
Grupa	  1
SOBOTA,	  6	  kwietnia sala

1 11:20 – 12:20
„E-‐Book,	  MultiBook	  czy	  Platforma	  Edukacyjna?	  Jak	  uczyć	  nowocześnie	  i	  wygodnie	  w	  oparciu	  o	  
darmowe	  narzędzia.”	  -‐	  G.	  Jankowski

208

2 12:30 – 13:30
Jak	  pokonać	  szkolną	  biurokrację	  z	  wykorzystaniem	  nowych	  modułów	  e-‐Dziennika	  Librus?	  K.	  
Kolanowski 105a

3 13:40 – 14:40
Elektroniczne	  narzędzia	  wspomagające	  pracę	  nauczyciela	  –	  kalendarz	  i	  sprawdziany.	  -‐	  M.	  Cały,	  G.	  
Koba 105

14:40 – 15:30 P	  	  R	  	  Z	  	  E	  	  R	  	  W	  	  A	  	  	  	  	  O	  	  B	  	  I	  	  A	  	  D	  	  O	  	  W	  	  A
4 15:30 – 16:30 Przyjazne	  nauczanie	  informatyki	  w	  zakresie	  rozszerzonym	  -‐	  Z.	  Talaga 111

5 16:35 – 17:35
Jak	  uczyć	  programowania	  dobrze,	  szybko,	  przyjaźnie	  lekcja	  informatyki	  z	  youngcoder?	  -‐	  M.	  
Burakowska GCI

6 17:40 – 18:40 Czym	  zainteresować	  ucznia	  	  na	  zajęciach	  XXI	  wieku.	  	  Dawid	  Staniek	  –	  Copy	  Service 127
NIEDZIELA,	  7	  kwietnia

7 10:00 – 11:00 Wdrażanie	  bezpłatnej	  usługi	  Office	  365	  dla	  szkoły	  -‐	  krok	  po	  kroku.	  M.	  Grześlak,	  J.	  Wierzbicki 109

8 11:10 – 12:10
NComputing	  –	  jak	  łatwo	  i	  oszczędnie	  zorganizować	  nowoczesną	  pracownię	  komputerową.	  -‐	  J.	  
Dengler,	  T.	  Gołdyn 111

Grupa	  2
SOBOTA,	  6	  kwietnia sala

1 11:20 – 12:20
Elektroniczne	  narzędzia	  wspomagające	  pracę	  nauczyciela	  –	  kalendarz	  i	  sprawdziany.	  -‐	  M.	  Cały,	  G.	  
Koba

105

2 12:30 – 13:30
„E-‐Book,	  MultiBook	  czy	  Platforma	  Edukacyjna?	  Jak	  uczyć	  nowocześnie	  i	  wygodnie	  w	  oparciu	  o	  
darmowe	  narzędzia.”	  -‐	  G.	  Jankowski 208

3 13:40 – 14:40
NComputing	  –	  jak	  łatwo	  i	  oszczędnie	  zorganizować	  nowoczesną	  pracownię	  komputerową.	  -‐	  J.	  
Dengler,	  T.	  Gołdyn 111

14:40 – 15:30 P	  	  R	  	  Z	  	  E	  	  R	  	  W	  	  A	  	  	  	  	  O	  	  B	  	  I	  	  A	  	  D	  	  O	  	  W	  	  A

4 15:30 – 16:30
Jak	  uczyć	  programowania	  dobrze,	  szybko,	  przyjaźnie	  lekcja	  informatyki	  z	  youngcoder?	  -‐	  M.	  
Burakowska GCI

5 16:35 – 17:35 "Lekcja	  z	  iPadem	  -‐	  przygotowanie	  materiałów	  i	  ich	  interaktywne	  wykorzystanie"	  -‐	  R.	  Celuch	  (APD) 213

6 17:40 – 18:40 e-‐Tablica	  dla	  Ucznia	  w	  Zintegrowanym	  Systemie	  Edukacyjnym	  -‐	  K.	  Kolanowski,	  T.	  Świgoń 105a
NIEDZIELA,	  7	  kwietnia

7 10:00 – 11:00 "Przywróćmy	  etos	  hakera	  -‐	  zwłaszcza	  w	  edukacji	  informatyki"	  -‐	  A.	  Jurkiewicz 7
8 11:10 – 12:10 Wdrażanie	  bezpłatnej	  usługi	  Office	  365	  dla	  szkoły	  -‐	  krok	  po	  kroku.	  M.	  Grześlak,	  J.	  Wierzbicki 109

