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Tematyka warsztató w  

Narzędzia rzeczywistości wirtualnej i kamera dokumentacyjna SMART. 
Prowadzący: Arkadiusz Stefan IRS 

Kamera dokumentacyjna SMART i narzędzia rzeczywistości wirtualnej oferują nowe rozwiązanie, 

które wspiera głębsze zaangażowanie i zrozumienie omawianych problemów oraz zjawisk. Uczniowie 

mogą wchodzić w interakcję z treściami 3D (również z animowanymi obiektami 3D) poprzez 

praktyczne połączenie obiektu fizycznego z treścią 3D w programie SMART Notebook. Uczniowie za 

pomocą specjalnej kostki mogą manipulować modelem 3D na przykład owada. Wystarczy wziąć 

kostkę w rękę, przesuwać oraz obracać ją przed obiektywem kamery dokumentacyjnej SMART. Dzięki 

temu każdy uczeń w klasie może zobaczyć tą interakcję w czasie rzeczywistym na interaktywnej 

tablicy SMART Board. 

Oprogramowanie wraz z urządzeniem może być z powodzeniem wykorzystywane na przedmiotach 

przyrodniczych do prezentacji modeli 3D związków chemicznych, brył przestrzennych, zwierząt i 

roślin, organów itp. Również na przedmiotach artystycznych, geografii, historii i języku polskim do 

prezentacji modeli budynków, założeń architektonicznych istniejących lub odtworzonych jako modele 

komputerowe. Na przedmiotach technicznych do prezentacji konstrukcji, maszyn i ich części. Może 

również obejmować prezentację współpracy elementów. Każdy obiekt (obiekty) może być w dowolny 

sposób obracany i oglądany ze wszystkich stron. Istnieje możliwość dodawania dowolnych etykiet 

opisujących obiekty (modele). Program pozwala na budowanie scen 3D, które pozwalają obserwować 

obiekty tak jakby oglądający znajdował się w lub przed obiektem. 

90-dniowa wersja oprogramowania 

Ulotka produktowa kamery dokumentacyjnej SMART 

Film prezentacyjny 

Film instruktarzowy 

Bezpilotowy system do zbierania i analizowania odpowiedzi SMART 

Response VE. 
Prowadzący Arkadiusz Stefan, IRS 

SMART Response  VE to interaktywny system do zbierania i analizowania odpowiedzi uczniów. 

Wykorzystuje on do prezentacji testów dla uczniów chmurę. Dzięki temu uczniowie odpowiadają na 

pytania w zaplanowanych jaki spontanicznie zorganizowanych przez nauczyciela testach i quizach za 

pomocą jednego z ich ulubionych urządzeń z dostępem do sieci Internet, z dowolnego miejsca. 

SMART Response VE integruje się z oprogramowaniem SMART Notebook do tworzenia, 

przeprowadzania i archiwizacji lekcji. 

http://smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/SMART+Notebook+10_8+software+for+Windows
http://www.tablice.net.pl/fileadmin/site_1/media/Produkty/Camera/MKTG-119-REV01-POD_-_SMART_Document_Camera_PL.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=_jyAqI-hZoc
http://www.youtube.com/watch?v=Nau5Ca9vrOI&context=C4174a4dADvjVQa1PpcFMPHmK15E1GbzAGBo1y-J8QNilQbwyU4nU=
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System pozwala na zwiększenie zainteresowania i zaangażowania uczniów na lekcjach, dając im 

możliwość indywidualnego odpowiadania na pytania nauczycieli za pomocą urządzeń mobilnych, 

które kochają i używają na co dzień. SMART Response VE pozwala na używanie różnych przeglądarek 

internetowych, aby zapewnić spójność dla wszystkich łączących się z Internetem urządzeń, takich jak 

tablety, smart fony lub laptopy.  

Podczas zajęć studenci mogą uzyskać dostęp do strony internetowej SMART Response VE z 

dowolnego miejsca na świecie, aby ocenić ich postępy i sprawdzić ich zrozumienie treści lekcji bez 

względu na to gdzie się znajdują. 

