
	  

Tematy	  wykładów	  i	  warsztatów.	  
	  
Temat:	  „Nowe	  mechanizmy	  i	  techniki	  ochrony	  przed	  zagrożeniami	  w	  pakietach	  ArcaVir	  
2013".	  Łukasz	  Majek,	  Paweł	  Pieniak.	  
Uczestnicy	  zostaną	  przeszkoleni	  z:	  
-‐	  Podstaw	  instalacji,	  konfiguracji	  i	  zarządzania	  pakietami	  ArcaVir	  2013	  w	  sieciach	  szkolnych.	  
-‐	  Zakresu	  nowych	  zagrożeń	  (FakeAV,	  Ransomware	  itp.)	  i	  technik	  ich	  detekcji	  i	  usuwania	  za	  pomocą	  narzędzi	  
ArcaVir	  2013	  (w	  tym	  ArcaVir	  Cloud	  Molecule).	  
-‐	  Opcji	  wsparcia	  klienta	  przez	  specjalistów	  z	  firmy	  ArcaBit	  (przede	  wszystkim	  zdalne	  wsparcie	  online).	  
	  
Temat:	  Dlaczego	  uczniowi	  potrzebny	  jest	  podręcznik	  (e-‐podręcznik)?	  

Prowadzący:	  Grażyna	  Koba	  

Opis:	  

Pokazanie	  na	  przykładach,	  dlaczego	  posiadanie	  podręcznika	  (lub	  e-‐podręcznika)	  i	  korzystanie	  
z	  niego	  na	  lekcji	  przez	  każdego	  ucznia	  stanowi	  gwarancję	  skutecznego	  kształcenia	  
informatycznego,	  m.in.	  w	  zakresie	  zapamiętywania	  i	  rozumienia	  pojęć	  oraz	  metod	  
informatyki,	  a	  także	  efektywnego	  wykorzystanie	  czasu	  lekcji.	  

	  

Temat:	  Elektroniczne	  narzędzia	  wspomagające	  pracę	  nauczyciela	  –	  kalendarz	  i	  sprawdziany	  

Odbiorcy:	  Nauczyciele	  informatyki	  wszystkich	  etapów	  edukacyjnych	  

Prowadzący:	  Marcin	  Cały,	  Grażyna	  Koba	  

Opis:	  	  

Uczestnicy	  warsztatów:	  	  	  

1. zapoznają	  się	  z	  wybranymi	  funkcjami	  kalendarza	  nauczyciela,	  w	  którym	  można	  
zaplanować	  pracę	  z	  daną	  klasą,	  korzystając	  z	  wybranego	  rozkładu	  materiału;	  

2. rozwiążą	  test,	  korzystając	  z	  elektronicznych	  sprawdzianów	  –	  poznają	  przykładowe	  
pytania	  i	  zadania	  otwarte	  oraz	  sposoby	  ich	  oceniania.	  

	  

Temat:	  Skuteczne	  i	  uporządkowanie	  nauczanie	  informatyki	  w	  zakresie	  podstawowym	  i	  
rozszerzonym	  	  

Odbiorcy:	  Nauczyciele	  informatyki	  szkół	  ponadgimnazjalnych	  

Prowadzący:	  Grażyna	  Koba	  

Opis:	  

Uczestnicy	  warsztatów:	  

1. poznają,	  jak	  efektywnie	  wykorzystać	  45	  minut	  lekcji	  informatyki	  realizowanej	  w	  
zakresie	  podstawowym,	  pracując	  na	  lekcji	  z	  podręcznikiem,	  korzystając	  z	  plików	  
zapisanych	  na	  CD	  oraz	  z	  materiałów	  metodycznych	  przygotowanych	  dla	  nauczyciela;	  



	  

2. zapoznają	  się	  z	  koncepcją	  metodyczną	  i	  tematyką	  nowego	  podręcznika	  do	  realizacji	  
informatyki	  w	  zakresie	  rozszerzonym,	  m.in.	  z	  uporządkowanym	  przedstawieniem	  
treści	  nauczania	  z	  algorytmiki,	  programowania	  i	  baz	  danych.	  

Temat:	  „Multimedia	  i	  poczucie	  kontroli	  w	  uczeniu	  mobilnym	  -‐	  zagrożenie,	  czy	  szansa?"	  
Jolanta	  Gałecka	  
Opis:	  urządzenia	  mobilne	  bardzo	  szybko	  weszły	  w	  nasze	  codzienne	  życie.	  Teraz	  zaczynają	  wkraczać	  także	  do	  
szkół.	  Możliwości,	  które	  ze	  sobą	  niosą	  są	  ogromne,	  jednak	  nieodpowiednio	  zastosowane	  mogą	  przynieść	  więcej	  
szkody	  niż	  pożytku.	  Multimedia	  z	  jednej	  strony	  pomagają	  w	  zrozumieniu	  procesów,	  schematów,	  czy	  zdarzeń.	  Z	  
drugiej	  jednak	  stanowią	  zagrożenie	  dla	  rozwoju	  wyobraźni.	  Jednocześnie	  w	  procesie	  edukacyjnym	  zagubiliśmy	  
gdzieś	  myślenie	  wizualne,	  utożsamiając	  je	  wyłącznie	  z	  językiem,	  ze	  słowami.	  Natomiast	  poczucie	  kontroli	  w	  
procesie	  uczenia	  się	  prawie	  w	  ogóle	  nie	  stanowiło	  przedmiotu	  zainteresowań	  edukatorów.	  Jaki	  jest	  jego	  wpływ	  
na	  zaangażowanie,	  czy	  motywację	  uczniów?	  
	  
Temat:	  	  "Wykorzystanie	  mobilnych	  zasobów	  edukacyjnych	  w	  szkole"	  Sebastian	  Wasiołka.	  
Opis:	  W	  czasie	  warsztatów	  zostaną	  przedstawione	  mobilne	  zasoby	  edukacyjne	  do	  wykorzystania	  w	  czasie	  zajęć	  
lekcyjnych.	  Dodatkowo	  uczestnicy	  poznają	  narzędzia	  oraz	  mechanizmy	  pozwalające	  na	  przygotowywanie	  
własnych,	  mobilnych	  materiałów	  edukacyjnych.	  
	  
Temat:	  Przyjazne	  nauczanie	  informatyki	  w	  zakresie	  rozszerzonym	  –	  Zbigniew	  Talaga	  	  
Temat:	  Akademia	  PWN	  -‐	  nowy	  wymiar	  nauczania	  -‐	  Andrzej	  Szymczak	  
	  
Temat:	  „Pomysł	  na	  ciekawe	  zajęcia	  w	  szkole	  –	  nowy	  wymiar	  nauczania	  z	  GIS-‐em”	  
Edyta	  Wyka	  –	  Zespół	  Edukacji	  Esri	  Polska	  
Prezentacja	  zastosowań	  GIS-‐u	  (systemów	  informacji	  geograficznej)	  jako	  narzędzia	  wspierającego	  nauczanie.	  
Zastosowania	  w	  edukacji	  i	  pomysły	  na	  ciekawe	  lekcje	  nie	  tylko	  dla	  nauczycieli	  geografii.	  	  
	  
Temat:	  Lekcja	  w	  wirtualnej	  chmurze	  –	  podstawy	  ArcGIS	  Online.	  
Marta	  Samulowska	  
	  
Rysowanie	  map	  w	  zeszycie	  odchodzi	  do	  historii,	  a	  kredki	  warto	  zamienić	  na	  komputerową	  mysz.	  Wreszcie	  jest	  to	  
możliwe	  dzięki	  aplikacji	  ArcGIS	  Online	  stworzonej	  w	  technologii	  chmury.	  	  
Zamiast	  przeglądania	  ilustracji	  w	  książce	  uczniowie	  mogą	  sami	  zbudować	  własną	  aplikację	  	  z	  profilem	  terenu	  
wulkanicznej	  wyspy	  lub	  zamieścić	  mapę	  ulubionych	  miejsc	  ze	  zdjęciami.	  Powstałe	  prace	  można	  udostępniać	  
innym	  osobom	  publicznie	  lub	  w	  ramach	  własnej	  szkoły.	  Ten	  i	  inne	  ciekawe	  sposoby	  na	  uatrakcyjnienie	  szkolnych	  
zajęć	  przedstawi	  Zespół	  Edukacji	  Esri	  Polska.	  
Warsztaty	  są	  dedykowane	  nauczycielom	  geografii,	  informatyki,	  historii	  i	  biologii	  	  szkół	  podstawowych,	  
gimnazjalnych	  i	  ponadgimnazjalnych.	  
	  
