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Opis warsztatów i wystąpieo v.2 
 
Zastosowanie komputerów w bibliotece. Nowoczesne metody ewidencji stanu i ruchów zasobów bibliotecznych. Prowadzący: Paweł 
Górski (Specjalista ds. Systemu Bibliotecznego firmy ProgMan) 

Opis 

Rozwój technologii cyfrowych, szybko postępująca informatyzacja społeczeostwa polskiego ma duży wpływ na 
działalnośd nowoczesnych  bibliotek. Komputer, drukarka, czytnik kodów kreskowych oraz inny sprzęt elektroniczny stają 
się podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w codziennej pracy bibliotekarzy. Biblioteki szkolone, czy publiczne 
nadal odczuwają poważne braki pod względem wyposażenia, zgodnego z wymaganiami współczesności. Jeżeli problemy 
te zostaną rozwiązane, to pojawią się kolejne związane z wyborem odpowiedniego systemu bibliotecznego 
przeznaczonego dla odpowiednich typów bibliotek. Jednym z takich programów jest Biblioteka firmy ProgMan. Podczas 
warsztatów uczestnicy będą mieli możliwośd praktycznego zapoznania się z funkcjami programu, takimi jak np.: 
przeszukiwanie i porządkowanie katalogu, kontrola stanu kont czytelniczych, wyszukiwanie i rezerwacja dostępnych 
pozycji, zdalne przeglądanie zasobów skomputeryzowanej biblioteki (za pomocą modułu OPAC WWW ), generowanie 
wydruków i zestawieo statystycznych. Niewątpliwą zaletą programu jest również możliwośd pobierania poprzez Internet 
gotowych opisów bibliograficznych w formacie MARC. Pliki takie można pobierad nieodpłatnie ze strony Biblioteki 
Narodowej lub Katalogu Rozproszonego Bibliotek Polskich [KaRo]. 

Harmonogram  

 
Zastosowanie w praktyce Internetowego Dziennika Lekcyjnego firmy ProgMan jako narzędzia wspomagającego sprawozdawczość 
wyników kształcenia i frekwencji w szkole. Prowadzący: Dawid Pater (Specjalista ds. Wdrożen i Szkoleń firmy ProgMan). 

Opis 

Podstawowym celem warsztatów jest: 

 praktyczne zapoznanie uczestników z głównymi funkcjami programów „Sekretariat DDJ i Dziennik DDJ” oraz 
wskazanie aplikacji dodatkowych, z którymi system współpracuje, 

 prezentacja pracy dwóch programów na jednej bazie danych, 

 przedstawienie dodatkowych rozwiązao: e-dziennik, m-dziennik ( przeglądanie danych zawartych w dzienniku 
za pomocą telefonu komórkowego), 

 wygenerowanie raportów i wydruków składających się na pełen dziennik „tradycyjny”, 

 zaprezentowanie możliwości kontaktu szkoły z rodzicami za pomocą wysyłania wiadomości e-mail oraz SMS, 

 praca z programem na koncie rodzica – przeglądanie ocen, uwag i obecności ucznia, 

 praca z programem na koncie nauczyciela – wprowadzanie danych na temat ocen i frekwencji uczniów, 
redagowanie uwag. 

Podczas warsztatów będzie  prowadzona również dyskusja, mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeo 
uczestników oraz prowadzącego. 

Harmonogram  

 
Rola i zadania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Raport „ Szkoła w społeczeństwie informacyjnym” – przedstawienie i 
omówienie pełnych, największych w Polsce wyników badań. - Marcin Kempka – rzeczoznawca MEN, Instytut Informatyki Politechnika 
Śląska. 

Opis 

Nowoczesne narzędzia wspomagające realizację programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły oraz 
umożliwiające systematyczne monitorowanie pracy dydaktycznej. Współpraca z rodzicami uczniów, usprawnianie pracy 
nauczycieli w zakresie bieżącego oceniania wiedzy, umiejętności i kontroli frekwencji oraz stosowania przepisów 
prawnych przy powiadamianiu rodziców o nieobecnościach i problemach wychowawczych dzieci. Ograniczanie 
dokumentacji papierowej, ulepszanie przepływu informacji, zapewnienie możliwości ciągłej analizy danych. 
RAPORT. SZKOŁA W SPOŁECZEOSTWIE INFORMACYJNYM 
Omówienie wyników badao oceniających m.in.: 

 średni poziom zaangażowania rodziców w wykorzystanie systemów elektronicznej współpracy ze szkołą; 

 ilościowe i jakościowe statystyki współpracy z rodzicami (jak często interesują się dzieckiem, frekwencją, kiedy 
korzystają z systemów elektronicznych); 

 wpływ nowych technologii na organizację spotkao z rodzicami (frekwencja na wywiadówkach); 

 analiza ilościowa i jakościowa zaangażowanie nauczycieli w wykorzystanie systemów elektronicznych; 

 ograniczenia i bariery w możliwości stosowania 
Pełne dane statystyczne pochodzące z ankiet i badao około 200 szkół, 10 000 nauczycieli i prawie 100 000 rodziców oraz 
modułów analitycznych serwisu nad  wdrażaniem systemów kontroli frekwencji i postępów w nauce całej Polsce. 

