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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία έτη τα σχολεία στην Ελλάδα κατακλύζονται από πλήθος τεχνολογικών εφαρµογών στο όνοµα της 

δηµιουργίας ενός αποτελεσµατικότερου τρόπου µάθησης και διδασκαλίας. Οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν ένα 
περιβάλλον µάθησης, το οποίο πια δε πρέπει να τίθεται υπό αµφισβήτηση. Βάσει των ερευνητικών δεδοµένων τόσο 
στην ελληνική όσο και στην διεθνή βιβλιογραφία η έλλειψη πια των τεχνολογικών µέσων στη διδασκαλία έχει ως 
αποτέλεσµα αυτή να γίνεται λιγότερο αποτελεσµατική. Άποψη που την υποστηρίζει ο Bates (1995). 

Βασικό στοιχείο κατά την χρησιµοποίηση της τεχνολογίας στη σχολική τάξη είναι να ανταποκρίνεται η χρήση 
της στις παιδαγωγικές προϋποθέσεις που διέπουν ένα περιβάλλον µάθησης. Η διδακτική αξιοποίηση του 
διαδραστικού πίνακα σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα εκπληρώνει τις ζητούµενες παιδαγωγικές προϋποθέσεις και 
µπορεί να συµβάλλει στην επίτευξη των µαθησιακών στόχων στην σχολική τάξη. Βάσει της διεθνής βιβλιογραφίας 
η εισαγωγή του στην διδασκαλία των επιµέρους µαθηµάτων συντελεί σε ιδιαίτερης σηµασίας πλεονεκτήµατα 
κυρίως σε θέµατα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και µαθητών. Συνεπώς θα πρέπει να διερευνήσουµε κάθε τρόπο 
µε τον οποίο θα µπορέσουµε να το χρησιµοποιήσουµε κατάλληλα, ώστε να προκύψει θετικό αποτέλεσµα στην 
διδακτική πράξη εφόσον θέλουµε να επιτύχουµε τους µαθησιακούς µας στόχους. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιαδραστικός πίνακας, αλληλεπίδραση, διδακτική αξιοποίηση. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η σηµερινή γενιά των παιδιών µας θα µπορούσαµε να πούµε µεγαλώνει «ψηφιακά» όπως και ο Don 
Tapscott αναφέρει στο οµότιτλο βιβλίο του. «Ο Ντυµαζντιέ (Κορωναίου, 1996) διακρίνει τρεις 
βασικές λειτουργίες του ελεύθερου χρόνου: 

1. Την ανάπαυση 
2. Την αναψυχή και  
3. Την ανάπτυξη του υποκειµένου. 

Σήµερα και οι νέοι περνούν τον ελεύθερο τους χρόνο σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες επιλέγοντας τη 
δεύτερη λειτουργία αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Οι δραστηριότητες συνήθως που προτιµούν 
είναι να βλέπουν τηλεόραση, να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια µε συνοµήλικους και να ασχολούνται 
γενικότερα µε τις νέες τεχνολογίες»  

