/0/WatercycleUK9.notebook 
 

1. Διδαςκαλία 

Γνωςτικό Αντικείμενο: 
Μελζτθ περιβάλλοντοσ 
Αναλυτικό Πρόγραμμα: ο 
κφκλοσ του νεροφ 
Ειδικοί ςτόχοι:  
Λειτουργία του κφκλου του 
νεροφ και τθσ ορολογίασ 
«εξάτμιςθ, υγροποίθςθ» 
 

4. Μζςα 

Μιντιακή ςτοχοθεςία: 
αξιοποίθςθ ψθφιακϊν 
πόρων για τθ μάκθςθ και 
τθν εξάςκθςθ  
 

2. Σχολική μονάδα 

Επίπεδο: 6
θ 

δθμοτικοφ, 1
θ
 

και 2
α
 Γυμναςίου 

Τφποσ ςχολείου: Δθμοτικό, 
Γυμνάςιο  
 

5. Εκπαιδευτικοί 

Απαιτοφμενεσ γνώςεισ ωσ 
προσ τα Μζςα: Βαςικζσ 
δεξιότθτεσ χριςθσ του 
διαδραςτικοφ πίνακα και 
μζτρια αξιοποίθςθ των 
ςτοιχείων ςτθ βιβλιοκικθ 
του λογιςμικοφ 
Εφροσ, ζκταςη και κόςτοσ 
προετοιμαςίασ: μζτρια 
μζχρι υψθλι (χρειάηεται θ 
καταςκευι διαδραςτικϊν 
δραςτθριοτιτων) 
 

3. Προχποθζςεισ 

Χρονική διάρκεια: 1 
διδακτικι ϊρα. 
Τεχνική υποδομή: 
Διαδραςτικόσ πίνακασ 
 

6. Μαθητζσ 

Απαιτοφμενεσ γνώςεισ ωσ 
προσ τα Μζςα: βαςικι 
εμπειρία με το 
διαδραςτικό πίνακα 
Μιντιακή ςτοχοθεςία: 
παιγνιϊδθ εξάςκθςθ και 
αξιοποίθςθ διαδραςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

 
κοπόσ να μάκουν οι μακθτζσ τισ ζννοιεσ τθσ 
εξάτμιςθσ, τθσ υγροποίθςθσ και τθσ κακίηθςθσ. 
Ακόμα, κατανόθςθ του πϊσ δουλεφει ο κφκλοσ 
του νεροφ. Σο μάκθμα ξεκινά με ερωτιςεισ 
αφόρμθςθσ και κατόπιν παρουςιάηεται θ 
κεωρία με οπτικό τρόπο και ακολουκοφν 
δραςτθριότθτεσ κατανόθςθσ. 
 

5. Καθετότητα και φψη τριγϊνου 
 

1. Διδαςκαλία 

Γνωςτικό Αντικείμενο:  
Μακθματικά 
Αναλυτικό Πρόγραμμα: 
Σρίγωνα 
Ειδικοί ςτόχοι: Κακετότθτα 
και φψθ τριγϊνου 

4. Μζςα 

Μιντιακή ςτοχοθεςία: 
Δθμιουργία υλικοφ 
διδαςκαλίασ  

2. Σχολική μονάδα 

Επίπεδο: 5
θ
 τάξθ 

Τφποσ ςχολείου: Δθμοτικό  
 

5. Εκπαιδευτικοί 

Απαιτοφμενεσ γνώςεισ ωσ 
προσ τα Μζςα: Βαςικζσ 
δεξιότθτεσ χριςθσ του 
διαδραςτικοφ πίνακα, 
βαςικι χριςθ του 
notebook 
Εφροσ, ζκταςη και κόςτοσ 
προετοιμαςίασ: μζτρια (δε 
χρειάηεται θ χριςθ 
περιφερειακϊν ςυςκευϊν) 
 

3. Προχποθζςεισ 

Χρονική διάρκεια: μία 
διδακτικι ϊρα 
Τεχνική υποδομή: 
Διαδραςτικόσ πίνακασ, 
notebook 
 

6. Μαθητζσ 

Απαιτοφμενεσ γνώςεισ ωσ 
προσ τα Μζςα: βαςικι 
εμπειρία με το 
διαδραςτικό πίνακα 
Μιντιακή ςτοχοθεςία: 
Δθμιουργία απλϊν 
παρουςιάςεων με 
ψθφιακά ςτοιχεία. 