30-dniowa wersja oprogramowania 

Ulotka produktowa  

Film prezentacyjny 

 

Zabójczo skuteczne treści internetowe - seminarium z elementami 

warsztatowymi. 
Prowadzący: Janusz S. Wierzbicki 

Wchodząc na stronę instytucji lub organizacji szukamy tam zazwyczaj konkretnych informacji. Jeśli 

przy okazji natrafimy na ciekawe treści, których się nie spodziewaliśmy - dobrze. Jeśli jednak nie 

możemy znaleźć tego, czego szukamy? Lub odnalezienie tego zajmuje nam dużo czasu? Zazwyczaj nie 

wrócimy do takiego serwisu. Warto więc zastanowić się dla kogo prowadzimy serwis? Kto jest jego 

czytelnikiem? Jakie są oczekiwania wobec naszej strony? Dopiero później zaplanować serwis i wybrać 

narzędzie oraz styl w jakim go opracujemy. Podczas seminarium zastanowimy się nad tym procesem. 

Jak go przeprowadzić. Co wziąć pod uwagę.  

 

Komiksy, avatary i inne narzędzia nie tylko w projektach edukacyjnych  
Prowadzący: Michał Grześlak, Janusz S. Wierzbicki 

Podczas seminarium zaprezentujemy bezpłatne narzędzia do tworzenia różnych materiałów 

multimedialnych, które warto wykorzystać podczas pracy z uczniami nad projektami edukacyjnymi. 

Pokażemy użycie narzędzi do tworzenia komiksów, interaktywnych plakatów WWW, czy gadających 

avatarów.  

 

Chmura w edukacji - o narzędziach i usługach pomagających w zarządzaniu 

własnym czasem, zadaniami, dokumentami i projektami. 
Prowadzący: Janusz S. Wierzbicki, Michał Grześlak 

Na zajęciach przedstawimy działanie w większości bezpłatnych programów i usług dostępnych w sieci 

Internet, które wspomagają zarządzanie własnym czasem, zadaniami, dokumentami. Skupimy się 

http://smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/SMART+Notebook+10_8+software+for+Windows
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&hl=pl&rurl=translate.google.pl&sl=en&tl=pl&u=http://downloads.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/brochures/response/newresponse_ve_fact_sheet_edu.pdf&usg=ALkJrhiwAeku94p-dGb66thuO5hczx6D8w
http://vault.smarttech.com/videos/ResponseVE/index.html
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także na tym, aby wybrane rozwiązania były uniwersalne oraz działały na różnych platformach 

sprzętowych oraz systemowych. Pokażemy także, w jaki sposób wykorzystać takie narzędzia do pracy 

nad projektami i zadaniami edukacyjnymi. 

 

Programowanie i tworzenie złożonych animacji w środowisku Baltie na 

podstawie nowego podręcznika „Zajęcia komputerowe dla szkoły 

podstawowej. Klasy IV-VI”.  
Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych  

Pokazanie, na przykładach niebanalnych zadań z nowego podręcznika „Zajęcia komputerowe dla 

szkół podstawowych. Klasy IV-VI”, w jaki sposób rozbudzać wyobraźnię uczniów i uczyć ich logicznego 

myślenia. Wykonując ćwiczenia, uczestnicy warsztatów poznają m.in.: 

 tworzenie programu z zastosowaniem powtarzania poleceń; 

 animacje proste w trybie Nowicjusz –zmiana wyglądu, poruszanie przedmiotem; 

 animacje złożone w trybie Zawansowanym – definiowanie animowanego przedmiotu i 

zastosowanie go do tworzenia animowanej sceny; łączenie kilku animacji w jeden program, 

zmianę pozycji Baltiego (wykorzystanie współrzędnych pola), zmienianie Baltiego na inną 

postać animowaną, stosowanie równoczesnej animacji kilku przedmiotów. 

Prezentacja elektronicznych narzędzi wspomagających pracę nauczyciela, dostępnych na stronie 

internetowej wydawnictwa, m.in.: rozkłady materiału –dynamicznie dostosowywane do organizacji 

roku szkolnego, sprawdziany – testy wyboru, zadania otwarte (automatycznie oceniane). 

