
Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-02-19 10:37:28

Zespół Szkół w Siewierzu szkołą przyszłości

   W nowym roku szkolnym 2008/2009 Zespół Szkół w Siewierzu wzbogacił się o nowoczesna bazę dydaktyczną, którą tworzą nowo powstałe
pracownie. Wśród nich szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszą się: Sala Multimedialna, Sala Interaktywna, Świetlica Internetowa oraz
nowa Świetlica Gimnazjum.
   Sala Multimedialna stwarza atmosferę kina i wielkiego ekranu. Może korzystać z niej pod opieką nauczyciela jednorazowo maksymalnie 25
uczniów. Pracownia wyposażona jest w laptop połączony z rzutnikiem, co daje możliwość obejrzenia na ekranie prezentacji czy filmów. Zniknął
więc problem przenoszenia sprzętu multimedialnego z klasy do klasy, co przecież nie było obojętne dla kondycji tych urządzeń. Lekcje mogą
być teraz jeszcze ciekawsze, bo wzbogacone o pokaz slajdów czy uzupełnione prezentacją. A podczas wolnych zajęć uczniowie mogą umilić
sobie czas oglądając film. Z pracowni korzysta z każdym dniem coraz więcej nauczycieli.
   Sala Interaktywna nazwę zawdzięcza wyposażeniu jej  w pomoc dydaktyczną na miarę XXI  wieku.  Została  urządzona ze środków
pochodzących z budżetu szkoły, natomiast tablicę interaktywną zakupiła Rada Rodziców. Już po pierwszej prezentacji tablicy nauczyciele mogli
się przekonać, że zastosowanie jej w procesie dydaktycznym pozytywnie wpłynie na jakość kształcenia i nauczania. Co zatem niezwykłego jest
w tym urządzeniu, które intryguje, zaciekawia i przede wszystkim pobudza do działania? Otóż tablica interaktywna to elektroniczna wersja
zwykłej tablicy, którą jednak ta pierwsza zdecydowanie przewyższa możliwościami. Co prawda może spełniać funkcję tablicy sucho ścieralnej,
podobnie jak tablica tradycyjna, czy ekranu projekcyjnego, jednak najważniejsza jej funkcja to ta, która sprawia, że można ją wykorzystać jako
w pełni interaktywne narzędzie do kontroli i obsługi komputera z możliwością pracy na dowolnej aplikacji. Ta funkcja jest możliwa wtedy, gdy
połączymy ją w jeden system z komputerem podłączonym do Internetu. Dzięki temu otrzymujemy potężne urządzenie, radykalnie zmieniające
znaczenie zajęć edukacyjnych. W praktyce szkolnej oznacza to, że można w prosty i  ciekawy sposób przedstawić całej  klasie materiały
multimedialne, różne aplikacje komputerowe, filmy, skanowane zdjęcia, mapy, schematy, tabele czy wszelkie dokumenty, a w dowolnej chwili
zacząć nanosić na nich własne uwagi, adnotacje, rysunki. Inne korzyści prowadzenia lekcji wynikające z wykorzystania tablicy interaktywnej to
np.  zastosowanie  urządzeń  stymulujących  aktywność  uczniów,  szybkie  przeprowadzenie  testów wielokrotnego  wyboru,  przeprowadzanie
obserwacji astronomicznych, przeprowadzanie doświadczeń chemicznych, przyrodniczych, szybkie archiwizowanie zajęć. Biorąc pod uwagę
kolejną jej ważną cechę – konstrukcję tablicy, która jest bardzo trwała i wytrzymała należy stwierdzić, że zakup Rady Rodziców na rzecz szkoły
jest niezwykle trafiony.
   Świetlica Internetowa jest wyposażona w sześć stanowisk komputerowych. Stwarza ona możliwość dostępu do komputerów uczniom,
którzy nie posiadają takiego sprzętu w domu. Jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci z klas młodszych, ale mogą z niej korzystać
również uczniowie klas starszych. Dzięki temu mają kolejną możliwość rozwoju własnych umiejętności z dziedziny informatyki lub odkrywania
tajników wiedzy do tej  pory zarezerwowanej dla posiadaczy własnych komputerów. Ze Świetlicy Internetowej uczniowie mogą korzystać
zarówno przed jak i po lekcjach. Dodatkowym atutem tego pomieszczenia jest możliwość przeprowadzenia w niej zajęć wyrównawczych. Dzieci
mogą również miło spędzić tam czas oglądając swoje ulubione kreskówki na 40’ telewizorze LCD.
   Nową świetlicę mają również uczniowie gimnazjum. Teraz mogą spędzać swój wolny czas w zdecydowanie większym od poprzedniego
pomieszczeniu, a przez to w bardziej przyjaznej i nowoczesnej atmosferze. Świetlica oferuje im stanowisko komputerowe z dostępem do sieci
Internet, dzięki czemu mogą wyszukiwać materiały potrzebne do zajęć lekcyjnych. Dodatkowym nowym wyposażeniem tego pomieszczenia jest
telewizor  LCD  40’.  Niebawem  zainstalowana  zostanie  telewizja  cyfrowa  z  pakietem  programów  kulturalno  –naukowych,  sportowych  i
muzycznych. Zajęcia świetlicowe będą teraz bardziej atrakcyjne.
   Jest to dopiero początek zachodzących zmian, jak zapewnia Dyrektor Zespołu Szkół w Siewierzu mgr Rafał Wieja, który wzbogacając bazę
dydaktyczną szkoły dba o wszechstronny rozwój intelektualny uczniów na miarę potrzeb szybkich zmian we współczesnym świecie.
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