
placówki, El˝bieta Adamowska, dba 
o wszechstronny rozwój intelektualny 
swoich podopiecznych zapewniajàc im 
szerokà gam´ zaj´ç pozalekcyjnych.

Wizytówkà szkoły jest szeroko poj´ta 
integracja – nie tylko społecznoÊci 
szkolnej i społecznoÊci bieruƒskiej, 
ale i mi´dzynarodowej. Od pi´ciu lat 
szkoła organizuje Êwiàteczne kiermasze  
bo˝onarodzeniowe, a czerwcu br. 
przygotowała mi´dzynarodowy piknik 
z okazji Dnia Dziecka, na który zaprosiła 
dzieci z miast partnerskich: Ostroga 
na Ukrainie i Morawskiego Bierunia 
w Czechach. 

Kolejnà rzeczà, która wyró˝nia bieruƒskà 
szkoł´ jest jej otwartoÊç na nowoczesne 
technologie. „Tradycyjne sposoby nauczania 
nie sà ju˝ tak efektywne i atrakcyjne dla 
uczniów. Nauczyciel nie ma wyboru, 
musi iÊç z duchem czasu i wykorzystywaç 
współczesne osiàgni´cia w dziedzinie 
nowoczesnych technologii. Dlatego 
postanowiliÊmy zainwestowaç w tablic´ 
interaktywnà SMART Board – chcemy 
pokazaç uczniom, ˝e ka˝da lekcja mo˝e byç 
intelektualnà przygodà” – mówi dyrektor 
szkoły, mgr in˝. El˝bieta Adamowska.

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Bieruniu doskonale zdajà sobie spraw´ 
z faktu, ´e tablica interaktywna to tylko 
narz´dzie. Daje ono co prawda ogromne 
mo˝liwoÊci, ale, by je w pełni wykorzystaç 
niezb´dna jest determinacja i ch´ç porzucenia 
utartych schematów prowadzenia lekcji. 
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Tablica interaktywna w Szkole Podstawowej nr 3 
w Bieruniu
Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu 
codziennie odkrywajà nowe mo˝liwoÊci tablic interaktywnych 
SMART Board

„Włàczajàc w tradycyjnà lekcj´ ciekawe 
aplikacje, filmy, zdj´cia, tabele czy schematy, 
wnosimy Êwie˝oÊç, nowà jakoÊç nawet do 
tych zagadnieƒ, które wczeÊniej powodowały 
uczniom trudnoÊci. Korzystajàc z galerii 
czyli opracowanego zestawu elementów 
graficznych oraz szablonów – lekcja ˝yje, 
uczniowie zaczynajà chłonàç wiedz´ Êwietnie 
si´ przy tym bawiàc” - mówi El˝bieta 
Adamowska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Bieruniu. 

Obecnie tablica SMART jest wykorzystywana 
głównie podczas lekcji przyrody 
i matematyki, jednak tak˝e pozostali 
nauczyciele zaczynaj´ interesowaç si´ 
nowymi formami prowadzenia zaj´ç. 
Nauczyciele wykorzystujàcy tablic´ 
interaktywnà zapraszajà na lekcje 
zainteresowanych kolegów. Ci ostatni, 
widzàc reakcj´ uczniów, ich zaanga˝owanie 
i aktywnoÊç równie˝ rezerwujà sal´ z tablicà, 
by móc poprowadziç interaktywnà lekcj´. 

„Nauczyciele z naszej szkoły systematycznie 
podnoszà poziom swoich kwalifikacji poprzez 
udział w ró˝nego rodzaju warsztatach, np. ‘XV 
Ogólnopolskich Warsztatach Grupy Roboczej 
SNM’. Cennym i bardzo praktycznym 
êródłem informacji o pracy z tablicà były 
równie˝ dwa szkolenia przeprowadzone 
w naszej szkole przez specjalist´ 
reprezentujàcego firm´ SMART Technologies” 
– mówi El˝bieta Adamowska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Bieruniu.

