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WPROWADZENIE
Nie istnieje żadna ogólna formuła gwarantująca uczniom wysokie wyniki
w nauce. Każdy uczeń, każdy nauczyciel, każda szkoła i każdy region mają inne
potrzeby. Przy zakupie technologii edukacyjnej najważniejszą sprawą pozostaje
znalezienie odpowiedniej formuły dla twoich uczniów.
Przewodnik ten ma na celu pomóc ci podjąć świadomą decyzję. Obejmuje
on wszystkie aspekty związane z zakupem ekranów interaktywnych, w tym
porównania z innymi sprzętami, szczegółowe omówienie oprogramowania oraz
przegląd funkcji i specyfikacji, które wspierają osiągnięcie celów edukacyjnych.
W przewodniku wzięliśmy pod uwagę wszystko, co musisz wiedzieć, aby
dokonać zakupu, który na pewno spełni wymagania twojej wyjątkowej sytuacji,
od ograniczeń budżetowych po wsparcie techniczne po zakupie.
Mamy nadzieję, że przewodnik posłuży ci jako cenny materiał informacyjny
i nie pozwoli ci zagubić się w świecie niesamowitych możliwości, jakie oferują
technologie edukacyjne twoim uczniom.
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EKRANY INTERAKTYWNE
POD LUPĄ
Na rynku dostępnych jest wiele technologii wyświetlania, które można
wykorzystać w sali lekcyjnej. Wybór jednej spośród wielu opcji może być
nie lada wyzwaniem. W tej części przyjrzymy się trzem typom urządzeń
powszechnie wykorzystywanym w szkołach: ekranom interaktywnym,
projektorom oraz urządzeniom do użytku osobistego.
Porównamy, w jakim stopniu mogą one przyczynić się do osiągnięcia celów
edukacyjnych oraz weźmiemy pod uwagę względy budżetowe.

CZYM JEST 
EKRAN INTERAKTYWNY?
Ekrany interaktywne wykonane są w technologii LCD lub
LED. Wyglądają jak duże telewizory, ale ich możliwości
są znacznie większe. Ekrany interaktywne są dotykowe
i współpracują z piórami. Oznacza to, że, podobnie
jak tablety, pozwalają na interakcję. Dzięki dużemu
formatowi (84” i więcej) jednocześnie może z nich
korzystać kilka osób. Aby udostępniać treści, wystarczy
podłączyć ekran do komputera (lub innych urządzeń)
lub skorzystać z materiałów online.
Na rynku dostępnych jest wiele różnych marek i modeli
ekranów interaktywnych, które oferują bogaty wybór
funkcji, formatów i opcji dydaktycznych.

Boom na ekrany interaktywne
* Wszystkie dane zaczerpnięte z raportu
Futuresource Consulting Ltd. Quarter 3,
2016 World Interactive Displays

54%

wszystkich ekranów
zakupionych w sektorze
szkolnictwa to ekrany
interaktywne

96%

zakupów w Wielkiej
Brytanii

Czym jest ekran interaktywny? | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO

70%

zakupów w Stanach
Zjednoczonych
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W INTERAKTYWNOŚCI SIŁA

Podstawowa różnica między ekranami interaktywnymi a tradycyjnymi
telewizorami mieści się już w nazwie: jest nią interaktywność.
Łatwo zdecydować się na zakup zwykłego telewizora ze względu na
ich łatwą dostępność, prawdopodobnie niższą cenę i znaną markę.
Ale interaktywne rozwiązania w sali lekcyjnej są znacznie skuteczniejsze
i nie można ich ignorować.
Ekran interaktywny w rękach nauczyciela to narzędzie, które wspiera
pracę w klasie, w małych grupach oraz indywidualną pracę ucznia, a także
umożliwia płynne przechodzenie między wszystkimi trzema metodami
nauczania. Za pomocą ekranu nauczyciel może prezentować materiał
do nauki, ale także zachęcać uczniów do współpracy, interakcji z treścią
i rozwiązywania problemów. Ekran interaktywny będzie nieocenioną
pomocą bez względu na metody uczenia się i style nauczania.
* Fiorella & Mayer, „Effects of Observing the Instructor Draw Diagrams on Learning From Multimedia Messages” w Journal of Educational
Psychology, 2015

** Z akara Tormala, Stanford, 2014 bloomberg.com/news/articles/2014-07-10/say-it-with-stick-figures-your-crude-drawings-are-moreeffective-than powerpoint, Stanford, 2014
W interaktywności siła | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO

„Ustne tłumaczenie materiału
przy jednoczesnym rysowaniu
ilustracji przynosi lepsze
rezultaty niż to samo
tłumaczenie i prezentowanie
wcześniej narysowanych
ilustracji”.*
„Obserwowanie innych osób
w trakcie rysowania pomaga
zapamiętać więcej informacji,
nie tylko w danym momencie,
ale także po upływie czasu”.**
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EKRANY INTERAKTYWNE
KONTRA PROJEKTORY

Projektory kosztują więcej niż myślisz
Początkowy koszt zakupu projektora jest niższy niż w przypadku ekranu
interaktywnego, jednak ze względu na wysokie koszty utrzymania,
to tylko pozorna oszczędność. Po kilku latach może okazać się
inwestycja w projektor przewyższa koszt zakupu projektora.

