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Περιεχόμενα παρουσίασης

• Ποιες οι διαθέσιμες τεχνολογίες και τύποι 

διαδραστικών συστημάτων.

• Εφαρμογές, λειτουργίες και δυνατότητες των 

ΔΣ.

• Τα ερευνητικά αποτελέσματα από τη χρήση ΔΣ 

στην εκπαίδευση.

• Τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη 

της χρήσης των ΔΣ στην εκπαίδευση.

• Συμβουλές αξιοποίησης των ΔΣ στην 

εκπαίδευση.



Ποιες οι διαθέσιμες τεχνολογίες 
και τύποι Δ.Σ.

Ένα Διαδραστικό Σύστημα (Δ.Σ.) αποτελείται από:

• ένα Η/Υ ο οποίος συνδέεται με 

• μία συσκευή προβολής και 

• μία αλληλεπιδραστική επιφάνεια εργασίας, (συνήθως ένα ειδικό 
πάνελ/ πίνακας ή οποιαδήποτε λεία επιφάνεια 

η οποία μπορεί να συνοδεύεται από ειδικό 

στυλό, μαρκαδόρο, γραφίδα ή να γίνεται 

χρήση της αφής με το δάκτυλο)

• εξειδικευμένο λογισμικό χρήσης του

Διαδραστικού Συστήματος, το οποίο 

εγκαθίσταται στον Η/Υ. 



Ποιες οι διαθέσιμες τεχνολογίες 
και τύποι Δ.Σ.

Εναλλακτικές τεχνολογίες

• Υψηλής αντοχής διαδραστικός πίνακας με χρήση οπτικής 
τεχνολογίας. (Πρόκειται για μία σκληρή επιφάνεια υψηλής αντοχής, 
η οποία έχει ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή σε μακροχρόνια ή / 
και κακόβουλη χρήση. Λειτουργεί με χρήση ειδικής γραφίδας ενώ μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και ως ασπροπίνακας με κλασικούς μαρκαδόρους)

• Διαδραστικός πίνακας /πάνελ μηχανικής πίεσης.
(Λειτουργεί με χρήση αφής ή/ και απλής γραφίδας. Έχει πολύ καλή 
ακρίβεια συντεταγμένων αλλά και πολύ καλή 
ταχύτητα και απόκριση στη γραφή. Το πάνελ 
μεταδίδει τις συντεταγμένες στον H/Υ μέσω 
USB. Μειονέκτημά του αποτελεί η περιορισμένη 
δυνατότητα χρήσης ως ασπροπίνακα με 
κλασικούς μαρκαδόρους.)



Ποιες οι διαθέσιμες τεχνολογίες 
και τύποι Δ.Σ.

Εναλλακτικές τεχνολογίες

• Διαδραστικός πίνακας / πάνελ ηλεκτρομαγνητικού πλέγματος 

(Λειτουργεί με χρήση ειδικής ηλεκτρομαγνητικής γραφίδας η οποίας έχει 
δυνατότητες λειτουργικότητας ποντικιού Η/Υ. 

Έχει πολύ καλή ακρίβεια συντεταγμένων καθώς 

και πολύ καλή ταχύτητα και απόκριση στη γραφή.

Το πάνελ μεταδίδει τις συντεταγμένες στον Η/Υ 

μέσω θύρας USB και είναι πιθανή η δυνατότητα 

χρήσης ως ασπροπίνακα με κλασικούς 

μαρκαδόρους.)



Ποιες οι διαθέσιμες τεχνολογίες 
και τύποι Δ.Σ.

Εναλλακτικές τεχνολογίες

• Βιντεοπροβολέας με ενσωματωμένη φορητή συσκευή 
Διαδραστικού Συστήματος.

(Λειτουργεί με χρήση ειδικής γραφίδας – σε κάποιες περιπτώσεις με 2 
ταυτόχρονα. Μπορεί να χρήσιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε λεία επιφάνεια. 
Προσφέρει τη δυνατότητα διασύνδεσης χωρίς υπολογιστή)



Ποιες οι διαθέσιμες τεχνολογίες 
και τύποι Δ.Σ.

