
Aktywna Tablica  

I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim uczestniczy w 

programie rządowym "Aktywna Tablica". W ramach działań podjętych 

w tym programie wyposażyliśmy trzy pracownie w nowoczesne 

multimedialne monitory dotykowe i wprowadzamy na prowadzonych 

lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

Jednym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia z innymi 

szkołami i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli 

stosujących TIK w nauczaniu. 

Szkoły uczestniczące w sieci: 

1) I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim 

2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu 

Podlaskim 

3) Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej 

w Radzyniu Podlaskim 

Działania podejmowane w ramach udziału w programie rządowym „Aktywna 

Tablica”: 

1. Udział nauczycieli  w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu. 

2. Zawarcie porozumienia z innymi, partnerskimi szkołami ws. utworzenia 

międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w 

nauczaniu. 

3. Organizowanie spotkań nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu w 

ramach sieci. 

4. Organizowanie lekcji otwartych z udziałem TIK w nauczaniu. 

5. Dzielenie się przyjętymi  rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi 

nauczycielami. 

6. Powołanie szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich 

zespołów samokształceniowych, które wspierają Dyrektora szkoły i 

nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły  z wykorzystaniem TIK. 

7. Wykorzystywaniu w szerokim zakresie TIK w zajęciach edukacyjnych. 

8. Sporządzanie, na potrzeby organu prowadzącego, okresowych 

sprawozdań z realizacji działań podjętych w ramach udziału w programie 

„Aktywna Tablica” obejmujących działania wymienione w pkt 1-7 oraz 

ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w 

proces nauczania a uczniów w proces uczenia się oraz charakterystykę 

barier i problemów w realizacji Programu. 

9. Wypełnianie ankiet oraz udział w badaniach prowadzonych przez 

organizatora Programu. 



  

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ MIĘDZYSZKOLNEJ SIECI WSPÓŁPRACY 

W PROGRAMIE AKTYWNA TABLICA: 

1. Powołanie szkolnego e-koordynatora – 22.12.2020 r. 

2. Podpisanie porozumienia o utworzeniu międzyszkolnej sieci współpracy 

nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu pomiędzy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim a ZSP im. Jana Pawła II w 

Radzyniu Podlaskim i ZSR w Woli Osowińskiej – 18.01.2021 r. 

3. Udział nauczycieli w szkoleniu „TIK (Technologie informacyjno-

komunikacyjne) w pracy nauczyciela”– 23.02.2021 r. 

4. Spotkania nauczycieli wykorzystujących TIK w nauczaniu połączone z 

lekcjami otwartymi: 

o marzec 2021- miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu 

Podlaskim 

o kwiecień 2021 – miejsce: ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu 

Podlaskim, 

o maj 2021 – miejsce: ZSR w Woli Osowińskiej 

o czerwiec 2021 – miejsce: SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu 

Podlaskim 

5. Rozbudowanie strony internetowej szkoły o moduł dedykowany 

międzyszkolnej sieci nauczycieli wykorzystujących TIK w nauczaniu. 

6. Rozszerzenie sieci o nowych partnerów – działanie ciągłe. 

  

 

 