 Ο νέος της σηµερινής κοινωνίας έχει ενσωµατώσει στην καθηµερινή του δραστηριότητα την 
αυξηµένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το διαδίκτυο, το internet cafe, το chatting τα blogs, 
τα βιντεοπαιχνίδια και η κινητή τηλεφωνία αποτελούν γι αυτόν νέα επικοινωνιακά περιβάλλοντα και 
µπορούν να χαρακτηριστούν ως η κουλτούρα των νέων (Χαρισοπούλου, 2009). Το εκπαιδευτικό 
πλαίσιο δεν πρέπει να αγνοήσει το γεγονός πως τα σύγχρονα διαδραστικά µέσα κυριαρχούν στο 
διαµοιρασµό της πληροφορίας. Συνεπώς µια µετατόπιση από την παραδοσιακή διδασκαλία, 
παραδείγµατος χάρη από το µαυροπίνακα και την κιµωλία σε πιο «µοντέρνα» διδασκαλία όπως το 
διαδραστικό πίνακα θα βελτιώσει την αλληλεπίδραση δάσκαλου – µαθητή και θα αξιοποιήσει τα 
προϊόντα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Άλλωστε η επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών µε τον ψηφιακό γραµµατισµό έχει ως κύριο στόχο να αφήνουν οι εκπαιδευτικοί στην 
άκρη τον µαυροπίνακα και µε την είσοδο του διαδραστικού πίνακα (∆Π) ως εργαλείο µάθησης να 
διευκολύνουν την προετοιµασία του µαθήµατος και να βελτιώνουν την επίδοση των µαθητών τους 
µέσα από ενεργή διάδραση. 
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Μελετώντας τα αποτελέσµατα ερευνών σχετικά µε τον ∆Π (∆ηµητρακάκης & Σοφός, 2010), η 
αξιολόγηση του από την πλευρά των εκπαιδευτικών ως διδακτικό εργαλείο είναι θετική και 
χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρµοστικότητα. Επιπλέον αποτελεί ένα πανίσχυρο εκπαιδευτικό 
εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού και έχει ιδιαίτερη αξία από παιδαγωγική και διδακτική σκοπιά, 
καθώς προτείνει νέους τρόπους οργάνωσης του µαθήµατος. Σηµαντικό επίσης είναι πως οι 
εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως ο ∆Π είναι ένα διδακτικό εργαλείο που µπορεί να αξιοποιηθεί από όλες 
τις ηλικίες των µαθητών επιλέγοντας ανάλογα και τις αντίστοιχες δραστηριότητες. (∆ηµητρακάκης, 
Σοφός 2010). ∆ιαπιστώθηκε επίσης από τους εκπαιδευτικούς ότι ο ∆Π διαθέτει συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τον Η/Υ, καθότι ο ∆Π λόγω της µεγάλης επιφάνειας υπερισχύει στην 
εφαρµογή δραστηριοτήτων που απαιτούν κιναισθητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες λεπτής 
κινητικότητας. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ο διαδραστικός πίνακας που στην ουσία είναι ένας πίνακας που συνδυάζει την απλότητα και τη 

λειτουργικότητα ενός συµβατικού πίνακα µε τις δυνατότητες ενός υπολογιστή έχει ενσωµατωθεί σε 
πολλά σχολεία παγκοσµίως και αποτελεί ένα εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον έχει 
την ιδιαιτερότητα ο χρήστης του να αλληλεπιδρά µαζί του µε την αφή ή µε µια ειδική γραφίδα. 
Ανήκει στην κατηγορία των τεταρτογενών Μέσων και σύµφωνα µε τους MacLuhan (2001), Faustlich 
(1995) και Sofos (2005): 

1. Αναλαµβάνουν και υποκαθιστούν τις λειτουργίες των κλασσικών µέσων (π.χ. ο διαδραστικός 
πίνακας καλύπτει όλες τις λειτουργίες του µαυροπίνακα). 

2. ∆ιευρύνει τις δυνατότητες του κλασικού πίνακα προσφέροντας ψηφιακές προεκτάσεις (π.χ. 
διαθέτουν ψηφιοποιηµένες συλλογές, διαδραστικές εφαρµογές, ψηφιοποιούν τα περιεχόµενα του 
πίνακα και τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά). 

3. Έχουν την τάση να κρύβουν την ψηφιακή τους υποδοµή, αφού ο υπολογιστής και ο projector 
δεν βρίσκονται στο οπτικό πεδίο των µαθητών και των εκπαιδευτικών. 

4. ∆ιαµορφώνουν νέες/καινοτόµες εφαρµογές όπως ηλεκτρονική µάθηση από απόσταση. 
5. Θέτουν το υπάρχον σύστηµα (σχολείο, διδασκαλία, εκπαιδευτικοί, µαθητές) µπροστά από νέες 

προκλήσεις και όρια, τα οποία θα πρέπει να υπερνικηθούν προκειµένου να είναι δυνατή η οµαλή τους 
ένταξη και η εξισορρόπηση του συστήµατος (Kron/Σοφός 2007). 

