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RealtimeBoard: Εικονικός διαδραστικός πίνακας 

 
     https://realtimeboard.com/app/ 

 

 Μέσο που επιτρέπει στους χρήστες να εκφράσουν τις ιδέες τους συγχρόνως 
δημιουργώντας ένα εικονικό διαδραστικό πίνακα. 

 Επιτυγχάνεται  η συνεργατική μάθηση(collaboration)   και η αλληλεπίδραση 
μεταξύ των χρηστών  

 Είναι δωρεάν εργαλείο Web 2.0 

 Παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να εισάγουν κείμενο, εικόνες, 
φωτογραφίες, ήχο, βίντεο  και να εργάζονται ταυτόχρονα online, να μιλάν 
συγχρόνως στο chat.  

 O πίνακας μπορεί να διαμοιραστεί με άλλους χρήστες διαδικτυακά και να 
ενταχτεί  σε  wikis και blogs, στο  Twinspace και στα κοινωνικά δίκτυα όπως 
το Facebook και το Twitter, Google Plus. 

 Ένας πίνακας RealtimeBoard μπορεί επίσης να εξαχθεί και να αποθηκευτεί 
στον υπολογιστή σε PDF και σαν φωτογραφία, να τυπωθεί και να αποσταλεί 
με τον κώδικα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 Είναι εργαλείο παρουσίασης των διαφανειών με τη σειρά που αποφασίσουν 
οι χρήστες 

 Στόχος δραστηριοτήτων με το διαδραστικό πίνακα RealtimeBoard: 
Συνεργατική μάθηση, αλληλεπίδραση της ομάδας, online συνεργασία με 
μαθητές από χώρες συνεργάτες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οργάνωση 
των ιδεών και ενός προγράμματος, δημιουργική παραγωγή γραπτού λόγου, 
χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα, διαμοιρασμός της τάξης με τους εταίρους,  
ενεργοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών, 
κινητροποίηση των μαθητών. 
 
Tutorials: https://realtimeboard.com/app/1663723/Tutorial-Board/ 
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Παράδειγμα δημιουργίας εικονικού διαδραστικού πίνακα 

RealtimeBoard 

Περιγραφή δραστηριότητας:  
Θέμα δραστηριότητας: 
 
«Παρουσίαση δραστηριοτήτων σε σχέση με τη διαμόρφωση του σχολικού κήπου».  
 
Στόχος δραστηριότητας με το διαδραστικό πίνακα padlet :  
 
Συνεργατική μάθηση, αλληλεπίδραση της ομάδας, δημιουργική παραγωγή γραπτού λόγου, 
ανταλλαγή περιβαλλοντικών-πολιτιστικών στοιχείων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, ενεργοποίηση της φαντασίας 
και της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών, κινητροποίηση των μαθητών. 

 Μπείτε στο email σας και δεχτείτε την πρόσκληση που σας στάλθηκε για να 
δουλέψετε σε ένα κοινό πίνακα.  

 Δουλέψτε σε ομάδες δυο ατόμων ή ατομικά 

 Κάνουμε κλικ μέσα στον πίνακα σε οποιοδήποτε σημείο και γράψουμε 
κείμενο , «ανεβάζσουμε » τα δικά μας αρχεία WORD,PDF, συνδέσμους , ήχο , 
βίντεο, Φώτο, σημειώσεις. 

 Συνεργαζόμαστε επικοινωνώντας και στο chat. 
 

Καλή διασκέδαση! 

 
 

 


