NOWOCZEŚNIE  CIEKAWIE  EFEKTYWNIE
Wprowadzanie nowoczesnych technologii (ICT) do edukacji szkolnej jest nieuniknionym
krokiem w ewolucji edukacji w szybko zmieniającym się współczesnym świecie. Badania
naukowe przeprowadzone w 2007 roku na zlecenie brytyjskiego rządu, wykazały, że lekcje
prowadzane z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń korzystnie wpływają na motywację
uczniów do nauki. Mając świadomość, że motywacja wpływa na osiągnięcia uczniów, można
powiedzieć, że tablica interaktywna to dobry start do polepszenia jakości nauczania.
Badania wykazują, że większość uczniów i nauczycieli uznaje wprowadzanie technologii
edukacyjnych do klasy za pozytywną drogę rozwoju.
Zalety użycia tablicy interaktywnej w klasie to:









pozytywny wpływ na koncentrację i współpracę między uczniami;
zwiększenie zaangażowania w lekcje;
pomoc w skupieniu uwagi na trudniejszych zadaniach, dzięki możliwości użycia
kolorowych wyróżnień;
ułatwiona wymiana materiałów lekcyjnych między nauczycielami;
częstsze korzystanie z Internetu podczas lekcji.
zaangażowanie uczniów w przygotowanie źródeł potrzebnych na lekcje;
ułatwienie powtarzania wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich lekcjach;
zwiększenie liczby materiałów wideo używanych podczas lekcji.

Nasza szkoła śmiało wkroczyła na ścieżkę ewolucji technologicznej. Nauczyciele chętnie
wykorzystują w swojej pracy tablice interaktywne. Naszym nowym nabytkiem –
ufundowanym przez pana Witolda Wróblewskiego – Pełnomocnika Burmistrza Choroszczy
d.s. Problemów Uzależnień jest nowoczesny ekran z oprogramowaniem RM Easiteach, który
zagościł w pracowni profilaktycznej. Dzięki temu możliwe stało się korzystanie z bogatej
przestrzeni internetowej RM Easilearn, która zawiera materiały dla nauczycieli i uczniów
pozwalające na prowadzenie zajęć w jeszcze ciekawszy i bardziej efektywny sposób.
Urządzenie to jest wspaniałym narzędziem do nauki przedmiotów ścisłych, przyrodniczych,
nauki języków, przedsiębiorczości, zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych. Możemy
korzystać z banku mediów składającego się z ponad 2,500 materiałów opartych o plan nauczania.

Otwiera się przed nami nowa przygoda edukacyjna – podróż technologiczna, w której
Mistrz i Uczeń, ramię przy ramieniu będą czerpać radość z okrywania i poznawania.
Odbyły się już pierwsze zajęcia z użyciem tablicy. Prowadziła je p. Małgorzata
Czulewicz – pedagog szkolny.
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