Ekrany interaktywne kontra projektory | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO

Całkowity koszt własności
(TCO) obejmuje początkowy
koszt zakupu wraz ze
wszystkimi późniejszymi
kosztami związanymi
z posiadaniem danego
urządzenia. W przypadku
projektora TCO obejmuje
również koszt energii
elektrycznej, wymiany lamp
i konserwacji.
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Nieoczekiwane koszty projektora*

ZUŻYCIE ENERGII
Ekrany interaktywne są znacznie bardziej energooszczędne niż projektory.
Decydując się na ekran, nie tylko ratujesz środowisko, ale i swój portfel.
Według naszych ostrożnych szacunków projektor zużywa około 50%
więcej energii niż ekran (wielu przyjmuje, że nawet 100% więcej):
Oszczędność/szkoła (22 klasy) 700 USD/rok

KONSERWACJA
W ciągu 5 lat użytkowania projektora, konieczna będzie dwukrotna
wymiana lampy. Koszt jednej lampy to średnio 100 USD, co przez 5 lat
użytkowania jednego projektora daje nam już 200 USD. Dodatkowo,
po upływie 5-letniego okresu użytkowania koszt wymiany żarówki
może wzrosnąć nawet do 800 USD.
Policzmy, ile możemy zaoszczędzić, decydując się na ekran:

Oszczędność/region (7 szkół) 5000 USD/rok
Oszczędność/region (142 szkoły) 100 000 USD/rok

Oszczędność/szkoła (22 klasy) 22 000 USD/5 lat
Oszczędność/region (7 szkół) 154 000 USD/5 lat
Oszczędność/region (142 szkoły) 3 100 000 USD/5 lat

  
OKRES UŻYTKOWANIA
Kup raz, zamiast dwa, a nawet trzy razy. Okres użytkowania ekranów
interaktywnych wynosi od 20 000 do 50 000 godzin. Nawet dolna
granica tego zakresu znacząco przewyższa okres użytkowania
przeciętnego projektora, który zasadniczo działa zaledwie 5 lat.

* Dane z:
Http://nces.ed.gov/surveys/sass/tables/sass0708_035_s1s.asp
http://nces.ed.gov/pubs2002/100_largest/table_app_a_1.asp
http://www.ednetinsight.com/news-alerts/market-insights/k-12-market--the-big-picture.html
http://faab.edu.gov.on.ca/Capital%20Programs%20Branch/Report%20of%20Expert%20Panel%20
-%20Building%20Our%20Schools_Building%20Our%20Future%20-%20ENG.pdf

Ekrany interaktywne kontra projektory | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO
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Nauczanie, które angażuje
Teraz wiemy już, że koszt projektora nie jest tak niski, jak nam się wydawało. Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda jego
skuteczność.
Tablice interaktywne i projektory interaktywne to dwie podstawowe technologie projektorowe. Obie z nich oferują
pewien stopień interaktywności, jednak ma ona swoje ograniczenia i nie pozostanie bez wpływu na możliwość
osiągnięcia celów edukacyjnych.

Tablice interaktywne

Projektory interaktywne

Tablica SMART Board@ była pierwszą dostępną tablicą interaktywną.
Od czasu jej premiery na rynku pojawił się szereg podobnych produktów
od różnych producentów. Działanie tablicy interaktywnej polega na
wyświetlaniu na powierzchni dotykowej obrazu z projektora. Obecnie
pozostają one w cieniu ekranów interaktywnych, w których wykorzystano
pierwotny pomysł tablicy interaktywnej i dostosowano go do potrzeb
współczesnego rynku.

Projektory interaktywne zamontowane na ścianie służą do rzucania obrazu
na gładkiej ścianie lub tablicy. Oferują również możliwość pisania piórem
lub palcem na materiałach lekcyjnych oraz przesuwania ich zawartości.
Niektóre z nich współpracują wyłącznie z piórem.

Oto niektóre ograniczenia tablic interaktywnych w ich obecnym kształcie:

Funkcja wyświetlania obrazu na ścianie lub tablicy ogranicza interaktywne
właściwości projektora. Praca na powierzchni, która nie została
zaprojektowana do interaktywnych zastosowań, znacznie zmniejsza
precyzję pisania i dotyku (powierzchnia może być szorstka lub uszkodzona).
Nauczyciele i uczniowie szybko zniechęcają się do pisania, ponieważ
rezultaty nie robią dobrego wrażenia.

Niska jakość obrazu
Większość projektorów oferuje niższą rozdzielczość i ostrość obrazu,
co może generować trudności w odczytywaniu lekcji, a w rezultacie obniżyć
zaangażowanie uczniów. Dodatkowo w twoim regionie mogą obowiązywać
przepisy bezpieczeństwa uniemożliwiające ściemnianie światła w sali
lekcyjnej (częsta praktyka w przypadku niskiej siły światła).

Rozproszona uwaga uczniów
Ponadto, lampa wiąże się z powstawaniem cieni, przegrzewaniem
i oślepianiem, kolory nie są wiernie odwzorowane, a przy bardzo jasnym
oświetleniu obraz dramatycznie blaknie (co oznacza, że wpadające przez
okno światło słoneczne może stanowić duży problem). Należy również
dodać, że przez szum wentylatora słyszalność nauczyciela może być
utrudniona, a uczniowie mogą mieć problem z utrzymaniem koncentracji.

Ekrany interaktywne kontra projektory | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO

To stosunkowo niedroga opcja, ale wiąże się z wieloma problemami:

Niski poziom interaktywności

Niska jakość obrazu
Podobnie jak w przypadku tablic, niska rozdzielczość obrazu przeszkadza
uczniom w aktywnym uczestnictwie w lekcji. Problem pogłębia fakt,
że obraz wyświetlany jest na powierzchni, która nie została do tego
przeznaczona. W wielu systemach kursor pojawia się na ekranie jeszcze
przed dotknięciem, co może być mylące. Poza tym należy pamiętać o cieniu
powstającym przy użyciu tej technologii.