Prowadzący: Grażyna Koba, Marcin Cały – wydawnictwo Migra 

 

Programowanie, tworzenie animacji oraz złożonych projektów w Logomocji 

na podstawie nowego podręcznika „Zajęcia komputerowe dla szkoły 

podstawowej. Klasy IV-VI”. 
Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych  

Pokazanie, na przykładach twórczych zadań z nowego podręcznika „Zajęcia komputerowe dla szkół 

podstawowych. Klasy IV-VI”, w jaki sposób rozbudzać wyobraźnię uczniów i uczyć ich logicznego 

myślenia. Wykonując ćwiczenia, uczestnicy warsztatów poznają m.in.: 

 tworzenie animacji w Edytorze postaci; 

 zapisywanie poleceń w postaci procedur i korzystanie z utworzonych procedur do wykonania 

ciekawych kompozycji 

 zmienianie postaci żółwia na inną postać animowaną, 

 zapisywanie dla każdego żółwia innego polecenia i wydawanie wszystkim żółwiom tych 

samych poleceń, 
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 przygotowanie animowanego projektu z wykorzystaniem przycisków umieszczanych na 

ekranie. 

Prezentacja elektronicznych narzędzi wspomagających pracę nauczyciela, dostępnych na stronie 

internetowej wydawnictwa, m.in. : rozkłady materiału –dynamicznie dostosowywane do organizacji 

roku szkolnego,  sprawdziany – testy wyboru, zadania otwarte (automatycznie oceniane). 

Prowadzący: Grażyna Koba, Marcin Cały – wydawnictwo Migra 

 

W jaki sposób realizować podstawę programowej z informatyki w wymiarze 30 godzin 

według nowego podręcznika „Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres 

podstawowy”? 

Warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych  

Podręcznik składa się z trzech modułów, a każdy z nich – z tematów o wyrazistej strukturze 

merytorycznej i metodycznej. Na warsztatach pokażemy, w jaki sposób podręcznik pozwala 

realizować tematy w podanym układzie oraz dostosować kolejność realizacji tematów do warunków 

szkoły i grupy uczniów. 

Podręcznik pozwala ma samodzielną pracę ucznia – w szkole i w domu. Pokażemy, w jaki sposób 

praca z podręcznikiem usprawnia pracę ucznia i nauczyciela, dając skuteczne efekty w krótszym 

czasie. 

Podręcznik nie jest kursem posługiwania się programami komputerowymi. Uczestnicy warsztatów 

dowiedzą się, w jaki sposób uczniowie mogą poznawać metody i pojęcia informatyki oraz zdobywać 

umiejętności informatyczne niezależnie od wykorzystywanego programu. 

Na zajęciach zaprezentujemy elektroniczne narzędzia wspomagających pracę nauczyciela, 

dostępnych na stronie internetowej wydawnictwa, m.in.: rozkłady materiału –dynamicznie 

dostosowywane do organizacji roku szkolnego,  sprawdziany – testy wyboru, zadania otwarte 

(automatycznie oceniane). 

Prowadzący: Grażyna Koba, Marcin Cały – wydawnictwo Migra 

 

"Edukacja.Helion .pl 2.0.  Nowości wydawnicze oraz zaawansowane 

wsparcie dydaktycznej pracy nauczyciela informatyki" 
Prowadzący: Grzegorz Jankowski, Helion 

Wykorzystanie systemów interaktywnych w nauczaniu wczesnoszkolnym  
 

„Cyfrowa szkoła” – zbuduj własne interaktywne środowisko nauczania  
a. Czym jest interaktywne środowisko nauczania? 

b. Zastosowanie nowych technologii w edukacji 
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c. Wykorzystanie zasobów Internetu 

Zbuduj Interaktywne środowisko nauczania w Gimnazjum i Szkołach 

Ponadgimnazjalnych  
a. Charakterystyka systemów interaktywnych 

b. Zastosowanie ich w nauczaniu poszczególnych przedmiotów 

c. Interakcja – nowe technologie w edukacji 

d. Zasoby Internetu w połączeniu z interaktywnym środowiskiem nauczania 

e. Sprawdź wiedzę uczniów z systemem elektronicznej rejestracji odpowiedzi 

 

Premiera Nowej Kolekcji dla szkolnych serwerów: Cloud Collection 2012 
 

Prowadzący: Artur Rudnicki 

Streszczenie: Warsztaty kierowane są do nauczycieli – opiekunów pracowni komputerowych. W 

czasie zajęć prowadzący dokona demonstracji wdrożenia pracowni opartej o nowy serwer Windows 

Server 2008 R2 i kolekcję Cloud Collection 2012 oraz działania najważniejszych elementów systemu. 