Grupa	  3
SOBOTA,	  6	  kwietnia sala

1 11:20 – 12:20
Jak	  pokonać	  szkolną	  biurokrację	  z	  wykorzystaniem	  nowych	  modułów	  e-‐Dziennika	  Librus?	  -‐	  K.	  
Kolanowski

105a

2 12:30 – 13:30
Elektroniczne	  narzędzia	  wspomagające	  pracę	  nauczyciela	  –	  kalendarz	  i	  sprawdziany.	  -‐	  M.	  Cały,	  G.	  
Koba 105

3 13:40 – 14:40
„E-‐Book,	  MultiBook	  czy	  Platforma	  Edukacyjna?	  Jak	  uczyć	  nowocześnie	  i	  wygodnie	  w	  oparciu	  o	  
darmowe	  narzędzia.”	  -‐	  G.	  Jankowski 208

14:40 – 15:30 P	  	  R	  	  Z	  	  E	  	  R	  	  W	  	  A	  	  	  	  	  O	  	  B	  	  I	  	  A	  	  D	  	  O	  	  W	  	  A
4 15:30 – 16:30 Lekcja	  w	  wirtualnej	  chmurze	  –	  podstawy	  ArcGIS	  Online.	  M.	  Samulowska 116
5 16:35 – 17:35 Nauczyciel	  w	  medialnym	  świecie	  -‐	  B.	  Krzyżaniak,	  M.	  Kułak,	  J.	  Wierzbicki 203

6 17:40 – 18:40
Od	  żółwia	  do	  Pythona.	  Język	  Python	  na	  lekcjach	  informatyki	  w	  szkole.	  A.	  Borowiecka,	  M.	  
Borowiecki 109

NIEDZIELA,	  7	  kwietnia
7 10:00 – 11:00 Programowanie	  mini	  robotów	  z	  użyciem	  mikrokontrolera	  Arduino.	  -‐	  J.	  Prońko 116

8 11:10 – 12:10
"Edukowanie	  młodzieży	  w	  zakresie	  bezpieczeństwa	  i	  zachowań	  w	  nowoczesnych	  sieciach	  
społecznościowych	  oraz	  nowoczesne	  narzędzia	  TiK	  w	  wersji	  OpenSource"	  -‐	  A.	  Jurkiewicz 7

Warsztaty	  z	  podziałem	  na	  grupy



Grupa	  4
SOBOTA,	  6	  kwietnia sala

1 11:20 – 12:20
NComputing	  –	  jak	  łatwo	  i	  oszczędnie	  zorganizować	  nowoczesną	  pracownię	  komputerową.	  -‐	  J.	  
Dengler,	  T.	  Gołdyn

111

2 12:30 – 13:30 Showbie	  i	  Explain	  Everything	  w	  pracy	  nauczyciela	  wyposażonego	  w	  iPad.	  Bożena	  Nowak	  (APD). 213

3 13:40 – 14:40
EdPlan™	  –	  system	  usprawniający	  zarządzanie	  dokumentacją	  Ucznia	  ze	  specjalnymi	  potrzebami	  
edukacyjnymi	  -‐	  K.	  Kolanowski 105a

14:40 – 15:30 P	  	  R	  	  Z	  	  E	  	  R	  	  W	  	  A	  	  	  	  	  O	  	  B	  	  I	  	  A	  	  D	  	  O	  	  W	  	  A

4 15:30 – 16:30
„E-‐Book,	  MultiBook	  czy	  Platforma	  Edukacyjna?	  Jak	  uczyć	  nowocześnie	  i	  wygodnie	  w	  oparciu	  o	  
darmowe	  narzędzia.”	  -‐	  G.	  Jankowski 208

5 16:35 – 17:35
Od	  żółwia	  do	  Pythona.	  Język	  Python	  na	  lekcjach	  informatyki	  w	  szkole.	  A.	  Borowiecka,	  M.	  
Borowiecki 109

6 17:40 – 18:40
Jak	  uczyć	  programowania	  dobrze,	  szybko,	  przyjaźnie	  lekcja	  informatyki	  z	  youngcoder?	  -‐	  M.	  
Burakowska GCI