Ograniczona mobilność
Projektor jest zamontowany na ścianie lub suficie, co oznacza, że nie
możesz zmieniać jego pozycji według własnych potrzeb. Nie możesz
się nim dzielić z inną klasą, a co ważniejsze, nie będzie ci pomocny, gdy
zechcesz wprowadzić bardziej elastyczne formy nauczania. Projektor
ogranicza cię do czterech ścian sali lekcyjnej.
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CZY PRZENOŚNE
URZĄDZENIA O
 SOBISTE
NIE WYSTARCZĄ?
Szkoły na całym świecie zaczęły wykorzystywać przenośne urządzenia takie jak laptopy, tablety i smartfony.
Dostępność tych produktów konsumenckich w sali lekcyjnej oferuje wiele możliwości edukacyjnych (ku uciesze
uczniów!), ale jak sama nazwa wskazuje, urządzenia osobiste są „osobiste” i nieprzeznaczone do pracy w grupie.

Korzystanie z urządzeń osobistych w połączeniu
z ekranem interaktywnym
Widok uczniów siedzących w ławkach z nosem w tablecie wcale nie odzwierciedla trendów
w edukacji XXI wieku. Aby umożliwić uczniom rozwój umiejętności życiowych, których
będzie wymagał od nich przyszły rynek pracy, musimy skupić się na pracy w grupach
i rozwiązywaniu problemów.
Dzięki dużym rozmiarom i licznym punktom dotyku, ekrany interaktywne świetnie nadają się
do nauki poprzez współpracę. Pomyśl zatem, w jaki sposób za pomocą ekranu interaktywnego
przekształcić urządzenia osobiste w urządzenia pracujące w grupie. Czy można wykorzystać
urządzenie osobiste na lekcji z ekranem interaktywnym? Czy można wysyłać lekcje i zadania
z ekranu na urządzenie?
Kwestie te zależą od wybranego przez ciebie oprogramowania (więcej na ten temat
w kolejnej części).

Czy przenośne urządzenia osobiste nie wystarczą? | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO

Znajdź rozwiązanie,
które zapewni
optymalną równowagę.
We współczesnej szkole
jest miejsce na przenośne
urządzenia osobiste, powinny
one jednak wspomagać pracę
z ekranem interaktywnym,
a nie ją zastępować.
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NIE ZAPOMNIJ
O OPROGRAMOWANIU!
Wybór odpowiedniego ekranu interaktywnego to tylko połowa sukcesu.
Oprogramowanie, na którym opiera się działanie ekranu oraz to, w jaki sposób
się uzupełniają, będzie miało ogromny wpływ na wyniki twoich uczniów. W tej
części przyjrzymy się różnym programom edukacyjnym dostępnym na rynku
oraz prześledzimy, dlaczego odpowiednie oprogramowanie w połączeniu
z odpowiednim sprzętem pomaga w osiągnięciu celów edukacyjnych.

WPŁYW O
 PROGRAMOWANIA
NA ZDOLNOŚĆ UCZENIA SIĘ
Wpływ oprogramowania na zdolność
uczenia się

Cztery typy oprogramowania, które
w największym stopniu pomagają
osiągać dobre wyniki*
Oprogramowanie

Może ta informacja będzie dla ciebie zaskoczeniem, ale oprogramowanie, którego używasz na ekranie interaktywnym, będzie miało
większy wpływ na osiągnięcie celów edukacyjnych niż sam ekran.
Twoim priorytetem powinien być zatem wybór oprogramowania,
które dobrze współpracuje z ekranem interaktywnym.

Oprogramowanie do
współpracy dla całej klasy

Oprogramowanie do
wspólnego tworzenia

Oprogramowanie
do oceny

Oprogramowanie
do grywalizacji

Pozytywne wyniki
Średnie lub słabe
wyniki sukces

* Za „Nauczanie, technologie i zdolność uczenia się: zrozumienie współzależności”
Filigree Consulting (sponsorowane przez SMART Technologies). Czerwiec 2016.

Wpływ oprogramowania na zdolność uczenia się | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO
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WYBÓR ODPOWIEDNIEGO
OPROGRAMOWANIA
DLA TWOJEGO EKRANU
INTERAKTYWNEGO
Wybór odpowiedniego oprogramowania dla twojego ekranu interaktywnego
Dobre wyniki zależą od oprogramowania, ale jakiego należy szukać? Oto kilka wskazówek:
Oprogramowanie powinno być dołączone do zestawu!
Po co osobno płacić za sprzęt i oprogramowanie? Kupując ekran
interaktywny, upewnij się, że licencja na oprogramowanie edukacyjne
została wliczona w cenę.
Czy oprogramowanie i sprzęt pochodzą od jednego producenta?
Jeżeli oprogramowanie zostało stworzone do działania z danym sprzętem,
doświadczenie użytkownika będzie bardziej zintegrowane. Współpraca
między oprogramowaniem i sprzętem będzie przebiegać płynniej,
konfiguracja będzie znacznie prostsza, a szkolenie da się łatwo ujednolicić.

Sprawdź sterowniki
Może to kwestia techniczna, ale wiele kluczowych funkcji zależy właśnie
od sterowników. Czy funkcja rysowania i dotyku działa wyłącznie
w dedykowanym, zamkniętym programie, czy we wszystkich popularnych
dokumentach (PPT, PDF), na których polegają twoi nauczyciele?
Jak nauczyciele będą korzystali z oprogramowania?
Jak nauczyciele chcą wykorzystać oprogramowanie? Jakie plany
edukacyjne chcesz zrealizować za pomocą oprogramowania? Warto zadać
sobie te pytania!

