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Numer i tytuł modułu: Moduł 4: SPRZĘT KOMPUTEROWY 

Opis modułu 
Moduł 4: SPRZĘT KOMPUTEROWY  - Ten materiał ma na 
celu zapewnienie nauczycielom szkół podstawowych 
kompetencji niezbędnych do korzystania z tablicy 
interaktywnej, projektowania zasobów edukacyjnych 
przy użyciu tablicy interaktywnej i włączania ich do 
codziennych zajęć dydaktycznych, rozumienia różnych 
stylów uczenia się uczniów i jednocześnie wspierania ich 
pewności siebie podczas pracy z komputerem, 
dostarczając informacji o sprzęcie i sposobie 
rozwiązywania najczęstszych problemów sprzętowych. 

Zamierzone efekty 
kształcenia 

Po zakończeniu tego modułu powinieneś być w stanie: 
• Posiadać wiedzę na temat sprzętu komputerowego 
• Poznać różnice między komponentami a urządzeniami 
peryferyjnymi 
• Naprawić niektóre problemy techniczne lub 
dowiedzieć się, gdzie znaleźć pomoc 
• Wiedzieć, co to jest tablica interaktywna 
• Zrozumieć ogólne zastosowanie tablicy interaktywnej i 
jej konfiguracji 
• Znać różne oprogramowanie tablicy interaktywnej 
• Ustawić i dostosować tablicę interaktywną 
• Zrozumieć potencjał narzędzi tablicy interaktywnej 
• Wiedzieć, jak korzystać z rysika 
• Wiedzieć, co to jest interaktywna lekcja i jak ją 
stworzyć 
• Ułatwić różne style uczenia się 
• Znać różne przykłady ćwiczeń i zasobów dostępnych 
online 

Działania edukacyjne 
• oglądanie 1 prezentacji video i 8 dodatkowych filmów 
• badanie 9 opcjonalnych materiałów do czytania 
• zrobienie 7 ćwiczeń 

Przewidywany czas 
Całkowity czas pracy wynosi 2 godziny 15 minut, w tym: 
• 70 minut na oglądanie filmów 
• 50 minut na zapoznanie się z obowiązkowym 

materiałem do czytania 
• 15 minut na ćwiczenia 
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