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Ενας ολόκληρος κόσμος 
στα δάχτυλά σας.
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Η κοινή χρήση εκπαιδευτικών 
πόρων, δραστηριοτήτων 
και μαθημάτων μέσα από 
τη διεθνή κοινότητα SMART 
Exchange έχει τώρα την 
ελληνική της έκφραση. Λίγες 
μέρες μετά από σχετική 
ανακοίνωση της SMART 
Technologies, η ελληνική 
έκδοση του SMART Exchange 
έγινε πραγματικότητα και 
έχει ήδη αρχίσει να δέχεται 
συχνές επισκέψεις από 
έλληνες εκπαιδευτικούς. 
Η κοινή χρήση του υλικού 
είναι ανοιχτή σε όλους 
τους επισκέπτες και δεν 
απαιτείται εγγραφή για να 
μπορείτε να δείτε ή ακόμα 
και να ‘κατεβάσετε’ πόρους, 
δραστηριότητες και μαθήματα. 
Επισκεφθείτε κι εσείς το 
http://exchange.smarttech.
com τώρα και μοιραστείτε 
πόρους και μαθήματα από την 
Ελλάδα και όλο τον κόσμο. 

Συνεργασία Interactivo και Inte*Learn

SMART πιστοποιημένο λογισμικό   ..off the 
PRESS

Παράλληλα, η επιτυχία της 
ελληνικής κοινότητας των 
SMARTBoarders συνεχίζεται  
με νέες εγγραφές φίλων 
της SMART καθημερινά. Σας 
ευχαριστούμε όλους για τη 
συμμετοχή σας. Για όσους δεν  
είστε ήδη μέλη, μη χάνετε 
χρόνο. Επισκεφθείτε την 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.smartboarders.gr και 
κάνετε την εγγραφή σας τώρα 
χωρίς χρέωση για πλήρη 
πρόσβαση στον εύχρηστο 
δικτυακό τόπο που σκοπό 
έχει να φέρει κοντά τους 
χρήστες προϊόντων SMART 
σε όλη την Ελλάδα. Εδώ 
μπορείτε να ανταλλάξετε 
ιδέες και απόψεις, γνώσεις 
και εμπειρίες, πληροφορίες 
και συμβουλές, μαθήματα και 
πόρους, και να συνεργαστείτε 
για τη μέγιστη απόδοση του 
SMART Board προς όφελος 
των μαθητών σας.

Πολλά ενδιαφέροντα για 
τους έλληνες χρήστες των 
διαδραστικών συστημάτων 
SMART συμβαίνουν τις 
τελευταίες ημέρες:

• Η online ‘Βοήθεια’ για 
το SMART Board και το 
SMART Notebook είναι 
τώρα διαθέσιμη στα 
ελληνικά. Τώρα έχετε 
άμεση πρόσβαση σε ένα 
πλήρες σύστημα βοήθειας 
στην ελληνική γλώσσα 
μέσα από το μενού του 
SMART Notebook.

• Η Interactivo ανακοίνωσε 
την ηλεκτρονική 
έκδοση ενός ‘Οδηγού 
για την αξιοποίηση του 
διαδραστικού πίνακα 
SMART Board και του 
λογισμικού SMART Note-
book’ από εκπαιδευτικούς 
στα ελληνικά σχολεία.

Η εταιρία INTERACTIVO, εξουσιοδοτημένος διανομέας των διαδραστικών προιόντων της Smart Technologiesd σε Ελλάδα και 
νοτιοανατολική Ευρώπη, πρόσφατα ανακοίνωσε συνεργασία με την ελληνική εταιρία INTE*LEARN, η οποία εξειδικεύεται στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 

join us 
Now

Ελληνική κοινότητα SMART Exchange

Περισσότερα από 150 πιστοποιημένα λογισμικά με πλούσια θέματα ενισχύουν τη 
χρήση των προϊόντων SMART

Η SMART πιστοποιεί λογισμικά εκπαίδευσης με βάση το επίπεδο συμβατότητας με το SMART 
Board και προσφέρει τρία επίπεδα πιστοποίησης:

Γράφω απλά 
Διαβάζω εύκολα

Ευχάριστες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες μέσα σε 
ένα πολυμεσικό περιβάλλον 
που υποστηρίζει την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
ανάγνωσης, παραγωγής 
και κατανόησης λόγου.

ΑΚΤΙΝΕΣ
Το εκπαιδευτικό πακέτο 
ακτίνες αποτελείται από 112 
εκπαιδευτικά προγράμματα 
σχεδιασμένα για τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας.

