
Q DOROSŁOŚCI (kółko informatyczne) 

Od pierwszego dnia roku szkolnego 2010/2011 uczniowie 

Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej biorą udział w projekcie, 

którego celem jest zwiększenie i wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów napotykających na bariery w dostępie do edukacji poprzez 

wzmocnienie ich procesu kształcenia na poziomie podstawowym  

i gimnazjalnym oraz profesjonalne doradztwo edukacyjno - zawodowe. 

Działania podejmowane w ramach projektu to np.: zajęcia kół 

zainteresowań, wyjazdy, wyŜywienie, zakup materiałów do zajęć. 

Uczniowie, 

którzy uczęszczają 

na zajęcia  

w ramach projektu 

mają moŜliwość 

korzystania  

z tablicy 

interaktywnej,  

w którą szkoła 

została dodatkowo 

wyposaŜona.  

Tablica interaktywna to urządzenie współpracujące z komputerem 

i projektorem multimedialnym. Działa jak duŜy ekran dotykowy, który 

w otrzymanej przez szkołę wersji obsługiwany jest za pomocą 

specjalnego pióra (technologia elektromagnetyczna). 

NajwaŜniejszą zaletą tablicy jest pełna interakcja z uŜytkownikiem. 

Tablice interaktywne umoŜliwiają wyświetlanie m.in.: plików pakietów 

Office, stron WWW, zdjęć lub filmów. Na kaŜdym wyświetlonym na 

tablicy zdjęciu lub tekście moŜna pisać, podkreślać, zaznaczać.  



Wszystkie, naniesione na obraz na tablicy notatki moŜna zapisać 

lub wydrukować. Ponadto istnieje moŜliwość przesłania pocztą  

e-mailową lub umieszczenie na serwerze. 

Uczniowie podczas zajęć z wykorzystaniem tablicy są bardziej 

zainteresowani. Praca z tablicą umoŜliwia wykorzystanie w szerszym 

zakresie metod aktywizujących wykorzystujących technologię 

informacyjną. Dodatkową zaletą tablicy jest współpraca  

z urządzeniem peryferyjnym, którym jest tablet bezprzewodowy. 

Uczniowie mogą wprowadzać swoje notatki na wybranych plikach 

wyświetlonych na tablicy interaktywnej bez wstawania z ławki. Tablet 

zapewnia równieŜ bezprzewodową kontrolę nad notatkami uczniów 

pracujących na tablicy interaktywnej.  

KaŜdy nauczyciel, który poświęci trochę czasu na przygotowanie 

zajęć zauwaŜy, Ŝe tablica ma wiele zastosowań. Od zajęć  

z matematyki, języka polskiego, języków obcych do plastyki, muzyki  

i techniki. Przygotowane do 

zajęć materiały moŜna 

wykorzystywać 

wielokrotnie, uzupełniając 

je i modyfikując w miarę 

potrzeby. 

Wraz z rozwojem 

techniki i powszechnym 

dostępem do najnowszych 

technologii, za kilka  

lat zapewne tablice 

interaktywne będą na standardowym wyposaŜeniu kaŜdej klasy.  

A to od nas zaleŜy, jak szybko je wprowadzimy. 

Karolina Gotkowska 


