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Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Το παρακάτω άρθρο έρχεται να εξηγήσει για την χρήση των διαδραστικών πινάκων
σε µαθήµατα τα οποία πολλοί πιστεύουν πως δεν µπορεί να υπάρξει εφαρµογή ,
είτε γιατί πιστεύουν πως δεν υπάρχει αρκετό υποστηρικτικό υλικό, είτε γιατί
πιστεύουν ότι τα µαθήµατα είναι θεωρητικά και δεν ταιριάζει στην φύση τους να
διδάσκονται πάνω από νέες τεχνολογίες όπως οι διαδραστικοί πίνακες.
Ο διαδραστικός πίνακας δεν έχει σχεδιαστεί µόνο για µαθήµατα τεχνολογικής ή
θετικής κατεύθυνσης . Ο διαδραστικός πίνακας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
κάθε µάθηµα και σε κάθε βαθµίδα της εκπαίδευσης (από προσχολική ηλικία,
µέχρι σχολές πανεπιστηµίων).
Όταν το µάθηµα έχει ένα συγκεκριµένο πλάνο που διδάσκεται, ο µαθητής µπορεί
να το αφοµοιώσει και να το κατανοήσει πάρα πολύ καλά.
Ένα σωστό πλάνο µαθήµατος από την άλλη πρέπει να περιλαµβάνει το θεωρητικό
µέρος, εικόνες , σχέδια, βίντεο και την απαιτούµενη βιβλιογραφία, µε υλικό που
πολλές φορές ίσως δεν υπάρχει καν στο βιβλίο του µαθητή.
Πόσο εύκολο και γρήγορο είναι να πραγµατοποιηθεί κάτι τέτοιο πάνω από
έναν απλό πίνακα κιµωλίας ή µαρκαδόρου
Η απάντηση είναι πως είναι εντελώς αδύνατον. Ο πίνακας µαρκαδόρου η κιµωλίας,
το µόνο που µπορεί να προσφέρει είναι απλώς να γράφουµε πάνω του και µετά να
τα σβήνουµε. ∆εν µπορούµε να φτιάξουµε σχεδιαγράµµατα εύκολα και γρήγορα,
δεν µπορούµε να εισάγουµε εικόνες και βίντεο που σχετίζονται µε το µάθηµα µας,
δεν µπορούµε να δείξουµε και να επεξεργαστούµε επιπλέον βιβλιογραφία δεν
µπορούµε να δείξουµε επιπλέον υλικό και το σίγουρο είναι πως από µια διδακτική
ώρα χάνεται πολύτιµος χρόνος ,για να γράψουµε απλώς κάτι µε τον µαρκαδόρο ή
την κιµωλία και µετά να το σβήσουµε και να χαθεί.
Πόσο εύκολο όµως είναι να πραγµατοποιηθεί ένα πλήρες πλάνο
µαθήµατος πάνω από έναν διαδραστικό πίνακα;
Ο διαδραστικός πίνακας προσφέρει µια ατελείωτη πηγή δεδοµένων αφού µπορεί να
δηµιουργηθεί για κάθε µάθηµα ένα πλήρες πλάνο µαθήµατος και µάλιστα µέσα σε
µερικά λεπτά χωρίς να χαθεί πολύτιµος χρόνος.
Το ποιο απλό πράγµα που µπορεί να προσφέρει ένας διαδραστικός πίνακας, είναι η
αποθήκευση των πινάκων που έχουµε γράψει, έτσι δεν χρειάζεται να γράφετε ξανά
και ξανά τα ίδια πράγµατα, προβάλετε έτοιµο υλικό επεµβαίνετε απευθείας πάνω
σε αυτό µε αποτέλεσµα να µπορείτε να το βελτιώνετε και να το εξελίσσετε.
“Σκεφτείτε στα τόσα χρόνια διδασκαλίας που έχετε, όλοι οι πίνακες που
έχετε γράψει απλώς χάθηκαν”.
Όµως ο διαδραστικός πίνακας δεν είναι απλώς η αποθήκευση αυτών που γράφετε,
είναι µια πλήρης σειρά αυτοµατισµών που µπορεί να προσφέρει µε σκοπό να
µπορείτε να φτιάχνετε ένα πλάνο µαθήµατος εύκολα και γρήγορα.
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Για Μαθήµατα θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης όπως µαθηµατικά ,
φυσική, χηµεία, πληροφορική κλπ, µπορείτε να εισάγετε τέλεια σχήµατα, γραφικές
παραστάσεις, σχεδιαγράµµατα , όπως και εικόνες βίντεο , να πλοηγηθείτε στο
διαδίκτυο σε συγκεκριµένες πηγές δεδοµένων, να κόψετε συγκεκριµένες ασκήσεις
και υλικό που επιθυµείτε και να χτίσετε ένα µάθηµα µε θεωρία και ασκήσεις που
δεν θα είναι απλώς µαύρα γράµµατα σε άσπρο πίνακα.
Όµως όπως είπαµε και αρχικά ο διαδραστικός πίνακας αφορά κάθε µάθηµα. Για τα
θεωρητικά µαθήµατα όπως αρχαία, γραµµατική, έκθεση, ιστορία, θρησκευτικά,
µπορείτε να ανατρέξετε σε ιστορικές πηγές και ηλεκτρονική βιβλιογραφία, να
συνδέσετε βίντεο µε ιστορικά ντοκουµέντα, να µαρκάρετε να υπογραµµίσετε ,να
γράψετε µεταφράσεις , γραµµατικά φαινόµενα πάνω σε ένα υφιστάµενο
ηλεκτρονικό βιβλίο, να αποµονώσετε ένα συγκεκριµένο κοµµάτι από ένα κείµενο,
να συνδέσετε σχετική πληροφορία που θα την έχετε µπροστά σας µε το πάτηµα
ενός πλήκτρου και να φτιάξετε ένα πλήρες µάθηµα από διάφορες πηγές και υλικό,
το οποίο θα είναι ολοκληρωµένο από κάθε πλευρά και θα κερδίσει την προσοχή
όλων των µαθητών.
Αφεθείτε ελεύθεροι, χρησιµοποιείστε τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει
ένας διαδραστικός πίνακας (ότι µάθηµα και αν διδάσκετε) και δώστε µια νέα πνοή
στο µάθηµα σας, κερδίζοντας την προσοχή όλων των µαθητών αλλά παράλληλα
πετυχαίνοντας µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στην κατανόηση του.
Επικοινωνήστε µαζί µας για να σας δείξουµε από κοντά όλα αυτά που
περιγράφουµε σε πρακτική εφαρµογή µε µια δωρεάν παρουσίαση στον
χώρο σας.

