Εκπαιδευτήρια ∆ούκα
Case Study, Αθήνα, Ελλάδα
“ Με τον SMART Board το µάθηµα έγινε
πιο δηµιουργικό, πιο ευχάριστο, απέκτησε
χρώµατα, απέκτησε κίνηση, διάδραση µε
το µαθητή, αλλάζοντας µορφή”.

-Βασίλης Οικονόµου,Υπεύθυνος Συστηµάτων
Πληροφορικής (ΙΤ Director)

Η αµεσότητα και το λήθος των εφαρµογών του
διαδραστικού ίνακα SMART Board α οτελούν
µερικά α ό τα εργαλεία εκ λήρωσης του
οράµατος των Εκ αιδευτηρίων ∆ούκα, ου δεν
είναι άλλο α ό τη δηµιουργία του Σχολείου του
Μέλλοντος.
Εδώ και τρία χρόνια τα Εκ αιδευτήρια ∆ούκα
έχουν φροντίσει ώστε το σύνολο των µαθητών
όλων των βαθµίδων του σχολείου, σε ερί ου 57
τάξεις, να έρχονται καθηµερινά σε ε αφή µε τους
διαδραστικούς ίνακες SMART Board.
Σύµφωνα µε τον κ. Βασίλη Οικονόµου, υ εύθυνο
συστηµάτων ληροφορικής των Εκ αιδευτηρίων
∆ούκα, η χρήση των ινάκων άλλαξε τη µορφή
του µαθήµατος κάνοντάς το ιο ευχάριστο για
τους µαθητές, ιο άµεσο, και ιο σύγχρονο, ενώ
εισήγαγε στο µάθηµα νέες εκ αιδευτικές
µεθόδους ου ούτε οι εκ αιδευτικοί οι ίδιοι δεν
είχαν φανταστεί.

Η µαθήτρια Σοφία Λεβαντή, της έκτης τάξης
του ∆ηµοτικού Σχολείου των Εκ αιδευτηρίων
∆ούκα θεωρεί ότι το µάθηµα της Ιστορίας έχει
γίνει σαφώς καλύτερο µε τη χρήση του SMART
Board. «Όταν έχουµε ιστορία µ αίνουµε στο
Internet και ψάχνουµε ληροφορίες για το
µάθηµα και έτσι ο ίνακας µας διευκολύνει
ολύ ερισσότερο α ό το βιβλίο». Ενώ ο
συµµαθητής
της
Αντώνης
Σεφερλής
συµ ληρώνει «και το διάβασµα στο σ ίτι είναι
ολύ ιο εύκολο γιατί τα έχουµε καταλάβει
όλα α ό το µάθηµα στην τάξη».Και όλα αυτά
µόλις στον ρώτο χρόνο ου το τµήµα της
έκτης χρησιµο οιεί το διαδραστικό ίνακα.

Η χρήση του SMART Board δεν ροκαλεί
ενθουσιασµό µόνο στους µαθητές των
Εκ αιδευτηρίων ∆ούκα αλλά και στο
εκ αιδευτικό ροσω ικό. Ό ως τονίζει ο κ.
Χαράλαµ ος
Μ ότσης,
Υ εύθυνος
του
∆ηµοτικού Σχολείου και δάσκαλος των
Εκ αιδευτηρίων ∆ούκα « ρώτη φορά νιώθω
Οι µαθητές των Εκ αιδευτηρίων ∆ούκα τόσο ευχάριστα να διδάσκω µαθηµατικά».
χρησιµο οιούν µε ευκολία τον ίνακα ενώ
αράλληλα θεωρούν ότι το µάθηµα γίνεται ιο
ευχάριστα αι δηµιουργικά.
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«Οι µαθητές
ενθουσιάζονται
µε το SMART
Board, ενώ
υάρχουν
δάσκαλοι ου
δεν τον
κλείνουν ούτε
στα
διαλλείµατα».

Τα
Εκ αιδευτήρια
∆ούκα
αντιλαµβάνονται το SMART Board ως
ένα βασικό εκ αιδευτικό εργαλείο ου
µ ορεί
να
εκσυγχρονίσει
την
αραδοσιακή εκ αιδευτική ροσέγγιση
του µαθήµατος και δουλεύουν ρος αυτή
τη
κατεύθυνση.
Μετά
α ό
ένα
ολοκληρωµένο σεµινάριο εκ αίδευσης, οι
εκ αιδευτικοί άρχισαν να χτίζουν το
δικό τους λογισµικό για το SMART
Board, σύµφωνα µε τις ανάγκες των
δικών τους µαθητών.

νέους
τρό ους
χρήσης
του,
εξελίσσοντας κατ’ αυτόν τον τρό ο
εργαλεία ου δεν είχαν µέχρι τώρα
φανταστεί ότι θα χρησιµο οιήσουν.

Χαρακτηριστικό
εργαλείο
των
µαθηµάτων στα Εκ αιδευτήρια
∆ούκα είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο.
Οι εκ αιδευτικοί έχουν εράσει το
βιβλίο σε ηλεκτρονική µορφή στον
ίνακα µέσω του ο οίου µ ορούν
να το ροβάλλουν στην τάξη και να
σηµειώνουν ε άνω του, ενώ ριν ο
« Είναι ολύ εύκολο» σηµειώνει ο κ. µαθητής δεν µ ορούσε να σηµειώσει
Μ ότσης. «Αν ο εκ αιδευτικός ασχοληθεί
άνω στο βιβλίο.
και φτιάξει εκ αιδευτικό υλικό για το
SMART Board, θα µ ορεί να το «Με το SMART Board, όλοι
χρησιµο οιεί και στο µέλλον κάνοντας
οι µαθητές και µαθήτριες
κά οιες µικρές ροσθήκες. Με τον τρό ο
αυτό, το έργο του διευκολύνεται είναι συγκεντρωµένοι στο
µάθηµα διότι γίνεται µε
α εριόριστα».
O διαδραστικός ίνακας SMART Board
είναι
µια
ρόκληση
για
τους
εκ αιδευτικούς των Εκ αιδευτηρίων
∆ούκα, οι ο οίοι συνεχώς ανακαλύ τουν
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διαδραστικό και ευχάριστο
τρόο, µε τον εκαιδευτικό
σε ρόλο καθοδηγητή.»
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