NIEDZIELA,	  7	  kwietnia
7 10:00 – 11:00 Temat:	  Instalacja	  i	  konfiguracja	  Moodle	  na	  serwerze	  openSUSE	  -‐	  N.	  Frańczuk 213
8 11:10 – 12:10 Scratch	  –	  programowanie	  obiektowe	  na	  lekcjach	  informatyki.	  -‐	  J.	  Prońko 116

Grupa	  5
SOBOTA,	  6	  kwietnia sala

1 11:20 – 12:20 Internetowe	  aplikacje	  w	  świetle	  ochrony	  danych	  osobowych.	  T.	  Pieper,	  	  M.	  Jasiński 208a

2 12:30 – 13:30
NComputing	  –	  jak	  łatwo	  i	  oszczędnie	  zorganizować	  nowoczesną	  pracownię	  komputerową.	  -‐	  J.	  
Dengler,	  T.	  Gołdyn 111

3 13:40 – 14:40 "Organizacja	  życia	  szkoły	  i	  inne	  zastosowania	  platformy	  edukacyjnej	  Fronter."	  -‐	  J.	  Aleksandrowicz 115a
14:40 – 15:30 P	  	  R	  	  Z	  	  E	  	  R	  	  W	  	  A	  	  	  	  	  O	  	  B	  	  I	  	  A	  	  D	  	  O	  	  W	  	  A

4 15:30 – 16:30
Szkoła	  w	  chmurze	  -‐	  zarządzaj	  efektywnie,	  ucz	  z	  przyjemnością	  (Office	  365)	  M.	  Grześlak,	  J.	  
Wierzbicki 109

5 16:35 – 17:35
„E-‐Book,	  MultiBook	  czy	  Platforma	  Edukacyjna?	  Jak	  uczyć	  nowocześnie	  i	  wygodnie	  w	  oparciu	  o	  
darmowe	  narzędzia.”	  -‐	  G.	  Jankowski 208

6 17:40 – 18:40 Bezpieczeństwo	  w	  sieciach	  komputerowych	  -‐	  K.	  Brzeziński 115a
NIEDZIELA,	  7	  kwietnia

7 10:00 – 11:00
Jak	  pokonać	  szkolną	  biurokrację	  z	  wykorzystaniem	  nowych	  modułów	  e-‐Dziennika	  Librus?	  K.	  
Kolanowski

105a

8 11:10 – 12:10
Skuteczne	  i	  uporządkowanie	  nauczanie	  informatyki	  w	  zakresie	  podstawowym	  i	  rozszerzonym	  -‐	  G.	  
Koba 105

Grupa	  6
SOBOTA,	  6	  kwietnia sala

1 11:20 – 12:20 "Organizacja	  życia	  szkoły	  i	  inne	  zastosowania	  platformy	  edukacyjnej	  Fronter."	  -‐	  J.	  Aleksandrowicz 115a
2 12:30 – 13:30 "Świat	  wokół	  nas	  -‐	  iPad	  na	  lekcjach	  fizyki	  i	  języka	  angielskiego"	  R.	  Orlicka,	  M.	  Neubauer-‐Darska 123
3 13:40 – 14:40 Internetowe	  aplikacje	  w	  świetle	  ochrony	  danych	  osobowych.	  T.	  Pieper,	  	  M.	  Jasiński 208a

14:40 – 15:30 P	  	  R	  	  Z	  	  E	  	  R	  	  W	  	  A	  	  	  	  	  O	  	  B	  	  I	  	  A	  	  D	  	  O	  	  W	  	  A
4 15:30 – 16:30 "iPad	  na	  lekcji	  Chemii"	  -‐	  K.	  Urbaniak 123
5 16:35 – 17:35 Akademia	  PWN	  -‐	  nowy	  wymiar	  nauczania	  -‐	  A.	  Szymczak 111

6 17:40 – 18:40
„E-‐Book,	  MultiBook	  czy	  Platforma	  Edukacyjna?	  Jak	  uczyć	  nowocześnie	  i	  wygodnie	  w	  oparciu	  o	  
darmowe	  narzędzia.”	  -‐	  G.	  Jankowski 208

NIEDZIELA,	  7	  kwietnia
7 10:00 – 11:00 "Nowe	  mechanizmy	  i	  techniki	  ochrony	  przed	  zagrożeniami	  w	  pakietach	  ArcaVir	  2013" 115a
8 11:10 – 12:10 ABC	  administracji	  LMS	  Moodle	  -‐	  N.	  Frańczuk 213



