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1. WYMAGANIE 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 

 
 
 
 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
Nauczanie przy pomocy tabletów. 

 
 
 
 
 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 
• skuteczne i zoperacjonalizowane uczenie się przez uczniów, 

• praktyczne wykorzystywanie nabytych przez uczniów umiejętności, 



• uczenie samodzielności w uczeniu się, zwłaszcza zdobywaniu wiedzy i gromadzeniu informacji, 
• nabywanie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, 

• uczenie poprzez rozwiązywanie problemów i ćwiczenia praktyczne, 
• uczenie korzystania z technologii informacyjnych w różnych dziedzinach i w zakresach rożnych 

posiadanych przez uczniów kompetencji, 
• zwiększenie atrakcyjności i efektywności lekcji. 

 
 
 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

• W czasie lekcji każdego przedmiotu (oprócz artystycznych, wf, edb), każdy uczeń używa swojego 
tabletu. Uczniowie w czasie lekcji używają tabletów np. w celu: 

- zapoznawania się z celami lekcji i wymaganiami oceny osiągnięć uczniów; 
- zapoznawania się z materiami dostarczonymi przez nauczycieli; 

- pracy z e-podręcznikami lub e-bookami (odpowiadającymi podręcznikom w wersji papierowej); 
- tworzenia notatek, w szczególności nielinearnych; 

- wykonywania ćwiczeń interaktywnych; 
- oglądania filmów, animacji, zdjęć, prezentacji; 

- tworzenia tabel, diagramów, wykresów; 
- pracy z mapami; 

- wypełniania karty pracy; 
- wykonywania e-doświadczeń z przedmiotów przyrodniczych (niemożliwych do wykonania w 

warunkach szkolnych); 
- samodzielnego wyszukiwania informacji w Internecie. 

• Katalogi danych i pliki do użytku dla uczniów na potrzeby lekcji są tworzone przez nauczycieli i 
umieszczane na szkolnym serwerze, do którego uczniowie i nauczyciele mają zdalny dostęp. 

• Uczniowie w czasie lekcji korzystają z materiałów umieszczonych na dysku sieciowym przez 
nauczycieli oraz Internetu. 

• Zadania wykonywane na tabletach są monitorowane przez nauczycieli. 
• Uczniowie nie wykorzystują tabletów do prac typu egzaminacyjnego. 

• Uczniowie mogą po lekcjach zabierać laptopy do domu, mogą też je zostawiać w zabezpieczonych 
szafkach w szkole. 

 
 
 
 
 

 

5. EFEKTY 

 
Efekty wdrożenia programu mierzone są przy pomocy corocznych ankiet ewaluacyjnych, 

przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców.  
Wnioski z ewaluacji potwierdzają odniesienie poniższych skutków wdrożenia programu. 

• Podniesienie atrakcyjności lekcji. 
• Aktywizacja pracy ucznia na lekcji - realizacja założenia "learning by doing". 

• Wygoda, m.in. łatwy i stały dostęp ucznia do materiałów (tak w szkole, jak i z domu), możliwość 
szybkiego uzupełnienia i wymiany wiadomości z lekcji, dzięki magazynowaniu materiałów na dysku 

szkolnym. 
• Duży stopień uporządkowania informacji, łatwość prowadzenia notatek na lekcji. 



• Stopniowe zastępowanie podręczników papierowych na rzecz e-podręczników i materiałów 
multimedialnych. 

• Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. 
• Wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z ICT.  

• Oszczędność papieru. 
 
 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 
• Potrzeba przekonania rodziców do programu (np. niebezpieczeństwa związane z  samodzielnym 

noszeniem wartościowego sprzętu ze szkoły do domu i z domu do szkoły). 
• Większy ciężar plecaka - tablet oraz zeszyty i książki (wykorzystanie tabletów nie wyklucza 

tradycyjnych form pracy na lekcjach - o tym decyduje nauczyciel). 
• Wpływ na zdrowie (wzrok, wymuszona postawa w trakcie nauki). 
• Straty czasu związane z problemami technicznymi podczas lekcji. 

• Niewielka dostępność programów dydaktycznych. 
 
 
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 
 

Strona internetowa szkoły: www.liceum.paderewski.lublin.pl 
 
 
 

 

 