Εναλλακτικές τεχνολογίες

• Φορητή συσκευή διαδραστικού συστήματος οπτικής / ηχητικής 
τεχνολογίας.

(Λειτουργεί με χρήση ειδικής γραφίδας. Μπορεί να χρήσιμοποιηθεί σε 
οποιαδήποτε λεία επιφάνεια. Διαθέτει μία μικρή, φορητή συσκευή / δέκτη 
η οποία μεταδίδει τις συντεταγμένες στον Η/Υ μέσω θύρας USB.)



Ποιες οι διαθέσιμες τεχνολογίες 
και τύποι Δ.Σ.

Είδη βιντεοπροβολέων Διαδραστικού Συστήματος.  

Υπάρχουν 3 είδη βιντεοπροβολέων Διαδραστικών Συστημάτων για την 
εκπαίδευση:

• Κλασικοί βιντεοπροβολείς

• Ειδικοί βιντεοπροβολείς «προβολής μικρής απόστασης» (short throw 
distance)

• Ειδικοί βιντεοπροβολείς «προβολής ιδιαίτερα μικρής απόστασης»
(ultra short throw distance)



Εφαρμογή των ΔΣ στη τάξη

Προαπαιτούμενα αξιοποίησης ΔΣ στην τάξη:
(Όσον αφορά την καθημερινή χρήση του Διαδραστικού Συστήματος θα πρέπει να σκεφτείτε τα 
ακόλουθα)

• Δυνατότητα χρήσης γραφίδας ή / και χρήση αφής. 
• Φωτεινότητα του βιντεοπροβολέα. 
• Αποφυγή σκιών από τον προβολέα.  
• Όχληση από το θόρυβο λειτουργίας του προβολέα.
• Συχνότητα και  διάρκεια βαθμονόμησης που απαιτείται. 
• Διευκόλυνση της πρόσβασης σε όλα τα ύψη 

εκπαιδευομένων ρυθμίζοντας το ύψος της επιφάνειας 
εργασίας.

• Ταχύτητα και απόκριση γραφής.
• Ακρίβεια γραφής.
• Δυνατότητα χρήσης της επιφάνειας ως κλασικό 

ασπροπίνακα με κανονικούς μαρκαδόρους.
• Ευαισθησία της επιφάνειας σε φθορές ή κακόβουλη 

μεταχείριση.
• Απαιτήσεις σε παροχή ρεύματος. 
• Ασφάλεια.
• Εγγύηση. 



Εφαρμογή των ΔΣ στη τάξη

Ο Διαδραστικός Πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε αποκλειστικά 
από τον εκπαιδευτικό είτε με τη συμμετοχή ολόκληρης της τάξης.

Και στις δύο περιπτώσεις, για την αποτελεσματικότερη χρήση του ΔΣ

στο μάθημα χρειάζεται:

• Να υπάρχει αρκετός χώρος μπροστά και σε κάθε πλευρά του πίνακα, έτσι 

ώστε να μετακινείται ο εκπαιδευτικός και να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα 

σημεία της οθόνης εύκολα χωρίς να κρύβεται η δέσμη φωτός.

• Ο πίνακας να είναι τοποθετημένος σε τέτοιο 

ύψος ώστε όλοι οι εκπαιδευόμενοι 

να μπορούν να εργαστούν πάνω του. 



Εφαρμογή των ΔΣ στη τάξη

Κάθε Διαδραστικό Σύστημα έχει πολλές εφαρμογές που μπορούν με την 

κατάλληλη αξιοποίηση, να συμβάλλουν ποικιλοτρόπως στο μάθημα στην 

τάξη:

• Χειρισμός από την επιφάνεια εργασίας 

του ΔΣ οποιουδήποτε λογισμικού του Η/Υ.