Grupa	  7
SOBOTA,	  6	  kwietnia sala

1 11:20 – 12:20 "Świat	  wokół	  nas	  -‐	  iPad	  na	  lekcjach	  fizyki	  i	  języka	  angielskiego"	  R.	  Orlicka,	  M.	  Neubauer-‐Darska 123
2 12:30 – 13:30 Internetowe	  aplikacje	  w	  świetle	  ochrony	  danych	  osobowych.	  T.	  Pieper,	  	  M.	  Jasiński 208
3 13:40 – 14:40 Showbie	  i	  Explain	  Everything	  w	  pracy	  nauczyciela	  wyposażonego	  w	  iPad.	  Bożena	  Nowak	  (APD). 213

14:40 – 15:30 P	  	  R	  	  Z	  	  E	  	  R	  	  W	  	  A	  	  	  	  	  O	  	  B	  	  I	  	  A	  	  D	  	  O	  	  W	  	  A
4 15:30 – 16:30 Bezpieczeństwo	  w	  sieciach	  komputerowych	  -‐	  K.	  Brzeziński 115a

5 16:35 – 17:35
Skuteczne	  i	  uporządkowanie	  nauczanie	  informatyki	  w	  zakresie	  podstawowym	  i	  rozszerzonym	  -‐	  G.	  
Koba 105

6 17:40 – 18:40 Akademia	  PWN	  -‐	  nowy	  wymiar	  nauczania	  -‐	  A.	  Szymczak 111
NIEDZIELA,	  7	  kwietnia

7 10:00 – 11:00
„E-‐Book,	  MultiBook	  czy	  Platforma	  Edukacyjna?	  Jak	  uczyć	  nowocześnie	  i	  wygodnie	  w	  oparciu	  o	  
darmowe	  narzędzia.”	  -‐	  G.	  Jankowski

208

8 11:10 – 12:10 "Nowe	  mechanizmy	  i	  techniki	  ochrony	  przed	  zagrożeniami	  w	  pakietach	  ArcaVir	  2013" 115a

Grupa	  8
SOBOTA,	  6	  kwietnia sala

1 11:20 – 12:20
Zabawa	  czy	  nauka?	  -‐	  subiektywny	  wybór	  aplikacji	  dla	  iPada	  do	  pracy	  z	  	  dziećmi.	  Bożena	  Nowak	  
(APD).

213

2 12:30 – 13:30 Praca	  z	  podręcznikiem	  multimedialnym	  na	  zajęciach	  komputerowych	  w	  klasach	  4–6	  -‐	  M.	  Kęska GCI

3 13:40 – 14:40
Szkoła	  w	  chmurze	  -‐	  zarządzaj	  efektywnie,	  ucz	  z	  przyjemnością	  (Office	  365)	  M.	  Grześlak,	  J.	  
Wierzbicki 109

14:40 – 15:30 P	  	  R	  	  Z	  	  E	  	  R	  	  W	  	  A	  	  	  	  	  O	  	  B	  	  I	  	  A	  	  D	  	  O	  	  W	  	  A
4 15:30 – 16:30 Piloty	  do	  testów	  CPS	  -‐	  sposób	  na	  szybkie	  sprawdzanie	  wiedzy”.	  Piotr	  Kaniecki	  –	  Agraf 127
5 16:35 – 17:35 Bezpieczeństwo	  w	  sieciach	  komputerowych	  -‐	  K.	  Brzeziński 115a

6 17:40 – 18:40
Nadzór	  i	  ewaluacja	  w	  aspekcie	  pełnienia	  kontroli	  zarządczej.	  Praktyczne	  zastosowanie	  aplikacji	  
internetowej	  -‐System	  Zarządzania	  Informacją.	  T.	  Pieper 208a

NIEDZIELA,	  7	  kwietnia

7 10:00 – 11:00
Skuteczne	  i	  uporządkowanie	  nauczanie	  informatyki	  w	  zakresie	  podstawowym	  i	  rozszerzonym	  -‐	  G.	  
Koba

105

8 11:10 – 12:10
„E-‐Book,	  MultiBook	  czy	  Platforma	  Edukacyjna?	  Jak	  uczyć	  nowocześnie	  i	  wygodnie	  w	  oparciu	  o	  
darmowe	  narzędzia.”	  -‐	  G.	  Jankowski 208

Grupa	  9
SOBOTA,	  6	  kwietnia sala

1 11:20 – 12:20
Windows	  in	  the	  classroom	  –	  innowacyjne	  narzędzia	  Microsoft	  w	  Twojej	  klasie.	  A.	  Rudnicki	  
(online),	  M.	  Grześlak

