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Tablet, który można zmienić w netbook jest propozycją dla szkół chcących korzy-

stać ze swobody, jaką dają urządzenia mobilne i wydajności spotykanej w tradycyj-

nych komputerach.

Pracownia uszyta na miarę

Promocja

Wyobraźmy sobie (a może byliśmy już w po-

dobnej sytuacji) spotkanie grona pedagogicz-

nego, w  trakcie którego dyrektor ucisza roz-

prawiających nauczycieli pytaniem: Jaki sprzęt 

kupić do pracowni komputerowej? Tablety czy 

laptopy? Co według państwa bardziej sprawdzi 

się w naszej rzeczywistości?

Większość stwierdzi (słusznie), że jedno i dru-

gie. Nauczyciele siedzący po  uszy w  projektach 

edukacyjnych optować będą za tabletem, dla infor-

matyków podstawowym narzędziem będzie kom-

puter. Najlepszym rozwiązaniem byłby więc zakup 

dwóch pracowni, na co jednak pozwolić sobie mo-

gą tylko dyrektorzy nielicznych placówek w najbo-

gatszych gminach. 

Tablet z systemem Windows
Ogień z wodą postanowiła pogodzić !rma Le-

novo, która zaprojektowała tablet ("ink Pad Ta-

blet 2) z najnowszą wersją bardzo popularnego 

systemu operacyjnego – Windows. Dzięki te-

mu oraz m.in. mocniejszym procesorom, urzą-

dzenie, po podłączeniu klawiatury oraz myszy, 

można zmienić w  komputer i  w  zależności od 

potrzeby uruchomić aplikacje obsługiwane przy 

użyciu ekranu dotykowego lub programy napi-

sane dla klasycznych komputerów. Realizując 

projekt edukacyjny możemy więc wykorzystać 
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mobilność urządzeń i  tworzyć ciekawe lekcje 

poza murami szkoły lub pracować stacjonarnie 

w klasie.

Komputer pod kontrolą
Zaletą tabletu Lenovo jest dołączony do niego 

rysik, umożliwiający tworzenie odręcznych nota-

tek lub rysunków. Urządzenie może też zastąpić 

aparat fotogra!czny lub kamerę, może być dykta-

fonem i dyskiem pamięci. Sprawdzi się także przy 

prezentacji wykonanych prac w ramach projektu 

edukacyjnego lub podczas tradycyjnej lekcji. Co 

więcej, dzięki specjalnemu systemowi zarządzania 

klasą (Intel® Education Solutions) nauczyciel może 

stworzyć wirtualną klasę (z przypisanym do ucznia 

tabletem) i być pewnym, że młody człowiek pra-

cuje nad zleconym zadaniem, a nie surfuje po in-

ternecie w poszukiwaniu najnowszych wersji za-

bronionych gier. Program od podstaw stworzony 

w  pracowniach Intela pozwala też nauczycielo-

wi na  udostępnianie własnego (lub dowolnego 

uczniowskiego) ekranu pozostałym odbiorcom. 

Umożliwia tworzenie testów, quizów lub budowa-

nie bazy wiedzy. 

Oprogramowanie daje nauczycielowi dostęp do 

wszystkich tabletów zebranych w  wirtualnej kla-

sie, pozwala na  zdalne blokowanie, odblokowy-

wanie, udostępnianie wybranych aplikacji i treści  
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internetowych, a także blokowanie wszystkich lub 

wybranych uczniowskich urządzeń. Dzięki temu 

prowadzący zajęcia ma większą kontrolę nad klasą, 

uczniowie są bardziej zaangażowani, a przekazywa-

nie materiałów uczniom odbywa się efektywniej. 

Pracownię opartą o tablety %ink Pad cechu-

je też brak kabli, tak uciążliwych w tradycyjnych 

salach komputerowych. Jest to  możliwe dzięki 

bardzo trwałym bateriom i bezprzewodowej ko-

munikacji.

 

Komputer dla nauczyciela
Wyposażając pracownię należy też pamiętać 

o  urządzeniu dla nauczyciela. Do zarządzania 

klasą tabletową przydany będzie mocniejszy no-

tebook (np. wyposażony w  system Windows 8 

laptop Lenovo E 531), który umożliwi wygod-

ną pracę nauczyciela w czasie lekcji, jak również 

poza szkołą, np. w  domu. Pozwoli na  obróbkę 

'lmów, zdjęć, wysyłanie dużych plików gra'cz-

nych, współdzielenie obrazów z  innymi użyt-

kownikami. Dla wielu komputerów to  bariera 

nie do pokonania. Laptop Lenovo E531 z proce-

sorem Intel Core trzeciej generacji (i5-3230 M) 

został zaprojektowany z  myślą o  m.in. takich 

właśnie szkolnych potrzebach. Szybki procesor 

i  karta gra'czna (nVIDIA GeForce GT740  M 

2GB) dają możliwość obsługi większości pro-

gramów gra'cznych, montażu prostych 'lmów 

czy tworzenia średniozaawansowanych anima-

cji. Wśród innych atutów tego urządzenia są ba-

terie, które pozwalają na  całodzienną pracę bez 

podłączania ładowarki. Jest tu też pełnowymia-

rowa i odporna na zalanie klawiatura.

Dlaczego Think Pad Tablet 2
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