Στα πλαίσια της νέας αυτής συνεργασίας, η INTE*LEARN έχει αναλάβει την υλοποίηση multi-
media εφαρμογών για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, ειδικά σχεδιασμένων για τους 
διαδραστικούς πίνακες SMART Board. Οι εφαρμογές αυτές έχουν εγκριθεί από τη SMART
Technologies με την πιστοποίηση του «SMART Board interactive whiteboard Ready» που

διασφαλίζει την καταλληλότητα μιας 
εφαρμογής για χρήση σε προϊόντα 
SMART. 

Οι νέες διαδραστικές εφαρμογές είναι 
ήδη διαθέσιμες στην αγορά από την 
ΙΝΤΕ*LEARN και από την INTERACTIVO 
και φέρουν το λογότυπο πιστοποίησης 
της SΜΑRT.
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Οδηγός Αξιοποίησης Διαδραστικού Πίνακα 

Αβραάμ Τριανταφυλλίδης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
           στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά Σενάρια για:
• Νέα Ελληνικά
• Μαθηματικά
• Γεωλογία- Γεωγραφία
• Πληροφορική
• Φυσική
• Χημεία
• Βιολογία
• Αγγλικά

Οδηγός αξιοποίησης Διαδραστικού Πίνακα 
SMART Board
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Ιστορίες επιτυχίας / Case Studies

«Είναι πραγματικά πολύ εύκολο, ακόμα και για 
κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί με την τεχνολογία 
και να χρησιμοποιήσει το SMART Board και να 
φτιάξει δικά του μαθήματα και δραστηριότητες 
στο Notebook.»
κ. Παναγιώτης Κακαλέτρης,
Υπεύθυνος Νέων Τεχνολογιών και δάσκαλος
Σχολής Μωραΐτη.

«Το μάθημα είναι πλέον μαθητοκεντρικό και όχι
δασκαλοκεντρικό, αφού τα παιδιά απολαμβάνουν 
να σηκώνονται και να ασχολούνται με το SMART
Board που το βλέπουν σαν παιχνίδι!».

‘‘ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ’’
Στη Σχολή Μωραΐτη μιλήσαμε με 
τον κ. Παναγιώτη Κακαλέτρη, 
δάσκαλο του Δημοτικού και 
υπεύθυνο Νέων Τεχνολογιών 
με μεταπτυχιακό Τίτλο “ICT in 
Education” από το Πανεπιστήμιο 
του Manchester. 

Η Σχολή Μωραΐτη ήταν από τα 
πρώτα σχολεία στην Ελλάδα 
που εγκατέστησαν Smart 
Board πριν περίπου 7 χρόνια 
σε αίθουσα του Γυμνασίου. 
Λίγο αργότερα ο κ. Κακαλέτρης 
ύστερα από εμφάνισή του σε 
διεθνή συνέδρια, εισηγήθηκε 
στη Διεύθυνση την επέκταση 
των διαδραστικών πινάκων στο 
Δημοτικό. Από τότε και κάθε 
χρόνο οι τάξεις του Δημοτικού 
εξοπλίζονται με διαδραστικούς 
πίνακες.

«Η πρώτη μου επαφή με το 
διαδραστικό πίνακα ήταν σε 
ένα δημόσιο σχολείο στα Βάγια 
Βοιωτίας» εξηγεί. «Από τότε 
εντυπωσιάστηκα και παρουσίασα 
το αίτημά μου στη Σχολή 
Μωραΐτη. Μέσα σε μικρό χρονικό 
διάστημα η δ΄ Δημοτικού είχε 
τον πρώτο διαδραστικό πίνακα 
SMARTBoard! 

Η χρονιά έκλεισε πολύ 
καλά, με παιδιά και γονείς 
ενθουσιασμένους»
Την επόμενη χρονιά η Σχολή 
Μωραΐτη εξόπλισε με SMART-
Boards και άλλες τάξεις με στόχο 
να υπάρχει ένας διαδραστικός 
πίνακας σε κάθε τάξη. 

«Τα παιδιά είναι πλέον 
εξοικειωμένα με την τεχνολογία, 
οπότε το μάθημα μιλά στη 
γλώσσα τους και τους κρατά το 
ενδιαφέρον αμείωτο», δηλώνει 
ο κ. Κακαλέτρης. «Η διδασκαλία 
γίνεται ένα ζωντανό παιχνίδι 
στο οποίο συμμετέχουν ακόμα 
και οι πιο αδύναμοι ή ντροπαλοί 
μαθητές. Ακόμα με εξυπηρετεί 
τις δύσκολες ώρες που τα παιδιά 
είναι κουρασμένα ή άτακτα, γιατί 
μόλις ανοίγω το SMARTBoard 
ησυχάζουν και προσέχουν.

Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή 
τους είναι μεγαλύτερη από ό,τι 
σε μια τάξη που υπάρχει μόνο 
μαυροπίνακας, ενώ εισχωρούν 
βαθύτερα στο μάθημα κι έχουν 
απορίες που δεν θα είχαν αλλιώς.

Η παράδοση τώρα εμπλουτίζεται 
με πηγές όπως το internet, video, 
φωτογραφίες που φτιάχνουν οι 
εκπαιδευτικοί, και τα παιδιά δεν 
ξέρουν τι έκπληξη τα περιμένει 
κάθε φορά. Στην Ιστορία 
π.χ. εμπλουτίζω το μάθημα 
με βιογραφίες, video, μάχες, 
με αποτέλεσμα τα παιδιά να 
γίνονται μέρος του μαθήματος. 
Στα Μαθηματικά επίσης, μπορώ 
να σχεδιάζω σχήματα, να 
μετράω γωνίες και να φτιάχνω 
γραφήματα με το ενσωματωμένο 
λογισμικό SMART Notebook Math 
Tools.

Ο χρόνος που εξοικονομώ είναι 
πολύ σημαντικός αφού μπορώ να 
προετοιμάζω τα πάντα και να μη 
χρειάζεται να περιμένω στην τάξη. 
Το μάθημα έχει αναβαθμιστεί 
ποσοτικά και ποιοτικά και οι 
μαθητές χρησιμοποιούν όλες τις 
αισθήσεις τους με αποτέλεσμα να 
τους αποτυπώνεται η γνώση.»

Στην ερώτησή μας πόσο εύχρηστο 
είναι το SMARTBoard και το 
λογισμικό του Notebook, ο κ. 
Κακαλέτρης μας λέει: «Το μάθημα 
είναι πλέον μαθητοκεντρικό 
και όχι δασκαλοκεντρικό, αφού 
τα παιδιά απολαμβάνουν να 
σηκώνονται και να ασχολούνται 
με το SMARTBoard που το 
βλέπουν σαν παιχνίδι!

Είναι πραγματικά πολύ εύκολο, 
ακόμα και για κάποιον που δεν 
έχει ασχοληθεί με την τεχνολογία 
να χρησιμοποιήσει το SMART-
Board και να φτιάξει δικά του 
μαθήματα και δραστηριότητες 
στο Notebook. Πραγματικά 
αξίζει να ασχοληθούμε  ακόμα 
περισσότερο με τις Νέες 
Τεχνολογίες και να έχουμε υπόψη 
μας ότι οι Η/Υ και τα SMART-
Boards είναι μόνο τα μέσα, 
η πραγματική αξία προκύπτει 
από τον εποικοδομητικό τρόπο 
αξιοποίησής τους από το δάσκαλο 
ή τη δασκάλα.»
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Tα νέα της INTERACTIVO
Η INTERACTIVO στην Infrapedia 2010

Η INTERACTIVO Χορηγός
των Athens Warriors
Ice hockey στην Ελλάδα; Σίγουρα! Οι Athens Warriors 
πλαισιώνονται από δύο τεχνικούς της INTERACTIVO και 
προσφέρουν ένα εκπληκτικό θέαμα, πρωτόγνωρο για πολλούς 
Έλληνες που δεν είναι εξοικειομένοι με το αγαπημένο σπορ του 
Καναδά. 

Η INTERACTIVO υποστηρίζει τις προσπάθειες προσέγγισης και 
κατανόησης των πολιτιστικών παραδόσεων άλλων χωρών μέσα 
από την άμιλλα και το ήθος αθλητικών δραστηριοτήτων και 
εύχεται στους Athens Warriors κάθε επιτυχία στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Ice hockey!

Ο ΛΥΣΙΑΣ είναι ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός μέσω Internet, ο οποίος φέτος 
οργανώθηκε για 14η συνεχή χρονιά. Ο διαγωνισμός διεξάγεται, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, από τα Εκπαιδευτήρια 
Δούκα, τη MicrosoftHellas,τον OTE και την Info-Quest, με τη συνεργασία του Ιδρύματος 
Λαμπράκη και της ΕΠΥ (Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής), 
διακεκριμένων επιστημόνων από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια, καθώς 
και εκπαιδευτικών απ’ όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης.

Επιπλέον, ο ΛΥΣΙΑΣ έχει χαρακτήρα κοινωνικής προσφοράς, αφού προωθεί τη σημαντική 
ιδέα «Παίζω και Βοηθάω»! Για κάθε συμμετοχή οι διοργανωτές, καταβάλλουν χρηματικό 
ποσό σε ίδρυμα που βοηθάει παιδιά.