109

2 12:30 – 13:30 "Organizacja	  życia	  szkoły	  i	  inne	  zastosowania	  platformy	  edukacyjnej	  Fronter."	  -‐	  J.	  Aleksandrowicz 115a
3 13:40 – 14:40 "IPad-‐	  interaktywny	  sposób	  nauki	  i	  gry	  na	  instrumentach"	  -‐	  P.	  Witczak 123

14:40 – 15:30 P	  	  R	  	  Z	  	  E	  	  R	  	  W	  	  A	  	  	  	  	  O	  	  B	  	  I	  	  A	  	  D	  	  O	  	  W	  	  A
4 15:30 – 16:30 Matlandia	  -‐	  lekcje	  matematyki,	  których	  uczniowie	  nie	  mogą	  się	  doczekać	  -‐	  R.	  Mazurek 105

5 16:35 – 17:35
X	  prostych	  sposobów	  na	  lekcję	  matematyki	  w	  oparciu	  o	  e-‐zasoby	  MegaMatma.pl	  z	  
wykorzystaniem	  tablicy	  interaktywnej.	  D.	  Gawrońska-‐Popa 9

6 17:40 – 18:40 Nauczyciel	  w	  medialnym	  świecie	  -‐	  B.	  Krzyżaniak,	  M.	  Kułak,	  J.	  Wierzbicki 203
NIEDZIELA,	  7	  kwietnia

7 10:00 – 11:00 Zrób	  to	  sam”	  	  -‐	  czyli	  Twoje	  własne	  ćwiczenia	  interaktywne.	  	  Dawid	  Staniek	  –	  Copy	  Service 127

8 11:10 – 12:10
Jak	  pokonać	  szkolną	  biurokrację	  z	  wykorzystaniem	  nowych	  modułów	  e-‐Dziennika	  Librus?	  K.	  
Kolanowski 105a



Grupa	  10
SOBOTA,	  6	  kwietnia sala

1 11:20 – 12:20 Praca	  z	  podręcznikiem	  multimedialnym	  na	  zajęciach	  komputerowych	  w	  klasach	  4–6	  -‐	  M.	  Kęska GCI

2 12:30 – 13:30
Windows	  in	  the	  classroom	  –	  innowacyjne	  narzędzia	  Microsoft
w	  Twojej	  klasie.	  A.	  Rudnicki	  (online),	  M.	  Grześlak 109

3 13:40 – 14:40
"Extreme	  Collaboration	  nowy	  dodatek	  do	  SMART	  Notebook	  11	  oprogramowania	  do	  tablic	  
interaktywnych".	  -‐	  A.	  Stefan 118

14:40 – 15:30 P	  	  R	  	  Z	  	  E	  	  R	  	  W	  	  A	  	  	  	  	  O	  	  B	  	  I	  	  A	  	  D	  	  O	  	  W	  	  A

4 15:30 – 16:30
X	  prostych	  sposobów	  na	  lekcję	  matematyki	  w	  oparciu	  o	  e-‐zasoby	  MegaMatma.pl	  z	  
wykorzystaniem	  tablicy	  interaktywnej.	  Zajęcia	  z	  udziałem	  uczniów	  Gimnazjum.	  M.	  Lemańska 9

5 16:35 – 17:35
Nadzór	  i	  ewaluacja	  w	  aspekcie	  pełnienia	  kontroli	  zarządczej.	  Praktyczne	  zastosowanie	  aplikacji	  
internetowej	  -‐System	  Zarządzania	  Informacją.	  T.	  Pieper 208a

6 17:40 – 18:40
Skuteczne	  i	  uporządkowanie	  nauczanie	  informatyki	  w	  zakresie	  podstawowym	  i	  rozszerzonym	  -‐	  G.	  
Koba 105

NIEDZIELA,	  7	  kwietnia

7 10:00 – 11:00
NComputing	  –	  jak	  łatwo	  i	  oszczędnie	  zorganizować	  nowoczesną	  pracownię	  komputerową.	  -‐	  J.	  
Dengler,	  T.	  Gołdyn

111

8 11:10 – 12:10 „Zbuduj	  interaktywne	  środowisko	  nauczania.	  Dawid	  Staniek	  –	  Copy	  Service 127

