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Πεπίλητη

Ζ εηζαγσγή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ζηφρνο πξφθιεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε
ρψξα καο. Έλαο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο (Interactive whiteboard) είλαη κηα ςεθηαθή ζπζθεπή αθήο πνπ ζπλδέεηαη κε έλαλ
ππνινγηζηή θαη έλαλ πξνβνιέα. ηφρνο ηνπ είλαη λα πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπηή-δάζθαιν ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξίδεηαη
έλαλ Ζ/Τ απφ ηνλ πίλαθα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρεη επαθή κε ηα ζπλήζε ρεηξηζηήξηα ελφο Ζ/Τ ψζηε λα αιιειεπηδξά κε
κηα νπνηαδήπνηε εθαξκνγή πξνζειθχνληαο ζην κέγηζην δπλαηφ ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
Έρεη πξνεγεζεί ε καδηθή ρξήζε ηνπο ζε ρψξεο φπσο ε Μεγάιε Βξεηαλία, ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία, ε Νέα Εειαλδία θαη
νη Ζ.Π.Α. ελψ πνιινί εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε κειέηεο ρξήζεο ηνπο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ ρξήζε ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε
ζπλδέεηαη κε ηηο έλλνηεο ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο, ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, ηεο ζπλεξγαηηθήο θαη ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Σα
ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά επηηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη πνιιέο ρξήζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελψ νη
ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη νθέιε ζρεηηθά κε ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ καζεηψλ, ηε ζπλεξγαζία ηνπο, ηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ, ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ηα θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.
Λέξειρ κλειδιά: Διαδραζηικόηηηα, Τεχνολογία, Εκπαιδευηική διαδικαζία

Summary
The introduction of modern technology in the educational process is a goal for the educational system in our country. An
interactive whiteboard is a digital device connected by touch with a computer and a projector. The aim is to provide the
trainer-teacher the ability to handle a PC from the table, without having contact with the normal controls of a PC to interact
with any one application at attracting maximum attention and motivation. Preceded by the massive use in countries such as
Great Britain, Canada, Australia, New Zealand and the USA While many researchers have dealt recently with studies of
their use in Primary and Secondary Education and the education of students with disabilities. Their use in education is
linked to notions of interactivity of constructivism, cooperative and active learning. The technical characteristics allow the
teacher to make many uses in the educational process and the relevant research has highlight benefits on students'
enthusiasm, cooperation, skill development, self-confidence and better learning outcomes.
Keywords: Interactivity, Technology, Educational process

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τι είναι οι διαδπαζηικοί πίνακερ
Σν ραξαθηεξηζηηθφ αληηθείκελν ζε κηα ζρνιηθή αίζνπζα είλαη ν πίλαθαο. Ζ αικαηψδεο άλνδνο ηεο ηερλνινγίαο
θαη ηεο πιεξνθνξηθήο έρνπλ επεξεάζεη θαη ην θνκκάηη απηφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ ρξήζε ηεο
ηερλνινγία ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ (interactive whiteboards). Ζ ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ έρεη
μεθηλήζεη εδψ θαη δέθα ρξφληα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγέο θαη βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Bush et al., 2004)).
Έλαο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, (Interactive whiteboard) είλαη κηα ςεθηαθή ζπζθεπή αθήο πνπ ζπλδέεηαη κε έλαλ
ππνινγηζηή θαη έλαλ πξνβνιέα. Ο πξνβνιέαο πξνβάιιεη ην νπηηθφ ζήκα εμφδνπ ηνπ ππνινγηζηή ζηελ
επηθάλεηα ηνπ πίλαθα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηα εηθνληδφκελα αληηθείκελα, ρξεζηκνπνηψληαο
ηελ αθή. Ο πίλαθαο πξέπεη λα είλαη θπζηθά ζπλδεδεκέλνο κε έλαλ ππνινγηζηή πνπ δεκηνπξγεί ηηο πξαγκαηηθέο
εηθφλεο ή ηα δεδνκέλα. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπζθεπή ηθαλή λα αιιειεπηδξά κε έλαλ ππνινγηζηή (ζε κία ζχξα
USB ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή αθφκα θαη κε αζχξκαηε ηερλνινγία Bluetooth) θαη λα πξνβάιιεη

εηθφλεο, βίληεν θαη άιια δεδνκέλα ζε κηα νζφλε. Οπηηθά κνηάδεη κε κία ιεπθή επηθάλεηα αθήο ζην κέγεζνο
ελφο παξαδνζηαθνχ καπξνπίλαθα ή ελφο ιεπθνχ πίλαθα κε καξθαδφξν. Κάπνηα κνληέια πηλάθσλ έρνπλ
ελζσκαησκέλν πξνβνιέα πίζσ απφ ηελ νζφλε (Νηάξξνπ θαη Γξνπζνπδάθνπ, 2007).