Temat:	  Ciekawa	  lekcja	  z	  GIS-‐em	  	  –	  podstawy	  ArcGIS	  for	  Desktop.	  	  
Edyta	  Wyka	  
	  
Warsztaty	  są	  dedykowane	  nauczycielom	  geografii,	  informatyki,	  historii	  i	  biologii	  szkół	  podstawowych,	  
gimnazjalnych	  i	  ponadgimnazjalnych.	  Podczas	  warsztatów	  Zespół	  Edukacji	  Esri	  Polska	  zaprezentuje,	  jak	  
wykorzystać	  systemy	  informacji	  geograficznej	  (GIS)	  w	  nowoczesnym	  nauczaniu	  przedmiotów	  w	  szkole,	  czyli	  jak	  
pomóc	  uczniom	  spojrzeć	  na	  świat	  z	  wielu	  perspektyw	  jednocześnie,	  analizować	  obserwowane	  zjawiska	  i	  
wyciągać	  trafne	  wnioski.	  	  	  
Uczestnicy	  spotkania	  będą	  mieli	  okazję	  zapoznać	  się	  z	  przykładowym	  scenariuszem	  lekcji	  dla	  szkół,	  
wykorzystującym	  funkcjonalność	  narzędzi	  GIS.	  W	  ramach	  warsztatów	  uczestnicy	  poznają	  podstawy	  pracy	  z	  
oprogramowaniem	  ArcGIS	  oraz	  otrzymają	  materiały	  dydaktyczne	  do	  pracy	  z	  oprogramowaniem.	  Udział	  w	  
warsztatach	  kończy	  się	  uzyskaniem	  certyfikatu.	  
	  



	  

Temat:	  Wolność	  dzielenia	  się	  wiedzą,	  czyli	  jak	  wykorzystać	  wolne	  zasoby	  w	  edukacji	  na	  
przykładzie	  SWOI.	  prowadzenie:	  Michał	  Woźniak	  –	  Prezes	  Fundacji	  Wolnego	  i	  Otwartego	  
Oprogramowania.	  
	  
Warsztaty	  z	  programowania	  mikrokontrolerów	  i	  gry	  komputerowej,	  czyli	  jak	  w	  ciekawy	  
sposób	  poprowadzić	  zajęcia	  z	  informatyki.	  	  
prowadzenie:	  J.	  Prońko,	  Fundacja	  Wolnego	  i	  Otwartego	  Oprogramowania.	  
	  	  

Temat	  1.:Programowanie	  mini	  robotów	  z	  użyciem	  mikrokontrolera	  Arduino	  
Zadanie:	  Sterowanie	  jasnością	  i	  kolorami	  diody	  RGB.	  Budowa	  układu	  do	  wizualizacji	  regulacji	  jasności	  i	  
kolorów	  diody	  RGB.	  Zastosowanie	  mikrokontrolera	  Arduino,	  sterowanego	  przez	  środowisko	  Scratch	  
(S4A).	  Do	  zrealizowania	  zadania,	  każdy	  z	  uczestników	  otrzyma	  zestaw	  Arduino.	  
	  
Temat	  2.:	  Scratch	  –	  programowanie	  obiektowe	  na	  lekcjach	  informatyki.	  	  
Zadanie:	  Pong	  –	  programowanie	  gry	  komputerowej.	  Tworzenie	  skryptów	  umożliwiających	  
wprowadzenie	  poszczególnych	  elementów	  gry	  w	  ruch.	  Każdy	  z	  uczestników,	  przy	  indywidualnym	  
stanowisku	  pracy,	  pod	  okiem	  trenera	  będzie	  mógł	  zaprojektować	  własną	  grę.	  	  
(czas	  ok.	  60	  min)	  

	  
Temat:	  Extreme	  Collaboration	  nowy	  dodatek	  do	  SMART	  Notebook	  11	  oprogramowania	  do	  
tablic	  interaktywnych.	  Arkadiusz	  Stefan	  
Extreme	  Collaboration	  AddOn	  dla	  SMART	  Notebook™	  przenosi	  współpracę	  uczniów	  z	  urządzeń	  mobilnych	  na	  
tablice	  interaktywne	  SMART	  Board®.	  To	  umożliwia	  uczniom	  udział	  w	  dyskusjach	  klasowych	  poprzez	  wysłanie	  
tekstów	  i	  obrazów	  ze	  swoich	  urządzeń	  mobilnych	  do	  SMART	  Notebook™	  i	  wyświetlanie	  ich	  na	  tablicy	  
interaktywnej	  dla	  całej	  klasy,	  aby	  zobaczyć	  je	  i	  badać.	  W	  chwili	  obecnej	  dodatek	  jest	  w	  wersji	  beta.	  Osoby	  
zainteresowane	  mogą	  testować	  program	  bezpłatnie.	  
http://www.extreme-‐collaboration.com/	  
	  
Korzyści	  dla	  osób	  biorących	  udział	  w	  warsztacie:	  
Uczestnicy	  warsztatu	  będą	  mogli	  zobaczyć	  system	  w	  działaniu	  i	  na	  własnych	  urządzeniach	  mobilnych	  będą	  
mogli	  wziąć	  udział	  w	  burzy	  mózgów.	  Poznają	  sposób	  konfiguracji	  i	  pomysły	  na	  wykorzystanie	  systemu.	  
	  
Co	  to	  jest	  Extreme	  Collaboration?	  
BYOD	  	  w	  szkole	  lub	  uczelni	  dzięki	  Extreme	  Collaboration	  AddOn	  dla	  SMART	  Notebook™	  
Nowym	  pomysłem	  w	  rozwiązaniach	  firmy	  Smart	  Technologies	  jest	  Extreme	  Collaboration	  AddOn	  dla	  SMART	  
Notebook™,	  które	  zamieni	  każdy	  tablet,	  smartfon	  lub	  inne	  urządzenie	  mobilne	  w	  narzędzie	  dydaktyczne.	  System	  
ten	  można	  wykorzystać	  do	  burzy	  mózgów	  -‐	  zbierania	  pomysłów	  od	  uczniów	  w	  klasy,	  sondowania	  opinii,	  pracy	  z	  
materiałem	  językowym,	  pytaniem	  uczniów	  i	  uzyskiwaniem	  od	  nich	  odpowiedź	  itp.	  
	  