Grupa	  11
SOBOTA,	  6	  kwietnia sala

1 11:20 – 12:20
"Extreme	  Collaboration	  nowy	  dodatek	  do	  SMART	  Notebook	  11	  oprogramowania	  do	  tablic	  
interaktywnych".	  -‐	  A.	  Stefan

118

2 12:30 – 13:30 „Piloty	  do	  testów	  CPS	  -‐	  sposób	  na	  szybkie	  sprawdzanie	  wiedzy”.	  Piotr	  Kaniecki	  -‐	  Agraf 127
3 13:40 – 14:40 Interaktywna	  klasa.	  -‐	  P.	  Komar 7

14:40 – 15:30 P	  	  R	  	  Z	  	  E	  	  R	  	  W	  	  A	  	  	  	  	  O	  	  B	  	  I	  	  A	  	  D	  	  O	  	  W	  	  A
4 15:30 – 16:30 e-‐Tablica	  dla	  Ucznia	  w	  Zintegrowanym	  Systemie	  Edukacyjnym	  -‐	  K.	  Kolanowski,	  T.	  Świgoń 105a
5 16:35 – 17:35 Ciekawa	  lekcja	  z	  GIS-‐em	  	  –	  podstawy	  ArcGIS	  for	  Desktop.	  -‐	  E.	  Wyka 116
6 17:40 – 18:40 "Lekcja	  z	  iPadem	  -‐	  przygotowanie	  materiałów	  i	  ich	  interaktywne	  wykorzystanie"	  -‐	  R.	  Celuch	  (APD) 213

NIEDZIELA,	  7	  kwietnia
7 10:00 – 11:00 „Matematyka	  w	  życiu	  codziennym?	  Przedstawiamy	  GimPlusa”	  -‐	  M.	  Lemańska 9

8 11:10 – 12:10
"Świat	  wokół	  nas	  -‐	  iPad	  na	  lekcjach	  geografii	  i	  języka	  niemieckiego	  R.	  Liberkowska,	  A.	  Giel,	  D.	  
Nawacka	   123

Grupa	  12
SOBOTA,	  6	  kwietnia sala

1 11:20 – 12:20
"Platforma	  Einstruction	  	  WORKSPACE	  	  	  -‐	  interaktywna	  tablica,	  interaktywny	  smartphone	  
i	  tablet.	  Dawid	  Staniek/	  Bartłomiej	  Zawadzki	  –	  Copy	  Service

127

2 12:30 – 13:30
"Extreme	  Collaboration	  nowy	  dodatek	  do	  SMART	  Notebook	  11	  oprogramowania	  do	  tablic	  
interaktywnych".	  -‐	  A.	  Stefan 118

3 13:40 – 14:40
Pomysły	  na	  użycie	  multimediów	  na	  lekcjach	  w	  szkole	  ponadgimnazjalnej.	  	  Kiedy	  i	  po	  co	  korzystać	  
z	  multimediów?	  	  Przykłady	  i	  propozycje	  z	  oferty	  pwn.pl.	  	  	  J.	  Olszewska 116

14:40 – 15:30 P	  	  R	  	  Z	  	  E	  	  R	  	  W	  	  A	  	  	  	  	  O	  	  B	  	  I	  	  A	  	  D	  	  O	  	  W	  	  A

4 15:30 – 16:30
Nadzór	  i	  ewaluacja	  w	  aspekcie	  pełnienia	  kontroli	  zarządczej.	  Praktyczne	  zastosowanie	  aplikacji	  
internetowej	  -‐System	  Zarządzania	  Informacją.	  T.	  Pieper 208a

5 16:35 – 17:35 e-‐Tablica	  dla	  Ucznia	  w	  Zintegrowanym	  Systemie	  Edukacyjnym	  -‐	  K.	  Kolanowski,	  T.	  Świgoń 105a
6 17:40 – 18:40 "Wykorzystanie	  mobilnych	  zasobów	  edukacyjnych	  w	  szkole"	  -‐	  S.	  Wasiołka,	  YDP 118

NIEDZIELA,	  7	  kwietnia
7 10:00 – 11:00 Nowy	  wymiar	  grafiki	  komputerowej.	  Interaktywny	  tablet	  piórkowy	  WACOM	  -‐	  E.M.	  Piątas 208a

8 11:10 – 12:10
"Wykorzystanie	  tablicy	  interaktywnej	  i	  oprogramowania	  SMART	  Notebook	  App	  na	  zajęciach	  
języka	  polskiego."	  -‐	  G.	  Piątas	  (SEE) 215