Ο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ην δάρηπιφ ηνπ ζαλ πνληίθη ππνινγηζηή ή κπνξεί λα γξάςεη επάλσ ζηνλ πίλαθα κε
έλαλ απφ ηνπο εηδηθνχο καξθαδφξνπο, πνπ δελ ιεξψλνπλ θαη δελ αδεηάδνπλ απφ κειάλη, θαζψο ην ίρλνο πνπ
αθήλνπλ είλαη, απιψο, κία ςεθηαθή εηθφλα. Δπίζεο, κπνξεί λα κεηαθηλήζεη θαη λα πεξηζηξέςεη αληηθείκελα κε
ην ρέξη ηνπ, λα γξάςεη πάλσ ζε εηδηθά πξνβαιιφκελν πιεθηξνιφγην θαη γεληθά λα θάλεη κε πνιχ άκεζν θαη
απιφ ηξφπν φ,ηη κπνξεί λα θάλεη κε έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (http://www.smartedu.gr/smartboard).
Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπηή-δάζθαιν ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξίδεηαη έλαλ Ζ/Τ απφ ηνλ
πίλαθα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρεη επαθή κε ηα ζπλήζε ρεηξηζηήξηα ελφο Ζ/Τ φπσο π.ρ. πνληίθη θαη
πιεθηξνιφγην. Παξέρεη έηζη ηε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξά κε κηα παξνπζίαζε, κηα εθαξκνγή εθπαηδεπηηθνχ
ινγηζκηθνχ, κε ην δηαδίθηπν ή νπνηαδήπνηε άιιε εθαξκνγή κε ρξήζε κφλν ηνπ πίλαθα πξνζειθχνληαο ζην
κέγηζην δπλαηφ ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλαληνχκε ζηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο ηειεπηαίαο γεληάο είλαη:
Υσξίο πεξηνξηζκφο ρξήζε θνηλψλ καξθαδφξσλ επάλσ ζηελ επηθάλεηά ηνπ, αζχξκαηε επηθνηλσλία κε ηνλ Ζ/Τ,
καγλεηηθή επηθάλεηα πνπ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ρξεζηκνπνηήζεη άιια καγλεηηθά εθπαηδεπηηθά
πξντφληα, ηειερεηξηζηήξην πνπ δίλεη άλεζε θηλήζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελψ δελ απαηηείηαη ε εθκάζεζε
εηδηθνχ ινγηζκηθνχ.
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αιιαγέο πνπ ζα επηθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε επξεία
ρξήζε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά
δεδνκέλα γηα ηε γλψζε πνπ αθνκνηψλεηαη, κεηαγλψζε θιπ), ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο, ηηο ζρέζεηο
κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ, ηελ εηθφλα πνπ έρεη ν καζεηήο γηα ην ζρνιείν θαη
γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζην ζρνιείν, ηηο αιιαγέο ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία.

3. Η ανάπηςξη ηων διαδπαζηικών πινάκων
Ο πξψηνο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο δεκηνπξγήζεθε απφ ηε SMART Technologies ην 1991.Ζ αλαγλψξηζε ησλ
επξχηαησλ εθπαηδεπηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα πξνήιζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ δηαπίζησζαλ φηη κπνξεί λα βειηηψζεη ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα. Πξσηνπφξεο ζηελ εηζαγσγή ηνπ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ε Μεγάιε Βξεηαλία, ν
Καλαδάο, ε Απζηξαιία, ε Νέα Εειαλδία θαη νη Ζ.Π.Α.. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε εηζαγσγή θαη ρξήζε ηνπο
ζπλνδεχηεθε απφ έξεπλεο (Beeland, 2004; Bush, et al. 2004; Carter, 2002; Cogill, 2003; Cooper, 2003;
Cunningham et al. 2003; Latham, 2004; Pugh, 2004; Richardson, 2002;) γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη
πνιινί εξεπλεηέο (Νηάξξνπ θαη Γξνπζνπδάθνπ, 2007), αζρνιήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε κειέηεο ρξήζεο
ηνπο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε εηδηθέο
αλάγθεο.