Użycie	  systemu	  jest	  banalnie	  proste!	  
Nie	  ma	  konieczności	  instalowania	  jakiegokolwiek	  oprogramowania	  na	  urządzeniach	  przenośnych	  uczniów.	  
Kiedy	  nauczyciel	  przy	  tablicy	  interaktywnej	  w	  programie	  SMART	  Notebook	  uruchomi	  aktywności	  Extreme	  
Collaboration	  system	  pozwala	  na	  wygenerowanie	  kodu	  QR	  na	  tablicy,	  co	  umożliwia	  jego	  zeskanowanie	  przez	  
urządzenia	  mobilne	  uczniów	  i	  automatyczne	  uruchomienie	  przeglądarki,	  wczytanie	  strony	  i	  internetowej	  i	  
przyłączenie	  się	  do	  sesji.	  Możliwe	  jest	  też	  wpisanie	  adresu	  strony	  i	  numeru	  sesji	  ręcznie.	  W	  tym	  momencie	  
uczniowie	  mogą	  indywidualnie	  na	  swoich	  urządzeniach	  wpisywać	  swoje	  odpowiedzi	  w	  zależności	  od	  poleceń	  
nauczyciela.	  Na	  przykład	  nauczyciel	  zadaje	  pytanie	  uczniom	  „Jakie	  czynniki	  mają	  wpływ	  na	  zdrowie	  człowieka?”.	  
Wszyscy	  uczniowie	  z	  klasy	  z	  osobna	  wpisują	  swoje	  odpowiedzi	  przez	  przeglądarkę	  internetową.	  Wpisane	  słowa	  
wyświetlane	  są	  na	  tablicy	  na	  stronie	  programu	  SMART	  Notebook.	  Po	  zakończeniu	  nauczyciel	  z	  klasą	  może	  
przystąpić	  do	  analizy	  odpowiedzi.	  Pojedyncze	  słowa	  można	  przesuwać,	  grupować,	  znajdować	  wspólne	  cechy,	  
zależności	  itd.	  Na	  przykład	  podzielić	  i	  umieścić	  w	  odpowiednim	  zbiorze	  odpowiedzi	  reprezentujące	  czynniki	  
zależne	  od	  człowieka	  i	  niezależne	  od	  niego.	  
	  



	  

Temat:	  "Wykorzystanie	  tablicy	  interaktywnej	  SMART	  Board	  i	  oprogramowania	  
Notebook	  App	  na	  zajęciach	  języka	  polskiego".	  
Cel:	  	  

• Prezentacja form i metod prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem 
urządzeń mobilnych oraz stosowanego w e-klasach modelu komunikacji między 
uczniami a nauczycielem.   

Forma:	  	  
• Zajęcia otwarte w klasie II gimnazjum połączone z warsztatem dla uczestników 

konferencji. 

Oprogramowanie:	  	  
• Notebook App,  
• Notebook 11,  
• SMART Response VE. 

Sprzęt:	  	  
• stanowiska pracy indywidualnej iPad2,  
• tablica SMART Board. 

Czas:	  60	  minut	  
Przebieg	  zajęć:	  

1. Krótka charakterystyka oprogramowania Notebook 11 (omówienie narzędzi 
przydatnych do opracowywania materiałów na urządzenia mobilne iPad, w tym 
tworzenia tzw. „aktywności”). 

2. Prezentacja fragmentu lekcji języka polskiego w klasie II gimnazjum – ćwiczeń 
gramatycznych wykonywanych przez uczniów  za pomocą oprogramowania Notebook 
App. 

3. Rozwiązywanie zadań, (przesłanie ukończonych slajdów na konto nauczyciela; 
wyświetlenie ich na tablicy interaktywnej). 

4. Przeprowadzenie pomiaru umiejętności i wiadomości uczniów z wykorzystaniem 
oprogramowania SMART Response VE.  

5. Prezentacja wyników pomiaru – wyświetlenie wykresów generowanych przez 
dziennik zintegrowany z oprogramowaniem Response .  

6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania, bliższa prezentacja wybranych narzędzi.  

Prowadzący:	  Grzegorz	  Piątas	  (SEE	  –	  SMART	  Exemplary	  Educator)	  
	  
Temat:	   Dziennik	   elektroniczny	   w	   roli	   wirtualnego	   asystenta	   szkoły.	   Czy	   to	  
możliwe?	  
Wykład	   ma	   na	   celu	   zaprezentowanie	   kluczowych	   funkcji	   e-‐Dziennika	   Librus,	   które	   pozwalają	  
zautomatyzować	  procesy	  kontroli	  dokumentacji	  szkolnej	  i	  komunikacji	  oraz	  udostępniania	  Uczniom	  w	  czasie	  
rzeczywistym	  zawartości	  tablic	  multimedialnych.	  
Wskażemy	  również,	   jakie	  są	  rola	  i	  zadania	  Administratora	  zintegrowanego	  systemu	  zarządzania	  placówką	  
szkolną	  (na	  przykładzie	  systemu	  Librus)	  w	  procesie	  prawidłowego	  funkcjonowania	  szkoły.	  Przedstawimy	  na	  
przykładach,	   jak	  zarządzać	  systemem	  i	   jego	  poszczególnymi	  modułami	  w	  zakresie	  nadawania	  uprawnień	   i	  
nadzorowania	  pracy	  Użytkowników	  tak,	  aby	  zachować	  bezawaryjność	  i	  bezpieczeństwo	  jego	  pracy.	  



	  

Prelegent:	  Krzysztof	  Kolanowski	  
	  
Temat:	   Jak	  pokonać	   szkolną	  biurokrację	   z	  wykorzystaniem	  nowych	  modułów	  e-‐
Dziennika	  Librus?	  
Warsztat	   ma	   na	   celu	   przedstawienie	   nowych	   modułów	   dziennika	   elektronicznego,	   których	   zadaniem	   jest	  
usprawnienie	   pracy	   Nauczycieli	   oraz	   pomoc	   w	   wypełnianiu	   rosnącej	   liczby	   ich	   obowiązków.	   Pokażemy	  
Państwu,	   jak	   kontrolować	   realizację	   podstawy	   programowej,	   tworzyć	   elektroniczną	   kartę	   wycieczki,	  
zarządzać	   zastępstwami	   w	   szkole	   oraz	   automatycznie	   zliczać	   i	   raportować	   realizację	   godzin	   w	   obrębie	  
ramowych	  planów	  nauczania,	  wykorzystując	  do	  tego	  najnowocześniejsze	  moduły	  dziennika	  elektronicznego.	  	  
Prelegent:	  Krzysztof	  Kolanowski	  
	  
Temat:	   EdPlan™	   –	   system	   usprawniający	   zarządzanie	   dokumentacją	   Ucznia	   ze	  
specjalnymi	  potrzebami	  edukacyjnymi	  
Podczas	  warsztatu	  zaprezentujemy	  system	  EdPlan™	  oraz	  jego	  nowe	  moduły,	  takie	  jak	  bank	  celów	  czy	  moduł	  
umożliwiający	   wyszukiwanie	   zajęć	   do	   zatwierdzania	   przez	   Dyrektora,	   które	   są	   odpowiedzią	   na	  sugestie	  
szkół	  korzystających	  z	   systemu	  w	  2012	  r.	  Uczestnicy	  spotkania	  zapoznają	  się	  z	  nową	  wersją	  aplikacji	  oraz	  
planami	  jej	  rozwoju	  w	  najbliższej	  przyszłości.	  Z	  systemu	  EdPlan™	  w	  ciągu	  pierwszych	  miesięcy	  jego	  obecności	  
na	  rynku	  skorzystało	  ponad	  100	  szkół,	  generując	  w	  nim	  ponad	  20	  tys.	  dokumentów.	  	  
Prelegent:	  Tomasz	  Świgoń	  
	  
Temat:	  e-‐Tablica	  dla	  Ucznia	  w	  Zintegrowanym	  Systemie	  Edukacyjnym	  
Warsztat	   ma	   na	   celu	   	   pokazanie	   dziennika	   elektronicznego	   z	   perspektywy	   Ucznia.	   Pokażemy,	   jak	  
z	  wykorzystaniem	   e-‐Tablicy	   pomóc	  Uczniom	   lepiej	   zrozumieć	   przekazywaną	  wiedzę.	   Uczestnicy	  warsztatu	  
zapoznają	   się	   również	   z	   innymi	   modułami	   e-‐Dziennika,	   których	   głównym	   Użytkownikiem	   jest	   Uczeń	   –	  
rozkład	  zadań	  domowych,	  zastępstwa	  czy	  terminarz.	  Spotkanie	  będzie	  stanowiło	  wstęp	  do	  przeprowadzenia	  
innowacyjnej	  lekcji	  z	  wykorzystaniem	  modułu	  e-‐Tablica	  oraz	  samych	  tablic	  interaktywnych.	  
Prelegent:	  Krzysztof	  Kolanowski,	  Tomasz	  Świgoń	  
	  