Będzie można zapoznać się ze sposobami wdrażania systemów operacyjnych takich jak Windows 7, 

MultiPoint Serwer 2011, a w przyszłości Windows 8. Będą także pokazane nowe sposoby dostępu do 

Internetu, np. za pomocą sprzętowych routerów. Cały nowy system jest zwirtualizowany za pomocą 

Hyper-V, zostaną również omówione zasady licencjonowania w/w rozwiązania. Pokażemy również 

jak konfigurować wirtualne karty sieciowe w systemie Hyper-V. 

 

Windows in the Classroom – jak wykorzystać darmowe aplikacje Microsoft 

Learning Suite Create na zajęciach szkolnych.  
 

Prowadzący: Artur Rudnicki 

Streszczenie: Warsztaty kierowane są do nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą 

wykorzystywać mało znane narzędzia IT do rozwijania samodzielnego i kreatywnego myślenia. 

Windows in the Classroom – jak wykorzystać darmowe aplikacje Microsoft Learning Suite 

Teach na zajęciach szkolnych. 

 

Prowadzący: Artur Rudnicki 
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Streszczenie: Warsztaty kierowane są do nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą 

wykorzystywać mało znane narzędzia IT do realizacji swoich zajęć w sposób inny, ciekawszy niż 

tradycyjny. 

Windows in the Classroom – jak wykorzystać darmowe aplikacje Microsoft 

Learning Suite Colaborate na zajęciach szkolnych 
 

Prowadzący: Artur Rudnicki 

Streszczenie: Warsztaty kierowane są do nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą 

wykorzystywać mało znane narzędzia IT do współpracy pomiędzy uczniami w praktyce szkolnej. 

Multimedialne pomoce pwn.pl w indywidualizacji nauczania – Produkty z 

serii Eduterapeutica    
prowadzący: Joanna Olszewska 

Interaktywne, multimedialne materiały edukacyjne, pobudzające uczniów 

do aktywności na zajęcia z tablicą interaktywną – MultibazaPWN  
prowadzący: Joanna Olszewska 

System elektronicznego wsparcia procesu organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej. Jak pokonać 

biurokrację za pomocą technologii? 
Wykład ma na celu zaprezentowanie możliwości elektronicznego wsparcia szkoły w procesie 

tworzenia indywidualnej dokumentacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z 

rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach oświatowych. Spójna z wytycznymi MEN elektroniczna dokumentacja oraz gotowe 

wzory dokumentów (IPET, PDW, Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia) pozwalają szkole w sposób 

szybki i nieskomplikowany wdrożyć wymagane procedury zgodnie z nowym rozporządzeniem. 

Gromadzone w systemie informacje stanowią kompletny profil ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, dokumentują pracę powołanego zespołu oraz są doskonale chronione, dzięki 

zastosowaniu niezbędnych standardów bezpieczeństwa danych oraz zgodnych z prawem procedur 

przetwarzania danych osobowych. Szeroko pojęta informatyzacja całego procesu ułatwia również 

przenoszenie danych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomiędzy placówkami, które 

wdrożyły system, standaryzuje proces dokumentowania nie tylko w szkole, ale w całej jednostce 

samorządu terytorialnego oraz umożliwia zaangażowanie w elektroniczną komunikację specjalistów z 

zewnętrznych poradni. Demonstrowany system oraz metodologia pracy to sprawdzone w USA i 

Kanadzie rozwiązanie, które zostało zaadoptowane do potrzeb polskiego prawa. Prezentowane 

rozwiązanie, dzięki pełnej integracji z oprogramowaniem e-Sekretariat oraz e-Dziennik, ułatwia pracę 

zaangażowanym w ten proces osobom, dzięki czemu nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania oraz 

aktualizowania danych osobowych uczniów oraz pracowników. 

Prelegent: Marcin Kempka – Prezes Zarządu LIBRUS 
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Cloud Computing oraz model SaaS w Zintegrowanym Systemie 

Edukacyjnym LIBRUS - zalety, wyzwania oraz najbardziej optymalne 

modele wdrażania. 
 