Według nauczycieli ze szkoły Podstawowej 
w Bieruniu pozytywów zastosowania tablic 

Lekcje z wykorzystaniem tablic interaktywnych 

SMART Board to zupełnie nowa jakoÊç 

w nauczaniu.
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Szkoła Podstawowa nr 3 w Bieruniu 
funkcjonuje w Êrodowisku miejskim, 
liczàcym około 20 tysi´cy mieszkaƒców. 
W jej murach uczy si´ 513 uczniów. Szkoła 
prowadzi 25 oddziałów, w tym 3 oddziały 
integracyjne. Posiada dwie pracownie 
komputerowe, centrum informacji 
multimedialnej, klas´ multimedialnà, 
a uczniowie mogà korzystaç z tablicy 
interaktywnej SMART Board. Dyrektor 

“Ka˝da lekcja z tablicà interaktywnà SMART 

Board jest fascynujàcà intelektualnà przygodà.”

Danuta Gajewska, nauczycielka ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Bieruniu



interaktywnych w procesie nauczenia nie 
sposób wyliczyç. Nie tylko usprawniajà one 
proces nauczania w sposób bezpoÊredni, 
pozwalajà one tak˝e na bardziej efektywne 
wykorzystanie 45 minut przeznaczonych 
na lekcj´. Nie wymagajà Êcierania, ułatwiajà 
powrót do rozpocz´tego na poprzedniej 
lekcji wàtku, umo˝liwiajà nawet zapisanie 
przebiegu lekcji tak, by nawet ci uczniowie, 
którzy byli nieobecni mogli zapoznaç si´ z jej 
przebiegiem. 

„Najefektywniejsze techniki nauczania, 
to te, które anga˝ujà jednoczeÊnie ró˝ne 
procesy poznawcze. Najwa˝niejsze sà 
osobiste doÊwiadczenia dziecka, nuda 
i powtarzalnoÊç nie przynioszà pozytywnych 
efektów. Wykorzystujàc mo˝liwoÊci 
tablicy pozwalamy naszym uczniom byç 
jednoczeÊnie obserwatorem, słuchaczem jak 
i aktywnym badaczem. Łatwiej zapami´tujà 
i szybciej kojarzà.  Wzrasta wÊród nich 
aktywnoÊç, zainteresowanie przedmiotem 
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i zaanga˝owanie, szczególnie tych, którzy 
do tej pory byli niech´tni i bierni” – mówi 
Danuta Gajewska, nauczycielka ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Bieruniu.

Edukacja wczesnoszkolna koncentruje 
si´ głównie na konkretnych problemach, 
zagadnieniach z ˝ycia, dlatego prowadzone 
w bieruƒskiej podstawówce zaj´cia to 
çwiczenia praktyczne. Tablica interaktywna 
SMART Board sprawia, ˝e uczniowie 
czujà si´, jakby rzeczywiÊcie uczestniczyli 
w omawianych na lekcji sytuacjach. 
Doskonałymi przykładami takich zaj´ç sà: 

-  „Zakupy w sklepie”. Prawdziwy sklep na 
ekranie tablicy, towary z cenami – uczniowie 
przesuwajàc palcem po ekranie tablicy 
wybierajà towar i wkładajà go do koszyka. 
Obliczajà cen´ swoich zakupów, wybierajà 
banknoty, monety i bezbł´dnie, w sposób 
zabawowy przenoszà je do kasy.                          

- „WiadomoÊci o skali”. Na planszy, której 
powierzchnia jest w kratk´ rysujemy 
danà figur´, a uczeƒ poprzez dotkni´cie 
powierzchni figury mo˝e jà przesuwaç czyli 
pomniejszaç albo powi´kszaç w zadanej skali.

„Najwi´kszà zaletà tablicy interaktywnej 
jest jej prostota – dotykasz i masz. Wspólny 
dorobek nauczyciela i ucznia mo˝e byç 
zapisany na dysku, w miar´ potrzeb 
wydrukowany, odtworzony w dowolnej 
chwili w tej samej lub w innej klasie” – 
wymienia zalety tablicy SMART Board 
El˝bieta Adamowska. „Nie ma kredowego 
pyłu, nie ma miski z ciàgle brudnà wodà, nie 
ma oczekiwania na ciàgłe Êcieranie, które 
wcale nie jest takie proste w przypadku 
małych dzieci – to prozaiczne zalety, ale jak˝e 
wa˝ne dla nauczyciela” - dodaje.