Czy zostaną dołączone darmowe materiały?
Najlepszy prezent, jaki możesz podarować nauczycielowi, to więcej czasu.
Sprawdź, czy nauczyciele będą mieli możliwość pobierania i udostępniania
materiałów lekcyjnych za pośrednictwem platformy społecznościowej.

Wybór odpowiedniego oprogramowania dla twojego ekranu interaktywnego | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO
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RÓŻNE R
 ODZAJE
PROGRAMÓW
EDUKACYJNYCH
Uczniowie i nauczyciele mają określone potrzeby, które wymagają użycia oprogramowania zaprojektowanego z myślą o szkole. Próby
korzystania z aplikacji bez przeznaczenia edukacyjnego podczas lekcji nie przyniosą wymiernych korzyści. Na rynku dostępnych jest
wiele programów edukacyjnych, ale zasadniczo obejmują one cztery podstawowe kategorie. Każde oprogramowanie do zastosowania
w sali lekcyjnej powinno mieć funkcję łączności z urządzeniami osobistymi. Pamiętaj, żeby to sprawdzić!

Tworzenie i prezentowanie lekcji
Sprawdź, czy oprogramowanie zawiera szablony lekcji i dostęp do
materiałów lekcyjnych, co pozwoli nauczycielom zaoszczędzić cenny czas,
a także narzędzia przedmiotowe, np. kątomierz na matematykę. To ważne,
aby oprogramowanie było łatwe w użyciu, gdyż nauczyciele i uczniowie
będą spędzali z nim dużo czasu.

Ocena formatywna
W ten sposób nauczyciel sprawdza poziom wiedzy uczniów w trakcie lub
po lekcji, co pomaga mu ustalić, czy uczniowie przyswoili najważniejsze
informacje, czy może potrzebna jest powtórka. Oprogramowanie do
oceny powinno udostępniać szczegółowe sprawozdania od razu
po przeprowadzeniu testu, współpracować z głównym programem
edukacyjnym i oczywiście być kompatybilne z urządzeniami.
Różne rodzaje programów edukacyjnych | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO

Grywalizacja
Wykorzystywanie na lekcji elementów zaczerpniętych z gier zwiększa
zaangażowanie uczniów. Dzięki funkcji dodawania efektów dźwiękowych,
grafik i wyścigów, oprogramowanie do grywalizacji uatrakcyjnia lekcje
i testy formatywne. Powinno działać płynnie i szybko.

Współpraca
Przestrzeń, w której uczniowie mogą wspólnie pracować nad projektami,
wspomaga metodę uczenia się w małych grupach i przydaje się w trakcie
lekcji prowadzonych przez uczniów. Czy nauczyciele mogą śledzić proces
uczenia się? Czy można obserwować indywidualny wkład ucznia?
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FUNKCJE, KTÓRE
NAPRAWDĘ MAJĄ
ZNACZENIE
Decydując się na zakup ekranu interaktywnego, musisz liczyć się z tym,
że producenci zasypią cię różnymi funkcjami. Funkcje pomagają określić,
czym różnią się od siebie poszczególne ekrany interaktywne, jednak warto
pamiętać, żeby nie dać się zwieść obietnicom lub technicznym aspektom,
które nie mają żadnego wpływu na wyniki w nauce. Najważniejsze funkcje?
Przetestuj je na sobie!
W tej części przyjrzymy się funkcjom, które faktycznie wspierają nauczanie.

DOTYKOWA OBSŁUGA
Działanie funkcji dotykowych jest najlepszym wskaźnikiem poziomu interaktywności ekranu. Jeśli chcesz przeciągnąć
obrazek na ekranie, ale funkcja nie działa, tylko tracisz czas. Jeżeli piszesz na linii, ale kreska pojawia się kilka
centymetrów ponad linią, użytkownicy niepotrzebnie będą się denerwować. Przez podobne braki reakcji i precyzji,
stracisz cenny czas lekcyjny, a uczniowie i nauczycieli nie będą mieli ochoty na interakcję z urządzeniem.
Jeżeli więc interaktywność i możliwość współpracy należą do twoich nadrzędnych celów edukacyjnych, nie
zapomnij przetestować funkcji dotykowych na ekranie, zanim podejmiesz decyzję o zakupie. Zwróć uwagę także na
poniższe funkcje.
Wybieranie narzędzi

Punkty kontaktu i detekcji

Wiele ekranów interaktywnych wymusza na tobie wybór pióra, gdy chcesz
coś napisać, kursora, gdy chcesz użyć palca, czy gumki, gdy chcesz
coś wymazać. Funkcja automatycznego wykrywania czynności,
jakie zamierzasz wykonać, może zaoszczędzić sporo nerwów i czasu.

Sprawdzić odległość między powierzchnią ekranu a koniuszkiem palca
lub pióra. Im mniejsza luka, tym bardziej precyzyjne i mniej dezorientujące
będzie pisanie i dotykanie ekranu.