Wykład ma na celu przedstawienie koncepcji funkcjonowania oraz dostarczania pakietu 

zintegrowanego oprogramowania dla placówki oświatowej w formie usługi, w której sferę 

technologiczną, informatyczną oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych gwarantuje firma je 

dostarczająca. Wskażemy korzyści wynikające z wdrażania zintegrowanych aplikacji internetowych 

oraz najnowsze trendy na rynku IT w edukacji. 

Prelegent: Tomasz Babicz – Dyrektor Sprzedaży LIBRUS 

Wsparcie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole z 

wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego EdPlan™. 
 

Prawidłowe wypełnianie obowiązków wynikających z rozporządzania MEN dotyczącego 

organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dla szkoły procesem trudnym i 

czasochłonnym. Pokażemy, w jaki sposób system informatyczny może ułatwić pracę nauczycielom w 

procesie tworzenia i prowadzenia dokumentacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Uczestnicy przekonają się, jak zintegrowane systemy w połączeniu z elektronicznym dziennikiem i e-

Sekretariatem mogą wspomóc osoby zaangażowane w procesie przygotowywania dokumentacji 

zgodnej z aktualnymi wytycznymi MEN (w tym IPET, Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia i Plan 

Działań Wspierających) oraz w organizowaniu współpracy z poradniami pedagogiczno-

psychologicznymi. Zobaczą Państwo prosty i intuicyjny system gwarantujący oszczędność czasu oraz 

prowadzący wszystkich użytkowników przez proces tworzenia i zarządzania dokumentacją tworzącą 

spójny kompletny profil ucznia. 

Prowadzący: Krzysztof Kolanowski - Specjalista w zakresie zintegrowanych systemów 

informatycznych w edukacji 

 

Zintegrowany System Edukacyjny LIBRUS - rozwiązanie w chmurze. 
 

Warsztat ma na celu zapoznanie uczestnika z poszczególnymi elementami systemu opartego o 

technologię Cloud Computing (z ang. przetwarzanie w chmurze). Podczas warsztatu uczestnik będzie 

miał okazję przekonać się o zaletach systemu, w którym raz wprowadzone dane do jednego z 

elementów systemu pojawiają się w wszystkich jego składnikach. Uczestnik będzie miał okazję np. 

rozwiązać test w platformie e-learningowej i automatycznie zapisać ocenę w dzienniku 

elektronicznym lub wystawić ocenę roczną w dzienniku elektronicznym i wypełnić automatycznie 

świadectwo. Fakt połączenia systemów w jedną całość na pewno docenią szkolni administratorzy, na 

których często spada odpowiedzialność za spójność danych osobowych w szkole. Podczas warsztatów 

omówimy role poszczególnych użytkowników oraz pokażemy, jak właściwie nadawać im 
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uprawnienia, aby dane w Zintegrowanym Systemie Edukacyjnym LIBRUS były zabezpieczone w 

należyty sposób.  

Prowadzący: Krzysztof Kolanowski - Specjalista w zakresie zintegrowanych systemów 

informatycznych w edukacji 

 

Multimedialny warsztat pracy nauczyciela 
Prowadzący: Sebastian Wasiołka 

Nowoczesne narzędzia w edukacji wczesnoszkolnej 
Prowadzący: Sebastian Wasiołka 

 

Zarządzanie mobilną pracownią iPadów 
Prowadzący: Jacek Nowak 

Uczymy się z iPadem - lekcja języka polskiego 
Prowadzący: Grzegorz Piątas 

Uczymy się z iPadem - lekcje języków obcych 
Prowadzący: Maria Neubauer-Darska, Wioletta Kozłowska-Żurawska 

Uczymy się z iPadem - lekcje języków obcych 
Prowadzący: Angelika Listowska, Katarzyna Szarańska-Buda 

iPad narzędziem dokumentowania projektu - mobilne studio filmowe.  
Prowadzący: Danuta Rysak 

Aplikacje edukacyjne dla iPada.  
Prowadzący: Dorota Wojtuś 

Aplikacje biurowe dla iPada.  
Prowadzący: Bożena Nowak 

Nowy wymiar elektronicznego podręcznika - iBook Author. 
 Prowadzący: Robert Celuch 

 

Diabeł tkwi w szczegółach, czyli nowe pomysły Wydawnictwa Szkolnego 

PWN na informatykę.  
Prowadzący: Andrzej Szymczak 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW: 
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 Komplet nowych podręczników dla szkoły ponadgimnazjalnej 