Τα νέα Μέσα, στα οποία ανήκει και ο διαδραστικός πίνακας περιλαµβάνουν τέσσερις βασικές 
διαστάσεις: 

a. Τα εργαλεία/µορφές παρουσίασης της επικοινωνίας, π.χ. γλωσσικός κώδικας, οπτικός κώδικας 
(σκίτσο, εικόνα βίντεο κ.α.), 

b. την υλικής δοµή και αρχιτεκτονική, π.χ. χαρτί, µελάνι, δικτύωση, υλικό και λογισµικό, 
c. τις κοινωνικές δοµές και τους οργανισµούς, π.χ. εκδοτικούς οίκους, παροχείς περιεχοµένου και 
d. το περιεχόµενο και την ποιότητά του, που απορρέει από τον συσχετισµό των τριών παραπάνω 

διαστάσεων (Schmidt 2003, Sofos 2005). 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Για την επιτυχή ένταξη του ∆Π στη διδακτική πράξη και ιδιαίτερα τη σχεδίαση µαθησιακών 
δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, είναι καλό να λαµβάνονται υπόψη 
παράγοντες που τον διαφοροποιούν από άλλες τεχνολογίες: 

1.Ο ∆Π είναι η πρώτη ηλεκτρονική εκπαιδευτική τεχνολογία που σχεδιάστηκε ειδικά για χρήση 
από τους εκπαιδευτικούς. 

2.Ο ∆Π είναι η πρώτη, και η µόνη έως τώρα, ηλεκτρονική εκπαιδευτική τεχνολογία την οποία 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί στην καθηµερινή διδακτική πράξη. 

3.Ο ∆Π µπορεί να εγκατασταθεί άµεσα, µε ασφάλεια και µε σχετικά µικρό κόστος σε κάθε τάξη 
για άµεση χρήση από το δάσκαλο και τους µαθητές. 

4.Ο ∆Π µπορεί να υποστηρίξει όλους τους τρόπους διδασκαλίας, τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και 
σε οµαδικό ή ατοµικό επίπεδο. 

5.Ο ∆Π διευκολύνει την ενσωµάτωση και άµεση χρήση όλων των άλλων ψηφιακών τεχνολογιών 
(υλικού και λογισµικού) και αποδίδει πρόσθετη εκπαιδευτική αξία στις τεχνολογίες αυτές. 

Αξιοσηµείωτο είναι πως στα νέα αναλυτικά προγράµµατα για το ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο 
σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Κλήµη Ναυρίδη οι Νέες Τεχνολογίες θα 
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παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εκπαιδευτική πραγµατικότητα και όλα τα µαθήµατα θα 
διδάσκονται από αυτές. Στο ωρολόγιο πρόγραµµα το νέου αναλυτικού προγράµµατος θα ενταχθούν 
πέρα από τη διδασκαλία των βασικών µαθηµάτων ο πολιτισµός, το περιβάλλον και οι Νέες 
Τεχνολογίες. 

Η  βαρύτητα που δίνεται στις Νέες Τεχνολογίες είναι αποτέλεσµα ερευνών στη σχολική 
πράξη(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Οι µαθητές µάλιστα που δούλεψαν µε ∆Π στην τάξη τους 
απάντησαν σε ερωτηµατολόγια: 

1.ότι ο διαδραστικός πίνακας τους εντυπωσιάζει, 
2.ότι τους κάνει να νιώθουν ότι είναι σε ένα µοντέρνο σχολείο, 
3.ότι το ενδιαφέρον τους και η προσοχή τους αυξάνεται στην ώρα του µαθήµατος και  
4.ότι ο ∆Π τούς βοηθά να καταλαβαίνουν καλύτερα το µάθηµα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) 
Συµβάλλει, επίσης, στη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στα άτοµα µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (α.µ.ε.ε.α.) στη συνήθη σχολική τάξη ή σε κατάλληλα οργανωµένα και 
στελεχωµένα τµήµατα ένταξης. Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για την ουσιαστική σύνδεση της 
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, η οποία θα οδηγήσει µελλοντικά, µεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη 
σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Είναι πολύ σηµαντικό που παρέχει στο µαθητή τη διδασκαλία µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο σε 
σχέση µε κλασική διδασκαλία, διότι ενθαρρύνει τον αυθορµητισµό του µαθητή για συµµετοχή στο 
µάθηµα και στο δάσκαλο τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει µια µεγάλη εµβέλεια από διαδικτυακούς 
πόρους. Ακόµη ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να τυπώνει οτιδήποτε υπάρχει στον 
πίνακα, όπως σηµειώσεις κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ή του δίνεται το περιθώριο να 
επαναχρησιµοποιεί υλικά µειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το φόρτο εργασίας και το χρόνο 
προετοιµασίας ως αποτέλεσµα να χρησιµοποιεί τον εναποµείναντα χρόνο σε άλλες διδακτικές 
πρακτικές. ∆εν πρέπει να παραλείψουµε πως και σε τεχνικό επίπεδο προσφέρει µεγαλύτερη ευκολία 
από τη χρήση ενός υπολογιστή τον οποίο συνήθως οι µαθητές τον χρησιµοποιούν σε οµάδες των 3-4 
ατόµων. Ως ακολούθως η χρήση του ∆Π θα ευνοήσει και τους µαθητές συγχρόνως και στην 
επαγγελµατική τους σταδιοδροµία κατέχοντας τη λειτουργία του. 

