
Program MEN –„Aktywna tablica”

Szkoła przystąpiła  do programu rządowego w celu rozwijania szkolnej
infrastruktury.  W związku  z  projektem  otrzymała  2  tablice  interaktywne.
Tablice umieszczono w następujących salach: 14 (dla klas V-VII) i 26 (dla klas
I-IV).

Zasadniczym  celem  programu  jest  przygotowanie  nauczycieli  do
efektywnego  wykorzystania  TIK  w  działaniach  edukacyjnych.  Przede
wszystkim  należy  nawiązać  kontakty  oraz  współpracę  między  szkołami.
Nauczyciele  powinni  wymieniać  się  doświadczeniami  oraz  analizować dobre
praktyki  stosowane  przez  uczestników.  Kolejnym  punktem  jest  tworzenie
nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.

W szkole powołano e-koordynatora mgr Dorotę Gruszczyńską raz zespół
samokształceniowy. Następnie opracowano plan pracy e-koordynatora, zespołu
samokształceniowego,  harmonogramy  dla  poszczególnych  klas  korzystania
z tablicy.  Następnie  należy  zorganizować  2  lekcje  otwarte  w  ramach  sieci
współpracy  szkół.  Powinno  się  uczestniczyć  w  spotkaniach  Sieci  szkół
w programie   MEN  „Aktywna  tablica,  które  są  organizowane  przez  RODN
„WOM” w Katowicach.  Należy także aktywnie wymieniać się scenariuszami
i pomysłami na platformie sieci nauczycieli utworzonej przez RODN „WOM”.

TABLICA INTERAKTYWNA

Tablica  interaktywna  wraz  z  projektorem  pozwala  nauczycielom  prowadzić
innowacyjne  lekcje  z  wykorzystaniem  najbardziej  naturalnych  dla  uczniów
programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych. Dzięki tablicy
interaktywnej nauczyciel prowadzi dynamiczną lekcję, gdzie oprócz zapisania
przez  niego  niezbędnych  informacji  w  szybki  sposób  włącza  odpowiedni
materiał  do  tematu  lekcji,  film  czy  zdjęcia.  Następnie  wybierze  ćwiczenia
interaktywne  utrwalające  lub  sprawdzające  przerobiony  materiał.  Cały
scenariusz  lekcji  nauczyciel  przygotowuje  wcześniej  co  pozwala  mu
zaoszczędzić dużo czasu na lekcji. Na takiej lekcji uczniowie nie będą znudzeni,
a  wykorzystanie  multimediów  sprawi,  że  uczniowie  będą  bardziej  się
angażować  w  lekcję.  Dzięki  temu  zajęcia  będą  się  odbywały  w środowisku
„naturalnym”  dzisiejszych  uczniów  czyli  komputerowym.  Nauczyciel  będzie
przygotowywał własne materiały korzystając z oprogramowania dołączonego do



tablicy  jak  również  będzie  korzystał  z  bezpłatnych  programów i  materiałów
dostępnych w Internecie.

Planowane sposoby wykorzystania tablicy:

Dodatkowym  aspektem,  będzie  rozwój  nauczycieli,  którzy  zmienią  sposób
prowadzenia lekcji i będą mogli przygotować i edytować lekcje, wykorzystując
najnowsze technologie:

 Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciele i uczniowie)
 Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić

tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy
 Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym (w tym z plansz,

słowników czy encyklopedii, itp.)
 Przygotowanie  gotowego  scenariusza  lekcji,  wpłynie  pozytywnie  na

dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu
 Wykorzystywanie  na  lekcji  ćwiczeń  interaktywnych,  przygotowanych

przez  nauczyciela  lub  już  istniejących,  dobranych  odpowiednio  do
poziomu uczniów w klasie

Wpłynie to na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli
na angażowanie tak zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.

Jakie zmiany sposobu nauczania i uczenia się uzyskamy stosując tablice
interaktywne:

 Zaangażowanie  uczniów  poprzez  zwiększenie  dynamiki  lekcji
i oddziaływania na wiele zmysłów

 Dużo  większa  różnorodność  wykorzystanych  materiałów  podczas
lekcji

 Dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się
na dysku komputera obsługującego tablicę interaktywną i w internecie

 Możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb
uczniów

 Wykorzystanie obrazów graficznych, zdjęć i filmów dla wzmocnienia
percepcji wzrokowej

 Łatwość  wykorzystania  animacji  i  symulacji  komputerowych  do
zilustrowania  trudnych  zjawisk  (fizycznych  czy  przyrodniczych),



których nie można pokazać uczniom w inny sposób, a które pozwalają
łatwiej zrozumieć te zjawiska

 Korzystając z tablicy nauczyciel korzysta wraz z uczniami z jednego
komputera


