SMART – studium przypadku

Tablice interaktywne SMART Board podstawà
edukacji integracyjnej w Gimnazjum
im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym TomyÊlu
SMART Board. Szkoła prowadzi klasy
z rozszerzonym programem j´zyków
obcych lub informatyki, a tak˝e specjalne
oddziały dla uczniów z upoÊledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim oraz
umiarkowanym. Ka˝dego roku gimnazjum
realizuje wiele interdyscyplinarnych
projektów edukacyjnych, m.in. Âwi´to
Humanistów, Âwi´to Matematyki,
Gimnazjalne Igrzyska Lekkoatletyczne,
Europejski Dzieƒ J´zyków, Dzieƒ GodnoÊci
Osób z NiepełnosprawnoÊcià Intelektualnà
czy Âwi´to Patrona.
Wykorzystanie tablic interaktywnych SMART
Board podczas lekcji biologii

“Tablica interaktywna zwi´ksza atrakcyjnoÊç
zaj´ç, podnosi motywacj´ do nauki oraz
rozwija zdolnoÊci percepcyjne uczniów”.
Dorota Zalewska, nauczycielka j´zyka
niemieckiego

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego
rozpocz´ło swojà działalnoÊç w 1999 roku.
Zasi´giem obejmuje niemal całà gmin´
i miasto Nowy TomyÊl. Obecnie ucz´szcza
do niego 820 uczniów, którzy kształcà si´
w 32 oddziałach. Szkoła stawia na bogatà
ofert´ edukacyjnà oraz nowoczesne
technologie wspierajàce procesy nauczania,
których przykładem sà tablice interaktywne

Gimnazjum w Nowym TomyÊlu w pełni
zasłu˝yło na swoje zwyci´stwo w konkursie
„Innowacyjna Szkoła”, w którym nagrodà
głównà była tablica interaktywna SMART
Board. Konkurs polegał na zaprezentowaniu
osiàgni´ç w zakresie stosowania
i wykorzystania Technologii Informacyjnych
i Komunikacyjnych w pracy szkoły, a w tym
obszarze Gimnazjum z Nowego TomyÊla
zdaje si´ nie mieç równych.
Szkoła wyró˝nia si´ otwartoÊcià w podejÊciu
do nowoczesnych technologii usprawniajàcych
procesy nauczania. W ka˝dej z 42 sal
lekcyjnych znajduje si´ komputer, gimnazjum
posiada w pełni skomputeryzowane
Gimnazjalne Centrum Informacji z bogatym
zbiorem ksià˝ek i multimediów, 3 pracownie
komputerowe, multimedialne pracownie
j´zykowe i laboratoria przedmiotowe oraz
22 samodzielne stanowiska komputerowe
dla nauczycieli, tzw. SPWN - Stanowiska
Pracy Własnej Nauczyciela. W całej szkole
funkcjonuje bezprzewodowa sieç internetowa.