Liczne punkty dotyku
Dotknij powierzchnię ekranu
Czy powierzchnia jest gładka, chłodna i przyjemna w dotyku? A może
lepka, szorstka i ciepła? Jeżeli powierzchnia ekranu generuje tarcie i jest
nieprzyjemna w dotyku, użytkownik może nabawić się „piekących palców”
i nie będzie chciał korzystać z urządzenia.
Dotykowa obsługa | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO

Niektórzy sprzedawcy będą zachęcać cię do zakupu ekranu o największej
liczbie punktów dotyku, ale zastanów się realnie, ile osób może
jednocześnie korzystać z ekranu.
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PISANIE
Wiele zadań wykonywanych na ekranie interaktywnym będzie polegało na pisaniu. Uczniowie i nauczyciele będą
pisali po ekranie codziennie, np. uzupełniając luki lub sporządzając notatki z lekcji. Problemy, jakie możesz napotkać
są różne: atrament pojawia się na ekranie nie w tym miejscu, gdzie powinien, atrament nie pojawia się w ogóle lub
pojawia się w postaci linii przerywanych.
Wszyscy mieliśmy do czynienia ze słabej jakości atramentem cyfrowym i wiemy, jak potrafi to być frustrujące.
Aby uniknąć takich sytuacji, zwróć uwagę na następujące kwestie.
Pisanie równoczesne

Precyzja i czytelność

Nie zapomnij, że po ekranie interaktywnym często będą pisały dwie osoby
jednocześnie. Weź ze sobą kogoś do pomocy. Czy równoczesne pisanie
ma wpływ na precyzję linii? Czy można wybrać inne kolory atramentu,
aby móc odróżnić pracę poszczególnych osób?

Nie chcesz, żeby uczniowie musieli dostosowywać sposób pisania do
kaprysów atramentu cyfrowego. Linie pisane atramentem cyfrowym
powinny jak najwierniej oddawać to, co i jak piszesz.

Ciche pióra
Pamiętasz ten przyprawiający o gęsią skórkę pisk kredy na tablicy?
Pióra do pisania po ekranie interaktywnym też potrafią być hałaśliwe.
Jeżeli zauważysz jakieś irytujące dźwięki w trakcie pisania, uczniowie też
je zauważą. Takich dźwięków nie da się wyeliminować, więc nie zapomnij
tego sprawdzić.
Pisanie | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO
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WBUDOWANY
KOMPUTER
Niektóre dostępne na rynku ekrany interaktywne zostały wyposażone we wbudowany komputer. Niektóre z nich
mają wbudowane aplikacje edukacyjne, dzięki czemu można uniknąć wykonywania skomplikowanych czynności
związanych z podłączeniem laptopa lub dedykowanego komputera PC do ekranu interaktywnego (np. konfiguracji
sieci lub instalacji oprogramowania).

Oto inne korzyści posiadania funkcji wbudowanego komputera:
Prostota

Ujednolicenie

Nie ma potrzeby logowania się. Po prostu włącz komputer i korzystaj
z aplikacji, których potrzebujesz, np. przeglądarki internetowej, cyfrowej
tablicy, udostępniania ekranu lub głównego programu edukacyjnego.

Ujednolicenie oprogramowania stosowanego w obrębie szkoły lub regionu
jest łatwiejsze, gdy nie ma potrzeby używania komputerów stacjonarnych.

Wyjmowany komputer
Mniej kabli
Nie ma potrzeby fizycznego podłączania oddzielnego komputera,
co oznacza, że na podłodze leży mniej kabli, o które można się potknąć.

Istnieje możliwość podłączenia wyjmowanego, wbudowanego komputera.
Dzięki temu nie musisz przenosić całego ekranu interaktywnego,
aby uzyskać dostęp do komputera. Wystarczy go odłączyć, aby móc
wykonać aktualizację, naprawę lub niezbędne prace konserwacyjne.

Swoboda
Dzięki funkcji wbudowanego komputera możesz umieścić ekran
interaktywny na przenośnym stojaku, z którym możesz swobodnie poruszać
się po sali (aby wspierać pracę całej klasy, małej grupy lub uczniów
indywidualnych) i szkole, bez konieczności każdorazowego podłączania
komputera. Do ekranu można również podłączyć laptopa.
Wbudowany komputer | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO

Inne kluczowe funkcje, o których warto pomyśleć
Zapytaj o funkcję bezprzewodowego udostępniania ekranu oraz
wbudowane punkty dostępu WiFi (hotspot). Obie bardzo przydadzą się
nauczycielom!
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WIĘCEJ KLUCZOWYCH
FUNKCJI
Oto szybki przegląd innych funkcji, o których należy pamiętać przy zakupie ekranu interaktywnego:
Ekran antyrefleksyjny

Trwałość

Ekrany interaktywne mają albo błyszczące, albo antyrefleksyjne
wykończenie. Ekrany antyrefleksyjne skutecznie zapobiegają
niepożądanym odblaskom i poprawiają widoczność lekcji, szczególnie
w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Ponadto, ekrany antyrefleksyjne
nie męczą oczu.

Okres trwałości ekranów interaktywnych wykonanych na bazie paneli
specjalistycznych wynosi około 50 000 godzin, co gwarantuje wiele
lat bezawaryjnego użytkowania. Trwałość paneli konsumenckich
(porównywalnych z ekranami telewizorów LCD) szacuje się zaledwie na
20 000 godzin.

Bezpieczeństwo

Zużycie energii

Ekrany interaktywne zostały stworzone do dotykania, a więc muszą być
przygotowane na przyjęcie kilku ciosów. Szukaj ekranów z grubego
5 mm szkła hartowanego termicznie (a nie wzmocnionego termicznie
lub chemicznie). W przypadku mało prawdopodobnego uszkodzenia,
tylko hartowane termicznie szkło pokruszy się na małe elementy, zamiast
rozbić się na duże, zaostrzone kawałki.