Επισηµαίνουν στη βιβλιογραφία επιπροσθέτως πως ο ∆Π δίνει ευελιξία και µεταβλητότητα 
τεχνικών µέσων στον εκπαιδευτικό και τη δυνατότητα παρουσίασης µε πολυµέσα που αυξάνει την 
αλληλεπίδραση και τη συµµετοχή στα µαθήµατα σε µεγαλύτερο ποσοστό µαθητών µέσα στην τάξη. 
Έχουν το δυναµικό να ενισχύουν την επίδειξη και τη µοντελοποίηση, να βελτιώσουν τόσο το ρυθµό 
όσο και το βάθος της µάθησης. 

Η χρήση του διαδραστικού πίνακα ελλοχεύει κινδύνους αν δε χρησιµοποιηθεί κατάλληλα. Έτσι 
µπορεί να αναπαράγει ένα δασκαλοκεντρικό µοντέλο διδασκαλίας. Γι΄ αυτό ο κάθε δάσκαλος οφείλει 
να χρησιµοποιεί το διαδραστικό πίνακα ως γνωστικό εργαλείο. Στη σύγχρονη εκπαιδευτική 
τεχνολογία, όταν υπάρχει αναφορά στον υπολογιστή, αυτός δε θεωρείται απλώς ένα διδακτικό µέσο, 
αλλά και ένα δυνάµει «νοητικά ή γνωστικό εργαλείο» ή καλύτερα µια πηγή γνωστικών 
εργαλείων.(Ράπτης & Ράπτη, 2007) 

Τα µειονεκτήµατα του ∆Π που αφορούν τεχνικά προβλήµατα (επικοινωνία µε την εταιρεία 
εφαρµογής, προβλήµατα εγκατάστασης και προβλήµατα χρήσης) µπορούν να εξαλειφθούν µε τη 
σωστή και επαρκή τεχνική στήριξη των σχολείων. Άλλα προβλήµατα όπως η αντανάκλαση του ήλιου  
και η δυσκολία των µαθητών να παρακολουθήσουν είναι µεν άξια προσοχής αλλά µπορούν να 
αντιµετωπιστούν. Σαφώς ο δάσκαλος πρέπει να γνωρίζει σε πια θέση θα στέκεται στον πίνακα για να 
µη δηµιουργείται σκιά στην οθόνη και θέµατα ασφαλείας µε το πλήθος των καλωδίων δεν πρέπει να 
αγνοούνται. 

Αντιθέτως τα πλεονεκτήµατα του έχουν ερευνηθεί και επιβεβαιωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία 
(Becta, 2003) είναι πολύ περισσότερα και επιβάλλουν την ανάγκη εκπαίδευσης των δασκάλων µε 
αυτό το εργαλείο µάθησης. Πιο αναλυτικά: σε σχέση µε το απλό προβολικό µηχάνηµα παρέχει ο ∆Π 
µια πιο αποτελεσµατική µετωπική διδασκαλία. Επίσης ενθαρρύνει τον αυθορµητισµό και την ευελιξία 
επιτρέποντας στο δάσκαλο να χρησιµοποιεί διαδικτυακούς πόρους. Οι διαδραστικοί πίνακες 
αποτελούν δυναµικά διδακτικά εργαλεία µια και έχουν το δυναµικό να ενισχύουν την επίδειξη και τη 
µοντελοποίηση. βελτιώνουν την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων και την εκτίµηση/αξιολόγηση 
τουεκπαιδευτικού προωθώντας αποτελεσµατικούς προβληµατισµούς. Υποστηρίζουν επίσης τον 
εκπαιδευτικό να επαναπροσδιορίζει την ισορροπία δηµιουργίας πόρων και οργάνωσης της 
διδασκαλίας και να αυξάνει το ρυθµό και το βάθος της µάθηση. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Οι δραστηριότητες δηµιουργήθηκαν µε τη χρήση του λογισµικού SMART Notebook 10 και 