Temat:	  Skuteczne	  i	  ciekawe	  łączenie	  pomocy	  tradycyjnych	  i	  multimedialnych	  w	  
terapii	  uczniów	  ze	  specjalnymi	  potrzebami	  edukacyjnymi	  w	  szkole	  podstawowej.	  	  
Joanna	  Olszewska,	  pwn.pl	  
Uczestnicy	  /pedagodzy,	  nauczyciele	  edukacji	  wczesnoszkolnej/	  poznają	  nowy	  sposób	  na	  organizację	  pomocy	  
psychologiczno-‐pedagogicznej	  i	  prowadzenie	  ciekawych	  i	  urozmaiconych	  zajęć	  z	  uczniami	  z	  dysleksją	  i	  
dyskalkulią.	  	  Dzięki	  uzupełnieniu	  oferty	  multimedialnych	  programów	  edukacyjno-‐terapeutycznych	  
Eduterapeutica	  o	  serię	  autorskich	  pomocy	  –	  kart,	  gier,	  kart	  pracy,	  możliwe	  jest	  łączenie	  multimediów	  z	  
tradycyjnymi	  zajęciami,	  a	  także	  zajęć	  indywidualnych	  i	  grupowych	  
	  	  
Temat:	  Pomysły	  na	  użycie	  multimediów	  na	  lekcjach	  w	  szkole	  podstawowej	  i	  
gimnazjum.	  	  Kiedy	  i	  po	  co	  korzystać	  z	  multimediów?	  	  Przykłady	  i	  propozycje	  z	  
oferty	  pwn.pl.	  	  	  Joanna	  Olszewska,	  pwn.pl	  
Uczestnicy	  prezentacji	  dowiedzą	  się	  kiedy	  i	  jak	  włączać	  w	  przebieg	  lekcji	  materiały	  multimedialne,	  żeby	  nie	  
były	  tylko	  przerywnikiem.	  	  Przykłady	  pochodzą	  z	  bogatej	  oferty	  encyklopedii	  i	  atlasów	  multimedialnych	  PWN	  
oraz	  Multibazy	  PWN.	  
	  	  
Temat:	  Pomysły	  na	  użycie	  multimediów	  na	  lekcjach	  w	  szkole	  ponadgimnazjalnej.	  	  
Kiedy	  i	  po	  co	  korzystać	  z	  multimediów?	  	  Przykłady	  i	  propozycje	  z	  oferty	  pwn.pl.	  .	  	  
Joanna	  Olszewska,	  pwn.pl	  
Uczestnicy	  prezentacji	  dowiedzą	  się	  kiedy	  i	  jak	  włączać	  w	  przebieg	  lekcji	  materiały	  multimedialne,	  żeby	  nie	  
były	  tylko	  przerywnikiem.	  	  Przykłady	  pochodzą	  z	  bogatej	  oferty	  encyklopedii	  i	  atlasów	  multimedialnych	  PWN	  
oraz	  Multibazy	  PWN.	  
	  
Temat:	  Praca	  z	  podręcznikiem	  multimedialnym	  na	  zajęciach	  komputerowych	  w	  
klasach	  4–6	   



	  

Czy	  zajęcia	  komputerowe	  mogą	  obejść	  się	  bez	  papierowej	  książki? 
Dlaczego	  warto	  korzystać	  z	  multibooków? 
Jak	  pracować	  z	  podręcznikiem	  multimedialnym	  do	  zajęć	  komputerowych	  dla	  klas	  4–6? 
Na	  spotkanie	  połączone	  z	  warsztatem	  zaprasza	  Michał	  Kęska	  i	  wydawnictwo	  Nowa	  Era.	  
	  
Temat:	  Internetowe	  aplikacje	  w	  świetle	  ochrony	  danych	  osobowych.	  Tomasz	  
Pieper	  (ProgMan	  S.A.),	  	  Michał	  Jasiński	  (Wolters	  Kluwer	  Polska)	  
Cyfryzacja	  obszaru	  zarządzania	  w	  szkołach	  -‐	  zastosowanie	  w	  praktyce	  systemów	  internetowych	  iSekretariat,	  	  
iDziennik,	  iPlan	  Lekcji.	  	  
Prawo	  oświatowe	  -‐	  jak	  pracować	  w	  gąszczu	  zmieniających	  się	  przepisów	  na	  przykładzie	  „	  Ochrony	  danych	  
osobowych”.	  
Podczas	  warsztatów	  uczestnicy	  będą	  mieli	  możliwość	  zapoznania	  się	  z	  nowoczesnymi	  aplikacjami	  
internetowymi	  umożliwiającymi	  informatyzację	  obsługi	  procesów	  realizowanych	  w	  szkole.	  Począwszy	  od	  
prowadzenia	  dokumentacji	  szkolnej	  w	  formie	  elektronicznej	  (iDziennik),	  po	  usprawnienie	  pracy	  sekretariatu	  
(iSekretariat),	  a	  kończąc	  na	  układaniu	  planu	  zajęć	  lekcyjnych	  (iPlan	  Lekcji).	  	  Wymienione	  aplikacje,	  
gwarantując	  bieżący	  dostęp	  do	  aktualnych	  i	  spójnych	  informacji	  zapewniają	  przetwarzanie	  danych	  zgodnie	  
z	  przepisami	  ustawy	  o	  ochronie	  danych	  osobowych.	  Dodatkowo	  uczestnikom	  zostanie	  zaprezentowany	  
program	  „Prawo	  Oświatowe”,	  który	  zawiera	  informacje	  o	  przepisach	  prawa	  oświatowego,	  pomaga	  w	  ich	  
interpretacji	  i	  praktycznym	  zastosowaniu.	  Dzięki	  intuicyjnej	  wyszukiwarce	  oraz	  możliwości	  zadawania	  
pytań	  ekspertom	  użytkownicy	  mają	  	  gwarancję	  rozwiązania	  swojej	  indywidualnej	  sprawy.	  
	  
Temat:	  Nadzór	  i	  ewaluacja	  w	  aspekcie	  pełnienia	  kontroli	  zarządczej.	  Praktyczne	  
zastosowanie	  aplikacji	  internetowej	  -‐System	  Zarządzania	  Informacją.	  Tomasz	  
Pieper,	  ProgMan	  S.A.	  
Przedstawiciel	  firmy	  ProgMan	  przedstawi	  przykłady	  dobrych	  praktyk	  w	  zakresie	  pełnienia	  kontroli	  
zarządczej.	  Uczestnicy	  będą	  	  mieli	  możliwość	  zapoznania	  się	  z	  internetową	  aplikacją	  wspomagającą	  
realizację	  zadań	  dyrektora	  szkoły	  w	  obszarze	  zarządzania.	  
	  
	  
Temat:	  Edukowanie	  młodzieży	  w	  zakresie	  bezpieczeństwa	  i	  zachowań	  w	  
nowoczesnych	  sieciach	  społecznościowych	  oraz	  nowoczesne	  narzędzia	  TiK	  w	  
wersji	  OpenSource	  -‐	  wszystko	  dostępne	  dla	  szkoły".	  Adam	  Jurkiewicz	  
	  
W	  dzisiejszych	  czasach	  nie	  możemy	  nie	  zauważać,	  że	  istnieją	  sieci	  społecznościowe.	  Zwłaszcza	  w	  szkołach	  nie	  
można	  tego	  faktu	  ukrywać.	  Jednocześnie	  nie	  warto	  ciągle	  stać	  na	  pozycji:	  "Facebook	  to	  samo	  zło,	  zło..."	  i	  
blokować,	  blokować.	  Ale	  również	  należy	  edukować.	  I	  pokazywać	  na	  dobrych	  przykładach.	  Na	  warsztacie	  
chciałbym	  pokazać	  jeden	  z	  takich	  dobrych	  przykładów	  -‐	  zdecentralizowaną,	  federacyjną	  sieć	  
społecznościową	  Friendica.	  To	  sieć,	  dzięki	  której	  szkoła	  może	  edukować	  dzieci	  w	  zakresie	  zachowania	  w	  
sieciach	  społecznościowych,	  całkowicie	  bezpieczna	  i	  łatwa	  w	  uruchomieniu.	  Dodatkowo	  każdy	  biorący	  udział	  
w	  warsztatach	  będzie	  miał	  możliwość	  zapoznania	  się	  z	  różnym	  oprogramowaniem,	  które	  może	  być	  
wykorzystywane	  w	  edukacji,	  a	  ponadto	  może	  być	  dowolnie	  kopiowane	  i	  używane	  przez	  uczniów	  także	  w	  
domach	  -‐	  legalnie	  i	  bez	  jakichkolwiek	  kosztów.	  
	  