Ilość energii potrzebnej do zasilania ekranów interaktywnych różni się
w zależności od marki. Sprawdź, czy ekran posiada międzynarodowy
certyfikat energooszczędności, np. ENERGY STAR®, aby zmniejszyć
koszty zużycia energii i ograniczyć wpływ na środowisko. Do innych
energooszczędnych funkcji zalicza się automatyczne włączanie po wejściu
do pomieszczenia oraz automatyczne przechodzenie w tryb uśpienia,
gdy urządzenie nie jest używane.

Dostępność
Aby ekran interaktywny był dostępny dla wszystkich uczniów, sprawdź, czy
zamiast palca lub pióra da się używać większych przedmiotów, np. piłki
tenisowej (idealna dla uczniów o ograniczonej sprawności motorycznej).
Więcej kluczowych funkcji | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO
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SPECYFIKACJE
GARŚĆ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH,
KTÓRE TRZEBA ZNAĆ
Jaki wpływ na jakość uczenia się ma rozmiar ekranu? Rozdzielczość 4K UHD
robi piorunujące wrażenie, ale czy na lekcji ma to większe znaczenie? Czy na
pewno potrzebuję wszystkich tych gniazd? Warto dobrze zastanowić się nad
tymi pytaniami, ponieważ specyfikacje ekranu interaktywnego są równie
ważne, co jego funkcje.
W tej części przyjrzymy się, na co zwrócić uwagę, przeglądając tabelę ze
specyfikacjami technicznymi ekranu, i na to jakie decyzje podejmować.

ROZDZIELCZOŚĆ:
4K KONTRA HD
Technologia 4H Ultra-HD podbiła rynek ekranów konsumenckich, ale czy w sali lekcyjnej na pewno się przyda?
To specyfikacja premium, za którą przyjdzie ci zapłacić więcej, dlatego warto zastanowić się nad jej zasadnością.
Rozważając zakup ekranu o rozdzielczości 4K, pomyśl, czy stosowane w twojej szkole metody nauczania wymagają
częstego użycia mediów w jakości 4K. Przyjrzyjmy się zatem tej technologii.
Czym jest 4K UHD?
To rozdzielczość czterokrotnie lepsza niż 1080p HD. Większa gęstość
pikseli oznacza, że obrazy i filmy są niezwykle dynamiczne, a wyświetlane
teksty są bardzo ostre i wyraźne.

Powszechne błędne przekonanie
Nie daj sobie wmówić, że dzięki rozdzielczości 4K uczniowie usytuowani
dalej od ekranu będą mieć lepszą widoczność. Ludzkie oko nie jest
w stanie dostrzec oferowanego przez 4K poziomu szczegółów z odległości
większej niż 1,5 m.

Jaki ma to wpływ na uczniów?
Prawdziwe możliwości technologii 4K widoczne są z odległości około
1,5 m od ekranu interaktywnego. Z tej odległości, dzięki technologii
4K, uczniowie nie będą mogli oderwać wzroku od wyświetlanych treści.
Dynamiczna jakość obrazu pomaga uczniom przetwarzać informacje.

Inwestycja, która sprosta wymaganiom przyszłości
Coraz więcej materiałów lekcyjnych dostępnych jest w jakości 4K, co
znaczy, że może warto wydać teraz trochę więcej, by nasza inwestycja była
przyszłościowa.

Technologia 4K w standardzie
Warto zauważyć, że większość dużych ekranów interaktywnych
(75” i powyżej) oferuje rozdzielczość 4K w standardzie.

Rozdzielczość: 4K KONTRA HD | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO
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ZŁĄCZA
Urządzenie wyposażone w odpowiednie złącza daje nauczycielom swobodę korzystania z wszelkiego rodzaju
mediów i wyświetlania prezentacji wykonanych przez uczniów. Każde złącze pozwala podłączyć inne urządzenie,
za pomocą którego wyświetlisz lub odtworzysz media. Oto przegląd popularnych złączy oraz informacje na temat
potrzebnych działań:
HDMI*
Jeśli podłączasz laptopa do telewizora, aby oglądać seriale na platformie
Netflix® na większym ekranie, już wiesz, czym jest złącze HDMI. Złącze to
przetwarza sygnały audio i wideo. Większość ekranów interaktywnych
będzie miało przynajmniej jedno takie złącze. Zastanów się, ile złączy HDMI
potrzebujesz. Pamiętaj również, że tylko HDMI 2.0, a nie HDMI 1.4, gwarantuje
kompatybilność z szerokopasmowymi sygnałami wideo, np. 4K.**
USB
Istnieją dwa rodzaje złączy USB. Typ A jest powszechnie wykorzystywany
w pendrive’ach i innych urządzeniach peryferyjnych. Typ B jest mniej
popularny, ale nadal ważny, ponieważ wykorzystuje się go w trakcie
wprowadzania dotyku na ekranie interaktywnym. Twój ekran powinien być
wyposażony w oba złącza.

VGA
Za pomocą złącza VGA przesyłane są obrazy w niższej rozdzielczości
(a zatem złącze nie jest tak nowoczesne jak HDMI lub DisplayPort). Jeżeli
potrzebujesz złącza VGA, upewnij się, czy twoje wejścia audio pasują do
VGA. W przeciwnym wypadku nie usłyszysz dźwięku.
Dźwięk
Jeżeli chcesz podłączyć zewnętrzne głośniki do ekranu interaktywnego,
będziesz potrzebować wyjścia audio.
Złącze sieciowe
Złącze sieciowe (najbardziej popularne to RS-232) pozwala uzyskać
zdalny dostęp do danych ekranu w systemie sterowania i skonfigurować
ustawienia.