„Nasi uczniowie korzystajà z 7
multimedialnych pracowni przedmiotowych
– czterech pracowni j´zyków obcych,
pracowni j´zyka polskiego, informatycznej
i biologicznej, wyposa˝onych w tablice
interaktywne SMART Board oraz niezb´dny
sprz´t komputerowy i projektory.
Zostały one sfinansowane ze Êrodków
pochodzàcych z bud˝etu szkoły zebranych
przez Rad´ Rodziców, a tak˝e pieni´dzy
stanowiàcych I nagrod´ w konkursie
ogłoszonym przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego za projekt ekologiczny
„Pomó˝ Ziemi! Pomó˝ sobie!” - jako
zwyci´zcy otrzymaliÊmy 30 000 zł.” mówi
Andrzej Wał´sa, dyrektor szkoły.
Na zaj´ciach nauczyciele mogà korzystaç
z systemu do głosowania SMART Response.
Test wyboru wyÊwietlany jest na tablicy,
a uczniowie odpowiadajà na pytania,
naciskajàc odpowiednie klawisze pilotów.
Zebrane przez system odpowiedzi sà
błyskawiczne analizowane i prezentowane
w postaci czytelnych wykresów.
Nowe technologie opanowały niemal ka˝dà
dziedzin´ ˝ycia, dlatego trudno dziÊ mówiç
o nowoczesnej szkole, jeÊli nie wykorzystuje
si´ w niej osiàgni´ç cywilizacyjnych. Dzisiejsi
uczniowie dorastajà wÊród nowoczesnych
technologii – komputerów, Internetu,
telefonów komórkowych i posiadajà du˝e
umiej´tnoÊci posługiwania si´ nowoczesnymi
urzàdzeniami. Zaj´cia, na których mogà je
wykorzystaç stajà si´ dla nich ciekawsze,
a przede wszystkim autentyczne, gdy˝
wykorzystuje si´ Êrodowisko, w którym
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dobrze si´ czujà. Tablica interaktywna
SMART Board jest innowacyjnym
narzàdziem pracy, stwarzajàcym szerokie
mo˝liwoÊci dydaktyczne – od pokazu
zdj´ç, filmów, animacji komputerowych
po symulacje ró˝nych zjawisk i çwiczenia
interaktywne, aktywizujàcym uczniów
i pozwalajàcym przekazaç informacje
w sposób jasny i czytelny.
„Dzi´ki tablicom interaktywnym SMART
Board Êwiat multimediów staje si´ bliski,
dost´pny dosłownie na wyciàgni´cie
r´ki. Wystarczy dotknàç, by przenieÊç
si´ z kosmosu do mikrokosmosu, by
przenieÊç si´ w czasie, zobaczyç, posłuchaç,
powtórzyç, dopisaç, dorysowaç… braç
czynny udział w kreowaniu edukacyjnej
rzeczywistoÊci” mówi Dariusz Stachecki,
wicedyrektor szkoły.
Jednà z najwa˝niejszych zalet tablicy
interaktywnej SMART Board, oprócz
ogromu mo˝liwoÊci zastosowania
w procesie dydaktycznym, jest łatwoÊç jej
obsługi. Nauczyciele, którzy wykorzystujà
tablice podczas swoich zaj´ç, mimo
poczàtkowych obaw, szybko nabyli
umiej´tnoÊci posługiwania si´ nià i jej
oprogramowaniem. Jest to niezwykle
wa˝ne, poniewa˝ niepokój, ˝e sprz´t jest
zbyt skomplikowany, a uczniowie du˝o lepiej

radzà sobie z nowoczesnymi urzàdzeniami,
mo˝e spowodowaç niech´ç nauczyciela do
zastosowania nowych technologii.
Dzisiejsza młodzie˝ przyzwyczajona jest do
du˝ej iloÊci bodêców, a tablica interaktywna,
dzi´ki której zaprezentowaç mo˝na
schematy, zdj´cia, animacje, filmy, pokazy
slajdów, a tak˝e wchodzià w fizyczne
interakcje z materiałem çwiczeniowym,
anga˝uje szereg zmysłów – wzrok, słuch,
dotyk. Oddziaływanie na uczniów obrazem,
słowem, dêwi´kiem oraz mo˝liwoÊç
samodzielnej obsługi tablicy np. podczas
wykonywania çwiczeƒ wywołuje emocje,
a to z kolei rozbudza zaciekawienie
materiałem i wpływa na wzrost aktywnoÊci
w czasie lekcji.
„Cz´sto mam problem, którego ucznia
wybraç, poniewa˝ prawie wszyscy chcà
podejÊç do tablicy, ˝eby zrobiç çwiczenie
interaktywne, zaznaczyç prawidłowà
odpowiedê, czy chocia˝by zapisaç temat
lekcji. Wykorzystujàc ich ogromne
zainteresowanie tablicà oraz uwzgl´dniajàc
indywidualne mo˝liwoÊci i potrzeby
przygotowuj´ na zaj´cia çwiczenia
o ró˝nym stopniu trudnoÊci, dzi´ki czemu
aktywizuj´ zarówno uczniów zdolnych jak
i tych najsłabszych, którzy odnoszàc sukcesy
nabierajà wiary we własne mo˝liwoÊci.

Ogromny wzrost zaanga˝owania
w lekcj´ zauwa˝yłam te˝ u uczniów
z upoÊledzeniem lekkim, którzy bardzo
pozytywnie reagujà na wszystko, co si´
dzieje na tablicy” mówi Marlena Jarczewska
– nauczycielka biologii.
Zalety zastosowania tablic interaktywnych
SMART Board w nauczaniu doceniajà te˝
sami zainteresowani – uczniowie. Zwracajà
oni uwag´ na ogromne mo˝liwoÊci, jakie
dajà, ich wpływ na procesy zapami´tywania
i przyswajania materiału.
„Dzi´ki tablicy interaktywnej łatwiej
zapami´tujemy okreÊlony materiał,
gdy˝ lekcje wzbogacone sà wieloma
animacjami i krótkimi filmami. Nauczyciel
nie ma problemów z wytłumaczeniem
nam trudnych zagadnieƒ, a çwiczenia
interaktywne pozwalajà sprawdziç, czy
zrozumieliÊmy dane treÊci” powiedziała
Magda z klasy IIa z Gimnazjum im. Feliksa
Szołdrskiego w Nowym TomyÊlu.
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