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WTSB Tablica interaktywna  
SMART Board na lekcji 

Przeznaczenie 

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich 

typów szkół. 

Informacje o organizacji 

Szkolenie obejmuje 5 godzin zajęć stacjonarnych. 

Wymagania 

Uczestnik szkolenia powinien umieć posługiwać się komputerem, w tym umieć 

tworzyć, zapisywać, kopiować, wyszukiwać i edytować dokumenty; posługiwać się 

przeglądarką WWW; umieć wyszukiwać informacje w sieci Internet. 

Cele 

1. Przekazanie podstawowych wiadomości o interaktywnej tablicy SMART Board. 

2. Kształcenie kompetencji nauczycieli w zakresie posługiwania się tablicą i jej 

narzędziami. 

Treści kształcenia 

1. Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi elementami interaktywnej 

tablicy SMART Board. 

2. Nauka korzystania z tablicy: kalibracja, pisanie i wymazywanie tekstu, korzystanie 

z wirtualnej klawiatury, zapisywanie notatek na nośniku magnetycznym. 

3. Nauka posługiwania się programem Notebook, praktyczne wykorzystanie narzędzi 

SMART Board na lekcjach różnych przedmiotów. 

Metody i formy nauczania 

1. Na zajęciach będzie zastosowany wykład w celu przedstawienia i omówienia 

zagadnień i problemów związanych z użytkowaniem interaktywnej tablicy SMART 

Board.  

2. Prezentacja narzędzi tablicy i sposobów ich wykorzystania podczas prowadzenia 

zajęć z uczniami. 

3. Ćwiczenia wykonywane na podstawie instrukcji przygotowanych przez 

prowadzącego jako forma praktycznego zapoznania się z prezentowanymi 

zagadnieniami i narzędziami. 

4. Podczas szkolenia prowadzone są dyskusje, mające na celu wymianę poglądów 

i doświadczeń uczestników oraz prowadzącego zajęcia. 

Charakterystyka materiałów 

Uczestnicy otrzymują program szkolenia oraz materiały instruktażowe przygotowane 

na potrzeby szkolenia w formie papierowej, przedstawiające w przystępny sposób 

tematykę prezentowaną na szkoleniu. 
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Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników 

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusje z uczestnikami 

szkolenia 

Ankieta do oceny całego szkolenia będzie wypełniana przez uczestników po jego 

zakończeniu. 

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące 

oprogramowanie: 

 system operacyjny Windows; 

 oprogramowanie do interaktywnej tablicy SMART Board; 

 przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox lub Google Chrome) 

Sala, w której jest prowadzone szkolenie powinna być wyposażona 

w tablicę SMART Board. 

Literatura 

Interaktywna tablica SMART Board w praktyce, SMART Technologies, 30.05.2019, zobacz 

zawartość; 

Instrukcja „Jak zainstalować SMART Notebook”, 30.05.2019, zobacz zawartość; 

Tablica interaktywna SMART Board serii X800, Podręcznik użytkownika, 30.05.2019, 

zobacz zawartość. 
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