Η Τελετή Βράβευσης του 14ου ΛΥΣΙΑ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27/06/2010 στις 
12.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Δαΐς των Εκπαιδευτηρίων Δούκα (Μαρούσι Αττικής), όπου 
έγινε η απονομή των βραβείων και δώρων από τους χορηγούς και ακολούθησε δεξίωση.

Η διευθυντής της INTERACTIVO, κ. Παναγιώτης Κούτσης, παρευρέθη στην εκδήλωση για 
την απονομή διαδραστικού πίνακα SMART Board στούς νικητές του διαγωνισμού.

Η INTERACTIVO χορηγός στο 14ο ΛΥΣΙΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε ο νέος πίνακας SMART Board 685ix, που προσφέρει υψηλής ευκρίνειας προβολή wi-
descreen 221 cm από μόλις 30 cm με το ultra short throw προβολικό σύστημα που μόνο η SMART μπορεί να παρέχει! Ο 
685ix είναι HD-ready κι έχει 20% μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής προσφέροντας περισσότερο χώρο εργασίας από άλλους 
παρόμοιους πίνακες, ενώ το προβολικό του σύστημα εξαλείφει κάθε σκιά και αντανάκλαση.

Η μεγάλη έκπληξη ήταν το SMART Table, το πρώτο ψηφιακό θρανίο εξοπλισμένο με διαδραστική επιφάνεια  πολλαπλής αφής 
για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που επιτρέπει σε ομάδες 2-6 μικρών μαθητών να δουλεύουν ταυτόχρονα.  

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η παρουσία της INTERACTIVO στην έκθεση 
υποδομής εκπαιδευτικών κέντρων InfraPedia που πραγματοποιήθηκε στο 
Ζάππειο Μέγαρο 20 & 21 Μαρτίου. Η επιτυχία πιστοποιείται από το πλήθος  
εκπαιδευτικών, ιδιοκτητών εκπαιδευτικών κέντρων, γονέων αλλά και απλών 
επισκεπτών, που ήρθαν στο περίπτερο της εταιρίας INTERACTIVO για να 
ενημερωθούν για την διαδραστική εκπαίδευση και τις δυνατότητες που 
προσφέρει η Νο1 εταιρία του κλάδου, η SMART Technologies.

Η INTERACTIVO ήταν για δεύτερη συνεχή χρονιά ο μεγάλος χορηγός της 
έκθεσης και έκλεψε τις εντυπώσεις όχι μόνο με τον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο που δημιούργησε, αλλά και με τα εκπληκτικά νέα προϊόντα της SMART 
Technologies που μετατρέπουν μια απλή τάξη σε ψηφιακή.



Πολλαπλές οθόνες 
πολλαπλασιάζουν τη συνεργασία
Το SMART Meeting Pro είναι ιδανικό για χώρους με 
πολλαπλούς διαδραστικούς πίνακες ή οθόνες. Μπορείτε 
να σύρετε σημειώσεις, έγγραφα και παράθυρα σε 
πολλαπλές οθόνες. Συνδέστε φορητούς υπολογιστές 
και διαδραστικούς πίνακες ή οθόνες για να εργάζεστε 
ταυτόχρονα σε διάφορα έγγραφα.

Εξοικονομήστε χρόνο με την 
αποθήκευση σημειώσεων
Όταν η συνάντηση έχει τελειώσει, μπορείτε να δείτε 
και να ταξινομήσετε όλες τις σελίδες των σημειώσεών 
σας σε μικρογραφίες. Αποθηκεύστε όλες τις εργασίες 
- έγγραφα, σημειώσεις, σχόλια - στο δίκτυό σας, στην 
επιφάνεια εργασίας ή σε USB, ή στείλτε τις εργασίες 
με e-mail στη διεύθυνση της ομάδας σας. Η εποχή 
της αντιγραφής σημειώσεων από το λευκό πίνακα έχει 
παρέλθει.
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Τα Νέα της Smart Τechnologies

Είτε εργάζεστε με τα μέλη της ομάδας στο ίδιο δωμάτιο 
ή σε όλη την υδρόγειο, το λογισμικό SMART Meeting 
Pro σας αφήνει να συνεργαστείτε με ευκολία. Το 
SMART Meeting Pro παρέχει προηγμένη προβολή 
παρουσιάσεων και αυτοματοποιημένη δυνατότητα για 
«data conferencing» σε αίθουσες συσκέψεων με έναν 
υπολογιστή και ένα ή περισσότερους διαδραστικούς 
πίνακες ή οθόνες. Το έξυπνο μενού του λογισμικού 
σας μεταφέρει μέσα από απλά βήματα στην προβολή 
βαθύτερων εννοιών, διασκέψεων και παρέχει εύκολη 
πρόσβαση σε αρχεία.

