
„Panie  prowadzące  są  wielkim  atutem 
tego  szkolenia”  –twierdzą  uczestniczki  kursu 
„Wykorzystanie  tablic  interaktywnych 
w edukacji”

Kurs  „Wykorzystanie  tablic  interaktywnych  w  edukacji” 
realizowany  w ramach  Projektu  „Klucz  do  uczenia  –  program 
wsparcia  kujawsko-pomorskich  nauczycieli”  trwa  już  od 
23.06.2010  r.  Kolejne  grupy  nauczycieli  edukacji 
wczesnoszkolnej  przez  dwa  dni  poznają  tajniki  tablic 
interaktywnych  i możliwość  ich  wykorzystania  w  pracy 
edukacyjnej z dziećmi. 

Uczestnicy dwóch grup odbywających zajęcia 7-8 lipca 2010 
r.  w  Przysieku  wypowiedzieli,  napisali  wiele  pełnych  uznania 
słów  dla  prowadzących  zajęcia.  Pozwolę  sobie  zacytować 
niektóre wypowiedzi:

 zajęcia bardzo mi się podobały, prowadzące realizowały je 
w sposób bardzo zrozumiały i ciekawy, czas mijał bardzo 
szybko i nie czułam zmęczenia, nabyte umiejętności 
wykorzystam w przyszłości - dziękuję

 dziękuję za udział w ciekawym i ciekawie prowadzonym 
kursie, rozjaśnił moje ciemne strony, dużo się nauczyłam

 panie prowadzące są wielkim atutem tego szkolenia: 
kompetentne, miłe, sympatyczne; stworzyły 
niepowtarzalną atmosferę, nie onieśmielały, lecz zachęcały 
do pracy

 bardzo miły i ciekawy przekaz, bezstresowe prowadzenie 
zajęć przez p. Magdę (Brewczyńską) i p. Agnieszkę 
(Przybyszewską), tablice to bardzo przydatna pomoc 
dydaktyczna

 super prowadzące: Agnieszka i Magda – polecam!

 ciekawie i profesjonalnie prowadzone zajęcia przez p. 
Agnieszkę i p. Magdę



 możliwość zintegrowania się, ciekawe przykłady gier 
interaktywnych, za mało godzin na nauczenie się 
posługiwania tablicami.  (Ewa)

 podziękowanie za doskonałe przygotowanie i 
komunikatywne prowadzenie szkolenia dla pani Agaty 
Safian     (Teresa)

 bardzo dużo korzyści, usystematyzowanej wiedzy i 
praktycznych umiejętności w trakcie drugiego dnia

 ciekawie prowadzone zajęcia przez p. Agatę, włączenie 
uczestników do aktywnego udziału w zajęciach

Cieszy  nas,  że  merytoryczne  przygotowanie,  zdolności 
metodyczne  oraz  umiejętności  interpersonalne  zostały  tak 
bardzo  dobrze,  wręcz  entuzjastycznie  ocenione  przez 
nauczycieli. Dwa wakacyjne dni warto więc było przeznaczyć na 
dokształcanie,  żeby  z  nowymi  umiejętnościami  i  wzbogaconą 
wiedzą, wrócić we wrześniu do szkoły i… zacząć działać. Tych 
nauczycieli,  którzy  nie  mieli  jeszcze  do  czynienia  z  tablicami 
interaktywnymi,  zapraszamy  na  kolejne  edycje  tegoż  kursu. 
Miejsca na kolejne terminy czekają na Państwa.

Jaki element ćwiczeń z tablicą podobał się najbardziej?
Na pytanie,  jaki  element  ćwiczeń  z  tablicą  interaktywną 

podobał się najbardziej i widzieliby możliwość wykorzystania go 
w  swojej  pracy  edukacyjnej,  nauczyciele  zwrócili  uwagę  na 
różne  funkcje,  które  spełnia  tablica,  na  różne  sposoby  jej 
wykorzystania.

Oto wypowiedzi uczestniczek dwóch grup kursowych (T/13/T 
oraz T/14/T):

 najbardziej podobało mi się tworzenie własnej galerii 
(wielokrotnie podkreślane)

 możliwość wykorzystania tablicy podczas zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć 
edukacyjnych w klasach I-III



 nagrywanie

 tworzenie kart pracy i scenariuszy lekcji  (wielokrotnie 
podkreślane)

 możliwość wykorzystania zasobów Internetu

 wykorzystanie animacji

 tworzenie plików

 wykorzystanie programów edukacyjnych w trakcie pracy z 
tablicą

 przechwytywanie i przenoszenie gifów

 gry interaktywne

 stworzenie możliwości aktywnej pracy dla uczniów

 tworzenie ćwiczeń do wykorzystania podczas lekcji

 wszystkie ćwiczenia były interesujące (wielokrotnie 
podkreślane)

 podobało mi się, że samodzielnie pracowaliśmy z tablicą

 bardzo przydatny był element zajęć dotyczący 
podstawowej obsługi tablicy, podłączenia kolejnych 
elementów

Nauczyciele uczestniczący w kursie docenili podział zajęć na 
techniczne, związane z obsługą tablicy interaktywnej (I dzień) i 
metodyczne,  pozwalające  na  poznanie  możliwości,  jakie  daje 
tablica do wykorzystania podczas lekcji (II dzień).

Dziękujemy  Państwu  za  uczestnictwo  w  kursie  i  wysoką 
ocenę  zajęć  i organizacji  kursu.  Życzymy  wielu  sukcesów 
zawodowych w pracy z tablicami interaktywnymi.

Oprac. Danuta Potręć, specjalista ds. promocji Projektu


