Samsung bawi i uczy
Specjalne, zaprojektowane dla małych rączek tablety z kolei dla nauczyciela
multimedialna tablica, komputer i tablet, dodatkowo elektroniczne książeczki,
wirtualne wycieczki i zabawy. To propozycja multimedialnego kącika, który umożliwi naukę mądrego korzystania z nowych technologii już od najmłodszych lat.

Eksperci od lat spierają się o to, jaką rolę powinny pełnić nowe technologie w edukacji wczesnoszkolnej. Czy dzieci trzeba chronić przed ich
wpływem? A może oswajać z tym, co nieuniknione? Czy już w przedszkolu, czy może dopiero
w szkole? Jak się okazuje, te dylematy dawno rozwiała szara rzeczywistość. Dziś nawet czterolatki,
bez najmniejszego trudu, są w stanie włączyć swoją ulubioną kreskówkę na youtube w smartfonie
lub tablecie taty. W wielu przedszkolach są już tablice interaktywne i komputery, które służą głównie do oglądania bajek lub zabaw edukacyjnych.
Sprzętu przybywa, a znaczący producenci przygotowali specjalne, multimedialne pracownie dopasowane do małych rączek.
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Dobrym przykładem jest zestaw dla przedszkoli firmy Samsung. Składa się z tablicy multimedialnej, zestawu – skomponowanych specjalnie
dla dzieci – tabletów dla nauczyciela, a także oprogramowania.

Tablica inna niż wszystkie
Multimedialna tablica, o rozmiarach od 40 do
55 cali, to zestaw składający się z monitora, nakładki dotykowej (umożliwiającej jednoczesną
pracę kilku osób) oraz komputera wyposażonego
w system Windows. Dzięki temu bez dodatkowego sprzętu, kabli i złączek nauczycielka z łatwością
uruchomi dowolną aplikację multimedialną z bogatej biblioteki przeznaczonej dla dzieci w wieku
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przedszkolnym. Do największych zalet tej tablicy
zaliczyć trzeba znakomitą, nieosiągalną dla projektorów, jakość obrazu (Full HD) i niskie koszty
użytkowania (kilkakrotnie niższe zużycie prądu
niż w przypadku projektorów, a także brak konieczności wymiany lamp) oraz brak konieczności
zaciemniania sali w trakcie prezentacji. Ten pracujący w technologii LED monitor nie wykorzystuje
rtęci i emituje mniej ciepła niż tradycyjne ekrany
LCD. Może też działać non stop bez groźby prze-

grzania. Ponadto technologia wykorzystywana
w tej nowoczesnej tablicy daje możliwość podświetlenia określonych obszarów ekranu, dzięki
czemu obraz jest wyraźniejszy i jaśniejszy niż
w przypadku innych monitorów czy projektorów.
W skład tablicy, oprócz monitora LED, wchodzi
nakładka dotykowa. Dzięki dodatkom ten owoczesny monitor stanie się czymś więcej – gigantycznym tabletem, o wydajności komputera i przewyższającej go funkcjonalności.

Tablet dla przedszkolaka…
Uzupełnieniem multimedialnego kącika
w przedszkolu może być kilka tabletów specjalnie skonstruowanych dla dzieci. Galaxy Tab 3
Kids to przykład takiego właśnie urządzenia. Ten
w pełni funkcjonalny tablet został od początku
do końca zaprojektowany z myślą o dzieciach
i ich opiekunach. Dlatego dostępne tu są np. dwie
opcje widoku ekranu. Ten dla dzieci przypomina
kreskówkę lub kolorową grę, w której ikony zastąpiono postaciami z bajek i avatarami. Po przejściu w tryb dla dorosłych wygląd ekranu zmienia
się w typowy dla smartfonów lub tradycyjnych tabletów.
Różnic jest więcej. Dziecięcy Tab 3 został
wykonany z materiałów w pełni bezpiecznych
dla zdrowia dzieci, co potwierdziła amerykań-
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ska komisja CSPC (Consumer Product Safet
Commission). Co więcej, urządzenie zostało
dodatkowo zabezpieczone (m.in. specjalną
osłonką) przed pomysłowością dzieci – chętniej
niż dorośli sprawdzających trwałość produktu.
Nie tylko wykonanie ale i oprogramowanie wyróżniają ten tablet z grona innych tego typu produktów. W standardzie jest dziewięć aplikacji
edukacyjnych (m.in. do nauki języka angielskiego,
pobudzających kreatywność i rozwijających wyobraźnię).
Ciekawym dodatkiem jest też specjalna aplikacja Time Manager, która pozwala nauczycielom
kontrolować czas korzystania z tabletu przez
uczniów. Można też ustawić specjalną blokadę rodzicielską uniemożliwiającą korzystanie z aplikacji przeznaczonych dla dorosłych.