Temat:	  Nowoczesne	  technologie	  w	  edukacji.	  Paweł	  Komar.	  
Podczas	  warsztatów	  zaprezentowane	  zostaną	  najnowsze	  urządzenia	  wykorzystywane	  	  
w	  edukacji	  m.in.	  wielkoformatowy	  monitor	  z	  dotykowym	  ekranem:	  urządzenie	  all-‐in-‐one	  łączące	  w	  sobie	  
funkcjonalność	  tablicy	  interaktywnej,	  projektora,	  nagłośnienia	  i	  komputera.	  W	  trakcie	  warsztatów	  
zaprezentowane	  zostaną	  także	  sposoby	  wykorzystania	  wizualizerów	  na	  przykładzie	  najnowszego	  
wizualizera	  przenośnego	  marki	  Epson.	  
	  
Temat:	  Systemy	  do	  testów	  jako	  doskonałe	  wsparcie	  procesu	  sprawdzania	  wiedzy.	  
Paweł	  Komar.	  



	  

Podczas	  warsztatów	  uczestnicy	  zapoznają	  się	  z	  możliwościami	  i	  wykorzystaniem	  systemu	  do	  testów	  
Interactive	  iVote.	  W	  trakcie	  warsztatów	  przeprowadzony	  zostanie	  konkurs	  	  z	  wiedzy	  ogólnej,	  którego	  
zwycięzca	  otrzyma	  nagrodę	  niespodziankę.	  
	  
Temat:	  Interaktywna	  klasa.	  Paweł	  Komar.	  
Podczas	  warsztatów	  zaprezentowane	  zostaną	  zestawy	  interaktywne	  z	  tablicami	  dotykowymi	  	  
i	  elektromagnetycznymi	  oraz	  projektorami	  szerokokątnymi	  i	  ultraszerokokątnymi.	  Obok	  znanych	  
projektorów	  marki	  NEC	  i	  Epson	  zaprezentowany	  zostanie	  najnowszy	  projektor	  szerokokątny	  marki	  BenQ,	  w	  
którym	  tradycyjna	  lampa	  została	  zastąpiona	  laserowym	  źródłem	  światła.	  Zaprezentowana	  zostanie	  także	  
mobilna	  tablica	  interaktywna	  GoMaxx	  Scola	  umożliwiająca	  przekształcenie	  białej	  tablicy	  suchościeralnej	  w	  
powierzchnię	  interaktywną.	  
	  
Temat:	  	  NComputing	  –	  jak	  łatwo	  i	  oszczędnie	  zorganizować	  nowoczesną	  
pracownię	  komputerową.	  
Odbiorcy:	  	  Nauczyciele	  informatyki,	  dyrektorzy	  szkół,	  opiekunowie	  szkolnych	  pracowni	  
informatycznych	  
Prowadzący:	  Jerzy	  Dengler,	  Tomasz	  Gołdyn	  
Opis:	  
Uczestnicy	  warsztatów	  dowiedzą	  się:	  

• Czym jest technologia terminalowa? Jakie są jej możliwości. Ile oszczędności daje 
zastosowanie terminali w stosunku do tradycyjnych sieci komputerowych. Jakie 
znaczenie ma korzystanie z tego typu rozwiązań dla wielkości przyszłych kosztów 
utrzymania pracowni. 

• Jak w praktyce wygląda nauka z wykorzystaniem terminali komputerowych – 
kontrola pracy ucznia – co aktualnie robi, jakie strony www przegląda; łatwość 
prezentacji materiałów edukacyjnych;  bieżące komentowanie dokonań uczniów na 
ich własnych ekranach; udostępnianie widoku ekranu nauczyciela wszystkim albo 
wybranym uczniom, udostępnianie materiałów na serwerze.  

• Jak poprawia się jakość pracy w tego typu pracowni komputerowej. 

Temat:	  Instalacja	  i	  konfiguracja	  Moodle	  na	  serwerze	  openSUSE.	  Norbert	  Frańczuk.	  
Warsztaty	  praktyczne	  mające	  na	  celu	  pokazanie	  instalacji	  LMS	  Moodle	  na	  wirtualnej	  maszynie	  z	  openSUSE.	  
Na	  wstępie	  sprawdzimy	  wymagania	  instalacji	  i	  ustawienia	  serwera.	  Następnie	  zainstalujemy	  i	  wstępnie	  
skonfigurujemy	  nasz	  system	  (zmiana	  motywu	  graficznego	  i	  układu	  strony).	  Zajęcia	  dla	  wszystkich	  
zainteresowanych,	  zarówno	  zaczynających	  swoją	  przygodę	  z	  Moodle	  jak	  i	  dla	  tych,	  którzy	  już	  postawili	  
pierwsze	  kroki.	  Znajomość	  systemu	  Linux	  nie	  jest	  konieczna!	  
	  
	  
Temat:	  ABC	  administracji	  LMS	  Moodle.	  Norbert	  Frańczuk.	  
Zajmiemy	  się	  tworzeniem	  i	  konfiguracją	  nowych	  kursów,	  seryjnym	  zarządzaniem	  użytkownikami.	  Omówimy	  
nadawanie	  praw	  dostępu	  do	  zasobów.	  Ważnym	  elementem	  będą	  kopie	  zapasowe	  i	  ich	  odtwarzanie	  oraz	  
kopiowanie	  zasobów	  między	  kursami.	  Doinstalujemy	  dodatki,	  które	  mogą	  pomóc	  w	  codziennej	  pracy	  
nauczyciela.	  	  Każdy	  z	  uczestników	  otrzyma	  materiały	  elektroniczne	  w	  postaci	  wirtualnych	  maszyn	  i	  
niezbędnego	  oprogramowania.	  Od	  uczestników	  warsztatów	  nie	  jest	  wymagana	  żadna	  zaawansowana	  
wiedza	  informatyczna.	  	  
	  
Temat:	  „Matematyka	  w	  życiu	  codziennym?	  Przedstawiamy	  GimPlusa”	  Zajęcia	  z	  
elementami	  modelu	  „klasy	  odwróconej”	  z	  udziałem	  uczniów	  Gimnazjum	  im.	  
Feliksa	  Szołdrskiego	  w	  Nowym	  Tomyślu.	  Marzena	  Lemańska.	  	  	  



	  

Lekcję	  poprowadzą	  uczniowie	  klasy	  1,	  którzy	  na	  co	  dzień	  korzystają	  z	  programu	  GimPlus	  oraz	  innych	  
materiałów	  edukacyjnych	  Gdańskiego	  Wydawnictwa	  Oświatowego.	  Gimnazjaliści	  zaprezentują,	  jak	  pracuje	  
się	  z	  GimPlusem	  przy	  komputerze	  (nauka	  indywidualna)	  oraz	  podczas	  zajęć	  z	  wykorzystaniem	  tablicy	  
interaktywnej	  (nauka	  w	  grupie).	  Lekcja,	  prowadzona	  pod	  czujnym	  okiem	  nauczyciela,	  potrwa	  około	  45	  
minut.	  
Zostaną	  wykorzystane	  następujące	  narzędzia:	  Classmate	  PC,	  iPad,	  tablica	  interaktywna.	  
	  	  
