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ΣΧΟΛΗ “ΜΩΡΑΙΤΗ” 
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“ 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.» 

 
- κος Παναγιώτης Κακαλέτρης , 
Υπεύθυνος Νέων Τεχνολογιών και δάσκαλος  
Σχολής Μωραΐτη. 

 
 

Στη Σχολή Μωραΐτη συνομιλήσαμε με τον 
κο. Παναγιώτη Κακαλέτρη, δάσκαλο του 
Δημοτικού και υπεύθυνο Νέων 
Τεχνολογιών με Μεταπτυχιακό Τίτλο ICT 
in Education από το Παν/μιο του 
Manchester. O κος Κακαλέτρης είναι 7 
χρόνια στη Σχολή Μωραΐτη και είναι 
εκείνος που εισηγήθηκε την ένταξη των 
διαδραστικών πινάκων στο Δημοτικό με 
στόχο την ενσωμάτωση των Η/Υ και της 
τεχνολογίας στο σχολείο. Η πρότασή του 
βρήκε απολύτως σύμφωνη τη Διεύθυνση 
της Σχολής Μωραΐτη κι έτσι τα SMART 
Boards συμμετέχουν ενεργά στην 
καθημερινή διαδασκαλία. 
« Η πρώτη μου επαφή με τον διαδραστικό 
πίνακα ήταν πριν 3 χρόνια σε ένα δημόσιο 
σχολείο στα Βάγια Βοιωτίας» εξηγεί.  
« Από τότε εντυπωσιάστηκα και 
παρουσίασα το αίτημα μου στη Σχολή 
Μωραΐτη, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα 
η Τετάρτη δημοτικού είχε τον πρώτο 
διαδραστικό πίνακα SMARTBoard!  
H 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 κος 
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. 
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Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή τους είναι 
μεγαλύτερη από ότι σε μια τάξη που 
υπάρχει μόνο μαυροπίνακας ενώ το 
μάθημα τους αποτυπώνεται κι έχουν 
απορίες που δεν θα είχαν αλλιώς.  
 
Η παράδοση τώρα εμπλουτίζεται με πηγές 
όπως το internet, video, φωτογραφίες, 
διαδραστικές δραστηριότητες 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 από πρίν 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 
SMART Board και το λογισμικό του 
Notebook o κος. Κακαλέτρης μας λέει:   
Το μάθημα είναι πλέον μαθητοκεντρικό  
και οχι δασκαλοκεντρικό, αφού τα παιδιά 
απολαμβάνουν να σηκώνονται και να 
ασχολούνται με το SMART Board, το 
βλέπουν σαν παιχνίδι!» 
 
 
 
 

 
« 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. Πραγματικά αξίζει να ασχοληθούμε ακόμα 
περισσότερο με τις νέες τεχνολογίες και να έχουμε 
υπόψη μας ότι οι Η/Υ και τα SMART Boards είναι τα 
μέσα, η πραγματική αξία προκύπτει από τον 
εποικοδομητικό τρόπο αξιοποίησης τους.»      
 

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