Ψηφιακές σημειώσεις εύκολα
Το SMART Meeting Pro σας δίνει απεριόριστο χώρο 
για τις ψηφιακές σημειώσεις σας. Εύκολα μπορείτε 
να προσθέσετε σελίδες και να περιηγηθείτε από 
σελίδα σε σελίδα. Μπορείτε άμεσα να ανοίξετε αρχεία 
οποιασδήποτε εφαρμογής ή ένα πρόγραμμα περιήγησης 
του διαδικτύου, να γράφετε σχόλια και να αποθηκεύετε 
τις σημειώσεις της συνάντησής σας.

Διασκέψεις αιχμής
Είναι εύκολο να συνεργαστείτε με συναδέλφους σε 
όλο τον κόσμο σαν να ήταν όλοι στο ίδιο δωμάτιο. Η 
διάσκεψή σας ρυθμίζεται αυτόματα - απλά μπείτε στην 
αίθουσα συνεδριάσεων και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε. 
Κατανεμημένες ομάδες μπορούν να εργάζονται και να 
κάνουν σημειώσεις σε έγγραφα ταυτόχρονα.

SMART Meeting Pro - μια ευπροσάρμοστη, 
ισχυρή λύση για όλες τις συνεργατικές σας 
ανάγκες
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Smart Product Reviews
Smartboard  SBD600

SMART Table

Ευελιξία στο μάθημα με διαδραστικότητα για δύο
Με το SBD600, δύο μαθητές μπορούν να αγγίξουν ή να γράψουν ταυτόχρονα σε αρχεία SMART Notebook και να 
ολοκληρώσουν συνεργατικά ασκήσεις στην τάξη.

Το SMART Notebook είναι η δύναμη πίσω από τις δυνατότητες διπλής χρήσης του SMART Board SBD600. Το 
λογισμικό επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς τη γρήγορη εναλλαγή μεταξύ απλής και διπλής χρήσης πατώντας ένα 
κουμπί στη γραμμή εργαλείων. Με την επιλογή διπλής χρήσης το λογισμικό δημιουργεί δύο ξεχωριστούς χώρους 
εργασίας στο SMART Board, καθένα με τη δική του γραμμή κινούμενων εργαλείων.

Το SBD600 φέρνει περισσότερη ευελιξία για τα μαθήματα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν την παράδοση σε 
όλη την τάξη σε κατάσταση ενός χρήστη, και στη συνέχεια εύκολα να περάσουν στην κατάσταση διπλής χρήσης 
για την προώθηση μικρών ομάδων μάθησης.

Η προσθήκη λειτουργικότητας διπλής χρήσης επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αυξήσουν την ταυτόχρονη 
συμμετοχή και εμπλοκή των μαθητών στην τάξη.

Γνωρίστε το SMART Board SBD600 ™, τον πρώτο διαδραστικό πίνακα SMART Board με 
δυνατότητες διπλής χρήσης.

Smart Notebook 

Αναρωτηθήκατε ποτέ τι κάνει 
τους διαδραστικούς πίνακες 
SMART Board τόσο ισχυρούς; 
Γνωρίστε το λογισµικό SMART 
Notebook – την πραγµατική 
ιδιοφυία πίσω από τον 
νούµερο ένα στον κόσµο 
διαδραστικό πίνακα. 

Κλείδωμα πίνακα         

Επιλογή απο 42 γλώσσες. 
Ελληνική αναγνώριση 
γραφής (OCR)                      
Εισαγωγή video Flash

Εισαγωγή ήχου

Εισαγωγή και επεξεργασία 
σχημάτων

Διαδραστικά εργαλεία 
μαθηματικών μετρήσεων όπως 
Χάρακας, Μοιρογνωμόνιο, 
Διαβήτης κλπ 

Εισαγωγή υπερσύνδεσης 
(hypelink) για επέκταση του 
μαθήματος στο διαδίκτυο

Μαγική πένα: Μοναδικό 
εργαλείο παρουσίασης 
που προσφέρει εύκολη και 
άμεση εναλλαγή μεταξύ 
μεγέθυνσης,προβολέα και 
αόρατης μελάνης. 

• Αναγνώριση σχημάτων: 
Σχεδιάστε ένα σχήμα 
και αυτό αναγνωρίζεται 
αυτόματα

• Εισαγωγή πινάκων: 
Εύκολη εισαγωγή 
διαδραστικού πίνακα (table) 
με επιλογή σκίασης κελιών.