… i nauczyciela
Nauczycielom polecamy bardziej rozbudowany
tablet z serii Samsung Galaxy NotePRO. Urządzenie wyposażone w specjalne oprogramowanie pozwala pełniej korzystać z możliwości tablicy multimedialnej, wchodzącej w skład edukacyjnego
zestawu. Kompatybilność sprawi, że dzieci będą
mogły na żywo obserwować wszystko to, co
na swym urządzeniu robi nauczycielka – może np.
uczyć rysowania (dzięki rysikowi), robić zdjęcia,
bawić się w przedszkolną telewizję lub kino, przeglądać strony internetowe.
Tablety Galaxy NotePRO to nowość, którą
charakteryzuje wysoka jakość obrazu. Po raz
pierwszy zastosowano w tablecie wyświetlacz
WQXGA w formacie 16:10, zapewniający wyrazisty obraz o rozdzielczości 2560x1600, złożony
z ponad 4 milionów pikseli. Wyposażone w taki
ekran tablety są idealnym narzędziem do tworzenia i korzystania z wszelkiego rodzaju treści.
Dzięki większej powierzchni wyświetlania obrazu, użytkownik może oglądać filmy w jakości Full
HD i mieć jednoczesny dostęp do informacji.
Dzięki temu, że rozmiar ekranu jest zbliżony do
rozmiaru tradycyjnego czasopisma, na tablecie
można swobodnie przeglądać prasę w wydaniu
elektronicznym lub czytać e-booki w naturalnym
formacie. Nowe, polecane nauczycielom tablety
Samsung wyposażone zostały w różnorodne narzędzia. Funkcja Multi Window umożliwia podział ekranu na cztery różne okna.

Natomiast innowacyjna, wirtualna klawiatura
jest na tyle wygodna, by korzystanie z funkcji
dotykowych i pisania na niej było jak najbardziej realistyczne.
Rysik S Pen zastosowany w GALAXY NotePRO
umożliwia łatwiejsze, lepsze i wydajniejsze korzystanie z tabletu. Nauczyciel może też np. narysować na ekranie okna o dowolnym wymiarze i uruchomić w nim wielu różnych aplikacji – na przykład
YouTube. Użytkownicy za pomocą GALAXY NotePRO lub TabPRO z funkcją Remote PC mają
również łatwy, bezpośredni dostęp do swojego
domowego lub biurowego komputera, dzięki czemu mogą na odległość edytować i zapisywać przygotowane i modyfikowane materiały dydaktyczne.
Opcjonalną ciekawostką zastosowaną w GALAXY NotePRO jest platforma Cisco WebEx Meetings, która umożliwia realizację projektów edukacyjnych lub samodoskonalenie. Dzięki niej
nauczyciele mogą brać udział w wideokonferencjach lub wirtualnych warsztatach. Po raz pierwszy
użytkownicy tabletów z systemem Android mogą
udostępniać dowolne treści ze swoich ekranów
oraz uruchamiać spotkania WebEx korzystając z listy kontaktów. Funkcja Samsung e-Meeting zapewnia współpracę z możliwością udostępniania treści
nawet bez dostępu do centralnego serwera czy sieci.
Galaxy NotePRO jest
też kompatybilny z tradycyjnym pakietem biurowym Microsoft Office, co
pozwala na stały dostęp
do większości materiałów
lekcyjnych i dokumentów szkolnych.
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