• Προβολή στην επιφάνεια εργασίας του ΔΣ 

οποιουδήποτε περιεχομένου του Η/Υ.

• Ψηφιακή προσομοίωση του παραδοσιακού πίνακα.

• Αποθήκευση των σημειώσεων από την επιφάνεια 

του ΔΣ σε ηλεκτρονική μορφή στον Η/Υ.

• Διαχείριση επισημάνσεων και σχολίων.

• Μετατροπή κειμένου από χειρόγραφο σε τυπογραφικό 

• Σύστημα καταγραφής / διαχείρισης της απόκρισης του κοινού 

(Audience Interactive Response System)



Ερευνητικά αποτελέσματα 
από τη χρήση των ΔΣ στη τάξη

Οι διαδραστικοί πίνακες έχουν θετικό αντίκτυπο:

• στη συμμετοχή των εκπαιδευομένων

• την προσοχή τους στο μάθημα

• την αύξηση των δυνατοτήτων τους να συμμετάσχουν σε διαφορετικά 

εκπαιδευτικά μοντέλα και τη δυνατότητα 

να ενισχύσουν την κατανόηση και την 

επανάληψη.

Ο σχεδιασμός του μαθήματος σε διαδραστικό 

πίνακα μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς

• να κατευθύνουν την προετοιμασία τους 

• να βελτιώσουν τις προσωπικές τους ικανότητες 

προγραμματισμού διδασκαλίας και 

• να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών στο 

μάθημα αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την παραγωγικότητά τους 



Ερευνητικά αποτελέσματα 
από τη χρήση των ΔΣ στη τάξη

Η αύξηση των κινήτρων για τους εκπαιδευόμενους θεωρείται βασικό 
πλεονέκτημα της χρήσης των ΔΣ. 

Οι λόγοι γι’ αυτό, περιλαμβάνουν:

• Τις δυνατότητες παρουσίασης της ύλης.

• Το υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης. 

• Τη δυνατότητα παρουσίασης και συζήτησης 

της δουλειάς των εκπαιδευομένων.

Το να επιτρέπεται στους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιήσουν τους 
πίνακες ώστε να έρχονται σε επαφή με το εκπαιδευτικό υλικό είναι πολύ 
σημαντικό για την αύξηση των κινήτρων και προς όφελος της μάθησης. 

Μελέτες αναφέρουν ότι τα οφέλη από τα κίνητρα μειώνονται όσο τα ΔΣ
γίνονται πιο οικεία, αν και οι εκπαιδευόμενοι τείνουν να βλέπουν την 
εκπαιδευτική τους επίδραση πιο θετικά όσο περισσότερο τους 
χρησιμοποιούν.



Ερευνητικά αποτελέσματα 
από τη χρήση των ΔΣ στη τάξη

Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της χρήσης ενός 
Διαδραστικού Συστήματος στην εκπαίδευση.

• Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επαρκή πρόσβαση σε ΔΣ έτσι ώστε να αποκτήσουν 
άνεση στη χρήση τους και να μπορέσουν να τα ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους.

• Εκπαιδευτικοί, και εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κάνουν εξίσου χρήση του  
διαδραστικού πίνακα στην τάξη.

• Η εκπαίδευση για τη χρήση των ΔΣ θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις 
ατομικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.

• Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται κάποιο χρόνο για να αποκτήσουν άνεση στη χρήση 
του πίνακα και να αναπτύξουν μία σειρά πόρων για χρήση στη διδασκαλία τους.

• Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να μοιράζονται μεταξύ τους τις ιδέες και τους πόρους 
τους.

• Οι διαδραστικοί πίνακες είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν στην αίθουσα σε τέτοιο 
σημείο ώστε να αποφεύγεται το φως του ήλιου καθώς και η παρεμβολή εμποδίων 
μεταξύ του προβολέα και του πίνακα.

• Αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη υψηλού επιπέδου είναι διαθέσιμα ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα που τυχόν προκύψουν.



