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„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”
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Obsługa tablicy interaktywnej



Szkolenie Obsługa tablicy interaktywnej dedykowane jest 
szkołom, które posiadają już tablice multimedialne lecz,            

z różnych powodów, nie wykorzystują w pełni ich możliwości.

Nasze kursy zostały przygotowane pod konkretnych 
producentów tablic, a co się z tym wiąże obejmują swoim 

zakresem zarówno podstawową pracę z tablicami jak               
i zaawansowane wykorzystanie możliwości danej tablicy.

Obsługa tablicy interaktywnej



Autorski program szkoleń został stworzony w oparciu         
o kilkuletnie doświadczenie naszych trenerów                    

w pracy z nauczycielami. 
Prowadzimy szkolenia na wszystkich tablicach 

interaktywnych dystrybuowanych na terenie Polski.
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Przygotowane przez nas szkolenia z obsługi tablic interaktywnych rozdzieliliśmy na 
dwa poziomy pod względem zaawansowania danej grupy nauczycieli:
1. Szkolenie „Tablica interaktywna w pigułce”.
2. Szkolenie „Mistrz tablicy interaktywnej” .
Pierwsze to absolutna podstawa w pracy z tablicą. Pokazujemy nauczycielom jak mogą 
w najprostszy sposób wykorzystywać tablicę i przekonujemy ich do tego, że praca       
z tablicą może być łatwa i jednocześnie atrakcyjna dla uczniów. To szkolenie zazwyczaj 
trwa jeden dzień i jest organizowane po zajęciach nauczycieli lub w weekend.
Drugie szkolenie to już dwu- lub trzy-dniowy kurs prezentujący wszystkie, nawet 
najbardziej zaawansowane funkcje tablicy. Podczas tego szkolenia największy nacisk 
kładziemy na pracę samodzielną i utrwalanie zdobytej wiedzy w praktyce.
Powyższe szkolenia są zupełnie odrębnymi od siebie kursami dobieranymi do danej 
placówki po wstępnej rozmowie z dyrekcją.
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Niektóre zagadnienia zawarte w programie szkolenia z obsługi tablic:
Środowisko pracy z tablicą interaktywną
Cechy fizyczne tablicy interaktywnej
Prezentacja wszystkich najważniejszych funkcji tablicy
Wprowadzenie do stosowania darmowych zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie
Zakładanie projektów oraz ich eksport do najpopularniejszych formatów programów 
komputerowych
Wstawianie i edycja w projektach obrazów i grafik pobranych z Internetu lub własnych
Tworzenie hiperłączy do stron internetowych lub zasobów na dysku komputera
Finalizowanie projektów w postaci zamkniętej prezentacji gotowej do użycia
Dodatkowe oprogramowanie możliwe do zastosowania w szkole
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Komputer w pracy nauczyciela



Szkolenie Komputer w pracy nauczyciela zostało opracowane 
na podstawie obserwacji problemów jakie miewają 

nauczyciele w codziennej pracy z komputerami.
Jest to kurs nakierowany na podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych zarówno tych nauczycieli, którzy radzą sobie 
dobrze z komputerami, ale też i tych najbardziej 

zdystansowanych do wszelkich technologicznych nowinek.
Pomagamy i jednym, i drugim tłumacząc świat nowoczesnych 

technologii przybliżając go i czyniąc łatwiejszym do 
poskromienia.
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Niektóre zagadnienia zawarte w programie szkolenia 
komputerowego:
Urządzenie elektryczne podłączone do prądu działa lepiej, czyli 
obsługa podstawowych elementów komputera.
Czy katalog to już folder, a otwarcie okna może spowodować 
przeziębienie - słownik pojęć i obsługa niezbędnych czynności.
Prezentacja nie taka straszna jak ją malują, czyli przygotuj 
prezentację na zajęcia w godzinę.
Kto szuka nie żałuje, czyli korzystaj z internetowych zasobów 
edukacyjnych.
Pakiet Microsoft Office w zastosowaniu szkolnym.
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Własna strona internetowa



Szkolna strona internetowa jest dziś wizytówką nie tylko dla 
placówki oświatowej jako takiej, ale bardzo często, w 

przypadku mniejszych miejscowości, staję się portalem 
informacyjnym dla całego lokalnego społeczeństwa.

Przygotowane przez nas szkolenie zakłada stworzenie od 
nowa szkolnej strony, a przy okazji nauczenia kadry jak       

w atrakcyjny sposób wypełniać ją treścią                  
angażując w to również uczniów.
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Przez wiele lat szukaliśmy idealnego narzędzia do pracy przy 
tworzeniu stron internetowych, aż w pewnym momencie 
nasza uwaga skupiła się na rozwiązaniu CMS WordPress.

Dziś wiemy, że nie ma nic lepszego dla naszych klientów niż 
realizacja szkolnej strony właśnie na:
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W porównaniu do innych podobnych rozwiązań,            
takich jak spopularyzowana szczególnie przez szkolnych 

informatyków Joomla czy bardziej zaawansowany Drupal, 
Wordpress stanowi idealne połączenie pomiędzy prostotą 

obsługi, a zaawansowanymi możliwościami.                     
Mamy na swoim koncie wiele szkolnych stron, które po 
zrealizowanym kursie przekazaliśmy do administrowania 

pracownikom szkoły, a ci z powodzeniem  
do dziś je obsługują.
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Podczas szkolenia Własna strona internetowa badamy następujące 
zagadnienia:
Hosting, domena, serwer danych.
System Zarządzania Treścią Wordpress.
Podstawy pracy z grafiką wektorową.
Projektowanie układu i grafiki na stronie.
Wprowadzanie treści: Wpisy, Strony,  Kategorie, Komentarze, Pluginy.
Optymalizacja witryny.
Pozycjonowanie w Google.
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O nas



Nasi trenerzy to ludzie, którzy od wielu lat prowadzą profesjonalne 
szkolenia. W wielu szkołach i placówkach oświatowych jesteśmy 
rozpoznawani jako kompetentni partnerzy i doradcy w zakresie 

doboru i konfiguracji sprzętu multimedialnego oraz 
informatycznego, jego instalacji oraz praktycznego wykorzystywania. 

Z naszych szkoleń nauczyciele wynoszą nie tylko dużą dawkę 
wiedzy praktycznej, ale także mają możliwość uzyskania odpowiedzi 

na nurtujące ich pytania z dziedziny multimediów i IT.
Podczas szkoleń stosujemy zasadę „Miękko do ludzi, twardo do 

projektów”, dzięki czemu nauczyciele czują się swobodnie, 
jednocześnie otrzymując bardzo dużą dawkę merytorycznej wiedzy.
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Szanowni Państwo,
niniejsza prezentacja przedstawia wachlarz naszych szkoleń organizowanych 

w roku kalendarzowym 2016.
Zapraszamy Państwa serdecznie do kontaktu z nami w celu przygotowania 

oferty dedykowanej Waszej placówce.
Nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji:

www.profeum.com
biuro@profeum.com
tel.: +48 608 697 028

Jakub Kigina
Specjalista ds. szkoleń IT

Kontakt

http://www.profeum.com
mailto:biuro@profeum.com

