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21ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΑΥΑΡΝΩΝ 

Πέμπηη 18.4.2013 

 



Αμηνπνίεζε ηνπ Γηαδξαζηηθνύ Πίλαθα ζηελ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ 

Αιεμίνπ Κάηηα - ΠΔ19  

Τπνςήθηα Γηδάθησξ - Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο 

Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ 

 



21ο Δημοηικό σολείο Ασαπνών 



Από ηον πίνακα με ηην κιμυλία... 



ηον πίνακα με ηον μαπκαδόπο... 



ηο Διαδπαζηικό Πίνακα  

(Interactive Whiteboard)... 



    Ζ ρξήζε ηνπ Γηαδξαζηηθνύ Πίλαθα  

                                                    μεθίλεζε από ηηο επηρεηξήζεηο... 



Ζ ρξήζε ηνπ Γηαδξαζηηθνύ Πίλαθα ζηελ Δθπαίδεπζε... 



Ση είλαη ν Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο; 



 Δίλαη κία νζόλε αθήο ζπλδεδεκέλε κε έλαλ πξνβνιέα θαη έλαλ 

 Ζ/Τ, ζηνλ νπνίν έρεη εγθαηαζηαζεί ην ινγηζκηθό ηνπ πίλαθα 

Ση είλαη ν Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο; 



ηελ Δπηθάλεηα Δξγαζίαο ηνπ Γηαδξαζηηθνύ Πίλαθα πξνβάιιεηαη ε Δπηθάλεηα 

Δξγαζίαο ηνπ Ζ/Τ θαη ην αληίζηξνθν. 



Πνηεο είλαη νη δπλαηόηεηεο ελόο δηαδξαζηηθνύ πίλαθα; 

Απιό εξγαιείν πξνβνιήο 

 
Απιό εξγαιείν γξαθήο θαη ζρεδηαζκνύ 

 
 

Εργαιείν γηα ηε Γεκηνπξγία θαη ελνξρήζηξσζε ςεθηαθώλ πόξσλ 



Κύξην Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα 

 
     Eίλαη ε  

ιεηηνπξγία 

 κε ηελ αθή 

 

Χέξη 

 

Εηδηθή 

 Πέλα 



Κύξην Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα 

 

Αιιειεπίδξαζε 

Ή  

Γηαδξαζηηθόηεηα 



Δξγαιεία θαη Γπλαηόηεηεο ηνπ Γηαδξαζηηθνύ Πίλαθα 

Δξγαιεία Ζιεθηξνληθήο Γξαθήο  

Γόκεο 

Έμππλε ή Μαγηθή Πέλα 

Δηθνληθό Πιεθηξνιόγην 

Δηζαγσγή θαη Γεκηνπξγία Πίλαθα 

Γεσκεηξηθά ρήκαηα 

Κισλνπνηήζε αληηθεηκέλσλ, εηθόλσλ, ζρεδίσλ 



Πώρ θα σπηζιμοποιήζυ  

ηον Διαδπαζηικό Πίνακα; 



1-ςνδέυ ηον Η/Τ και ηον ΔΠ. 

2- Εγκαθιζηώ ηο Λογιζμικό ηος ΔΠ. 



1-ςνδέυ ηον Η/Τ και ηον ΔΠ. 

2- Εγκαθιζηώ ηο Λογιζμικό ηος ΔΠ. 

3- Γείηε Πξνζεθηηθά 



Γιαηί ο εκπαιδεςηικόρ να 

αξιοποιήζει ηο 

Διαδπαζηικό Πίνακα; 



 

Αποηελεζμαηική Διδαζκαλία 



H Γηδαζθαιία κεηακνξθώλεηαη.... 
Η διδαζκαλία αποηελεί ένα οπγανυμένο ζύνολο ζκόπιμυν και μεθοδικών, άμεζυν και 

έμμεζυν, πνεςμαηικών και ζςναιζθημαηικών, τςσοκινηηικών και ζςμμεηοσικών ενεπγειών 

για ηην πποώθηζη ηηρ Μάθηζηρ (Σπιλιανόρ, 2003). 



Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε 

ηερλνινγία ζηελ 

εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία; 

 



Μπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 

 

δηακόξθσζε θεηκέλνπ, ζρεδίσλ θαη εηθόλσλ,  

δεκηνπξγία, εθηύπσζε θαη απνζήθεπζε ζεκεηώζεσλ γηα δηακνηξαζκό ζηνπο καζεηέο,  

ηε  δπλαηόηεηα πξνβνιήο ηζηνζειίδσλ θαη βίληεν από ην δηαδίθηπν,  

πξνβνιέο θαη επίδεημε  

 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδξαζηηθνύ 

Πίλαθα... 



Πσο επεξεάδνπλ νη Γηαδξαζηηθνί Πίλαθεο ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία; 

Δίνοςν πεπιζζόηεπερ εςκαιπίερ για εμπλοκή 

Αναπηύζζοςν αηομικέρ και κοινυνικέρ δεξιόηηηερ 

Κεληξίδνπλ ηελ  

Πξνζνρή ησλ καζεηώλ 

Δληζρύνπλ  ην Κίλεηξν  

Δληζρύνπλ ηνλ Δλζνπζηαζκό γηα 

κάζεζε 
Γίλνπλ 

πεξηζζόηεξεο 

 επθαηξίεο  

γηα ζπκκεηνρή 

Γίλνπλ πεξηζζόηεξεο 

 επθαηξίεο  

γηα δεζκεύζε 

Τπνζηεξίδνπλ ηε 

πλεξγαζία 

Αλαπηύζζνπλ αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

δεμηόηεηεο 



Ο δηαδξαζηηθόο Πίλαθαο θαη  

ν Ρόινο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 





Ο δηαδξαζηηθόο Πίλαθαο είλαη έλα ηζρπξό αιιειεπηδξαζηηθό 

εξγαιείν; 

Όινη κπνξνύλ λα γξάςνπλ ζε απηόλ θαη νη αιιαγέο λα απνζεθεπηνύλ 

Δληζρύνληαο ηελ αίζζεζε 

ηεο 

 αηνκηθήο 

 ζπκκεηνρήο 



Ο δηαδξαζηηθόο Πίλαθαο είλαη έλα ηζρπξό αιιειεπηδξαζηηθό 

εξγαιείν; 

έρεη πςειή νπηηθή επίδξαζε 

Γεκηνπξγώληαο κηα 

"ζεαηξηθή" δηάζηαζε ζηελ 

ηάμε  



Ο δηαδξαζηηθόο Πίλαθαο είλαη έλα ηζρπξό αιιειεπηδξαζηηθό 

εξγαιείν; 

δηεπθνιύλεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο 

ν δάζθαινο 

 κπνξεί λα  

δηδάζθεη αληηθξίδνληαο 

ηελ ηάμε 



Ο δηαδξαζηηθόο Πίλαθαο είλαη έλα ηζρπξό αιιειεπηδξαζηηθό 

εξγαιείν; 

ππάξρεη άκεζε πξόζβαζε ζε κεγάιε πνηθηιία καζεζηαθώλ πεγώλ,  

νη παξνπζηάζεηο ηνπ καζήκαηνο κπνξνύλ λα ζρνιηαζηνύλ θαη λα ηξνπνπνηεζνύλ 

ηόζν από ην δάζθαιν όζν θαη από ηνπο καζεηέο,  

Απνζήθεπζε όισλ 

ησλ  ζρνιηαζκώλ πνπ 

έγηλαλ ζην κάζεκα 



Ο δηαδξαζηηθόο Πίλαθαο είλαη έλα ηζρπξό αιιειεπηδξαζηηθό 

εξγαιείν; 

θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο, εληζρύεη ηε ζπκκεηνρή θαη βειηηώλεη ηελ ζπκπεξηθνξά,  

ππνζηεξίδεη ην δηάινγν ηνπ δαζθάινπ κε ηνπο καζεηέο, αιιά θαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

Δκπινθή θαη 

πλεξγαζία 



      

Αμηνπνηνύκε ην  

ινγηζκηθό ηνπ Γηαδξαζηηθνύ  

Πίλαθα  

θαζώο θαη  πνηθίιεο  

on-line εθαξκνγέο 

 

Σηόρνο 



Γηα λα κελ αηζζάλεζηε θάπσο έηζη... 