Ερευνητικά αποτελέσματα 
από τη χρήση των ΔΣ στη τάξη

Απαιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς

• Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι διαδραστικοί πίνακες είναι 

σχετικά εύκολοι στη χρήση, αλλά για να αποκτηθεί άνεση 

χρειάζεται αφοσίωση τόσο όσον αφορά την εξάσκηση, όσο 

και την ανεξάρτητη διερεύνηση.

• Η ανάπτυξη πολυμεσικών  εκπαιδευτικών υλικών αποτελεί σημαντική προσθήκη 
στον φόρτο εργασίας στα αρχικά στάδια, αν και ο χρόνος προετοιμασίας μειώνεται 
μόλις υπάρξει ποικιλία υλικών. 

• Οι προσδοκίες που οι πίνακες αναπτύσσουν σε εκπαιδευόμενους, ασκεί πίεση στους 
εκπαιδευτικούς για συνεχή βελτίωση της παρουσίασης και του περιεχομένου των 
μαθημάτων. Η δυνατότητα να μοιράζονται πόρους μέσω του σχολικού δικτύου και 
του διαδικτύου θα μπορούσε να μειώσει το φόρτο εργασίας, αλλά τα στοιχεία 
δείχνουν πως προς το παρόν η δυνατότητα αυτή αξιοποιείται από λίγους. 



Ερευνητικά αποτελέσματα 
από τη χρήση των ΔΣ στη τάξη

Πρακτικά θέματα

Οι εκπαιδευτικοί είναι διστακτικοί στο να αλλάξουν την παιδαγωγική 
μέθοδο που χρησιμοποιούν προκειμένου να ενσωματώσουν τους 
διαδραστικούς πίνακες σ’ αυτή, εφόσον πρακτικοί παράγοντες εμποδίζουν 
τη χρήση τους. 

Οι κυριότεροι παράγοντες αφορούν:
– την ευκολία πρόσβασης
– την αξιοπιστία
– την ορατότητα 
– την τοποθέτηση

Η έρευνα αποδεικνύει ότι η συμβουλευτική προς τους εκπαιδευτικούς σε 
πρώιμο στάδιο μπορεί να μειώσει τις πρακτικές δυσκολίες και να 
διασφαλίσει ότι η τεχνολογία θα ικανοποιεί τις παιδαγωγικές ανάγκες του 
σχολείου. 



Ερευνητικά αποτελέσματα 
από τη χρήση των ΔΣ στη τάξη

Οικονομική αποδοτικότητα

• Το κόστος των διαδραστικών πινάκων καθιστά την οικονομική τους 
αποδοτικότητα ένα σημαντικό θέμα προς εξέταση. Μόνο εάν 
χρησιμοποιηθούν για να επεκτείνουν και να μεταμορφώσουν την 
εκπαίδευση ολοκληρωτικά, μπορεί να δικαιολογηθεί το κόστος τους σε 
σχέση με φθηνότερες λύσεις, όπως οι οθόνες 

πλάσματος, οι προβολείς δεδομένων ή και 

οι συμβατικοί πίνακες. 

• Σε έρευνα, προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν 

εξίσου ενθουσιασμένοι και με φθηνότερες 

επιλογές. 



Ωφέλη από τη χρήση των ΔΣ στη τάξη

Η χρήση ενός Διαδραστικού Συστήματος στην τάξη, επιτρέπει:

• Παρουσιάσεις και Προβολές 

• Web Streaming και Video 

• Εκτυπώσεις και Αποθήκευση Σημειώσεων 

Ενώ παράλληλα συμβάλλει σημαντικά:

• Στην Ενθάρρυνση της Κριτικής Σκέψης και 

• Στην Ενίσχυση εκπαιδευομένων με Ειδικές Ανάγκες  



Ωφέλη από τη χρήση των ΔΣ στη τάξη

Έρευνα από εκπαιδευτικό & τεχνολογικό οργανισμό στην Αγγλία 
επιβεβαίωσε ότι η χρήση Διαδραστικών Συστημάτων στην εκπαίδευση 
προσφέρει: 

• Αύξηση ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος.

• Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία.

• Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων. 

• Μείωση της ανάγκης για σημειώσεις μέσα στην τάξη.

• Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης 

σύνθετων εννοιών.

• Καλύτερη εκμάθηση για εκπαιδευόμενους 

με διαφορετικά στυλ μάθησης (ακουστικό, οπτικό,

κιναισθητικό).

• Αύξηση της αυτοπεποίθησης. 



Ωφέλη από τη χρήση των ΔΣ στη τάξη

Το Διαδραστικό Σύστημα ανοίγει νέους δρόμους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Οι δυνατότητες παρουσίασης, ανα-παρουσίασης και 
επικοινωνίας αναγάγουν τη διδασκαλία του μαθήματος σε μία ευχάριστη 
και δημιουργική εμπειρία τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους 
εκπαιδευτικούς. 

Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με συναρπαστικούς και συμμετοχικούς 
τρόπους δημιουργώντας περισσότερα αποτελεσματικά κίνητρα. 

Κάποιες από τις δυνατότητες που παρέχει το ΔΣ είναι: 

• Ενίσχυση παρουσίασης και μοντελοποίησης.

• Βελτίωση της ποιότητας της αλληλεπίδρασης και αξιολόγηση του     
εκπαιδευτικού μέσω αποτελεσματικής αμφισβήτησης.

• Αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στη δημιουργία πόρων και στο 
σχεδιασμό της διδασκαλίας.

• Βελτίωση ρυθμού και βαθμού κατανόησης διδασκόμενης ύλης.



Ωφέλη από τη χρήση των ΔΣ στη τάξη

Ενίσχυση παρουσίασης και μοντελοποίησης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Σκοπός: Για να δείξουμε ΠΩΣ γίνεται κάτι.

Τρόπος με τον οποίο συμβάλλει το ΔΣ: Καθώς οι  εκπαιδευόμενοι 
σχηματίζουν νοερά τις τεχνικές ή τις οδηγίες, χρησιμοποιούν οπτικά και 
κιναισθητικά ερεθίσματα για να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την 
κατανόησή τους.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Σκοπός: Η κατανόηση υποκείμενων δομών, σχέσεων και διεργασιών σε 
αφηρημένες έννοιες. 

Τρόπος με τον οποίο συμβάλλει το ΔΣ: Όσο οι εκπαιδευόμενοι 
αλληλεπιδρούν με μια προσομοίωση, απαντούν σε ερωτήματα και 
θέτουν άλλα, προβλέπουν αποτελέσματα και μαθαίνουν «τι θα συμβεί 
εάν..;». Πειραματίζονται με τις μεταβλητές στο μοντέλο, διότι βλέπουν 
τα αποτελέσματα. Χρησιμοποιούν τα ερεθίσματά για να δημιουργήσουν 
νέες συνδέσεις και να εμβαθύνουν την κατανόησή τους πάνω στην 
έννοια.



Ωφέλη από τη χρήση των ΔΣ στη τάξη

Βελτίωση της ποιότητας της αλληλεπίδρασης και αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού μέσω  αποτελεσματικής αμφισβήτησης.



Ωφέλη από τη χρήση των ΔΣ στη τάξη

Αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στη δημιουργία 
πόρων και στο σχεδιασμό της διδασκαλίας

Τα ΔΣ επιτρέπουν συλλογική ενασχόληση με τα μαθησιακά 
προβλήματα σε μεγαλύτερο βάθος. Ενθαρρύνουν τη δημιουργική 
και απρόσκοπτη χρήση υλικών όπως:

•Διαδικτυακοί τόποι

•Video και audio αποσπάσματα

•Διαδραστικά προγράμματα διδασκαλίας

•Διαδραστικά και ηλεκτρονικά κείμενα

•Διαδραστικό λογισμικό όπως για παράδειγμα ψηφιακά 
διαγράμματα

•Χρήση πρόσθετων περιφερειακών όπως ηλεκτρονικά μικροσκόπια 
ή ψηφιακές κάμερες και σαρωτές. 



