
 
                TABLICA INTERAKTYWNA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – szkolenie 

dla nauczycieli w ramach PROJEKTU „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta 

edukacyjna w Gminie Jawor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1.  

 

Szkolenie obejmowało tematykę dotyczącą wykorzystania Tablicy interaktywnej  

w edukacji przedszkolnej. CELEM SZKOLENIA było poznanie kluczowych funkcji tablicy 

interaktywnej oraz samodzielne wykorzystywanie ogólnie dostępnych zasobów 

multimedialnych przeznaczonych dla przedszkolaków. Wzięli w nim udział nauczyciele – 

uczestnicy projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie 

Jawor” rok szkolny 2018/2019 - zatrudnieni w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Jaworze  

z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5. Czynniki takie jak płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasa lub pochodzenie etniczne, wyznawana religia lub światopogląd, 

orientacja seksualna, miejsce zamieszkania nie miały wpływu na szanse na udział w projekcie.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Szkolenie odbyło się 7 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze. Wykonawcą szkolenia 

było Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. mieszcząca się przy ul. M. 

Skłodowskiej-Curie 84 w Lubinie. 

 

Wprowadzanie nowoczesnych technologii do edukacji przedszkolnej jest 

nieuniknionym krokiem w szybko zmieniającym się współczesnym świecie. Nie bez przyczyny 

w ramach PROJEKTU „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie 

Jawor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 10.1. został zaplanowany zakup tablicy interaktywnej. Mając świadomość, że 

motywacja wpływa na osiągnięcia dzieci, te nowoczesne technologie zwiększają motywację 

nie tylko przedszkolaków, ale także nauczycieli i zapewniają nowe doświadczenia w procesie 

edukacji.  

 



 

 

 

Tablice interaktywne zwiększają tempo i skuteczność uczenia się, pozytywnie 

wpływają na koncentrację i współpracę, zwiększają zaangażowanie. Nauczyciele szybciej 

przygotowują materiały edukacyjnych, maja większe możliwości używania materiałów wideo 

podczas przedszkolnych zajęć i zabaw. Nauczanie z pomocą tablicy interaktywnej staje się 

bardziej wizualne, interaktywne. W cyfrowym świeci nie tylko szkoła przyszłości musi używać 

innowacyjnych metod nauczania, ale także przedszkola po to, aby wyposażyć młodych ludzi w 

wiedzę i kompetencje, które będą od nich wymagane w przyszłości. Doposażając przedszkole 

w ramach realizowanego projektu możliwe staje się rozwijanie kompetencji dzieci oraz 

nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)  

w edukacji.  

 

 

 