* Inną opcją przesyłania sygnałów audio/wideo i innych danych jest złącze DisplayPort
** Monterzy autoryzowani przez producenta gwarantują wysoką wierność sygnałów 4K
Złącza | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO

19

ROZMIAR EKRANU
Rozmiary ekranów interaktywnych zwykle wahają się od 55” do 84” i wyżej. Im większy rozmiar, tym wyższa cena
ekranu interaktywnego, dlatego warto zastanowić się, czy rozmiar ekranu przyczyni się do osiągnięcia twojego celu
edukacyjnego.

Odległość oglądania
65”

27’

Aby obliczyć komfortową odległość od
ekranu interaktywnego w jakości HD
wyświetlającego tekst w rozmiarze
20pt, wystarczy zastosować sprytną
zasadę 5X.
Wzór jest prosty: pomnóż rozmiar
ekranu razy 5, a wynik podziel przez
12, aby uzyskać wynik w stopach.
Dla przykładu użyjmy ekranu
o rozmiarze 65”:

Współpraca
Zastanów się również, ilu uczniów będzie współpracować ze sobą na
ekranie interaktywnym. Jeśli chcesz, żeby jednocześnie pracowało ze sobą
trzech lub czterech uczniów, będziesz potrzebować ekranu o przekątnej
minimum 75”.

Odpowiedni rozmiar
Nie zapomnij wziąć pod uwagę wysokości sufitu w sali lekcyjnej oraz
… wzrostu twoich uczniów! Chcesz przecież, żeby uczniowie mogli bez
problemu dosięgnąć wszystkich rogów ekranu.

65” x 5 = 325”⁄ 12 = 27 stopy (8,2 m)

Rozmiar ekranu | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO
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WIĘCEJ KLUCZOWYCH
SPECYFIKACJI
Dźwięk

Mobilność

Nie ma nic gorszego, jak przygotować lekcję z wykorzystaniem ciekawych
multimediów, tylko po to, by później okazało się, że pół klasy nic nie słyszy.
Niemal wszystkie ekrany interaktywne zostały wyposażone w wewnętrzne
głośniki, więc przetestuj je w środowisku podobnym do sali lekcyjnej.

Większość ekranów interaktywnych zapewnia opcję instalacji na mobilnym
stojaku podłogowym (stojak można zakupić u sprzedawcy lub na wolnym
rynku, w zależności od modelu ekranu). Umieszczony na stojaku ekran
interaktywny można przewozić z sali do sali lub wewnątrz sali w trakcie lekcji.

Kompatybilność z systemem Windows i OS

Kąt widzenia

Robiąc porównanie funkcji różnych ekranów multimedialnych, nie zapomnij
dowiedzieć się, czy funkcje te są kompatybilne z systemem operacyjnym
używanym w twojej szkole. To szczególnie ważne, gdy używasz kilku
systemów operacyjnych. Na przykład, większość ekranów interaktywnych
w systemie Mac OS oferuje tylko jeden punkt dotyku.

Wygoda oglądania zależy nie tylko od odległości od ekranu, ale także od
kąta patrzenia. Wielu producentów ekranów interaktywnych oferuje ekrany
z polem widzenia 178°, co zwiększa wygodę oglądania, jednak pod dużym
kątem nadal będziemy mieli do czynienia z obniżeniem ostrości i jasności.
Nie zapomnij tego sprawdzić. Możesz również skorzystać z porady
eksperta, który pomoże ci odpowiednio skonfigurować urządzenie.

Więcej kluczowych specyfikacji | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO
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OD KOGO KUPUJESZ...
I DLACZEGO MA TO
ZNACZENIE
Dokonaliśmy już porównania ekranów interaktywnych z innymi opcjami
sprzętowymi, odkryliśmy znaczenie wyboru odpowiedniego oprogramowania
oraz przeanalizowaliśmy kluczowe funkcje i specyfikacje, które mają
największy wpływ na wyniki nauczania.
W ostatniej części opowiemy, na co zwrócić uwagę, gdy decydujemy się na
zakup ekranu interaktywnego u danego sprzedawcy.

TOWARY KONSUMENCKIE
W SALI LEKCYJNEJ
Obecnie zaobserwowaliśmy tendencję w kierunku wykorzystywania technologii domowych na lekcji. Jednak zbyt
duże zaufanie do technologii konsumenckich ma swoje słabe strony. Przyjrzyjmy się niektórym zaletom kupowania
od firm specjalizujących się w rozwiązaniach edukacyjnych:
Zaprojektowane z myślą o edukacji
Nie potrzebujesz technologii dostosowanych do zastosowania w sali
lekcyjnej. Potrzebujesz technologii, które zostały do tego stworzone.
Zapytaj pracowników firmy, czy mają wiedzę na temat najnowszych metod
dydaktycznych i dlaczego funkcje ekranu interaktywnego wspierają cele
edukacyjne.
Współpraca z dydaktykami
Produkt został stworzony specjalnie dla ciebie, dlatego twoja opinia na
jego temat będzie ważna dla jego producenta. Zapytaj pracowników firmy,
czy wspierają społeczność dydaktyków. Na pewno tak, jeżeli to firma,
dla której edukacja ma nadrzędne znaczenie. Jeżeli nie, twój głos może
zaginąć w tłumie.