Ωφέλη από τη χρήση των ΔΣ στη τάξη

Βελτίωση ρυθμού και βαθμού κατανόησης διδασκόμενης ύλης

• Τα κείμενα μπορούν να γραφτούν ή να δημιουργηθούν και τα δεδομένα 
και οι πληροφορίες να παρουσιαστούν σε ηλεκτρονικές και πολυμεσικές 
μορφές. 

• Το λογισμικό βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να εναλλάξουν με ταχύτητα 
αλλά και να ανά-συντονίσουν πληροφορίες, έτσι ώστε να παρέχουν την 
ευκαιρία για συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους σε ένα ψηλότερο ή/ 
και βαθύτερο επίπεδο. 

• Η αποτελεσματική χρήση του διαδραστικού 

πίνακα περιλαμβάνει μία ποικιλία τεχνικών 

διδασκαλίας, οι οποίες υποστηρίζουν 

μια σειρά προτιμώμενων στυλ εκμάθησης. 



Ωφέλη από τη χρήση των ΔΣ στη τάξη

Ένα ΔΣ παρέχει στον εκπαιδευτικό πληθώρα δυνατοτήτων ώστε να 
κάνει το μάθημά του συναρπαστικό, αυξάνοντας την επικοινωνία 
αλλά και τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην τάξη.

Συγκεκριμένα, το ΔΣ παρέχει στον εκπαιδευτικό τα παρακάτω 
οφέλη:

• Επιτρέπει τη διδασκαλία από το μπροστινό μέρος της τάξης. 

• Αυξάνει τον αυθορμητισμό και την ευελιξία στην τάξη. 

• Βοηθά στη μείωση της προσπάθειας και 

διευκολύνει την επανάληψη. 

• Μειώνει το φόρτο εργασίας. 

• Είναι εύκολος στη χρήση. 

• Αποτελεί έμπνευση για τους εκπαιδευτικούς

ώστε να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ.



Συμβουλές αξιοποίησης

• Εγκαταστήστε καλά συναρμολογημένα μεγάφωνα, αντί να βασίζεστε στο 

εσωτερικό μεγάφωνο του προβολέα. 

• Χρησιμοποιήστε μια γραμματοσειρά και ένα μέγεθος το οποίο θα 

διαβάζεται εύκολα στο πίσω μέρος της τάξης.  

• Χρησιμοποιήστε για φόντο κάποιο χρώμα εκτός του άσπρου 

• Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες πλήρους οθόνης που παρέχουν οι 

εφαρμογές. 

• Τοποθετήστε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο κοντά 

στο πίνακα για περιπτώσεις όπου εσείς ή 

οι εκπαιδευόμενοι θέλετε να προσθέσετε κείμενο.



Συμβουλές αξιοποίησης

• Αν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε κάποια τοποθεσία στο internet 

στο μάθημα, προσθέστε την στα αγαπημένα σας, έτσι ώστε να έχετε 

πρόσβαση χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογείτε κάθε φορά πολύπλοκες 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις. 

• Χρησιμοποιήστε «κινούμενα εργαλεία» για να προσθέσετε σημειώσεις και 

σχολιασμούς πάνω από οποιαδήποτε σελίδα στην οθόνη του υπολογιστή 

σας. 

• Οργανώστε τη δουλειά σας καλά ώστε να αφήσετε χώρο για σχολιασμούς 

και σημειώσεις.

• Αν έχετε σχολιασμένη δουλειά στην εισαγωγική φάση του μαθήματος, 

αποθηκεύστε το αρχείο με κατάλληλο όνομα σε δίκτυο όπου οι 

εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όταν θα δουλεύουν 

πάνω σε αυτό αργότερα. 



Αξιοποίηση των ΔΣ στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, με έμφαση στα Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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