Grupa	  13
SOBOTA,	  6	  kwietnia sala

1 11:20 – 12:20 Nowoczesne	  technologie	  w	  edukacji.	  -‐	  P.	  Komar 7

2 12:30 – 13:30
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.	  -‐	  	  J.	  Olszewska 116

3 13:40 – 14:40
Środowisko	  interaktywne	  Einstruction	  -‐	  nowa	  technika	  oddziaływania	  na	  ucznia.	  
Lepsze	  pomysły	  -‐	  większe	  oddziaływanie.	  Dawid	  Staniek	  –	  Copy	  Service 127

14:40 – 15:30 P	  	  R	  	  Z	  	  E	  	  R	  	  W	  	  A	  	  	  	  	  O	  	  B	  	  I	  	  A	  	  D	  	  O	  	  W	  	  A

4 15:30 – 16:30 "Lekcja	  z	  iPadem	  -‐	  przygotowanie	  materiałów	  i	  ich	  interaktywne	  wykorzystanie"	  -‐	  R.	  Celuch	  (APD) 213

5 16:35 – 17:35 "Wykorzystanie	  mobilnych	  zasobów	  edukacyjnych	  w	  szkole"	  -‐	  S.	  Wasiołka,	  YDP 118
6 17:40 – 18:40 Ciekawa	  lekcja	  z	  GIS-‐em	  	  –	  podstawy	  ArcGIS	  for	  Desktop.	  E.	  Wyka 116

NIEDZIELA,	  7	  kwietnia

7 10:00 – 11:00
"Wykorzystanie	  tablicy	  interaktywnej	  i	  oprogramowania	  SMART	  Notebook	  App	  na	  zajęciach	  
języka	  polskiego."	  -‐	  G.	  Piątas	  (SEE)

215

8 11:10 – 12:10
"Świat	  wokół	  nas	  -‐	  iPad	  na	  lekcjach	  geografii	  i	  języka	  niemieckiego	  R.	  Liberkowska,	  A.	  Giel,	  D.	  
Nawacka	   123

Grupa	  14
SOBOTA,	  6	  kwietnia sala

1 11:20 – 12:20
Skuteczne	  i	  ciekawe	  łączenie	  pomocy	  tradycyjnych	  i	  multimedialnych	  w	  terapii	  uczniów	  ze	  
specjalnymi	  potrzebami	  edukacyjnymi	  w	  szkole	  podstawowej.	  	  J.	  Olszewska

116

2 12:30 – 13:30 Systemy	  do	  testów	  jako	  doskonałe	  wsparcie	  procesu	  sprawdzania	  wiedzy.	  -‐	  P.	  Komar 7
3 13:40 – 14:40 Praca	  z	  podręcznikiem	  multimedialnym	  na	  zajęciach	  komputerowych	  w	  klasach	  4–6	  -‐	  M.	  Kęska GCI

14:40 – 15:30 P	  	  R	  	  Z	  	  E	  	  R	  	  W	  	  A	  	  	  	  	  O	  	  B	  	  I	  	  A	  	  D	  	  O	  	  W	  	  A
4 15:30 – 16:30 "Wykorzystanie	  mobilnych	  zasobów	  edukacyjnych	  w	  szkole"	  -‐	  S.	  Wasiołka,	  YDP 118

5 16:35 – 17:35
Internet	  -‐	  szybki	  dostęp	  do	  danych,	  selekcja	  i	  tworzenie	  prezentacji	  z	  wykorzystaniem	  systemu	  
interaktywnego	  Einstruction	  oraz	  ogólnie	  dostępnych	  narzędzi.	  Dawid	  Staniek	  –	  Copy	  Service 127

6 17:40 – 18:40 "iPad	  w	  Pomocy	  Psychologiczno	  -‐	  Pedagogicznej"	  -‐	  T.	  Raginia 123
NIEDZIELA,	  7	  kwietnia

7 10:00 – 11:00
"Świat	  wokół	  nas	  -‐	  iPad	  na	  lekcjach	  geografii	  i	  języka	  niemieckiego	  R.	  Liberkowska,	  A.	  Giel,	  D.	  
Nawacka	  

123

8 11:10 – 12:10 Nowy	  wymiar	  grafiki	  komputerowej.	  Interaktywny	  tablet	  piórkowy	  WACOM	  -‐	  E.M.	  Piątas 208a


