
Χαρακτηριστικά/ τεχνολογικές δυνατότητες διαδραστικού πίνακα 
 

Στο διδακτικό σενάριο δόθηκε έμφαση -κατά το σχεδιασμό του τρόπου παρουσίασης- σε 

συγκεκριμένα στοιχεία/τεχνολογικές δυνατότητες, που αφενός αποτελούν βασικά 

χαρακτηριστικά των διαδραστικών πινάκων, αφετέρου υποδεικνύουν και σε τρόπους 

χρήσης του (Becta, 2003; Υπ.Π.Δ.Μ.Θ., 2010) στην τάξη.  

Τα στοιχεία αυτά είναι:  

 η δυνατότητα γραφής ή/και επισήμανσης με ηλεκτρονικό μελάνι/μαρκαδόρο 

επάνω σε διάφορα ήδη υπάρχοντα αρχεία στην οθόνη του διαδραστικού πίνακα, 

λειτουργία που διευρύνει τις επιλογές διαχείρισης κειμένων, διαδικτυακών πηγών 

κά.  

  η χρήση του λογισμικού του διαδραστικού πίνακα για την αποθήκευση 

σημειώσεων που θα δημιουργηθούν σε αυτόν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, 

λειτουργία που συντελεί στη δυνατότητα επανα-αξιοποίησης ενός περαιτέρω 

εμπλουτισμένου μαθήματος.  

  η δυνατότητα της επιφάνειας προβολής του διαδραστικού πίνακα να μετατρέπεται 

σε οθόνη αφής, λειτουργία που διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 

να διαχειρίζονται εύκολα το περιεχόμενο του μαθήματος, χωρίς την ανάγκη χρήσης 

άλλων «εργαλείων» (π.χ. ποντίκι, pointer κά).  

 η εισαγωγή κειμένου στην ψηφιακή οθόνη (με την ενεργοποίηση του εικονικού 

πληκτρολογίου) σε παράθυρα διαλόγου ή σε οποιαδήποτε άλλη ενεργή εφαρμογή 

του Η/Υ, λειτουργία που ενισχύει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης (π.χ. με υπάρχον 

περιεχόμενο στον Η/Υ κά).  

 η δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης περιεχομένου απευθείας από το 

διαδραστικό πίνακα, λειτουργία που συντελεί στο διαμοιρασμό του (έντυπα, 

ηλεκτρονικά και μέσω Διαδικτύου).  

 η δυνατότητα μετακίνησης αντικειμένων («σύρε κι άφησε»), κάτι που αφενός 

καθιστά τον πίνακα διαδραστικό, αφετέρου τον μετατρέπει σε κάτι περισσότερο 

από μία οθόνη προβολής, δηλαδή ένα δυναμικό πίνακα, που επιτρέπει την 

αλληλεπίδραση μέσω φυσικών χειρισμών, στη θέα όλης της τάξης.  

 η δυνατότητα τοποθέτησης αντικειμένων σε επίπεδα (layers), λειτουργία που 

επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να εμφανίζει προοδευτικά πιο πολύπλοκο 

περιεχόμενο (που αρχικά είναι κρυμμένο), τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτει 

κά.  

 η δυνατότητα για τη δημιουργία μιας (ή πολλών) νέων, κενών σελίδων σε ένα 

αρχείο/μάθημα, χωρίς την απώλεια όσων έχουν δημιουργηθεί στην προηγούμενη 

και την εύκολη εναλλαγή μεταξύ Η λειτουργία αυτή α) βοηθά να μη χάνεται ο 

ειρμός της μαθησιακής διαδικασίας (π.χ. λόγω καθυστερήσεων που υπάρχουν 

συχνά προκειμένου να προλάβουν όλοι οι μαθητές να σημειώσουν) και β) ενισχύει 

την ανάπτυξη μη γραμμικής μαθησιακής διαδικασίας (π.χ. είναι εύκολο να 

επαναπροβληθεί /επαναεπεξεργασθεί περιεχόμενο από προηγούμενες σελίδες 

ή/και να μεταφερθεί περιεχόμενο από μια σελίδα σε άλλη). Ωστόσο, υπάρχουν και 



άλλα στοιχεία/τεχνολογικές δυνατότητες που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν στη 

διδασκαλία με διαδραστικό πίνακα, ανάλογα με το περιεχόμενο, τους διδακτικούς 

στόχους και τη μέθοδο διδασκαλίας που θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός. 

Τέτοια στοιχεία είναι:  

 το σύστημα απόκρισης κοινού (Audience Response System ή Dual Mode), 

λειτουργία που δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης δημοσκοπήσεων ή 

παιχνιδιών ερωτήσεων, με εύκολη καταγραφή των επιλογών των μαθητών, σε 

πραγματικό χρόνο.  

 ο χειρισμός ενός άλλου εκπαιδευτικού λογισμικού (π.χ. MicroWorlds Pro, Κότινος 

κά), που είναι εγκατεστημένο σε ένα Η/Υ, μέσω της ψηφιακής επιφάνειας του 

διαδραστικού πίνακα, λειτουργία που επιτρέπει την αποτελεσματικότερη 

αξιοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών λογισμικών και ενισχύει τη δυνατότητα για 

την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης.   

 η λειτουργία των εργαλείων σύλληψης οθόνης (screen capture), λειτουργία που 

επιτρέπει την άμεση μεταφορά αυτού που προβάλλεται επί του πίνακα στο 

λογισμικό του, για περαιτέρω αξιοποίηση (π.χ. μια εικόνα από ιστοσελίδα, ένα 

απόσπασμα από ένα αρχείο .pdf ή από ένα ψηφιοποιημένο κείμενο).  

 η δυνατότητα αξιοποίησης πολυμεσικού υλικού, χωρίς να απαιτούνται διαφορετικά 

εργαλεία αναπαραγωγής, κάτι που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό ή τους μαθητές να 

αναπαράγουν, αλλά και να χειρίζονται την αναπαραγωγή εικόνων, ήχου, βίντεο, σε 

συνδυασμό και με τις υπόλοιπες δυνατότητες του λογισμικού του διαδραστικού 

πίνακα.  

 