	  	  
Temat:	  Matlandia	  -‐	  lekcje	  matematyki,	  których	  uczniowie	  nie	  mogą	  się	  doczekać	  	  	  
„Na	  lekcji	  rozwiązywaliśmy	  bardzo	  łatwe	  zadania.	  Śmialiśmy	  się	  nawet	  wtedy,	  gdy	  trudziliśmy	  się	  nad	  
bardziej	  skomplikowanymi	  działaniami.	  W	  pracowni	  komputerowej,	  po	  uruchomieniu	  Matlandii,	  czas	  
upłynął	  mi	  bardzo	  szybko	  –	  nie	  zauważyłam,	  kiedy	  zakończyła	  się	  lekcja.	  Chciałabym,	  żeby	  wszystkie	  lekcje	  
były	  takie”.	  Patrycja,	  uczennica,	  Zespół	  Szkół	  w	  Kandytach	  	  Celem	  warsztatu	  jest	  zaprezentowanie	  Matlandii	  
–	  programu	  do	  nauki	  matematyki,	  który	  jednocześnie	  zapewnia	  uczniom	  rozrywkę.	  Uczestnicy	  warsztatu	  
dowiedzą	  się,	  jak	  wykorzystać	  Matlandię	  w	  procesie	  dydaktycznym	  (od	  codziennych	  lekcji,	  poprzez	  zajęcia	  
wyrównawcze,	  aż	  po	  kółko	  matematyczne)	  i	  dostosować	  poziom	  trudności	  programu	  do	  możliwości	  każdego	  
ucznia.	  Swoimi	  doświadczeniami	  związanymi	  z	  pracą	  z	  Matlandią	  podzieli	  się	  konsultant	  Gdańskiego	  
Wydawnictwa	  Oświatowego	  –	  Pani	  Roma	  Mazurek.	  
	  
Temat:	  Organizacja	  życia	  szkoły	  i	  inne	  zastosowania	  platformy	  edukacyjnej	  
Fronter.	  Jakub	  Aleksandrowicz.	  
Warsztaty	  z	  zastosowań	  platformy	  edukacyjnej	  w	  szkole	  pozwolą	  Państwu	  na	  realizację	  obowiązków	  
szkolnych	  wynikających	  z	  rozporządzeń	  Ministerstwa	  Edukacji	  Narodowej,	  w	  tym	  o	  pomocy	  psychologiczno-‐
pedagogicznej	  czy	  zapewnienie	  kształcenia	  dzieci	  ze	  specjalnymi	  potrzebami	  edukacyjnymi.	  Platforma	  
pozwala	  na	  zbudowanie	  wirtualnych	  społeczności	  szkolnych,	  także	  e-‐pokoju	  nauczycielskiego	  z	  tablicą	  
ogłoszeniową,	  do	  którego	  dostęp	  mają	  wyłącznie	  uprawnione	  osoby.	  Pomożemy	  Państwu	  znaleźć	  
rozwiązania	  problemów,	  które	  można	  zrealizować	  w	  nowoczesnym	  wirtualnym	  środowisku	  szkolnym.	  
Zapraszamy	  do	  konsultacji	  swoich	  pomysłów	  i	  potrzeb.	  
	  
Temat:	  Od	  żółwia	  do	  Pythona.	  Język	  Python	  na	  lekcjach	  informatyki	  w	  szkole.	  	  
Odbiorcy:	  Nauczyciele	  informatyki	  wszystkich	  etapów	  edukacyjnych	  
Prowadzący:	  Agnieszka	  Borowiecka,	  Maciej	  Borowiecki	  
Opis:	   Podczas	   warsztatów	   uczestniczy	   zapoznają	   się	   z	   językiem	   Python	   oraz	   możliwościami	   jego	  
wykorzystania	  na	  lekcjach	  informatyki	  w	  szkole.	  Zostaną	  przedstawione	  proste	  zadania	  algorytmiczne	  i	  ich	  
implementacje	   w	   Pythonie	   na	   różne	   etapy	   edukacyjne.	   Podane	   zostaną	   informacje	   dotyczące	  
ogólnopolskiego	  konkursu	  programistycznego	  „Żółw	  w	  objęciach	  Pythona”	  dla	  uczniów	  szkół	  podstawowych	  
i	  gimnazjalnych.	  
	  
Temat:	  Microsoft	  1.	  Szkoła	  w	  chmurze	  -‐	  zarządzaj	  efektywnie,	  ucz	  z	  przyjemnością	  
(Office	  365)	  
Prowadzący:	  Janusz	  Wierzbicki,	  magazyn	  EduFakty	  -‐	  Uczę	  Nowocześnie,	  	  
Michał	  Grześlak,	  	  Ośrodek	  Edukacji	  Informatycznej	  i	  Zastosowań	  Komputerów	  w	  Warszawie.	  
	  
Uczestnicy	  seminarium	  dowiedzą	  się,	  jak	  dzięki	  usłudze	  Office	  365	  zorganizować	  pracę	  w	  szkole	  –	  
prowadzący	  podpowiedzą,	  jak	  –	  korzystając	  jedynie	  z	  przeglądarki	  internetowej	  –	  stworzyć	  kalendarz	  lub	  
założyć	  konto	  poczty	  elektronicznej	  (o	  pojemności	  25	  GB).	  Integralną	  częścią	  Office	  365	  jest	  komunikator	  
Lync,	  który	  umożliwia	  m.in.	  organizowanie	  konferencji,	  prezentacji,	  a	  nawet	  prowadzenie	  lekcji	  on-‐line	  
czy	  udostępnianie	  ekranu	  rozmówcom.	  Podczas	  zajęć	  zaprezentowane	  zostaną	  także	  możliwości	  
platformy	  	  komunikacyjnej	  SharePoint	  –	  zarówno	  dla	  Dyrektora	  i	  Kadry	  Kierowniczej	  (elektroniczny	  
obieg	  dokumentów,	  elektroniczna	  tablica	  ogłoszeń),	  Nauczycieli	  (wspólne	  tworzenie	  i	  modyfikowanie	  
dokumentów	  przy	  użyciu	  jedynie	  przeglądarki	  internetowej),	  jak	  i	  Uczniów	  (realizacja	  edukacyjnych	  
projektów	  grupowych,	  szybka	  wymiana	  informacji).	  Część	  seminarium	  poświęcona	  będzie	  wykorzystaniu	  
PIL-‐network	  –	  globalnej	  platformy	  komunikacyjnej	  dla	  Nauczycieli,	  umożliwiającej	  m.in.	  korzystanie	  z	  
najlepszych	  praktyk	  edukacyjnych	  na	  świecie.	  
	  



	  

Uczestnicy	  zajęć	  będą	  mogli	  również	  skorzystać	  z	  bezpłatnej	  pomocy	  we	  wdrożeniu	  usługi	  w	  ich	  
placówce.	  
	  
Temat:	  Microsoft	  2.	  Wdrażanie	  bezpłatnej	  usługi	  Office	  365	  dla	  szkoły	  -‐	  krok	  po	  
kroku	  
Prowadzący:	  Janusz	  Wierzbicki,	  magazyn	  EduFakty	  -‐	  Uczę	  Nowocześnie,	  	  
Michał	  Grześlak,	  	  Ośrodek	  Edukacji	  Informatycznej	  i	  Zastosowań	  Komputerów	  w	  Warszawie.	  
	  