Αο δνύκε πσο δεκηνπξγνύκε δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδξαζηηθό 

πίλαθα! 



Δθαξκνγέο ζην ΓΠ  

                            από ηνλ Παγθόζκην Ηζηό 



Πνηα Σάμε ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή; 

http://www.mathplayground.com/quick_math.html


http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma17frac-game-simplifying-fractions 

 

Πνηα Σάμε ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή; 

http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma17frac-game-simplifying-fractions


http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/ancient_greeks/gods_and_heroes/ 

Πνηα Σάμε ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή; 

http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/ancient_greeks/gods_and_heroes/


http://www.bbc.co.uk/schools/whatisweather/aboutweather/cloud.shtml 

Πνηα Σάμε ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή; 



Μαζαίλνληαο κε Παξάδεηγκα 

Υξήζε ηεο Πξνζνκνίσζεο γηα ηελ Δπεμήγεζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ησλ ‘Δπνρώλ’ 

http://teachertube.com/viewVideo.php?video_id=657&title=What_Causes_Seasons_on_Earth


Δθαξκνγέο ζην ΓΠ από ην Φεθηαθό ρνιείν, ην 

Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην θαη άιινπο θνξείο 



Αμηνπνίεζε ηνπ Δκπινπηηζκέλνπ Βηβιίνπ 

                                                                      από ην Φεθηαθό ρνιείν 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D108/558/3661,15878/


Αμηνπνίεζε ηνπ Δκπινπηηζκέλνπ Βηβιίνπ από ην Φεθηαθό ρνιείν 

Γξαζηεξηόηεηα 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D108/558/3662,15879/extras/Maps/map_greece_3/map_greece3.html


Αμηνπνίεζε ηνπ Δκπινπηηζκέλνπ Βηβιίνπ από ην Φεθηαθό ρνιείν 

Γξαζηεξηόηεηα 



Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-perivallon-i-prostasia-tou-dasous/INDEX/index.html


Δλεκεξσηηθά Videos από ηελ Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε 

http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=90


http://www.skoool.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=57 

 

Πινήγεζε ζην Γηαδξαζηηθό Τιηθό ηνπ Skoool..gr 

http://www.skoool.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=57


Γηαδξαζηηθόο Πνιηηηζηηθόο Υάξηεο από ηνλ θόκβν «Οδπζζέαο» 

http://odysseus.culture.gr/index_gr.html


http://acropolis-virtualtour.gr 

Δηθνληθή Πινήγεζε ζηελ Αθξόπνιε 

http://acropolis-virtualtour.gr/


http://www.parthenonfrieze.gr/#/play 

Παηρλίδηα κε ηε Εσθόξν ηνπ Παξζελώλα 

http://www.parthenonfrieze.gr/


http://www.googleartproject.com 

 

Πινεγνύκαη ζε κνπζεία ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν 

http://www.googleartproject.com/


Δθαξκνγέο ζην ΓΠ κε ρξήζε πνηθίισλ ινγηζκηθώλ 



Αμηνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ Google Earth 



Αμηνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο «Inspiration» 

Γξαζηεξηόηεηα: 

 

Να θηηάμεηε έλαλ ελλνηνινγηθό ράξηε κε ζέκα ην  νηθνζύζηεκα. 

Λέμεηο Κιεηδηά: 

Έκβηα 

Άβηα 

Αλζξώπηλε  

δξαζηεξηόηεηα 



Δθαξκνγέο ζην ΓΠ κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ  

SMART NOTEBOOK 









 
Α- Β  

Γεκνηηθνύ 

 
Γ- Γ  

Γεκνηηθνύ 

 
Ε-Σ  

Γεκνηηθνύ 

Εθαπμογέρ ζηο ΔΠ 

ΤΖΗΣΗΗ 