 Płyta promocyjna Informatyka – Multibooki w wersji demo, Niezbędnik Nauczyciela – 

przykładowe materiały metodyczne 

 Biuletyn Uczyć łatwiej 2012 

 Certyfikat 

Organizacja nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych od 1 

września 2012r. 
 Prowadzący: Zbigniew Talaga 

 Zmiana uwarunkowań prawno-organizacyjnych- propozycje podręcznikowe Wydawnictwa 

Szkolnego PWN 

 Nowatorski sposób tworzenia programu nauczania 

 Multibook jako skuteczne i nowoczesne wspomaganie nauczania z podręcznikiem 

 

E-dziennik. Łatwe wdrożenie, łatwe zarządzanie. 
Podczas warsztatów omówione zostaną typowe wyzwania administratora systemu szkolnego: 

wprowadzanie do systemu danych oraz użytkowników oraz zarządzanie nimi. Pokazane zostaną 

między innymi: import danych ze strukturą szkoły oraz planem lekcji, a także dodawanie użytkownika 

systemu wraz z informowaniem o możliwości logowania. 

Prowadzący: Ewa Walkowiak 

System Uczniowie Optivum NET (UONET) - dla  początkujących. 
Panel przeznaczony DLA OBECNYCH UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU UCZNIOWIE OPTIVUM NET (UONET). 

Prowadzący: Karol Augustyniak 

System Uczniowie Optivum NET (UONET) - dla  zaawansowanych. 
Panel przeznaczony DLA OBECNYCH UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU UCZNIOWIE OPTIVUM NET (UONET). 

Prowadzący: Karol Augustyniak 

Zarządzanie bezpieczeństwem sieci za pomocą narzędzi administracyjnych 

pakietu ArcaVir. 
Prowadzący: Łukasz Majek 

Skuteczne metody i nowoczesne narzędzia cyfrowej edukacji 
W trakcie prezentacji omówione zostaną aspekty edukacji informatycznej nowoczesnej szkoły, z 

naciskiem na metody i skuteczność zastosowanych rozwiązań. M.in. elektroniczny dziennik lekcyjny w 

wersji na urządzenia mobilne oraz platforma do nauki programowania i algorytmiki. 

Prelegent: Jarosław Drzeżdżon 
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iDziennik w wersji tablet ready - praca z dziennikiem elektronicznym na 

urządzeniach mobilnych 
W trakcie wykładu zostanie zaprezentowany sposób obsługi dziennika elektronicznego na urządzeniu 

mobilnym typu tablet poprzez specjalny panel, który został przygotowany do pracy na tego typu 

urządzeniach. Wprowadzenie tego mechanizmu umożliwiło znaczne skrócenie czasu koniecznego na 

uzupełnienie danych w dzienniku podczas lekcji oraz ułatwia pracę nauczycielom, którzy dotychczas 

nie korzystali z elektronicznej formy prowadzenia dokumentacji szkolnej. 

Prelegent: Dominika Rodak 

Lekcja informatyki na platformie Youngcoder 
W trakcie zajęć uczestnicy zobaczą jak przygotować proces dydaktyczny, w oparciu o możliwości 

platformy Youngcoder. Przekonają się jak łatwo i ciekawie można uczyć programowania, jak 

indywidualizować nauczanie i zapewnić uczniom warunki do nauki również w domu. Uczestnicy 

skorzystają także ze wsparcia online judge przy rozwiązywaniu najprostszych zadań 

programistycznych. 

Prelegent: Jarosław Drzeżdżon 

Podręczniki w nowoczesnej, elektronicznej formie – Multibooki 

Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych 
Prowadzący: Marta Urbaniak 

Psychologiczne i metodyczne zalety pracy z tablicą interaktywną.  

Prowadzący: Przemysław Dudasz 

Nowe możliwości nauczania, czyli proste i łatwo dostępne pomysły na 

efektywną CYFROWĄ naukę 
Prowadzący: Paweł Budzi, Mariusz Maciaś, Leszek Woźniak 

Classroom in the box czyli małe rozwiązania dla dużych potrzeb. 
Prowadzący: Karolina Pankiewicz, Mariusz Kosek 