Uczestnicy	  seminarium	  dowiedzą	  się,	  jak	  zarejestrować	  swoją	  szkołę	  w	  usłudze	  Office	  365,	  jak	  założyć	  konta	  
dla	  nauczycieli	  i	  uczniów	  oraz	  przyporządkować	  im	  odpowiednie	  licencje	  oraz	  zarządzać	  wdrożoną	  usługą.	  
W	  czasie	  warsztatu	  będzie	  można	  także	  dokonać	  rejestracji	  swojej	  placówki	  w	  usłudze	  pod	  okiem	  
prowadzących.	  W	  razie	  potrzeby,	  będzie	  istniała	  także	  możliwość	  skorzystania	  z	  pomocy	  we	  wdrożeniu	  
również	  po	  zakończeniu	  konferencji.	  Zainteresowanych	  potencjalnym	  wdrożeniem	  prosimy	  o	  wcześniejsze	  
przygotowanie	  niezbędnych	  w	  tym	  celu	  danych	  zgodnie	  z	  poniższą	  informacją,	  i	  zabranie	  ich	  na	  zajęcia.	  	  
	  
Co	  przygotować	  w	  celu	  wdrożenia	  usługi	  Office	  365	  podczas	  warsztatów	  (dla	  
chętnych)?	  
Uwaga:	  W	  razie	  jakichkolwiek	  pytań	  związanych	  z	  przygotowaniem	  do	  warsztatów	  
prosimy	  o	  email	  na	  adres	  office365@uczenowoczenie.pl	  -‐	  wyjaśnimy	  wątpliwości	  i	  
pomożemy	  w	  przygotowaniach.	  
	  

1.	  Dane	  szkoły	  (nazwa,	  adres,	  NIP,	  REGON,	  telefon	  kontaktowy).	  
	  
2.	  Imię	  i	  nazwisko	  osoby,	  która	  będzie	  administratorem	  usługi	  oraz	  jej	  adres	  email.	  
	  
3a.	  Nazwa	  domeny,	  którą	  można	  wykorzystać	  w	  usłudze.	  
Może	  to	  być	  domena	  w	  której	  działa	  szkolna	  strona.	  Np.	  jeśli	  jej	  adres	  to	  www.gim72.edu.pl,	  
wówczas	  gim72.edu.pl	  będzie	  nazwą	  domeny,	  którą	  prawdopodobnie	  można	  wykorzystać	  do	  
rejestracji	  usługi.	  Domena	  powinna	  jednak	  spełniać	  dwa	  warunki:	  musi	  istnieć	  możliwość	  
zarządzania	  nią,	  czyli	  tworzenia	  nowych	  wpisów	  w	  systemie	  DNS	  oraz	  nie	  powinna	  działać	  w	  niej	  
aktualnie	  usługa	  poczty	  elektronicznej	  (czyli	  dla	  naszej	  przykładowej	  domeny	  gim72.edu.pl	  nie	  
mogą	  istnieć	  adresy	  email	  typu	  uzytkownik@gim72.edu.pl).	  
	  
3b.	  Zgodę	  dyrektora	  na	  zarejestrowanie	  domeny	  na	  potrzeby	  usługi	  Office	  365,	  jeśli	  nie	  
dysponujemy	  domeną	  wcześniej	  zarejestrowaną	  
Jeśli	  szkoła	  nie	  dysponuje	  odpowiednią	  domeną,	  wówczas	  podczas	  warsztatów	  będzie	  możliwość	  
przeprowadzenie	  rejestracji	  nowej	  domeny	  dla	  usługi	  Office	  365.	  Jednak,	  w	  zależności	  od	  
wybranej	  opcji,	  dostawcy	  i	  promocji,	  taka	  rejestracja	  będzie	  wiązała	  się	  z	  kosztami	  dla	  szkoły	  -‐	  od	  
kilku	  do	  100-‐150	  złotych	  rocznie.	  Za	  zarejestrowanie	  domeny	  można	  zapłacić	  przelewem	  na	  
podstawie	  faktury	  proforma	  lub	  za	  pomocą	  płatności	  online	  (jeśli	  dyrektor	  zgodzi	  się	  później	  
zwrócić	  poniesione	  koszty	  na	  podstawie	  wystawionej,	  opłaconej	  faktury).	  Jednak	  do	  dalszych	  
kroków	  związanych	  z	  aktywacją	  bezpłatnej	  wersji	  usługi	  Office	  365	  dla	  instytucji	  edukacyjnych	  
musimy	  posiadać	  domenę	  opłaconą,	  by	  móc	  nią	  zarządzać.	  Dlatego,	  jeśli	  podczas	  warsztatów	  nie	  
uda	  się	  dokończyć	  rejestracji,	  zapewnimy	  wsparcie	  w	  dalszych	  krokach	  również	  po	  zakończeniu	  
konferencji.	  	  
	  
4.	  Dostęp	  do	  zarządzania	  wpisami	  DNS	  związanymi	  z	  wykorzystywaną	  domeną	  	  
Jeśli	  szkoła	  dysponuje	  odpowiednią	  domeną,	  wówczas	  podczas	  warsztatów	  trzeba	  będzie	  
dokonać	  jej	  konfiguracji	  przez	  stworzenie	  wpisów	  w	  systemie	  DNS.	  Niektóre	  firmy	  zajmujące	  się	  
rejestracją	  domen	  umożliwiają	  samodzielne	  zarządzanie	  w	  tym	  zakresie	  poprzez	  	  panel	  
administracyjny	  dostępny	  na	  stronie	  www	  -‐	  tak	  jest	  np.	  w	  przypadku	  Home.pl.	  Inne	  dokonują	  
zmian	  poprzez	  kontakt	  z	  Biurem	  Obsługi	  Klienta	  (np.	  na	  podstawie	  formularza	  zgłoszenia	  lub	  
wiadomości	  email).	  Na	  potrzeby	  warsztatów	  trzeba	  zidentyfikować	  w	  jaki	  sposób	  można	  dokonać	  
zmian	  dla	  wybranej	  domeny	  i	  przygotować	  sobie	  dane	  logowania	  w	  panelu	  administracyjnym	  lub	  



	  

kontakt	  do	  BOK.	  Co	  i	  w	  jaki	  sposób	  skonfigurować	  -‐	  podpowiemy	  podczas	  zajęć,	  a	  w	  razie	  
potrzeby	  także	  po	  zakończeniu	  konferencji.	  
	  
5.	  Przemyślenia,	  według	  jakiego	  schematu	  konta	  chcemy	  założyć	  	  
Trzeba	  się	  zastanowić,	  jakie	  konta	  założone	  zostaną	  w	  usłudze	  dla	  uczniów,	  nauczycieli	  i	  
pracowników	  administracji.	  Trzeba	  pamiętać,	  by	  być	  zgodnym	  z	  wytycznymi	  GIODO	  w	  zakresie	  
ochrony	  danych	  osobowych.	  	  

	  
Uwaga:	  dla	  osób,	  które	  nie	  zdołają	  dokończyć	  wdrożenia	  podczas	  warsztatów	  z	  
powodów	  technicznych	  przewidziane	  zostały	  dodatkowe	  konsultacje	  w	  niedzielę	  
rano.	  Jeśli	  z	  jakiś	  powodów	  wdrożenie	  nie	  będzie	  mimo	  to	  możliwe	  (np.	  brak	  
możliwości	  dostępu	  do	  konfiguracji	  serwerów	  DNS	  itd.),	  oferujemy	  również	  
bezpłatną	  zdalną	  pomoc	  także	  po	  zakończeniu	  KASSK.	  	  
	  
