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“Από τη στιγμή που ξεκίνησα να
δουλεύω με τον SMART Board, δεν
μπορώ αλλιώς. Απορώ πώς κάνει
κάποιος μάθημα σε συμβατικό πίνακα.
Το θεωρώ τόσο απαραίτητο όσο το
στυλό ή το βιβλίο μου».
- κα Χατζή, Φιλόλογος Εκπαιδευτηρίων “Ο ΠΛΑΤΩΝ”

Τα Εκπαιδευτήρια “O ΠΛΑΤΩΝ” πιστά στο
εκπαιδευτικό τους όραμα για ένα σύγχρονο
σχολείο που θα παρέχει στους μαθητές του
συνολική γνώση και πραγματική μάθηση,
ένιωσαν αμέσως την ανάγκη να συμπεριλάβουν
το διαδραστικό πίνακα SMART Board στα
εκπαιδευτικά τους εργαλεία.
Περίπου 20 τάξεις των Εκπαιδευτηρίων κάνουν
το μάθημα τους με τη χρήση διαδραστικού
πίνακα, ενώ έχουν προγραμματίσει ώστε όλοι
οι μαθητές τους να έχουν πρόσβαση και να
έρχονται καθημερινά σε επαφή με τους
διαδραστικούς πίνακες SMART Board, έστω και
σε ένα μόνο μάθημα. Στόχος του σχολείου στα
επόμενα χρόνια είναι να υπάρχει ένας
διαδραστικός πίνακας για κάθε αίθουσα.
Η υπεύθυνη για τους διαδραστικούς πίνακες
κα. Φουσέκη θεωρεί το SMART Board βασικό
εργαλείο για τη διδασκαλία των μικρότερων
τάξεων.

«Οι εκπαιδευτικοί μπορούν με τη χρήση του
SMART Board να δείξουν στα παιδιά αυτό που
θέλουν να τους πουν» τονίζει η κα. Φουσέκη,
και συνεχίζει: «Έχουμε περάσει όλα τα βιβλία
του υπουργείου στον SMART Board σε
ηλεκτρονική μορφή καθώς και τα τετράδια
εργασιών, ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να
προβάλλει στον πίνακα το μάθημα της ημέρας
και να σηκώνει τα παιδιά να λύσουν τις
ασκήσεις, να κάνουν το μάθημα, και δεν
χρειάζεται να τους λέει τι να υπογραμμίσουν,
να περνάει να το ελέγχει. Έτσι εξοικονομείται
πολύς χρόνος».
Για τον εκπαιδευτικό ο χρόνος που έχει στη
διάθεσή του μέσα στην τάξη είναι πολύτιμος
και με τη χρήση του SMART Board o χρόνος
αξιοποιείται στο μέγιστο.
Η κα. Χατζή, φιλόλογος των Εκπαιδευτηρίων,
τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μπορεί να
διατηρεί αναπόσπαστη την προσοχή των
μαθητών της. Η ευκολία χρήσης τόσο του
πίνακα όσο και του λογισμικού του, επιτρέπει
στον εκπαιδευτικό να διατηρεί τη ροή του
μαθήματος.
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«Είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Στην τάξη
υπάρχουν ιδιομορφίες, όλα πρέπει να είναι
πολύ γρήγορα. Κάποιος που είναι εκτός τάξης
δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ακόμα και
ένα λεπτό είναι πολύτιμο, η προσοχή
αποσπάται πολύ γρήγορα».
Έχοντας
δουλέψει
και
με
άλλους
διαδραστικούς πίνακες στο παρελθόν η κα.
Χατζή βρίσκει την τεχνολογία SMART πιο
φιλική προς τον εκπαιδευτικό. «Με βοηθάει
πολύ το να φτιάχνω αρχεία δουλεύοντας στο
Notebook, καθώς το πρόγραμμα είναι στη
λογική του Word, πλεονέκτημα σε αντίθεση με
λογισμικά άλλων πινάκων. Γενικά είναι πολύ
κοντά στη λογική του χρήστη του υπολογιστή,
ενώ άλλα λογισμικά δεν είναι τόσο εύχρηστα.
Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά που αμέσως
μπήκαν στη λογική του πίνακα και τον
χρησιμοποιούν πολύ σωστά. Μερικές φορές
μας λύνουν προβλήματα που δεν μπορούμε να
λύσουμε εμείς».

«Μέχρι τώρα φαίνεται να λειτουργούν πέρα από
τις προσδοκίες μας. Μπορούμε να βάζουμε ήχο
και εικόνα μέσα στην τάξη. Υπάρχει Ιnternet σε
όλες τις αίθουσες, επιτρέποντας μας να
επισκεπτόμαστε εκπαιδευτικές σελίδες και να τις
δείχνουμε
στα
παιδιά,
κεντρίζοντας
το
ενδιαφέρον τους» υπογραμμίζει η κα. Φουσέκη.
Tα Εκπαιδευτήρια “O ΠΛΑΤΩΝ” θεωρούν ότι το
SMART Board είναι πιο κοντά στα παιδιά με την
έννοια ότι έχουν συνηθίσει να βλέπουν την
εικόνα μέσω του υπολογιστή, είναι πολύ
εξοικειωμένα με αυτή τη γλώσσα και τον τρόπο
επικοινωνίας, οπότε είναι κάτι που τα ελκύει.

Κι όλα αυτά μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό
διάστημα, καθώς τα Εκπαιδευτήρια παρέλαβαν
τους πρώτους SMART Board μόλις τον Μάιο
του 2008.

«Με τη χρήση του SMART Board, η
προσοχή των μαθητών στρέφεται
στον πίνακα. Είναι κάτι διαφορετικό,
είναι κάτι που έχει χρώματα,
παιχνίδια και οι μαθητές
«σκοτώνονται»για το ποιος θα ανέβει
στον πίνακα».
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Βέβαια το SMART Board δεν ελκύει μόνο τους
μαθητές, αλλά και γονείς και εκπαιδευτικούς. Η
υπεύθυνη διαδραστικών πινάκων τονίζει πως οι
γονείς των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων είναι
ενθουσιασμένοι με το διαδραστικό πίνακα. Το
ενδιαφέρον τους μάλιστα είναι τόσο έντονο που
το σχολείο σκέφτεται να οργανώσει μια
παρουσίαση μόνο για γονείς.

«Με τη χρήση του SMART Board
μπορείς να δώσεις σε όλα μια πιο
συνολική διάσταση. Η εκπαίδευση
δεν έχει ακόμα εντάξει στη διδασκαλία
μέσα στην τάξη το οπτικοακουστικό
στοιχείο όσο θα έπρεπε, ώστε να κινεί
το ενδιαφέρον των παιδιών και να
τους δίνει ερεθίσματα. Με το
διαδραστικό πίνακα SMART Board
αυτό το κομμάτι καλύπτεται».
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