Δληππσζηαθφο είλαη επίζεο ν πξνγξακκαηηζκφο εηζαγσγήο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ην Πξφγξακκα Υξήζεο ΣΠΔ θαη πεξηιακβάλεη ηελ
εγθαηάζηαζε 4.646 δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηα Κππξηαθά ζρνιεία, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009. 750.000
δηαδξαζηηθνί πίλαθεο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλνη ζε φιν ηνλ θφζκν ελψ πξνβιέπεηαη πσο κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο
πνπ δηαλχνπκε (2010) ζα εγθαηαζηαζνχλ πάλσ απφ 3 εθαηνκκχξηα πίλαθεο. ην Μεμηθφ κάιηζηα ην project
Encyclopedia ζηνρεχεη λα εμνπιίζεη 145.000 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, έρεη πξνυπνινγηζκφ 1,8 δηζεθαηνκκχξηα
δνιάξηα θαη είλαη ην κεγαιχηεξν project εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ζηνλ θφζκν. (Φαξηά, 2007).

4. Ο πόλορ ηων διαδπαζηικών πινάκων ζηη διαδικαζία μάθηζηρ
Πεξλψληαο ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ζηεξίδεη ηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη
ζεκαληηθφ λα απνζαθεληζηνχλ έλλνηεο φπσο ε δηαδξαζηηθφηεηα, ν θνλζηξνπθηηβηζκφο, ε ζπλεξγαηηθή θαη ε
ελεξγεηηθή κάζεζε θαη θπξίσο ε ζρέζε πνπ έρνπλ νη έλλνηεο απηέο κε ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο.
Όπσο είλαη γλσζηφ, διαδπαζηικόηηηα νλνκάδεηαη ε δπλαηφηεηα ελφο νπνηνδήπνηε κέζνπ λα δέρεηαη
ακθίδξνκε επηθνηλσλία. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο είλαη πηζαλψο ηα πξψηα κεραλήκαηα πνπ πξνζέθεξαλ
δηαδξαζηηθφηεηα ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξψπηλεο ηερλνινγίαο. (http://el.wikipedia.org) Αθφκε δηαδξαζηηθφο ή

αιιειεπηδξαζηηθφο (Μπακπηληψηεο, 2002) απνθαιείηαη απηφο πνπ αλαθέξεηαη ζε ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο θαηά
ην νπνίν ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε ζπλερή, άκεζε θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνλ Ζ/Τ κέζσ
εξσηαπνθξίζεσλ (απφδνζε ηνπ αγγι. interactive). χκθσλα κε ηε Ρνχζζνπ (2004), «ε δηαδξαζηηθφηεηα αθνξά
ζηελ ακνηβαία αληαιιαγή δξάζεο κεηαμχ αλζξψπσλ ή κεηαμχ αλζξψπσλ θαη άςπρσλ αληηθεηκέλσλ ή
θαηαζηάζεσλ».
Ο κονζηποςκηιβιζμόρ (constructivism) είλαη κηα ζεσξία πνπ βαζίδεηαη ζην καζεηή γηα λα επηιέμεη θαη λα
δηακνξθψζεη ηηο πιεξνθνξίεο, λα θάλεη ππνζέζεηο έηζη ψζηε λα ιάβεη απνθάζεηο θαη ζην ηέινο λα δνκήζεη ηε
γλψζε. χκθσλα κε απηφλ ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε κάζεζε θαη ν δηαδξαζηηθφο
πίλαθαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπκκεηνρήο.
ην επίθεληξν ησλ πεξηζζφηεξσλ επνηθνδνκεηηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο βξίζθεηαη απηή ε δηαδηθαζία ηεο
ζςμμεηοσήρ ησλ καζεηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο έρνπλ ηε κνξθή ηνπ γλσζηηθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ν νπνίνο
εθθξάζηεθε απφ ηνλ Piaget θαη ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ κε θχξην εθπξφζσπφ ηνπ ηνλ Vygotsky.
ηνλ θνηλσληθφ θνλζηξνπθηηβηζκφ ν εθπαηδεπηηθφο παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ βνήζεηα, ε νπνία ειαηηψλεηαη
ζηγά ζηγά, αθνχ βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη λα γίλνπλ νη καζεηέο απηνξπζκηδφκελνη θαη αλεμάξηεηνη
θαηαζθεπαζηέο ηεο γλψζεο ηνπο. Ζ βαζηθή πξφηαζε, ινηπφλ, ηεο επνηθνδφκεζεο είλαη φηη ε γλψζε απνηειεί
αλζξψπηλν θαηαζθεχαζκα, άξα δελ ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ απηνχο πνπ ηελ θαηέρνπλ. Ζ γλψζε δε
ιακβάλεηαη παζεηηθά αιιά ρηίδεηαη ελεξγεηηθά απφ ην ππνθείκελν. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί
θαηεπζείαλ απφ απηφλ πνπ ηελ θαηέρεη ζε θάπνηνλ άιιν κφλν κέζσ ηεο γιψζζαο. Ζ απφθηεζε γλψζεο απαηηεί
ηελ αλάκεημε ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ γηα λα επνηθνδνκήζεη λέεο
θαηαλνήζεηο. (Κφθθνηαο, 1998).