• Προβολή διπλής 
σελίδας:Δείξτε δύο σελίδες 
ταυτόχρονα ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της παρουσίασης. 

• Εικονικό πληκτρολόγιο 
με επιστημονικά σύμβολα 
και φωνητική ανάγνωση 
κειμένου.

• Πρότυπα δραστηριοοτήτων 
σε μορφή FLASH: Εξυπνα 
παραμετροποιήσιμα 
διαδραστικά  μαθήματα με 
υποστήριξη Ελληνικών.

• Εργαλεία σκίασης οθόνης 
και ‘‘προβολέα’’

• Λειτουργία καταγραφής 
μαθήματος σε video

• Εφαρμογή αναπαραγωγής 
video με δυνατότητα 
προσθήκης και αποθήκευσης 
σημειώσεων.

• Πλούσια και συνεχόμενα 
αναβαθμιζόμενη Συλλογή 
εκπαιδευτικού υλικού και 
δραστηριοτήτων.

• Αμεση πρόσβαση σε 
εκατοντάδες εκπαιδευτικούς 
πόρους της Smart

Σειρά SBD600:

• SBD680 / SBD680i3
    (165.7 cm × 128.6 cm)

• SBD685 / SBD685i3
    (196.9 cm × 128.6 cm)

• SBD690
    (217.8 cm × 128.6 cm)

Το SMART Table είναι το πρώτο στον κόσμο 
multi-touch, multi-user διαδραστικό κέντρο 
εκμάθησης για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Είναι ένα ψηφιακό θρανίο εξοπλισμένο με 
διαδραστική οθόνη που ενθαρρύνει την ομαδική 
συνεργασία των παιδιών και βοηθάει την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στις μικρές ηλικίες.

Η χρήση του είναι τόσο εύκολη ώστε ακόμη και 
οι πιο μικροί μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν 
χωρίς οδηγίες. Και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε 
για την αντοχή - το SMART Table μπορεί να 
αντέξει και τα πιο ενθουσιώδη τραντάγματα και 
χτυπήματα.

Ευελιξία σημαίνει μακροπρόθεσμη αξία
Το SMART Table σας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία, όσον αφορά το στυλ και το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας. Θα έχετε πρόσβαση σε μια σχεδόν απεριόριστη συλλογή δραστηριοτήτων, χάρη στην 
εργαλειοθήκη του (SMART Table Toolkit). Με την εργαλειοθήκη, μπορείτε να προσαρμόζετε έτοιμες 
δραστηριότητες ή να δημιουργείτε νέες. Καθώς οι μαθητές μαθαίνουν και αναπτύσσονται, μπορείτε 
να βελτιώνετε και επανασχεδιάζετε δραστηριότητες διατηρώντας το αμείωτο ενδιαφέρον και τη 
συμμετοχή των μαθητών.
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Ιστορίες επιτυχίας / Case Studies

τεχνολογιών, ο κ. Δούκας 
ανέφερε μεταξύ άλλων τα οφέλη 
από τη λειτουργία διαδραστικών 
συστημάτων SMART Board σε 
όλες τις αίθουσες του σχολείου.

Αναφορά στη σημασία της 
ένταξης νέων τεχνολογιών στη 
διδακτική πράξη έκανε και ο κ. 
Βασίλης Οικονόμου, υπεύθυνος 
συστημάτων πληροφορικής του 
σχολείου. “Η πρόσφατη διεθνής 
εμπειρία και πρακτική, αλλά και 
οι αρχικοί πειραματισμοί στην 
ελληνική εκπαίδευση, αναφέρουν 
ότι στα επόμενα χρόνια 
αναμένεται όλο και περισσότεροι 
μαθητές να φέρνουν μαζί τους 
στη σχολική αίθουσα μια σειρά 
από φορητές υπολογιστικές 
συσκευές. Αναπόφευκτα, αργά 
ή γρήγορα, αυτές οι συσκευές 
θα καταστούν αναπόσπαστα 
εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως τα 
μολύβια, τα τετράδια, τα βιβλία 
και οι πίνακες διδασκαλίας. 
Κάποτε δεν ήταν καθόλου 
προφανές ότι κάθε μαθητής θα 
είχε το δικό του μολύβι (1 stu-
dent: 1 pencil). Στη συνέχεια 
επίσης καθόλου προφανές ότι 
κάθε μαθητής θα είχε το δικό του 
βιβλίο (1 student: 1 book) ή τώρα 
πλέον τον δικό του υπολογιστή 
(1 student: 1 computer). Η 
προσπάθεια για την ένταξη 
του Μαθητικού Υπολογιστή και 
του διαδραστικού πίνακα στην 
τάξη έχει ξεκινήσει με πιλοτικές 
εφαρμογές τα τέσσερα τελευταία 
χρόνια.

