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 Wizualizer DC-20

Czy bez komputera, tablicy interaktywnej i  monitora można poprowadzić  

interesującą, wykorzystującą technologie informacyjne lekcję? Dlaczego nie?

Cyfrowa klasa bez komputera

Przyzwyczailiśmy się już, że gdy mowa o nowo-

czesnych technologiach w procesie uczenia (i ucze-

nia się) najczęściej pierwsze skojarzenia dotyczą 

komputerów, tabletów czy tablicy interaktyw-

nej. I tak najczęściej wygląda wyposaże-

nie pracowni, w których prowadzone 

są zajęcia z  wykorzystaniem TIK. 

Tymczasem można sobie wy-

obrazić nieco inny model takiej 

pracowni: choć pozbawiony 

komputerów, zasługujący w peł-

ni na  miano wykorzystującego 

nowoczesne technologie. A wła-

ściwie dlaczego mielibyśmy to so-

bie wyobrażać, skoro stworzono już 

urządzenia, które na to pozwalają?

Pierwszym elementem takiej pracowni 

jest projektor. Wykorzystane w nim tech-

nologie pozwalają zaoszczędzić na ta-

blicy interaktywnej. A  to  dlatego, 

że jej funkcjonalność może prze-

jąć zwykła ściana, na której wy-

świetlany jest obraz. Użytkownik 

Epsona EB 1410Wi za pomocą 

interaktywnego pióra może pi-

sać czy rysować po  ścianie (lub 

innej gładkiej płaszczyźnie) jak 

po tablicy. Może też wykonywać in-

ne działania, zarezerwowane dotąd dla 

tablicy interaktywnej czy nawet kompute-

ra. Może bowiem otwierać zapisane 

w pamięci projektora pliki, np. ob-

razy, prezentacje, �lmy (może też 

dodawać notatki bezpośrednio 

na wyświetlanym obrazie). Wy-

starczy wgrać je z pendrive’a. Al-

bo ściągnąć z sieci – o ile mamy 

dostęp do internetu, nie powin-

no to być problemem, ponieważ 

projektor wyposażony jest w tech-

nologię wi-�. Dzięki niej możemy też 

wysłać przeprowadzoną lekcję – slajd po slajdzie – 

pod dowolny adres e-mail. Możemy w końcu łą-

czyć się z innymi użytkownikami urządzenia – na-

wet na drugim końcu świata – i prowadzić wspólne 

lekcje. Temu rozwiązaniu sprzyja funkcja dzielenia 

wyświetlanego obrazu: na jednej jego części widać 

np. naszą lekcję, na  drugiej – audytorium, które 

uczestniczy w niej w czasie rzeczywistym, mimo 

wielokilometrowego dystansu. 

Zastosowane w projektorze rozwiązanie pozwa-

la na bezprzewodowe wyświetlanie obrazów z urzą-

dzeń mobilnych – zarówno z  systemem iOS, jak 

i Android. To  świetne udogodnienie, jeśli chcieli-

byśmy wykorzystać urządzenia naszych podopiecz-

nych w  procesie edukacyjnym w  myśl idei Bring 

Your Own Device (przynieś własne urządzenie). 

Gniazdo USB pozwala też w każdym momencie 

nagrać na pendrive tworzoną właśnie prezentację, 

wykład czy dokumenty. 
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Szczegółowe dane techniczne opisywanych 

urządzeń na www.epson.pl

Ciekawym uzupełnieniem projektora jest wi-

zualizer, przydatny nie tylko na  lekcjach biologii. 

Epson DC-20 potra� wielokrotnie powiększyć 

oglądany obiekt, w dodatku działa świetnie nieza-

leżnie od natężenia światła. Obraz, który możemy 

oczywiście wyświetlić na  ścianie za pomocą pro-

jektora, ma rozdzielczość HD. Dodatkowe atrybuty 

wizualizera, które mogą być wykorzystywane pod-

czas zajęć szkolnych, to wbudowany mikrofon oraz 

oprogramowanie pozwalające na  tworzenie, na-

grywanie i udostępnianie lekcji audio/wideo (np. 

na YouTube). Dla łatwiejszego zarządzania i prze-

chowywania plików urządzenie zostało wyposażo-

ne w wewnętrzną pamięć (1GB). Można też skorzy-

stać z karty SD lub pendrive’a. 

Dopełnieniem tak skonstruowanej klasy może 

być drukarka. A najlepiej, gdyby jeszcze można 

nią było zeskanować dokumenty i  zrobić kopie 

– np. testów dla uczniów, czy przeprowadzonej 

właśnie lekcji. Takim wielofunkcyjnym urządze-

niem jest Epson L335 – dodatkowo wyposażony 

w wi-�, co pozwala na bezprzewodowe drukowa-

nie materiałów z np. uczniowskich smartfonów 

czy tabletów.
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