Αθφκε ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο επλνεί ηε ζςνεπγαηική μάθηζη. πλεξγαηηθή κάζεζε (collaborative learning)
απνθαινχκε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία νκαδηθήο κάζεζεο ζηελ νπνία ιακβάλνπλ ρψξα ζεκαληηθέο καζεζηαθέο
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. πλεξγάδνκαη ζεκαίλεη εξγάδνκαη καδί κε θάπνηνλ άιιν. Οη
ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νδεγνχλ ζηελ αλεξρφκελε γλψζε, πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηάδξαζεο
κεηαμχ ησλ γλψζεσλ θαη απφςεσλ φισλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεκαηηζκφ ηεο (Whipple, 1987).
Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε είλαη ην εξγαιείν γηα ηελ ενεπγηηική μάθηζη. Χο ηέηνηα πεξηγξάθνπκε ηε δηαδηθαζία
ηεο «κάζεζεο κέζσ ηεο πξάμεο». Δίλαη κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο είλαη
ελεξγεηηθφο εηαίξνο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη φρη παζεηηθφο δέθηεο. Σα άηνκα ή νη νκάδεο καζαίλνπλ
θαιχηεξα φηαλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζηε δηθή ηνπο κάζεζε. Όζνλ αθνξά κάιηζηα ηηο κεζφδνπο
δηδαζθαιίαο απαηηνχληαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κέζνδνη. Οη κέζνδνη πνπ επηιέγνληαη πξέπεη λα δίλνπλ
επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ, λα πξάμνπλ θαη λα ζηνραζηνχλ. Αλ ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηηο ηξεηο απηέο
δηαζηάζεηο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ελεξγεηηθή κάζεζε επηδηψθεη λα ιάβεη ππφςε ην πξφζσπν ζηελ
νιφηεηά ηνπ (Karen O‟ Shea, 2003).
Όια ηα παξαπάλσ εληζρχνληαη απφ ην γεγνλφο φηη φιεο νη λέεο ηάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε νξίδνπλ: αιιαγή ζηνλ
ηξφπν ηεο δηδαζθαιίαο ψζηε λα ζηεξίδεηαη ζηελ πξνψζεζε καζεζηαθψλ ζπδεηήζεσλ, θξίζηκνο ν ξφινο ηεο
αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο αιιά θαη κε ηνλ δάζθαιν, πέξαζκα απφ ηε δαζθαινθεληξηθή
δηδαζθαιία (δάζθαινο ζην θέληξν ηεο δηδαζθαιίαο) ζηε καζεηνθεληξηθή (δάζθαινο ζχκβνπινο θαη
νξγαλσηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο), ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (ηέηνην είλαη θαη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο)
είλαη ππνζηεξηθηηθφ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.

5. Πού και πώρ σπηζιμοποιούνηαι ζηην εκπαίδεςζη
Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί (Reardon, 2002) κε έλαλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζηελ ηάμε ηνπ:
- Να γξάθεη κε ηνπο καξθαδφξνπο φπσο ζε έλαλ παξαδνζηαθφ πίλαθα
- Να απνζεθεχεη ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή ην κάζεκά ηνπ ζε κνξθή βίληεν ή δηαδνρηθψλ εηθφλσλ
- Να νξγαλψλεη ή λα πξνβάιεη ηαηλίεο
- Να γξάθεη ή λα επηζεκαίλεη (κε ηνπο καξθαδφξνπο) φ,ηη ρξεηάδεηαη πάλσ ζην πξνβαιιφκελν πιηθφ,
ρσξίο φκσο λα ην αιινηψλεη
- Να θαηαζθεπάδεη πιάλα καζήκαηνο ζε κνξθή εληππσζηαθψλ παξνπζηάζεσλ, ράξε ζην θαηάιιειν
ινγηζκηθφ πνπ ηειεπηαία παξέρεηαη καδί κε ηνλ πίλαθα
- Να κεηαθηλεί, λα πεξηζηξέθεη θαη λα αιιάδεη κέγεζνο ζε αληηθείκελα ρξεζηκνπνηψληαο απιψο ην
δάρηπιφ ηνπ

- Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαδξαζηηθά παηρλίδηα, αζθήζεηο, θ.ιπ.
