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Padlet: Εικονικός διαδραστικός πίνακας 
     www.padlet.com 

 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.  

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

 Ένας πίνακας padlet μπορεί επίσης να εξαχθεί και να αποθηκευτεί στον 
υπολογιστή σε PDF, Excel, CSV, να τυπωθεί και να αποσταλεί με τον κώδικα 
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 Τέλος μπορεί να διαμοιραστεί με το QR code και να διαβαστεί από όσους 
έχουν iphone, touch phones, tablets, κτλ. με τις κατάλληλες εφαρμογές (π.χ. 
QRCodeScan). 

 Στόχος δραστηριοτήτων με το διαδραστικό πίνακα padlet : Συνεργατική 
μάθηση, αλληλεπίδραση της ομάδας, δημιουργική παραγωγή γραπτού 
λόγου, χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα, ενεργοποίηση της φαντασίας και της 
δημιουργικής έκφρασης των μαθητών, κινητροποίηση των μαθητών. 
 

Δείγματα από padlet boards 

• Επισκεφτείτε τα καλύτερα padlets στην gallery: www.padlet.com 
 

 

Δημιουργία δικού σας πίνακα 

 Δημιουργήστε ένα λογαριασμό στo www.padlet.com (SIGN UP)  
 

 Στη συνέχεια 
πρέπει να 
αποδεχτείτε στο 
email σας το 
λογαριασμό σας και 
να τον 
ενεργοποιήσετε. 

 
 

 

 Κάνουμε κλικ 
για να 

δημιουργήσουμε ένα  καινούργιο padlet board .  

http://www.padlet.com/
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 Είστε πλέον μπροστά σε έναν καινούργιο άδειο πίνακα, εσείς και όλοι 
οι συμμετέχοντες της ομάδας σας.  

 
 Στα εργαλεία σας δεξιά έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε:  

Τις βασικές πληροφορίες (basic info), τον τοίχο (Wallpaper), την εμφάνιση 
(Layout), την ηλεκτρονική διεύθυνση του πίνακα (address), να ρυθμίσετε τα 
δικαιώματα των χρηστών ‘privacy’.  

 Ξεκινήστε από τον τίτλο και μια σύντομη περιγραφή του πίνακα.(BASIC INFO)  

 
 Οι αλλαγές σας ρυθμίζονται αυτόματα. 
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 Στη συνέχεια επιλέξτε την ταπετσαρία του πίνακα από τη δεύτερη επιλογή  
(wallpaper) 
 

 
 

 Η επιλογή (LAYOUT) καθορίζει πως θέλει κανείς να εμφανίζονται οι 
ανακοινώσεις στον πίνακα. 

 
 Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να είναι δημόσιος ο πίνακας ή ιδιωτικός. 
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 Στο τέλος μπορείτε να καλέσετε και του μαθητές  σας να συμμετέχουν στον 
ίδιο πίνακα ώστε να επιτευχθεί η συνεργατική διαδικασία (modify this wall-
privacy/add people by email) ή διαμοιράζοντας το link. 

 
 Ακόμα μπορείτε να επιλέξετε να αναρτούν οι μαθητές σας κάτι στον πίνακα 

αφού ελέγξετε εσείς το περιεχόμενο της ανάρτησης, σε περίπτωση π.χ. που 
τους βάλετε να κάνουν μια άσκηση στο σπίτι. 

 
 

 Μη ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές πατώντας submit. 

 
 

 Ο πίνακας είναι έτοιμος! Κάνουμε κλικ μέσα στον πίνακα σε οποιοδήποτε 
σημείο και εμφανίζεται ένα κουτί, όπου μπορούμε να γράψουμε κείμενο και 
να «ανεβάσουμε » τα δικά μας (αρχεία , συνδέσμους , ήχο , βίντεο) 

 
 Μπορείτε να αναρτήσετε  WORD ή PDF , φωτογραφίες, ένα αρχείο youtube, 

mp3, ή πολυμεσικά αντικείμενα, π.χ. το glog (ηλεκτρονική αφίσα) που 
δημιουργήσατε, το voki (το avatar) και ότι άλλο θέλετε εισάγοντας το link του 
αρχείου. Κάνοντας κλικ έξω από το κουτί αποθηκεύεται. 

 Την ανάρτηση σας μπορείτε να την επεξεργαστείτε: επιλέγοντας την με το 
ποντίκι (κάνοντας κλικ επάνω του) 
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  Χρησιμοποιήστε το πράσινο μολύβι για να: επεξεργαστείτε το αντικείμενο 
σας (EDIT): 

 Χρησιμοποιήστε το κόκκινο μολύβι για να το διαγράψετε (delete) 

 Χρησιμοποιήστε τα βελάκια του αντικειμένου για να αλλάξετε το μέγεθος 
του ή να το μετακινήσετε. 

 Ένας πίνακας padlet μπορεί επίσης να εξαχθεί και να αποθηκευτεί στον 
υπολογιστή σε PDF, Excel, CSV, να τυπωθεί και να αποσταλεί με τον κώδικα 
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

  
 O πίνακας μπορεί να διαμοιραστεί με άλλους χρήστες διαδικτυακά και να 

ενταχτεί  σε  wikis, blogs και στο  Twinspace αντιγράφοντας τον κώδικα του. 

 
 Τέλος αποθηκεύοντας το  QR code μπορείτε να το «δείτε» παντού online με 

τις ανάλογες συσκευές και να δουλευτεί σε ομάδες χωρίς αυτό να 
προϋποθέτει την παρουσία σας στο εργαστήριο πληροφορικής (share-
mobilize).  
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Tutorials 

 http://www.freetech4teachers.com/2013/09/video-how-to-create-padlet-
wall-for.html#.VRLnU_ysXUY 

 Brian Beierle, Free Web Tools for the Classroom, 
http://techingtheclassroom.blogspot.gr/2013/03/padletwallwisher-easy-
collaboration-for.html 
 
 

Παράδειγμα δημιουργίας εικονικού διαδραστικού πίνακα padlet 

Περιγραφή δραστηριότητας:  
Θέμα δραστηριότητας: 
 
«Προτάσεις αειφορικής διαχείρισης των απορριμμάτων στο σχολείο».  
 
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 

 Κάνουμε κλικ μέσα στον πίνακα σε οποιοδήποτε σημείο και εμφανίζεται ένα 
κουτί, όπου μπορούμε να γράψουμε κείμενο και να «ανεβάσουμε » τα δικά 
μας αρχεία WORD,PDF, συνδέσμους , ήχο , βίντεο, Φώτο. 

Καλή διασκέδαση! 

 
 

 

http://www.freetech4teachers.com/2013/09/video-how-to-create-padlet-wall-for.html#.VRLnU_ysXUY
http://www.freetech4teachers.com/2013/09/video-how-to-create-padlet-wall-for.html#.VRLnU_ysXUY
http://techingtheclassroom.blogspot.gr/2013/03/padletwallwisher-easy-collaboration-for.html
http://techingtheclassroom.blogspot.gr/2013/03/padletwallwisher-easy-collaboration-for.html