Towary KONSUMENCKIE w sali lekcyjnej | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO

Urządzenia osobiste
Technologie konsumenckie mają swoje miejsce w sali lekcyjnej, jednak
muszą być wykorzystywane w odpowiedni sposób. Jeżeli w twojej szkole/
regionie właśnie zakupiono urządzenia osobiste, zapytaj sprzedawcę
ekranów interaktywnych, co mogą zrobić, aby pobudzić inwestycję.
Gwarancja jakości i testy
Ekrany interaktywne w szkole używane są w nadzwyczajny sposób
i przez długi czas, dlatego przeprowadzone przed zakupem testy jakości
mają ogromne znaczenie dla kupującego. Zapytaj, jak skrupulatne były
testy, a co ważniejsze, czy ekrany zostały przetestowane w warunkach
lekcyjnych.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SPOŁECZNA
Zakup ekranu interaktywnego swoim zasięgiem wykracza poza salę lekcyjną, szkołę i region. Ma to konsekwencje
globalne. Czy firma, u której kupujesz, stosuje politykę społecznej i korporacyjnej odpowiedzialności?
Oto kilka obszarów produkcji ekranów interaktywnych, o które należy zapytać:
Minerały konfliktu
Złoto, tantal, wolfram i cyna obecne są praktycznie we wszystkich
urządzeniach elektronicznych. Przywódcy państw w regionie Wielkich
Jezior w Afryce Środkowej wykorzystują zyski z produkcji minerałów do
finansowania konfliktów i poważnych naruszeń praw człowieka. Zapytaj
firmę o politykę w sprawie minerałów konfliktów, aby upewnić się, że nie
bierzesz udziału w tym procederze.

Odpowiedzialność społeczna | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO

Standard odpowiedzialności społecznej biznesu
Aby upewnić się, że firma wykorzystuje etyczne materiały, zapytaj, czy firma
oraz jej bezpośredni i pośredni dostawcy spełniają normy standardu
odpowiedzialności społecznej biznesu (SA8000) organizacji SAI. Standard
opiera się na postanowieniach Deklaracji Praw Człowieka ONZ, konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz prawa krajowego.
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WDRAŻANIE NOWEJ
TECHNOLOGII
Kupno odpowiedniego ekranu interaktywnego to jedno, a zadbanie o to, by nauczyciele opanowali nowe rozwiązania,
a technologia przyniosła pożądane rezultaty wśród uczniów, to drugie. Twój sprzedawca powinien przygotować dla
ciebie specjalny plan wdrożenia nowej technologii, który obejmuje opracowanie i weryfikację celów edukacyjnych.
Współpraca powinna obejmować następujące obszary:
Wsparcie techniczne
Pełna instalacja w całym regionie.

Wsparcie pedagogiczne
Plany wsparcia w osiąganiu celów edukacyjnych na poziomie regionu.

Stałe wsparcie
Programy szkolenia wewnętrznych specjalistów, doraźne wsparcie
w sali lekcyjnej.

Materiały
Dostęp do materiałów online, planów, szablonów lekcji i seminariów
internetowych, wsparcie osobiste lub przez telefon, aby zapewnić
płynne i szybkie wdrożenie technologii.

Wdrażanie nowej technologii | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO
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SZKOLENIE
I WSPARCIE
Skuteczność ekranu interaktywnego zależy od tego, czy urządzenie używane jest regularnie i prawidłowo.
Aby pomóc nauczycielom opanować nową technologię, a uczniom umożliwić pełne wykorzystanie urządzenia,
zapytaj o programy szkoleniowe. Dostępnych jest kilka opcji:

Uzupełniające materiały szkoleniowe
Zwykle w formie filmów na YouTube®, podręczników czy materiałów online.

Szkolenie osobiste
Czy firma posiada autoryzowanych instruktorów, którzy przeprowadzą dostosowane do
twoich potrzeb szkolenie dla ciebie lub/i twoich pracowników?

Szkolenia certyfikacyjne
Program szkoleniowy dla nauczycieli, którzy chcą szkolić koleżanki i kolegów z regionu.

Wsparcie instalacyjne
Sprzedawca lub producent powinni posiadać odpowiednie certyfikaty, aby zapewnić
prawidłową instalację.

Szkolenie i wsparcie | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO
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NA Z
 AKOŃCZENIE

WNIOSKI
25 lat współpracy z dydaktykami
Zakup ekranu interaktywnego to ważna inwestycja nie tylko dla twojego budżetu, ale także dla nauczycieli
i uczniów, którzy będą korzystali z niego codziennie. Przyjęcie kompleksowego podejścia ma kluczowe
znaczenie dla pomyślnego wdrożenia nowej technologii, a ostatecznie także osiągnięcia celów
edukacyjnych.
Firma SMART Technologies działa w sektorze edukacji od ponad 25 lat i nie ma sobie
równych na rynku najnowszych trendów dydaktycznych. Nasze ekrany interaktywne
SMART Board® i oprogramowanie SMART Learning Suite zostały stworzone, aby
pomagać nauczycielom w rozwoju najważniejszych umiejętności życiowych wśród
uczniów. Stale współpracujemy z dydaktykami, by rozpoznawać szanse i wyzwania
oraz projektować produkty, które będą na nie najlepszą odpowiedzią. Zapraszamy do
ich przetestowania i porównania z produktami konkurencyjnymi.

Aby dowiedzieć się więcej na temat SMART lub
skontaktować się z jednym z naszych sprzedawców,
wejdź na stronę smarttech.com.
Wnioski | PRZEWODNIK KUPUJĄCEGO

PODRĘCZNA LISTA
Aby pomóc ci w poszukiwaniach
najlepszego ekranu interaktywnego,
przygotowaliśmy dla ciebie tę
podręczną listę, która obejmuje
wiele kwestii poruszonych
w niniejszym przewodniku.
Aby pobrać i wydrukować
listę, wejdź na stronę
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