- Να ζψδεη καζήκαηα γηα λα ηα δψζεη ζε καζεηέο πνπ απνπζηάδνπλ
- Να δεκηνπξγεί «βηληενκαζήκαηα» πνπ κπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα αλαξηεζνχλ ζε κηα ηζηνζειίδα
- Να δηδάζθεη γεσγξαθία θαη αζηξνλνκία κέζσ δηαζχλδεζεο κε δηαδξαζηηθνχο ράξηεο (Google Maps
θαη Google Earth)
- Να δεκηνπξγεί ςεθηαθέο δηεγήζεηο
- Να δεκηνπξγεί πνξθφιην εξγαζηψλ
- Να νξγαλψζεη πινεγήζεηο ζε δηαδξαζηηθέο ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ
- Να δεκηνπξγήζεη εκεξνιφγηα
- Να ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πίλαθα γηα ηελ εξγαζία κηαο νκάδαο ηεο ηάμεο ηνπ
Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Edwards et al., 2002) ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα πεξηιακβάλνπλ θπζηθά
δηακφξθσζε θεηκέλνπ θαη εηθφλσλ, δεκηνπξγία, εθηχπσζε θαη απνζήθεπζε ζεκεηψζεσλ γηα δηαλνκή ζηνπο
καζεηέο, έληππα ή ειεθηξνληθά ζε θνηλφ απνζεθεπηηθφ ρψξν ζηνλ ππνινγηζηή ή κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη φηη ιεηηνπξγεί κε ηελ αθή, δειαδή
κπνξνχλ λα γξάθνπλ ή λα ζρεδηάδνπλ νη καζεηέο κε ην δάθηπιφ ηνπο, ή κε ηα εηδηθά πελάθηα. Δπίζεο
ζπλνδεχεηαη απφ έλα εηδηθφ εμάξηεκα (ζθνπγγαξάθη) πνπ κπνξεί λα θάλεη δηαγξαθή δεδνκέλσλ απφ ηελ
επηθάλεηα ηνπ πίλαθα. Έρεη κία ζπιινγή απφ εξγαιεία ζρεδηαζκνχ, κνξθνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηφζν
θεηκέλνπ φζν θαη εηθφλσλ. Έηνηκα ζρήκαηα φπσο ηξίγσλα, θχθινη, ηεηξάγσλα κπνξνχλ λα «ζπξζνχλ» ζηελ
επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ πίλαθα θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνηειέζνπλ πξντφληα επεμεξγαζίαο. Πνιχ ζεκαληηθή
απνδείρηεθε θαη ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζε βίληεν θάζε θίλεζεο πνπ θάλεη ν καζεηήο γηα λα γξάςεη, λα
ζρεδηάζεη ή λα νινθιεξψζεη κία δξαζηεξηφηεηα.
Σν ινγηζκηθφ ηνπ πίλαθα είλαη ηέηνην πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ λα ζρεδηάζεη θαη λα πξνεηνηκάζεη ην κάζεκά ηνπ ζπκπιεξψλνληαο θαη εκπινπηίδνληάο ην ζηε
ζπλέρεηα κε εηθφλα, ήρν, βίληεν, ζπλδέζκνπο γηα ηζηνζειίδεο θαη φ,ηη άιιν ζεσξήζεη ρξήζηκν. Σειεπηαία ην
εηδηθφ ινγηζκηθφ ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε δχν ζειίδσλ. Έηζη πιηθφ
απφ ηε κία ζειίδα κπνξεί λα ζχξεηαη κε ην ρέξη ζηελ άιιε ζειίδα θαη λα νινθιεξψλνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν
αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο, ζπκπιήξσζεο θελψλ ή νηηδήπνηε άιιν.
Σν πξφγξακκα είλαη ηφζν επέιηθην πνπ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα απνζεθεχζεη, εθηππψζεη αιιά θαη
εμαγάγεη ην κάζεκα ή ηε ζειίδα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζε κνξθή ζειίδαο Web, αξρείν εηθφλαο, PDF, Power
Point. Παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα ζε θάζε αληηθείκελν λα ηνπνζεηεζεί κία ζχλδεζε πξνο έλα αξρείν,
ηζηνζειίδα, εθαξκνγή ή θάηη άιιν. Δπίζεο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κία ζχλδεζε κε αξρείν ήρνπ θαη παηψληαο
πάλσ ζην αληηθείκελν ν καζεηήο λα αθνχεη ηελ εθθψλεζε ηεο ιέμεο ή θάπνην άιιν ερνγξαθεκέλν κήλπκα
πνπ έρεη εηνηκάζεη ν εθπαηδεπηηθφο.
Φπζηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο επηθάλεηα πξνβνιήο. Έηζη κπνξνχλ λα γίλνπλ ζεκεηψζεηο θαη
ππνγξακκίζεηο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα ηελ ψξα πνπ αλαπαξάγεηαη έλα dvd ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα
ζρνιηαζηνχλ θάπνηα ζεκεία.
Σειεπηαία, ίζσο αληρλεχνληαο θαη ηελ αλακελφκελε έθξεμε ηεο δήηεζεο, πνιιέο εηαηξίεο θαη εθπαηδεπηηθνί
νξγαληζκνί, αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ (http://cmap.ihmc.us) θαη απηή ηε ζηηγκή
ππάξρεη έλα αξθεηά αμηφινγν ζε πνηφηεηα θαη αξηζκφ πιηθφ ζην δηαδίθηπν. Απηφ ην πιηθφ βξίζθεη εμαηξεηηθή
εθαξκνγή ζε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο γηα ηνπο νπνίνπο κεγάιν κέξνο απφ απηφ ην πιηθφ έρεη παξαρζεί. Σέηνην
πιηθφ κπνξεί λα βξεη θαλείο ζε θάπνηεο ηζηνζειίδεο (γηα παξάδεηγκα http://www.eyliko.gr/htmls/dimlinks.aspx). ηελ ηζηνζειίδα http://education.smarttech.com/ste/en-us κπνξνχκε λα βξνχκε
έλα πιήζνο ιχζεσλ, πξνηάζεσλ, έηνηκσλ καζεκάησλ γηα ην δεκνηηθφ θαη φρη κφλν. ηε ζειίδα
http://eduscapes.com/sessions/smartboard/ ππάξρεη πινχζην πιηθφ απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα γηα
καζεκαηηθά, θπζηθή, επηζηήκεο θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. Δπίζεο ηζηνζειίδεο κε πιηθφ είλαη νη
http://www.yourchildlearns.com/index.html, http://www.daydreameducation.co.uk/index.html, φπνπ ππάξρνπλ
νινθιεξσκέλα εκπνξηθά παθέηα εηδηθά γηα δηδαζθαιία κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Τπάξρνπλ επίζεο θάπνηεο
αθφκε ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα βξνπλ εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν
(http://www.topmarks.co.uk). Έρεη παξαηεξεζεί φπσο ήηαλ αλακελφκελν φηη ζηηο ρψξεο πνπ έρεη δηεηζδχζεη ν
δηαδξαζηηθφο πίλαθαο ζηελ εθπαίδεπζε ππάξρεη θαη αληίζηνηρε παξαγσγή πιηθνχ. Άιισζηε θαλέλα
ηερλνινγηθά πξνεγκέλν εθπαηδεπηηθφ πξντφλ δελ κπνξεί λα απνδψζεη ηα αλακελφκελα, ρσξίο ηελ ππνζηήξημή
ηνπ κε πιηθφ θαη θπζηθά ρσξίο ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.

6. Οθέλη από ηη σπήζη ηων διαδπαζηικών πινάκων
Έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Αγγιία (http://becta.org.uk/page_dokuments/research) απφ εθπαηδεπηηθφ & ηερλνινγηθφ
νξγαληζκφ έδσζε ηα αθφινπζα ζηνηρεία:








Αχμεζε ελζνπζηαζκνχ θαη ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο καζεηέο (Solvie and Pamela, 2001. (Accessed
March 23, 2004)
Πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζπλεξγαζία (Gerard, 1999)
κεηαμχ ησλ καζεηψλ
Αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ
Ληγφηεξεο ζεκεηψζεηο κέζα ζηελ ηάμε
Απμεκέλε αληαπφθξηζε θαη δπλαηφηεηα αθνκνίσζεο ζχλζεησλ θαη πνιχπινθσλ ελλνηψλ (Johnson,
2004).
Καιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα γηα παηδηά κε δηαθνξεηηθά ζηπι κάζεζεο (Αθνπζηηθφ, Οπηηθφ,
Κηλαηζζεηηθφ)
Αχμεζε απηνπεπνίζεζεο

Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα (http://education.smarttech.com/NR/rdonlyres/30258C60-24D0-43D5-A1D2BDE1A93B6F93/0/InteractiveWhiteboardsAndLearning.pdf) ηεο δηδαζθαιίαο κε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο είλαη
ηα αθφινπζα:
Οη εηδηθνί καξθαδφξνη πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο δελ ιεξψλνπλ, δελ θαηαλαιψλνπλ κειάλη
θαη δελ είλαη επηθίλδπλνη γηα ηα παηδηά (http://www.smartedu.gr/interactive-whiteboards). Δπηπιένλ, κπνξεί
θαλείο λα γξάςεη κε απηνχο πάλσ ζε πξσηφηππν πιηθφ (π.ρ. ζεκεηψζεηο, ηαηλίεο, θσηνγξαθίεο, θ.ιπ.), ρσξίο λα
ην αιινηψζεη. Γελ απαηηείηαη θάπνηα πξνζαξκνγή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μπνξνχλ λα θάλνπλ φ,ηη θαη κε
ηνπο παξαδνζηαθνχο πίλαθεο, επνκέλσο κπνξνχλ λα επαλαιάβνπλ ρσξίο θακία αιιαγή ηηο επηηπρεκέλεο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ είραλ εθαξκφζεη παιαηφηεξα. Ζ επηθάλεηά ηνπο είλαη αλζεθηηθή, πνπ ζεκαίλεη φηη
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άθνβα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο. Γελ απαηηνχλ πνιιέο γλψζεηο
ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Απιά φπνπ θάπνηνο έθαλε θιηθ κε ην πνληίθη ηνπ, ηψξα αγγίδεη κε ην
δάρηπιφ ηνπ. Ζ ρξήζε ησλ ρεξηψλ (ζηε ζέζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ηνπ πνληηθηνχ) επηηξέπεη ηελ άκεζε ζρέζε
ηνπ δηδαζθφκελνπ κε ην εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Έηζη ε πξνζνρή επηθεληξψλεηαη ζην δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη
φρη ζην δηδαθηηθφ κέζν. Τπνζηεξίδνπλ ηελ θαηαγξαθή νιφθιεξσλ καζεκάησλ (είηε ζε κνξθή ηαηλίαο, είηε ζε
κνξθή ζηαηηθψλ δηαθαλεηψλ). Έηζη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη θαη λα βειηηψζεη αθφκα
θαη απζφξκεηεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. πλδπάδνληαη κε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Με ιίγε θαληαζία ν
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη πνιχ απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα εμεηδηθεπκέλα δηδαθηηθά
αληηθείκελα (Gerard et al., 1999). Μάιηζηα νξηζκέλα ηέηνηα εξγαιεία ή πιάλα κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζην
δηαδίθηπν αθφκα θαη δσξεάλ.
Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θαηαθέξλνπλ λα παξνπζηάδνπλ θάζε εθπαηδεπηηθή πεγή κε έλα ειθπζηηθφ ηξφπν θαη
λα θάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πην δηαζθεδαζηηθή, ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
επηηξέπνληάο ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξα θαη κεγαιχηεξεο πνηθηιίαο κέζα εθπαίδεπζεο. Δπίζεο,
είλαη θαηάιιεινη γηα ηηο αλάγθεο ηφζν κηθξψλ φζν θαη κεγάισλ ζε πιήζνο ηάμεσλ. Μαζεηέο κε εηδηθέο
αλάγθεο εηδηθφηεξα (Salintri et al., 2002), κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ παξνπζίαζε πνιπκεζηθνχ
πεξηερνκέλνπ ζηε κεγάιε νζφλε, θαζψο ηνπο βνεζά θαη ζηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ
πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ ηάμε.
Καηαθέξλνπλ λα θξαηνχλ ακείσηε ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα (Νηάξξνπ θαη Γξνπζνπδάθνπ,
2007), λα ηνπο δίλνπλ θίλεηξα θαη λα πξνσζνχλ ηνλ ελζνπζηαζκφ γηα κάζεζε, ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο δίλνπλ θαη
πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή, ζπλεξγαζία θαη αλάπηπμε πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.
Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνιιά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ
αθνξνχλ καζεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο θαη φξαζεο ελψ δελ είλαη αλαγθαία ε ρξήζε πιεθηξνινγίνπ, πξάγκα
πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε εηδηθφηεξα γηα παηδηά, κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Οη ζεκεηψζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο
επαλαιήςεηο πνπ θάλνπλ νη καζεηέο, θαη λα νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο.
