
Ηκεξίδα γηα ηνπο δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε 
πξαγκαηνπνίεζε ην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Κξήηεο ηεο Έλσζεο Ειιήλσλ Φπζηθώλ, 
ην Σάββαην 2 Απξηιίνπ 2011, ζην ΠΕΚ Ηξαθιείνπ. 

Σην πιαίζην ηεο Ηκεξίδαο παξνπζηάζηεθε εηζήγεζε κε ζέκα "Δείγκαηα δηαδξαζηηθήο 
ειεθηξνληθήο δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ". 

Σην πξώην κέξνο, έγηλε επίδεημε δεηγκαηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ από ην 
Εθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό Θξεζθεπηηθώλ Γ΄-Δ΄ Δεκνηηθνύ. 

Σην δεύηεξν κέξνο, παξνπζηάζηεθαλ δηδαθηηθέο πξνηάζεηο κε αμηνπνίεζε 
ειεθηξνληθώλ θύιισλ εξγαζίαο θαη εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ 
γηα ηνλ ζθνπό απηό από ηνλ εηζεγεηή. 

Καηά ηελ παξνπζίαζε, δόζεθε έκθαζε ζηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηεο 
ζπκκεηνρηθόηεηαο θαη ζπλεξγαηηθόηεηαο ησλ παηδηώλ, ζηε δηεξεπλεηηθή θαη 
παηγληώδε κάζεζε, ζηελ αιιεινεπηδξαζηηθή νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο θαζώο επίζεο 
ζην ζπληνληζηηθό θαη θαζνδεγεηηθό ξόιν ηνπ δαζθάινπ. Οη εθαξκνγέο 
ππνζηεξίρηεθαλ από ζύζηεκα θνξεηνύ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα νπηηθώλ ηλώλ. 

Σηε ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε, έγηλε αλαθνξά ζηε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ 
δηαδξαζηηθνύ πίλαθα, επηπιένλ, γηα ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε δηαδηθηπαθή 
εθπαίδεπζε από απόζηαζε, πεξηεγήζεηο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο εθπαηδεπηηθνύ 
ελδηαθέξνληνο, θαζώο επίζεο νξγάλσζε ηειεδηαζθέςεσλ, ηειεζπλεληεύμεσλ θαη 
ζπλεξγαζηώλ από απόζηαζε. 

Από ηηο εθαξκνγέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην δεύηεξν  κέξνο, ην παδι 
δεκηνπξγήζεθε κε ηελ εθαξκνγή Flash Jigsaw Producer θαη ηα θύιια εξγαζίαο θαη 
αζθήζεσλ κε ηελ εθαξκνγή Hot Potatoes. Η ηειεπηαία είλαη ειεύζεξν ινγηζκηθό πνπ 
δηαηίζεηαη δσξεάλ γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε. Σρεηηθόο ζύλδεζκνο ππάξρεη ζηε 
Δηθηπαθή Πύιε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο (e-yliko) ζηελ ελόηεηα Ελεύθερο Λογιζμικό 
& Λογιζμικό Ανοιχηού Κώδικα. 

Τν ινγηζκηθό Hot Potatoes, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαπάλσ ηζηνζειίδα 
είλαη «έλα ζύλνιν από 5 δηαθνξεηηθά εξγαιεία ζύλζεζεο δηαδξαζηηθώλ αζθήζεσλ ζε 
δηθηπαθό πεξηβάιινλ: α) Jquiz: quiz ζύληνκσλ απαληήζεσλ (short-answer quiz) θαη 
quiz πνιιαπιήο επηινγήο (multiple choice quiz), β) Jmix: αζθήζεηο ζύλζεζεο 
πξνηάζεσλ (jumbled sentence exercise), γ) Jcross: ζηαπξόιεμν (crossword puzzle), 
δ) Jmatch : αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο (matching exercise), ε) Jcloze: αζθήζεηο 
ζπκπιήξσζεο θελώλ (fill-in-the-gaps exercise). Τα εξγαιεία ζύλζεζεο πνπ παξέρεη 
ην ινγηζκηθό ππνζηεξίδνπλ όιεο ηηο γιώζζεο. Τν ινγηζκηθό έρεη αλαπηπρζεί ζην 
Παλεπηζηήκην ηεο Victoria (Καλαδάο). γηα όζνπο επηζπκνύλ λα θηηάμνπλ κέρξη 3 
ζειίδεο ζε θάζε ηύπν άζθεζεο. Θα ρξεηαζηεί κηα απιή εγγξαθή ζην πξόγξακκα γηα 
λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε όιεο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη». 
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