αφορούν τα γνωστικά αντικείµενα της Γλώσσας, Μαθηµατικών, Γεωγραφίας, Ιστορίας, διαθεµατικές 
δραστηριότητες και δραστηριότητες που αφορούν µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες. 

Όλες οι δραστηριότητες ενθαρρύνουν τη συµµετοχή κάθε µαθητή, δεν απαιτούν ιδιαίτερη γνώση 
στο χειρισµό του συγκεκριµένου λογισµικού καθώς στηρίζονται στην τεχνική του “drag n drop”, 
(σύρε και άφησε). Με τρόπο αισθητηριακό προσεγγίζονται οι έννοιες σε όλες τις δραστηριότητες. 
Ευνοούνται οι οπτικοί, ακουστικοί καθώς και οι απτικοί τύποι µαθητών. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
1)Οι µαθητές ανά οµάδες δηµιουργούν προτάσεις, ανακατεύουν τις λέξεις και προσπαθούν οι 

άλλες οµάδες να βρουν τη σωστή σύνταξη της πρότασης. 
Προτεινόµενες τάξεις: Α’- Γ’ ∆ηµοτικού 
Ρόλοι µαθητών: Για κάθε µια οµάδα έχει σχεδιαστεί και ξεχωριστή διαφάνεια. Ο εκπρόσωπος της 

οµάδας αναλαµβάνει να τοποθετήσει τις λέξεις στη σωστή σειρά. Ενδιαφέρον θα είχε να φτιάξει κάθε 
οµάδα µια αντίστοιχη διαφάνεια-άσκηση και να γίνει ανταλλαγή των ασκήσεων ώστε να λυθούν από 
τις άλλες οµάδες. 

 
Εικόνα 1: ∆ραστηριότητα Γλώσσας (σύνταξη προτάσεων) 

2)∆ηµιουργία εννοιολογικού χάρτη: Οι µαθητές κυκλώνουν ή υπογραµµίζουν λέξεις-κλειδιά που 
θεωρούν ότι αποτελούν σηµαντικά στοιχεία από την παράγραφο ενός κειµένου. Κατόπιν µε χρήση 
ενός λογισµικού εννοιολογικής χαρτογράφησης(Inspiration) δηµιουργούν στο διαδραστικό πίνακα τον 
χάρτη του κειµένου, Ο χάρτης αυτός πολύ εύκολα τροποποιείται και εµπλουτίζεται µε τη συµµετοχή 
όλων των µαθητών εξαιτίας της ευκολίας στη µετακίνηση και δηµιουργία νέων κόµβων. 

Προτεινόµενες τάξεις: Γ’-ΣΤ’ ∆ηµοτικού 
Ρόλοι µαθητών: Κάθε οµάδα δηµιουργεί στον υπολογιστή της το δικό της εννοιολογικό χάρτη και 

κατόπιν παρουσιάζεται στο διαδραστικό πίνακα. Τίθεται σε διαπραγµάτευση στην ολοµέλεια της 
τάξης και γίνονται βελτιώσεις-αλλαγές καθώς παρουσιάζεται ο κάθε εννοιολογικός χάρτης. 
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Εικόνα 2: ∆ραστηριότητα Γλώσσας (δηµιουργία εννοιολογικού χάρτη) 

3)Εικονογραφηµένη ιστορία: Οι µαθητές επιλέγουν την τροπή της ιστορίας, διαγράφοντας όσες 
λέξεις δεν επιθυµούν και την εµπλουτίζουν µε εικόνες. 

Προτεινόµενες τάξεις: Α’-Β’ ∆ηµοτικού 
Ρόλοι µαθητών: Κάθε οµάδα αφού έχει συνεργαστεί ενδοοµαδικά παρουσιάζει τη δική της 

εκδοχή για το παραµύθι στο διαδραστικό πίνακα στην ολοµέλεια της τάξης. 