Ζ ζρεδίαζε ηνπ καζήκαηνο πάλσ ζε έλαλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα

θαηεπζχλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο, λα γίλνπλ πην ηθαλνί ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη θπζηθά λα απμήζνπλ ηελ
παξαγσγηθφηεηα ηνπο. Σέινο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηδάμνπλ θαη απφ απφζηαζε
Ζ Μεγάιε Βξεηαλία είλαη ε ρψξα κε ηηο πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ. ηελ θαζηεξσκέλε πηα
εηήζηα έθζεζε εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο BETT, πνπ γίλεηαη ζην Λνλδίλν ζην ζηαζκφ Olympia, o Γεληθφο
Γξακκαηέαο Δθπαίδεπζεο θαη Γεμηνηήησλ Ruth Kelly επηζήκαλε φηη ζπγθξηηηθέο κειέηεο ζπγθιίλνπλ ζηε
δηαπίζησζε φηη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζπλαξηάηαη
κε ηελ άλνδν ησλ δεηθηψλ επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Καηά ηελ άπνςε πνιιψλ θαζεγεηψλ φπσο απηή
εθθξάζηεθε ζε ζεκηλάξηα ηεο BETT ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απνδείρηεθε έλαο πνιχ θαιφο κεραληζκφο γηα ηε
δηδαζθαιία κηθξψλ έσο κέηξησλ νκάδσλ καζεηψλ. (Σ. Γηαθνπκάηνπ)
Δίλαη ινγηθφ ζηε ρψξα κε ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο (Ζλσκέλν Βαζίιεην), λα έρνπλ γίλεη θαη πνιιέο έξεπλεο
γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πξάμε. Έξεπλεο πνπ έγηλαλ απφ ην Βξεηαληθφ
χιινγν Δθπαηδεπηηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Σερλνινγίαο BECTA (http://becta.org.uk/page_dokuments/research)
κε ζέκα ηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, έδεημαλ φηη ππάξρεη άκεζν
πιενλέθηεκα απφ ηε ρξήζε ηνπο, ην κάζεκα γίλεηαη κε πην γξήγνξν ξπζκφ θαη νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ
πεξηζζφηεξν θαη πην ελεξγά (Cogill, 2003; Bush 2004). Οη καζεηέο ζηελ ηάμε πξνζέρνπλ πεξηζζφηεξν θαη
απηφ πνπ ηνπο θάλεη λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ είλαη ην νπηηθφ εξέζηζκα πνπ έρνπλ απφ ηνλ πίλαθα
(Cunningham, 2003).

8. Σςμπεπάζμαηα
Ζ λέα εθζηξαηεία ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζε ρψξεο κε ήδε αλεπηπγκέλε δηθηπαθή ππνδνκή, είλαη ην
πέξαζκα απφ ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο. Ζ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ
δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηε ζρνιηθή ηάμε, απνηειεί κηα ζπλαξπαζηηθή εμέιημε θαη ζπλάκα πξφθιεζε γηα ηηο
ππνζέζεηο πνπ θάλακε κέρξη ηψξα γηα ην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζηε κάζεζε. Καη απηφ γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε
ηερλνινγία δίλεη έκθαζε ζηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ αθνξνχλ ζην Μάζεκα γηα Όιε ηελ Σάμε θαη απνηειεί
έλα ζεκαληηθφηαην εξγαιείν πνπ πξνζθέξεη πξνζηηζέκελε αμία ζηηο κεζφδνπο επίδεημεο θαη κνληεινπνίεζεο,
βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη αμηνιφγεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κέζα απφ ηελ πξναγσγή
απνηειεζκαηηθψλ εξσηήζεσλ, ελψ παξάιιεια απμάλεη ην ξπζκφ θαη ην βάζνο ηεο κάζεζεο. Σέινο, επεηδή
ζπκίδεη πνιχ ηνλ παξαδνζηαθφ καπξνπίλαθα, δεκηνπξγεί αίζζεκα αζθάιεηαο αθφκα θαη ζηνπο ηερλνθνβηθνχο
εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα απνθαζίζνπλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην κάζεκά ηνπο.
Ζ καδηθή εηζαγσγή ηεο λέαο απηήο ηερλνινγίαο ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ λνκνχ εξξψλ ζα επηηξέςεη
ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη ηελ πνιηηεία, λα ζρεδηάζνπλ κε πηιφην απηή ηελ
εηζαγσγή, ηελ επξχηεξε ρξήζε ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα, θάλνληαο ηηο αλαγθαίεο δηνξζψζεηο,
πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηήζεηο θαη θπξίσο πξνεηνηκάδνληαο ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ ρσξίο ην νπνίν ε ρξήζε
ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ έρεη πεληρξά απνηειέζκαηα.
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