Ο κ. Οικονόμου μίλησε επίσης 
για τον εξοπλισμό των αιθουσών 
διδασκαλίας. “Το θέμα του 
εξοπλισμού των αιθουσών 
διδασκαλίας μας απασχόλησε 
πολύ. Οι τεχνολογίες που 
φιλοξενεί η «Τάξη του Μέλλοντος» 
μπορούν να δώσουν νέα πνοή 
ακόμη και στις παραδοσιακές 
διαλέξεις. Σημαντικό είναι  
επίσης, το ότι ενισχύουν την 
ενεργό ατομική αλλά και 
συνεργατική μάθηση. Μετά από 
πολυετή αναζήτηση, εξοπλίσαμε 
τις αίθουσες διδασκαλίας, εκτός 
των άλλων, και με διαδραστικούς 
πίνακες SMART Board. Η μορφή 
του μαθήματος άλλαξε. Έγινε 
πιο ευχάριστο, πιο άμεσο, πιο 
σύγχρονο και πιο δημιουργικό. 
Οι μαθητές χαίρονται το 
«συναρπαστικό» πλέον μάθημα 
και τονίζουν ότι «και το διάβασμα 
στο σπίτι γίνεται πιο εύκολο 
γιατί το έχουν καταλάβει στην 
τάξη». Ο διαδραστικός πίνακας 
προσφέρει νέες εκπαιδευτικές 
μεθόδους, που ούτε οι ίδιοι 
οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν 
φανταστεί. Για την αξιοποίηση του 
διαδραστικού πίνακα σχεδιάσαμε 
και αναπτύξαμε πολυμεσικές 
παρουσιάσεις μαθημάτων με 
βάση τα σχέδια μαθημάτων. Οι 
εκπαιδευτικοί μας συμμετέχουν 
στη σχεδίαση και συγγραφή των 
εκπαιδευτικών εφαρμογών. Είναι 
πολύ σημαντικό να μπορούν να 
χρησιμοποιούν στοχευμένα το 
λογισμικό που έχει προκύψει από 
τη συνεργασία όλων.

Tα Εκπαιδευτήρια Δούκα 
χαρακτηρίζονται από το υψηλό 
επίπεδο των Εκπαιδευτικών τους, 
το πλήρες πρόγραμμα σπουδών 
για κάθε βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, 
Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο 
και IB), αλλά και από την άρτια 
κτιριακή υποδομή τους που 
συνδυάζεται υποδειγματικά με την 
υψηλής τεχνολογίας υλικοτεχνική 
υποδομή.

Δραστηριοποιούνται με επιτυχία 
στα εκπαιδευτικά δρώμενα της 
χώρας μας εδώ και 93 χρόνια. 
Έχοντας ως στόχο τους τη διαρκή 
αναβάθμιση των υπηρεσιών 
τους, αποτελούν σήμερα το 
πρώτο πανελλαδικά σχολείο στο 
οποίο εφαρμόζεται συστηματικά 
το πρωτοπόρο πρόγραμμα του 
«Σχολείου του Μέλλοντος». Άρτια 
καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, 
καλά σχεδιασμένα προγράμματα, 
πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, 
σωστά διαμορφωμένες και hi-tech 
αίθουσες, οικολογική ευαισθησία,

Μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της 
γνώσης, με βοηθό την τεχνολογία αλλά και με κέντρο 
τον Άνθρωπο προβάλλουμε τις εκπαιδευτικές εξελίξεις 
του μέλλοντος στο παρόν και υλοποιούμε το όραμά μας 
για ένα σχολείο πιο ευχάριστο, πιο δημιουργικό, πιο 
αποτελεσματικό, πιο χρήσιμο!

ευταξία και καθαριότητα: αυτά 
είναι ορισμένα από τα καθοριστικής 
σημασίας στοιχεία που φέρνουν 
τα Εκπαιδευτήρια Δούκα στην 
πρώτη γραμμή της πρωτοπορίας. 
Ο κ. Κωνσταντίνος Δούκας 
αναφέρει σχετικά: “Στο σχολείο 
μας, η κατάκτηση της γνώσης 
γίνεται με σύγχρονες διδακτικές 
πρακτικές και με έμφαση σε 
ποικίλα γνωστικά αντικείμενα. 
Αναλαμβάνονται δράσεις όπως 
πολιτιστικά δρώμενα, συμμετοχή 
σε διαγωνισμούς, έρευνα, 
διαθεματικότητα, εκπαιδευτικές 
εκδρομές, επαφή με σχολεία του 
εξωτερικού, προγράμματα υγείας 
κ.α. Οι μαθητές συμμετέχοντας 
στις δράσεις αυτές αξιοποιούν 
την προϋπάρχουσα γνώση. 
Αναπτύσσουν δεξιότητες και 
ικανότητες τέτοιες που τους 
βοηθούν να αποκτήσουν μια 
Στάση Ζωής πέρα από το επίσημο 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.” 
Σε ερώτηση για τη δημιουργία 
υποδομών και τη χρήση νέων

