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Lekcje z Samsungiem

przyszłości w teraźniejszości

To marzenie niejednego nauczyciela. 65- lub 

75-calowa tablica LED, którą można sterować za 

pomocą palca, wbudowany – na pierwszy rzut oka 

niewidoczny (schowany w obudowie) – komputer 

oraz jakość obrazu, której nie są w stanie wydusić 

z siebie nawet bardzo drogie projektory. Wszystko 

bez dodatkowych kabli, dziur w ścianach, korytek 

na przewody, pięciu pilotów i dodatkowych rolet 

wprowadzających półmrok do lekcyjnej pracowni. 

Oszczędnie, ekologicznie, wydajnie
Nauczyciele testujący nowy monitor dotyko-

wy Samsung byli pod wrażeniem jakości obrazu. 

Specjalna wykorzystywana w  nim technologia 

daje możliwość podświetlenia określonych ob-

szarów ekranu, dzięki czemu obraz jest wyraź-

niejszy i jaśniejszy niż w przypadku innych mo-

nitorów czy projektorów. Jego jakość jest też 

nieosiągalna dla projektorów. To zaś w połącze-

niu ze znacznie niższymi kosztami użytkowania 

(bez konieczności wymiany lamp) jest ciekawą 

propozycją dla większości, liczących się z  każ-

dym groszem, szkół. Warto zwrócić uwagę też 

na inne aspekty. Monitor pracujący w technolo-

gii LED nie wykorzystuje rtęci i  emituje mniej 

ciepła niż tradycyjne ekrany LCD. Dzięki temu 

zużywa mniej energii, może też działać non stop 

bez groźby przegrzania. 

Dotykowość monitorom Samsung zapewnia 

specjalna nakładka dotykowa. Instalowany 

na monitorze dodatek sprawia, że zamienia się 

on w dotykowy ekran. Dzięki temu użytkownik 

otrzymuje możliwość interaktywnego przeglą-

dania treści, robienia notatek, korzystania 

z oprogramowania dydaktycznego czy wykorzy-

stywania monitora jako zwykłej tablicy sucho-

ścieralnej.

Z  kolei dzięki wbudowanemu komputerowi 

nauczyciel zyskuje możliwość pracy na monito-

rze niczym na gigantycznym tablecie. Ma dostęp 

do dokumentów, przeglądarki internetowej, do-

wolnego oprogramowania. 

Magia oprogramowania
Od niedawna nauczyciele mogą się też cieszyć 

nową wersją oprogramowania do tablic interaktyw-

nych Samsung Magic Interactive WhiteBoard 3.0.

Aktualizacja pozwala jeszcze efektywniej i atrak-

cyjniej prowadzić każdą lekcję. Największą zmianą, 

jaką daje nowsza wersja popularnego IWB, jest 

możliwość budowania wieloekranowych rozwiązań 

edukacyjnych, a  także jednoczesna praca wielu 

użytkowników w tym samym czasie. Jakby tego by-

ło mało, oprogramowanie umożliwia też komuni-

kację z  różnymi tabletami lub smartfonami, któ-

rych używają uczniowie. Dzięki temu możliwe jest 

bezprzewodowe przesyłanie treści między tymi 

urządzeniami a konkretnymi tablicami.

Największą różnicą pomiędzy oprogramowa-

niem z  serii 3.0 a  jego poprzednikiem 2.0 jest 

możliwość pracy nawet na czterech ekranach jed-

nocześnie. Aby ułatwić pracę na tak ogromnej po-

wierzchni wprowadzono specjalne menu, które 

można dowolnie przesuwać po tablicy albo przy-

wołać je dłuższym przyciśnięciem ekranu. Opcja 

Multimedialna tablica dotykowa wraz z unowocześnionym oprogramowaniem 

Magic IWB 3.0 umożliwia budowanie wieloekranowych tablic pozwalających na 

pracę z dziećmi w sposób dotychczas niespotykany.

