
AKTYWNA TABLICA 2020

W listopadzie 2020 r. nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna Tablica".

Program ten opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły
jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie
informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien
dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Uzyskaliśmy wsparcie finansowe na zakup:

1. Technikum Zawodowe Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku:

- 1 laptop
- 1 tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz głośnikami
- 1 tablica interaktywna z głośnikami
- 1 projektor

2. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku:

- 5 projektorów multimedialnych

- 40 słuchawek

Zarządzeniem Dyrektora szkoły został powołany e-koordynator programu Aktywna Tablica
oraz nauczycielski zespół samokształceniowy, który wspiera nauczycieli w zakresie
stosowania TIK w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Podpisane zostało porozumienie o zawarciu Międzyszkolna Sieć Współpracy z I Liceum
Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, Społecznym Liceum Ogólnokształcącym
STO w Szczecinku i Społeczną Szkołą Podstawową STO w Szczecinku. W ramach sieci
podejmowane są działania w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych.

Udział nauczycieli w szkoleniach i konferencjach z zakresu zastosowania TIK
w nauczaniu:

 Szkolenie w zakresie programowania i kodowania LEGO Education Academy - Spike
Prime "

 Szkolenie „Aktywizujące nauczanie- aktywne uczenie się”.

 „Jak wykorzystać Microsoft Teams podczas lekcji zdalnej”

 „Przystań w sieci. Jak pomóc uczniom w bezpiecznym korzystaniu z internetu?”



Lekcje z zastosowaniem TIK:

a) Podczas nauki zdalnej wszystkie lekcje realizowane są z zastosowaniem TIK

b) Zajęcia edukacyjne z zastosowaniem TIK w formie stacjonarnej (od momentu
przywrócenia nauczania stacjonarnego):

W ramach współpracy międzyszkolnej odbywały się 4 lekcje otwarte z zastosowaniem TIK:

I. Przedmiot: Tworzenie stron internetowych.

Klasa: I technik programista

Temat: Style CSS – obramowania i marginesy elementów.

Prowadzący – Marcin Bocis

II. Przedmiot: Język angielski

Klasa: II c Liceum Ogólnokształcące

Temat: Quantifiers.

Prowadzący – Joanna Nowak

III. Przedmiot: Wychowanie fizyczne

Klasa: III technik informatyk

Temat: Budowa szachownicy, wartości figur.

Prowadzący – Paweł Firaza

IV. Przedmiot: Stosowanie przepisów prawa w działalności jednostki organizacyjnej.

Klasa: I technik ekonomista

Temat: Przestępstwa- jak się przed nimi uchronić i gdzie szukać pomocy?

Prowadzący – Monika Bogdan-Lech
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