 
Εικόνα 3: ∆ραστηριότητα Γλώσσας (εικονογραφηµένη ιστορία) 

4)∆ηµιουργία πολυτροπικού κειµένου: Οι µαθητές µπορούν να δηµιουργήσουν ένα δικό τους 
πολυτροπικό κείµενο ή ποίηµα έχοντας σαν ερέθισµα λέξεις, εικόνες και ήχους. Ανάλογα σε ποια 
τάξη απευθύνεται η δραστηριότητα το πολυµεσικό υλικό µπορεί να δοθεί από το δάσκαλο ή να το 
αναζητήσουν οι µαθητές στο διαδίκτυο. 

Προτεινόµενες τάξεις: Α’-ΣΤ’ ∆ηµοτικού 
Ρόλοι µαθητών: Κάθε οµάδα αφού έχει συνεργαστεί ενδοοµαδικά παρουσιάζει το δικό της 

πολυτροπικό κείµενο ή ποίηµα στο διαδραστικό πίνακα στην ολοµέλεια της τάξης. 
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Εικόνα 4: ∆ραστηριότητα Γλώσσας(πολυτροπικό κείµενο) 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
Άθροισµα γωνιών τριγώνου: Ο διαδραστικός πίνακας έχει εργαλεία που επιτρέπουν τη δυναµική 

µορφή των σχηµάτων. Οι µαθητές µετρούν τις γωνίες ενός τριγώνου µε τη βοήθεια του 
µοιρογνωµονίου και τις αθροίζουν. Παρατηρούν πως αν αυξοµοιώσουν το µέγεθος του τριγώνου το 
άθροισµα των γωνιών του παραµένει το ίδιο. 

Προτεινόµενες τάξεις: Ε’-ΣΤ’ ∆ηµοτικού 
Ρόλοι µαθητών: Μια οµάδα µαθητών αναλαµβάνει να µετρήσει τις γωνίες του ενός τριγώνου, µια 

άλλη τις γωνίες του άλλου τριγώνου. Πριν αθροιστούν οι γωνίες διατυπώνονται υποθέσεις από όλες 
τις οµάδες. Κατόπιν η κάθε οµάδα επαληθεύει την υπόθεσή της. 

 

Εικόνα 5: ∆ραστηριότητα Μαθηµατικών(α) 

 

Εικόνα 6:∆ραστηριότητα Μαθηµατικών(β) 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 
Οι µαθητές εντοπίζουν στον πολιτικό χάρτη της Ελλάδας τόπους και τους τοποθετούν στη σωστή 

τους θέση. Μπορούν οι ίδιοι να προσθέτουν τόπους και να προσπαθούν οι συµµαθητές τους να 
βρίσκουν τη σωστή τους θέση στο χάρτη. Εναλλακτικά µπορούν να τοποθετούν µια δικιά τους 
φωτογραφία στον τόπο καταγωγής τους και να γράφουν κάτι γι’ αυτόν. 

Προτεινόµενες τάξεις: ∆’-Ε’ ∆ηµοτικού 
Ρόλοι µαθητών: Κάθε οµάδα τοποθετεί στη θέση που νοµίζει συγκεκριµένο αριθµό νοµών-τόπων. 

 

Εικόνα 7: ∆ραστηριότητα Γεωγραφίας 

       ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Οι µαθητές δηµιουργούν ιστορικές γραµµές. Αντιστοιχίζουν γεγονότα µε χρονολογίες ή ακόµη 

µπορούν να σηµειώσουν αυτοί τα γεγονότα που θεωρούν σηµαντικά σε επιλεγµένες χρονολογίες. 
Ακόµη µπορούν να εισάγουν εικόνες σχετικές µε κάθε γεγονός. 