TABLICA 

Monitory wielkoformatowe 

przechodzą bardzo rygo-

rystyczne testy jakościowe, 

które odbywają się w róż-

nych warunkach. Testowana 

jest żywotność, odporność 

na kurz i skoki napięcia.

Uniwersalność  
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Promocja

Multi-Screen pozwala ponadto na stworzenie wielko-

formatowej, dostosowanej kształtem do indywidual-

nych potrzeb, tablicy obsługiwanej przez jedno wspól-

ne menu. Specjalny tryb Multi-User z kolei umożliwia 

równoległą i niezależną pracę kilku osób na poszcze-

gólnych ekranach.

Znacznym udogodnieniem wprowadzonym 

przez projektantów nowego oprogramowania 

jest możliwość sterowania tablicą interaktyw-

ną przy pomocy intuicyjnych dwupunktowych 

gestów, znanych np. użytkownikom smartfo-

nów czy tabletów. 

Ciekawostek jest więcej. Poprzez wyrysowanie 

palcem okręgu w dowolnym miejscu ekranu można 

natychmiast zapisać w pamięci urządzenia widok ca-

łej tablicy. Narysowanie wirtualnego prostokąta za-

mieni otoczoną nim treść w notatkę, którą nauczyciel 

może przesłać wszystkim uczniom.

Nowością i  sporym ułatwieniem jest też możli-

wość precyzyjnego wycinania zapisanych na tablicy 

treści poprzez odręczne ich obrysowanie (zamiast za-

znaczania ich klasycznym prostokątem).

Zawarta w oprogramowaniu MagicIWB 3.0 prze-

glądarka dokumentów pozwala korzystać z plików 

PDF, Microso# O$ce (Word, Excel, PowerPoint) 

a  także obrazów oraz %lmów wideo i  dokonywać 

na nich odręcznych adnotacji – zarówno z poziomu 

tablicy interaktywnej, jak i  urządzeń mobilnych 

uczniów. Pismo ręczne może ponadto być automa-

tycznie konwertowane na tekst, który można wkleić 

do dokumentu.

Praca w grupach z użyciem nowego IWB
Dzięki nowemu oprogramowaniu praca metodą pro-

jektów – czy najzwyklejsza praca w grupach – jest nie-

zwykłą gratką dla uczniów. Specjalne funkcje File Sha-

ring i  Document Sharing umożliwiają bowiem, 

jednoczesną pracę wielu osób nad tym samym plikiem 

zapisanym we współdzielonym folderze sieciowym. 

Zarządzanie przeglądanymi oraz stworzonymi pod-

czas zajęć plikami odbywa się przy pomocy aplikacji 

File Manager, która pozwala nauczycielom uporządko-

wać organizację pracy z uczniami.

W  porównaniu z  poprzednimi edycjami oprogra-

mowania IWB, w wersji 3.0 przeglądarkę internetową 

można ponadto otwierać jako jedno z  wielu okien 

na ekranie, bez konieczności zamykania widoku tablicy. 

Wśród opcji dostępnych dla prowadzącego 

zajęcia dostępne są też zaawansowane narzędzia 

zarządzania klasą: tworzenie i  edytowanie grup, 

udostępnianie widoku tablicy na  urządzenia 

uczniów oraz odwrotnie – z tabletów na tablicę, blo-

kowanie uczniom dostępu do aplikacji, internetu a na-

wet zdalnie wyłączanie ich urządzeń. 

Nauczyciel może w każdej chwili podejrzeć, który 

z uczniów jest zalogowany do systemu oraz czym się 

zajmuje. Oprogramowanie dostarcza także użytecz-

nych narzędzi do organizowania egzaminów i głosowa-

nia przez uczniów. Pod koniec zajęć cały przerobiony 

materiał (włącznie z nagraniem wideo z tablicy) można 

przesłać wszystkim uczestnikom oraz nieobecnym dro-

gą mailową. 

Oprogramowanie IWB 3.0  można zainstalować 

na  wszystkich wyświetlaczach wielkoformatowych 

(LFD) %rmy Samsung z serii ME, PE, MD i ED w roz-

miarach ekranu od 32 do 75 cali. 