Temat:	  Microsoft	  3.	  Windows	  in	  the	  classroom	  –	  innowacyjne	  narzędzia	  Microsoft	  
w	  Twojej	  klasie.	  
Prowadzący:	  Artur	  Rudnicki	  online	  prosto	  z	  Paryża,	  Michał	  Grześlak	  –	  na	  żywo	  w	  Nowym	  Tomyślu	  
	  
	  
Temat:	  EFUN.	  Nauczyciel	  w	  medialnym	  świecie	  	  
Prowadzący:	  Bartosz	  Krzyżaniak,	  Maciej	  Kułak,	  Janusz	  Wierzbicki,	  magazyn	  EduFakty	  -‐	  Uczę	  Nowocześnie	  
	  
Podczas	  seminarium	  opowiemy	  o	  kilku	  aspektach	  pracy	  z	  kamerą	  –	  zarówno	  gdy	  występujemy	  przed	  nią,	  jak	  
również	  gdy	  stajemy	  za	  nią	  –	  w	  roli	  reżysera	  lub	  operatora.	  
Podpowiemy:	  

-‐	  jak	  przygotować	  się	  do	  nagrania	  materiału	  na	  reportaż	  lub	  wywiad,	  
-‐	  jak	  operować	  obrazem,	  
-‐	  jak	  zadbać	  o	  dźwięk.	  

Powiemy,	  w	  jaki	  sposób	  w	  pracy	  z	  uczniami	  wykorzystać	  potencjał	  drzemiący	  w	  telefonach	  komórkowych	  z	  
wbudowanymi	  kamerami.	  Pomożemy	  też	  ustrzec	  się	  typowych	  błędów	  podczas	  pracy	  z	  kamerą	  –	  
dotyczących	  m.in.	  ubioru	  czy	  niepożądanych	  zachowań.	  
Podczas	  ćwiczeń	  będzie	  okazja	  w	  praktyce	  wypróbować	  część	  z	  przekazanych	  wskazówek	  i	  pod	  okiem	  
prowadzących	  przygotować	  nagrania	  własnych	  wypowiedzi.	  
Dodatkowo	  zademonstrujemy,	  w	  jaki	  sposób	  można	  wykorzystać	  sprzęt	  typu	  tablet	  lub	  telefon	  komórkowy	  w	  
pracy	  nad	  nad	  filmem	  (do	  rejestrowania	  materiału,	  edycji	  i	  publikacji,	  jak	  również	  podczas	  ćwiczeń	  np.	  z	  
wystąpień	  publicznych).	  
	  
Warsztaty	  CopyService	  i	  Agraf:	  

1. Platforma	  Einstruction	  	  WORKSPACE	  	  	  -‐	  interaktywna	  tablica,	  interaktywny	  smartphone	  	  
i	  tablet.	  Dawid	  Staniek/	  Bartłomiej	  Zawadzki	  –	  Copy	  Service	  

2. „Piloty do testów CPS - sposób na szybkie sprawdzanie wiedzy”. Piotr Kaniecki - Agraf 	  

3. Środowisko interaktywne Einstruction - nowa technika oddziaływania na ucznia.  
Lepsze pomysły - większe oddziaływanie. Dawid Staniek – Copy Service	  

4.  Piloty do testów CPS - sposób na szybkie sprawdzanie wiedzy”. Piotr Kaniecki – Agraf	  

5.  Internet - szybki dostęp do danych, selekcja i tworzenie prezentacji z wykorzystaniem systemu 
interaktywnego Einstruction oraz ogólnie dostępnych narzędzi. Dawid Staniek – Copy Service	  

6. Czym	  zainteresować	  ucznia	  	  na	  zajęciach	  XXI	  wieku.	  	  Dawid	  Staniek	  –	  Copy	  Service	  

7. „Zrób	  to	  sam”	  	  -‐	  czyli	  Twoje	  własne	  ćwiczenia	  interaktywne.	  	  Dawid	  Staniek	  –	  Copy	  Service	  



	  

8. „Zbuduj	  interaktywne	  środowisko	  nauczania.	  Dawid	  Staniek	  –	  Copy	  Service	  

Warsztaty	   dedykowane	   są	   dla	   nauczycieli	   wszystkich	   segmentów	   edukacyjnych,	   od	   edukacji	  
wczesnoszkolnej	   po	   nauczycieli	   szkół	   średnich.	   Uczestnicy	   po	   przeprowadzonych	   warsztatach	   posiądą	  
wiedzę	  w	   jaki	   sposób	  konstruować	  swoje	   slajdy	   i	   lekcje	  korzystając	   z	  materiałów	  globalnie	  dostępnych	  w	  
sieci	  internetowej	  przy	  użyciu	  oprogramowania	  Interwrite	  Workspace.	  Na	  wszystkich	  naszych	  warsztatach	  
pokażemy	   Państwu	   w	   jaki	   sposób	   sprawić,	   aby	   lekcja	   była	   ciekawsza	   oraz	   bardziej	   efektywna	   przy	  
wykorzystaniu	   systemu	   interaktywnego	   Interwrite.	   Zaprezentujemy	   również	   w	   jaki	   sposób	   możecie	  
Państwo	  wykorzystać	  np.	  podręczniki	  interaktywne	  w	  połączeniu	  z	  całą	  platformą	  Interwrite.	  

Temat:	  Jak	  uczyć	  programowania	  dobrze,	  szybko,	  przyjaźnie	  -‐	  lekcja	  informatyki	  z	  
Youngcoder	  .	  Prelegent:	  Magda	  Burakowska	  
	  
	  
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.	  Będą	  mieli	  również	  możliwość	  
praktycznego	  zastosowania	  platformy	  do	  przygotowania	  własnej	  lekcji	  w	  oparciu	  o	  gotowe	  materiały.	  	  	  
	  
"Lekcja	  z	  iPadem	  -‐	  przygotowanie	  materiałów	  i	  ich	  interaktywne	  wykorzystanie"	  -‐	  
Robert	  Celuch	  (APD)	  
	  
Zabawa	  czy	  nauka?	  -‐	  subiektywny	  wybór	  aplikacji	  dla	  iPada	  do	  pracy	  z	  	  dziećmi.	  
Bożena	  Nowak	  (APD).	  
Uczestnicy	  warsztatów	  poznają	  różnorodne	  aplikacje	  rozwijające	  kreatywność	  dzieci	  	  z	  klas	  nauczania	  
zintegrowanego.	  Będą	  to	  programy	  z	  różnych	  dziedzin,	  dostosowne	  do	  wieku	  oraz	  percepcji	  dzieci.	  Mam	  
nadzieję,	  że	  z	  przyjemnością	  się	  Państwo	  trochę	  pobawicie...	  
	  
Showbie	  i	  Explain	  Everything	  w	  pracy	  nauczyciela	  wyposażonego	  w	  iPad.	  Bożena	  
Nowak	  (APD).	  
Zapoznam	  uczestników	  z	  interesującym	  sposobem	  wymiany	  plików	  z	  uczniami	  z	  użyciem	  aplikacji	  Showbie.	  
Przygotujemy	  również	  materiały	  z	  użyciem	  "ipadowej	  tablicy	  interaktywnej".	  
	  
	  
"Świat	  wokół	  nas	  -‐	  iPad	  na	  lekcjach	  fizyki	  i	  języka	  angielskiego"	  Renata	  Orlicka,	  
Maria	  Neubauer-‐Darska	  
	  
"IPad-‐	  interaktywny	  sposób	  nauki	  i	  gry	  na	  instrumentach"	  -‐	  Piotr	  Witczak	  
	  
"iPad	  na	  lekcji	  Chemii"	  -‐	  Krzysztof	  Urbaniak	  
	  
"Świat	  wokół	  nas	  -‐	  iPad	  na	  lekcjach	  geografii	  i	  języka	  niemieckiego	  Renata	  
Liberkowska,	  Angelika	  Giel,	  Dorota	  Nawacka	  
	  
IPad	  w	  Pomocy	  Psychologiczno	  –	  Pedagogicznej	  -‐	  Tomasz	  Raginia	  
Wykorzystanie	  iPada	  w	  rewalidacji,	  arterapii,	  muzykoterapii,	  socjoterapii	  	  i	  psychoterapii	  -‐	  na	  bazie	  
własnych	  doświadczeń	  -‐	  	  i	  innych	  możliwych	  formach	  terapii	  np.	  (terapii	  pedagogicznej,	  choreoterapii	  etc.)	  
	  
	  