Προτεινόµενες τάξεις: ∆’- ΣΤ’ ∆ηµοτικού 
Ρόλοι µαθητών: Κάθε οµάδα δηµιουργεί τη δική της ιστορική γραµµή και κατόπιν 

παρουσιάζονται -διορθώνονται και σχολιάζονται από την ολοµέλεια της τάξης 

 
Εικόνα 8: ∆ραστηριότητα Ιστορίας 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
Οι µαθητές δηµιουργούν την πυραµίδα της µεσογειακής διατροφής. Αφού σύρουν τις τροφές στη 

θέση που νοµίζουν, έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύσουν τις επιλογές τους βλέποντας τη δεύτερη 
διαφάνεια του πίνακα, καθώς επίσης µπορούν να συνδεθούν και σε επιλεγµένη διεύθυνση στο 
διαδίκτυο. 

Προτεινόµενες τάξεις: Α’- ΣΤ’ ∆ηµοτικού 
Ρόλοι µαθητών: ∆ηµιουργείται η τροφική πυραµίδα µε τη συµµετοχή όλων των µαθητών. Κάθε 

ένας µαθητής σέρνει από µία τροφή στη σωστή της θέση. 
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Ρόλος εκπαιδευτικού: Σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες ο εκπαιδευτικός διευκολύνει τη 
µαθησιακή διαδικασία και παρεµβαίνει διαµεσολοβητικά όπου κρίνεται απαραίτητο. Βοηθάει στις 
παρουσιάσεις των οµάδων, αποθηκεύει τις εργασίες τους 

 

 
Εικόνα 9: ∆ραστηριότητα διατροφικής πυραµίδας 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

Οι µαθητές αντιστοιχίζουν τις λέξεις µε τις εικόνες των αντικειµένων που αναπαριστούν. Επίσης 
µπορούν να συνδέσουν λέξεις ζώων µε την αντίστοιχη εικόνα και τους ήχους που παράγουν. Ακόµη 
µπορούν να αντιστοιχίσουν τα ζώα µε τις φωλιές τους. Κάνοντας κλικ σε κάθε ζώο µπορούν να 
ακούσουν τον χαρακτηριστικό ήχο που παράγει. 

 
Εικόνα 10: ∆ραστηριότητα αντιστοίχισης των ζώων µε τις φωλιές τους 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Αναµφισβήτητα ως νέο εργαλείο µάθησης ο ∆Π προσφέρει πολλά στο Νέο Σχολείο και 

συµβαδίζει επιπλέον µε τη γενικότερη εξέλιξη στην παιδεία και στην κοινωνία. Είναι παράλληλα 
εµφανές πως η συνοδεία ενός κατάλληλου λογισµικού, που θα ανταποκρίνεται στο επίπεδο της τάξης, 
βελτιώνει τις θετικές λειτουργίες του ∆Π ως διδακτικό και γνωστικό εργαλείο. Σίγουρα η 
αλληλεπίδραση του χρήστη (µαθητή) αυξάνεται µε το ∆Π, όµως για να αποφευχθεί η αναπαραγωγή 
του δασκαλοκεντρικού µοντέλου ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι προετοιµασµένος αποτελεσµατικά 
µε τους κατάλληλους διδακτικούς στόχους και δραστηριότητες. 

Να επισηµάνουµε ακόµη ότι δίνει τη δυνατότητα µε την εισαγωγή εικόνων ή βίντεο για ανάπτυξη 
της λεκτικής επικοινωνίας. Η υποβάθµιση της αξίας του προφορικού λόγου, που χαρακτηρίζει, τα 
εκπαιδευτικά συστήµατα των ανεπτυγµένων χωρών, απορρίπτει τους µαθητές που προέρχονται από 
οικογένειες και κοινότητες προφορικού πολιτισµού. Τα επίσηµα εκπαιδευτικά συστήµατα συνήθως 
ενισχύουν το γραπτό και απαξιώνουν το προφορικό ύφος αφήγησης. Ο ∆Π αποτελεί πηγή ιδιαίτερη 
για να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον για συζήτηση µέσα στην τάξη. Η χρήση της εικόνας και 
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γενικότερα των πολυµέσων θα είναι το έναυσµα για διάλογο και στη συνέχεια µε το καταιγισµό ιδεών 
ο µαθητής διαµοιράζοντας τη γνώση µε συνεργατική εργασία θα αναπτύξει και το γραπτό του λόγο. 

Η χρήση των διαδραστικών πινάκων οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα και στην ελληνική 
πραγµατικότητα βάσει των θετικών αποτελεσµάτων στη διδακτική πράξη. 
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