 
κοπόσ είναι να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθν 
ζννοια τθσ απόςταςθσ ενόσ ςθμείου από μια 
ευκεία. Οι μακθτζσ καταςκευάηουν μια ευκεία 
και ζνα ςθμείο εκτόσ ευκείασ και με τθ 
βοικεια του ψθφιακοφ γνϊμονα ςκζφτονται 
πϊσ μποροφν  να μετριςουν τθν απόςταςθ 
του ςθμείου από τθν ευκεία. τθ ςυνζχεια 
καλοφνται να καταςκευάςουν ζνα ςθμείο 
εκτόσ ευκείασ το οποίο να απζχει 
ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ από αυτιν.  
Επίςθσ, ςκοπόσ είναι κατανοιςουν οι μακθτζσ 
τθν ζννοια των κάκετων ευκειϊν. 
Χρθςιμοποιϊντασ τον ψθφιακό γνϊμονα και τθ 
γνϊςθ τθσ απόςταςθσ ςθμείου από ευκεία, οι 
μακθτζσ φτιάχνουν ευκείεσ κάκετεσ μεταξφ 
τουσ και δίνουν ςτισ ευκείεσ διαφορετικά 
χρϊματα με τθ βοικεια του λογιςμικοφ. 
Σζλοσ, οι μακθτζσ να κατανοιςουν τθν ζννοια 
του φψουσ τριγϊνου. Οι μακθτζσ 
καταςκευάηουν ζνα ψθφιακό τρίγωνο και 
χρθςιμοποιϊντασ τθ γνϊςθ τθσ απόςταςθσ 
ςθμείου από ευκεία και των κάκετων ευκειϊν, 
ζρχονται ςε επαφι με τθν ζννοια του φψουσ 
τριγϊνου. Χαράςςοντασ τα τρία φψθ ενόσ 
τριγϊνου διαπιςτϊνουν ότι αυτά τζμνονται. 
τθ ςυνζχεια χαράςςουν φψθ ςε ιςοςκελζσ 
τρίγωνο και επακολουκεί ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ. 
 

http://education.smarttech.com/NR/rdonlyres/6E5206D1-A742-4101-BFF1-DB429E4E76CC/0/WatercycleUK9.notebook
http://education.smarttech.com/NR/rdonlyres/6E5206D1-A742-4101-BFF1-DB429E4E76CC/0/WatercycleUK9.notebook
http://education.smarttech.com/NR/rdonlyres/6E5206D1-A742-4101-BFF1-DB429E4E76CC/0/WatercycleUK9.notebook
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Σύνδεσμοι 
 http://www.teachingwithsmartboard.com/ 

Εκπαιδευτικι πφλθ που αςχολείται αποκλειςτικά με τον διαδραςτικό πίνακα 

 http://education.smarttech.com/ste/en-
US/Ed+Resource/Lesson+activities/Notebook+Activities/default.htm 
Χιλιάδεσ (κυριολεκτικά) ςχζδια δράςθσ ςε Notebook 

 http://technology.usd259.org/resources/whiteboards/smartlessons.htm 
Ποικιλία ςχεδίων μακθμάτων ςε Notebook 

 http://www.longwood.k12.ny.us/longsmart.html 
χζδια δράςθσ ςε Notebook από Δθμοτικό μζχρι Λφκειο 

 http://eduscapes.com/sessions/smartboard/ 
Λδζεσ και παραδείγματα με το Notebook 

 http://www.smarttech.com/ 
Θ επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Smart Technologies 

 http://johnnylee.net/projects/wii/ 
O Johnny Lee εξθγεί πϊσ καταςκευάηεται οικονομικά ο διαδραςτικόσ πίνακασ 

 http://its.leesummit.k12.mo.us/smartboard.htm 
φνδεςμοι, λιψεισ και πθγζσ 

 http://www.netrover.com/~kingskid/smartboard/smartboard.htm 
Interactive μακιματα για παιδιά προςχολικισ θλικίασ 

 http://www.waukesha.k12.wi.us/WIT/smartboard/specificapps.htm 
Λδζεσ αξιοποίθςθσ και ςχζδια μακιματοσ 

 http://www.edfacilities.org/rl/interactive_whiteboards.cfm 
Αναφορζσ ςε ςχετικά βιβλία και άρκρα. 
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