SMART - studium przypadku

Tablice interaktywne SMART Board w warszawskim
Zespole Szkół nr 77 im. Bolesława Prusa
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 77 na Saskiej K´pie
sà pod du˝ym wra˝eniem lekcji prowadzonych z wykorzystaniem
tablic interaktywnych SMART Board
bo nast´pni nauczyciele ju˝ czekajà
na tablice. Zespół Szkół im Bolesława
Prusa to przykład, ˝e wystarczà
umiej´tnoÊci managerskie i dobra wola,
by nowe technologie stały si´ codziennà
rzeczywistoÊcià publicznej szkoły.

Wykorzystanie tablic interaktywnych SMART
Board podczas lekcji matematyki prowadzonych
w j´zyku angielskim sprawia, ˝e sà one dla
uczniów prawdziwà intelektualnà przygodàs.

“Tablice interaktywne naprawd´ diametralnie
zmieniajà cały proces nauczania, nigdy
nie wyobra˝ałam sobie, ˝e mo˝na lekcje
prowadziç w tak fascynujàcy sposób.”
Ewa Buta, Dyrektor Naczelny Zespołu Szkół
nr 77 im. Bolesława Prusa w Warszawie

Zespół Szkół nr 77 im. Bolesława Prusa
w Warszawie to jedna z nielicznych
szkół z dost´pem do bezprzewodowego
Internetu, dwuj´zycznymi oddziałami,
angloj´zycznymi telekonferencjami
w ramach programu Sokrates i imponujàcà
liczbà 17 tablic interaktywnych SMART
Board. A to dopiero połowa drogi we
wprowadzaniu nowoczesnych narz´dzi,

Zespół Szkół nr 77 im. Bolesława Prusa
w Warszawie to placówka, w której
nowoczesne technologie stopniowo acz
konsekwentnie przestajà byç novum, stajàc
si´ równoprawnym narz´dziem wspierajàcym
procesy nauczania. Zespół Szkół nr 77
tworzà: XXXV Liceum Ogólnokształcàce
z prawie 90–letnimi tradycjami i 10–letnie
Gimnazjum z Oddziałami Dwuj´zycznymi
nr 19. Dzi´ki dwuj´zycznym oddziałom
młodzie˝ mo˝e uczyç si´ przedmiotów
takich jak matematyka po angielsku. Szkoła
wyposa˝ona jest w bezprzewodowy Internet,
uczniowie uczestniczà w angloj´zycznych
telekonferencjach w ramach programu
Sokrates, a podczas lekcji mogà korzystaç
z tablic SMART Board, których szkoła
posiada a˝ 17.
– Bardzo lubi´ nowinki technologiczne
i sprawia mi radoÊç, kiedy widz´ jak nasza
szkoła rozwija si´ w tym obszarze. Zaj´cia
z tablicami SMART Board sà nietuzinkowe,
nigdy nie wyobra˝ałam sobie, ˝e lekcje
matematyki mo˝na prowadziç w tak
fascynujàcy sposób. Uczestniczyłam
jako obserwator w zaj´ciach z ró˝nych
przedmiotów i – musz´ przyznaç – byłam
pod wra˝eniem. W trakcie lekcji angielskiego
uczniowie mogà co chwila byç w innym
zakàtku Êwiata – Nowy Jork, Tokio, Londyn.

Uczniowie dyskutujà i z przyjemnoÊcià
uczestniczà w tej multimedialnej podró˝y.
Wydaje mi si´, ˝e od nowoczesnych
technologii nie ma odwrotu a szkoła, która
nie ma choç jednej tablicy, du˝o traci – mówi
Ewa Buta, dyrektor Zespołu Szkół nr 77 im.
Bolesława Prusa w Warszawie.
Według nauczycieli, którzy wykorzystujà
w swojej pracy nowoczesne technologie,
tablice interaktywne zmieniajà diametralnie
proces nauczania – zarówno z perspektywy
nauczyciela jak te˝ ucznia. Ich tajemnica tkwi
w multisensorycznoÊci – proces zdobywania
wiedzy odbywa si´ za poÊrednictwem wielu
zmysłów – wzroku, słuchu i dotyku.
– Tablice interaktywne SMART Board
pozwalajà na swoisty renesans tablic
szkolnych – umo˝liwiajà projekcj´
filmów z Youtube, odtwarzanie muzyki,
prezentowanie ilustracji… Tablica przestaje
byç jedynie przedmiotem, po którym pisze
nauczyciel, ale staje si´ centralnym punktem,
w którym koncentruje si´ uwaga uczniów.
Granicà mo˝liwoÊci tych urzàdzeƒ stanowi
jedynie inwencja nauczyciela – mówi
Aleksander Garbiƒski, nauczyciel angielskiego
w Zespole Szkół nr 77.
Decyzja o wprowadzeniu tablic
interaktywnych zapadła po tym, jak zast´pca
dyrektora – nauczycielka informatyki –
wróciła z konferencji w Holandii poÊwi´conej
rozwojowi szkolnictwa. Tam miała okazj´
zapoznaç si´ z nowoczesnymi urzàdzeniami
i poznaç mo˝liwoÊci, jakie dajà interaktywne
narz´dzia. Niedługo póêniej w szkole
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pojawiły si´ pierwsze tablice interaktywne
SMART Board.
– Po wnikliwej analizie ofert wybraliÊmy
tablice SMART Board, bo była to najbardziej
atrakcyjna cenowo propozycja. OczywiÊcie
braliÊmy te˝ pod uwag´ jakoÊç i pomoc
w przygotowaniu nauczycieli do korzystania
ze sprz´tu. Najpierw kupiliÊmy 5 tablic
SMART Board, zaraz potem nast´pne
dwie partie. Z uwagi na du˝e zamówienie
dostaliÊmy atrakcyjne upusty.
Jako najlepiej wyposa˝ona w urzàdzenia
interaktywne w województwie
mazowieckim, otrzymała ona presti˝owy
certyfikat „Wzorcowej szkoły SMART”.

Dzi´ki talentom mened˝erskim Pani
Dyrektor, Zespół Szkół nr 77 nie ma
problemu z zapełnieniem klas przy
naborze. Co wi´cej, z uwagi na ogromne
zainteresowanie kandydatów, cz´sto zwraca
si´ do organu prowadzàcego o wyra˝enie
zgody na otwarcie dodatkowych oddziałów.
Zespół Szkół nr 77 im. Bolesława Prusa jest
doskonałym przykładem placówki, w której
dzi´ki pasji, wytrwałoÊci i doskonałym
umiej´tnoÊciom mened˝erskim, udało si´
osiàgnàç poziom, którego nie powstydziłyby
si´ nawet najlepsze zachodnioeuropejskie
szkoły.
– W zarzàdzaniu szkołà bardzo wa˝ne sà
pomysły, dobór właÊciwych ludzi do ich

realizacji i konsekwencja – twierdzi Ewa Buta,
Dyrektor Naczelny Zespołu Szkół nr 77
w Warszawie. Od kilku lat obserwowałam
zjawisko zmniejszania si´ liczby dzieci
w wieku gimnazjalnym na Saskiej K´pie
i wiedziałam, ˝e aby utrzymaç poziom,
musimy mieç pomysł na naszà szkoł´,
coÊ co nas wyró˝ni. Stàd wprowadzenie
dwuj´zycznych klas w gimnazjum oraz
postawienie na tablice interaktywne SMART
Board. Obie decyzje okazały si´ bardzo
trafnym rozwiàzaniem – dodaje.
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