Harmonogram Piątek, 4 kwietnia, sala NOK  g. 16:30 

 



"Jak powstało Gimnazjalne Centrum Informacji ? Czyli doświadczenia nauczyciela bibliotekarza na przykładzie GCI Gimnazjum im. F. 
Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Prowadzący: Renata Maciejewska-Kurasińska 

Opis  

Harmonogram Sobota, 5 kwietnia, czytelnia GCI  g. 11:25 

 

Blaski i cienie wykorzystania ICIM - warsztat opiekuna. Prowadzenie: Renata Kurasińska, Małgorzata Gucia 

Opis  

Harmonogram Sobota, 5 kwietnia, czytelnia GCI   

 

Uczymy skutecznie i w sposób uporządkowany - prezentacja oferty wydawnictwa Migra.. Prowadzenie: Marcin Cały 

Opis  

Harmonogram  

 

Metodyka kształcenia informatycznego w kolejnych etapach edukacyjnych: Prowadzenie: Grażyna Koba 

Opis  

Harmonogram 
Niedziela, 6 kwietnia, sala 203 g. 10:00 
Niedziela, 6 kwietnia, sala 203 g. 11:10 

 
Zastosowanie programu Baltie do tworzenia animacji komputerowych i prostego programowania na podstawie podręcznika 
Informatyka szkoły podstawowej. Klasy IV-VI  autorstwa Grażyny Koby. Prowadzenie: Marcin Cały 

Opis  

Harmonogram  

 
"Kamery IP w monitoringu i dydaktyce. Optymalne wykorzystanie technologii sieciowych w szkole." Prowadzenie: Daniel Żukowski -
 Networking BU Manager 
 

Opis 
W trakcie sesji zaprezentujemy w jaki sposób przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieciowej  
można zrealizowad w szkole wydajny system monitoringu w oparciu o kamery Linksys. Przedstawiony zostanie cały 
proces tworzenia systemu rozpoczynając od instalacji kamer, a koocząc na ustalaniu schematu nagrywania. 

Harmonogram  

 
"Projektowanie i budowa bezpiecznej i wydajnej sieci szkolnej w oparciu o rozwiązania Linksys." Prowadzenie: Łukasz Naumowicz - 
Sales Engineer 

Opis 
Sesja poświęcona będzie projektowaniu bezpiecznej i wydajnej infrastruktury sieciowej. Zaprezentujemy działanie 
routera z funkcją IPS, a także zaawansowane funkcje przełączników zarządzalnych, takie jak wirtualne sieci lokalne VLAN, 
czy listy dostępu ACL. 

Harmonogram  

 

"Projektory EPSON dla edukacji" Prowadzący: Tomasz Chojecki 

Opis 
Podczas prezentacji zostaną pokazane i omówione funkcje projektorów  multimedialnych oraz ich zastosowanie w 
edukacji. Prowadzący przedstawi różnice pomiędzy poszczególnymi modelami i istotne cechy warunkujące uzyskanie 
określonych efektów. 

Harmonogram  

 
Planowanie, dokumentowanie i zarządzanie szkolną infrastrukturą informatyczną z wykorzystaniem programu IT Auditor oraz 
technologii vPro. Prowadzący: Sebastian Gazda, Marcin Łabędzki – Komputronik Biznes 

Opis 

Zaprezentowany zostanie program IT Auditor – autorskie rozwiązanie firmy Komputronik S.A. - wspierające 
administratorów pracowni komputerowych oraz szkół w codziennym zarządzaniu infrastrukturą sprzętowo sieciową. Na 
prezentacji oprócz omówienia podstawowych korzyści wynikających z pracy z systemem prezentujący zademonstrują 
jego podstawowe funkcjonalności i zastosowanie oraz wsparcie komputerów z technologią Intel vPro 

Harmonogram  

 

Prezentowanie wiedzy to nie wszystko – Technologia Flash z systemem e-Expert  Prowadzący: Łukasz Balicki – Komputronik Biznes 

Opis 
1. Przedstawienie platformy e-Expert 
2. Metodologia przygotowywania szkoleo e-learningowych 
3. 10 najważniejszych punktów każdego szkolenia 



4. Nawiązanie sprzężenia zwrotnego z uczniami za pomocą narzędzi platformy e-Expert 
5. Wykorzystanie technologii Flash 

Harmonogram  

 

 