‘‘ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ’’

«Με τους διαδραστικούς πίνακες SMART Board η μορφή του μαθήματος άλλαξε. Έγινε πιο ευχάριστο, πιο άμεσο, 
πιο σύγχρονο και πιο δημιουργικό. Οι μαθητές χαίρονται το ‘συναρπαστικό’ πλέον μάθημα και τονίζουν ότι ‘και το 
διάβασμα στο σπίτι γίνεται πιο εύκολο γιατί το έχουν καταλάβει στην τάξη’».

κ. Βασίλης Οικονόμου
Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής

Το κείμενο περιέχει αποσπάσματα από τη συνέντευξη των κυρίων 
Κ. Δούκα και Β. Οικονόμου στο περιοδικό Output για το άρθρο Το 
«Σχολείο του Μέλλοντος» είναι σήμερα πραγματικότητα!

κ. Κωνσταντίνος Δούκας



Γνωρίστε τους συνεργάτες μας

Η Ευφυής Εκπαίδευση 
smartedu.gr αναζητά και 
προμηθεύει τεχνολογικά 
εργαλεία που είτε έχουν 
σχεδιαστεί για την 
εκπαίδευση, είτε μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε 
αυτήν με κατάλληλες 
προσαρμογές. Αξιολογεί αυτά 
τα μέσα συστηματικά και 
με έμφαση στην πρακτική 
αξιοποίησή τους, με στόχο 
τη σύνθεση ολοκληρωμένων 
λύσεων για εκπαιδευτικούς, 
εκπαιδευόμενους και 
εκπαιδευτήρια.

Το όραμα της εταιρίας είναι 
ο εκσυγχρονισμός και η 
ουσιαστική και ποιοτική 
βελτίωση της παιδείας στην 
Ελλάδα και ενθαρρύνει 
έμπρακτα τις πρωτοβουλίες 
των φορέων, προσώπων 
και οργανισμών που 
μοιράζονται αυτό το όραμα 
μέσα από την αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών.

”Η εταιρία SMART Technologies είναι πρωτοπόρος στην 
κατασκευή διαδραστικών πινάκων. Οι πίνακες SMART Board 
είναι οι κορυφαίοι της αγοράς.”

Η Ευφυής Εκπαίδευση smart-
edu.gr είναι εξουσιοδοτημένη 
απο την INTERACTIVO για 
τη μεταπώληση, τεχνική και 
εκπαιδευτική υποστήριξη των 
προϊόντων της SMART Tech-
nologies στις περιφέρειες του 
Βόρειου και Νότιου Αιγαίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Ευφυής Εκπαίδευση - smartedu.gr

ΤΗΛ. 801 11 3320
website: http://www.smartedu.gr
email: info@smartedu.gr

Συμβουλές απο τους εκπαιδευτές μας

Παναγιώτης Πολυχρονόπουλος
panpol@interactivo.gr

Στο προηγούμενο τεύχος αναφέραμε τη “Συλλογή” στο λογισμικό SMART Note-
book, λέγοντας ότι περιέχει πρότυπα σχεδίων για την αυτόματη δημιουργία σελίδων  
παράδοσης και αξιολόγησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα στα δικά σας 
μαθήματα. Τα πρότυπα αυτά θα τα βρείτε στην περιοχή “Lesson Activity Toolkit” της 
“Συλλογής” μαζί με τα δημοφιλή πρότυπα για διαδραστικές δραστηριότητες.

Παράλληλα με 8,000 περίπου πόρους υλικού (εικόνες, ήχοι, βίντεο, κλπ) και 
παραδείγματα για την εφαρμογή τους σε μαθήματα, η “Συλλογή” σας παρέχει άμεση 
πρόσβαση για κοινή χρήση σε πολλούς περισσότερους πόρους και μαθήματα μέσα 
από τη διεθνή κοινότητα εκπαιδευτικών “SMART Exchange” η οποία λειτουργεί και 
στα ελληνικά.

Επικοινωνήστε με το εκπαιδευτικό μας τμήμα για περισσότερες πληροφορίες.

SMART Notebook “Συλλογή”


