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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 

• Ένας ∆ιαδραστικός πίνακας µπορεί γινεται ένα πανίσχυρο εκπαιδευτικό εργαλείο στα
χέρια του εκπαιδευτικού που µπορεί εύκολα να  εκµεταλευτεί µε τον καλύτερο τρόπο όλα
τα χαρακτηριστικά του.

• Στο διαδραστικό πίνακα  ο χρήστης έχει αµεσότερη επαφή µε τα µενού και τη
λειτουργικότητά του εκπαιδευτικού λογισµικού.

• Άλλωστε ο σχεδιασµός του εκπαιδευτικού λογισµικού της CONCEPTUM  έχει λάβει
υπόψη την προοπτική να εφαρµοστούν στους ∆ιαδραστικούς πίνακες. ‘Ετσι στην ενεργή
επιφάνεια των διαδραστικών πινάκων η χρήση τους γίνεται ακόµα πιο αποτελεσµατική.

• Η χρήση τους είναι πολύ ευρύτερη αν αυτοί µπορούν να λειτουργούν και σαν κοινοί
ασπροπίνακες απλού µαρκαδόρου.

• Αντίστροφα µάλιστα, ένας ασπροπίνακας µαρκαδόρου µπορεί να µετατραπεί εύκολα σε
διαδραστικό ασπροπίνακα µε µια συσκευή όπως Smart Ray Slim

• Οι ∆ιαδραστικοί πίνακες είναι απλούστατοι στην εκµάθηση και δίνουν άριστα
αποτελέσµατα στη χρήση του κατάλληλου εξοπλισµού και λογισµικού.

• Η σύγχρονη εκπαιδευτική τάση ζητά τους ∆ιαδραστικους πινακες σε κάθε τάξη.
• Αποδοτικότεροι είναι οι ∆ιαδραστικοι πινακες αφης όπως οι LMA-BOARD µε
εµπλουτισµένη  λειτουργικότητα για άριστα αποτελέσµατα στη χρήση του εκπαιδευτικου
λογισµικου αφού δεν χρειάζεται ειδικός µαρκαδόρος αλλά ο χρήστης γράφει πάνω του
απλά µε το δάκτυλό του (ή όποιο άλλο αντικείµενο επιθυµεί).

• Έχει αποδειχθεί ότι όταν οι µαθητές προσέχουν τον καθηγητή να διδάσκει στο
διαδραστικο  πίνακα, συγκεντρώνονται,  παρακολουθουν και συµµετέχουν πολύ
περισσότερο.

• Είναι σε συνεχή επαφή µε όσα διαδραµατίζονται στους  ∆ιαδραστικους πινακες όσο
«ανιαρό»  και αν εθεωρείτο αρχικά το θέµα του µαθήµατος από µερικούς µαθητές.

• Είναι πια η εποχή των διαδραστικων πινακων. Τα πράγµατα µάλιστα γίνονται
απλούστερα όταν  µπορούν να χρησιµοποιούνται και σαν ασπροπινακες απλού µ
αρκαδορου οπότε ένας µόνο πίνακας στην αίθουσα µέσα αρκεί.

• Αν πάλι υπάρχει απλός ασπροπίνακας που δεν θέλουµε να αποµακρυνθεί από την τάξη,
τότε τοποθετώντας απλά και άµεσα το Smart Ray Slim αυτός ο ασπροπινακας µ
αρκαδόρου µετατρέπεται  άµεσα σε πανίσχυρο διαδραστικο  ασπροπινακα.

• Οι διαδραστικοι πινακες µπορουν να χρησιµοποιηθούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
αφού µπορούν να συνδεθουν µε συστήµατα e-learning ενώ προσφέρονται για χρήση από
ανθρώπους µε κινητικά προβλήµατα και ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
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