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Tematy	  wykładów	  i	  warsztatów.	  
	  
Temat:	  „Odwiedziny	  Pitagorasa,	  czyli	  matma	  na	  głowie	  -‐	  flipped	  classroom	  ".	  	  

Prowadzący:	  Marzena	  Lemańska.	  Zajęcia	  trwają	  2	  sesje	  warsztatowe	  
	  -‐	  lekcja	  matematyki	  poprowadzona	  przez	  uczniów.	  Przedstawienie	  postaci	  Pitagorasa	  jak	  i	  jego	  twierdzenia	  za	  
pomocą	  wystąpień,	  prezentacji,	  filmików.	  Praca	  w	  pełni	  z	  iPadem.	  ....Tworzenie	  książki	  z	  przebiegu	  zajęć	  w	  
aplikacji	  iBooksAuthor	  przez	  uczestników	  konferencji...Będzie	  zabawa,	  będzie	  się	  działo,	  a	  emocji	  nie	  mało.	  
Zapraszamy	  :-‐).	  
	  
Temat:	  „Dotykowy	  mózg	  ".	  	  

Prowadzący:	  Marzena	  Lemańska.	  
	  -‐	  Warsztaty	  z	  udziałem	  uczniów	  	  1e.	  Zabawa	  z	  iPadem,	  maksymalne	  wykorzystanie	  dotyku.	  Aplikacje:	  Keynote,	  i	  
Movie,	  Simple	  Mind,	  Nearpod,	  Showbie,	  Numbers,	  Book	  Creator	  oraz	  Learning	  Apps	  i	  Kahoot	  .	  Zapraszamy	  na	  
super	  zabawę.	  
	  
Temat:	  „Uczniowski	  projekt	  edukacyjny	  z	  pomocą	  Google	  Apps	  ".	  	  

Prowadzący:	  Marcin	  Springer,	  Piotr	  Podstawski,	  Robert	  Posiadała.	  

	  

Temat:	  „Narzędzia	  Google	  w	  służbie	  edukacji:	  [Instytut	  kultury,	  Google	  Earth,	  YouTube]".	  	  

Prowadzący:	  Marcin	  Springer,	  Piotr	  Podstawski,	  Robert	  Posiadała.	  

	  

Temat:	  „Tworzenie	  i	  zarządzanie	  szkolną	  stroną	  internetową	  [webkameleon.com]".	  	  

Prowadzący:	  Marcin	  Springer,	  Piotr	  Podstawski,	  Robert	  Posiadała.	  

	  

Temat:	  „Administracja	  szkolną	  domeną	  Google	  Apps".	  	  

Prowadzący:	  Marcin	  Springer,	  Piotr	  Podstawski,	  Robert	  Posiadała.	  

	  

Temat:	  Mobilność	  w	  szkole,	  fikcja	  czy	  rzeczywistość?	  

Prowadzący:	  Michał	  Grześlak,	  OEIiZK	  dla	  NowoczesnaKlasa.pl	  

	  
Podczas	  seminarium	  zademonstrowane	  zostaną	  nowoczesne	  rozwiązania	  dla	  szkół	  pozwalające	  na	  bezpieczne	  i	  
efektywne	  wykorzystanie	  technologii	  zarówno	  podczas	  lekcji,	  jak	  i	  w	  zarządzaniu	  szkołą.	  Będzie	  to	  okazja	  do	  
zapoznania	  się	  tablicą	  multimedialną	  zbudowaną	  na	  bazie	  monitora	  65”	  z	  nakładką	  dotykową	  i	  
oprogramowaniem	  pozwalającym	  zarządzać	  znajdującymi	  się	  w	  klasie	  urządzeniami	  mobilnymi	  i	  stacjonarnymi:	  
komputerami,	  laptopami	  oraz	  tabletami	  wyposażonymi	  w	  system	  Windows,	  Android	  lub	  iOS.	  	  

	  

Podczas	  zajęć	  omówiona	  zostanie	  również	  budowa	  i	  konfiguracja	  nowoczesnej	  sieci	  w	  pracowni	  oraz	  szkole,	  
pozwalająca	  na	  sprawną	  komunikację	  między	  urządzeniami	  należącymi	  do	  placówki	  oraz	  uczniów	  i	  nauczycieli.	  
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Szczególna	  uwaga	  zostanie	  poświęcona	  zagadnieniom	  wydajności	  wewnętrznej	  sieci	  bezprzewodowej	  (np.	  na	  
potrzeby	  przechwytywania	  obrazu	  z	  komputerów	  uczniowskich,	  by	  nauczyciel	  mógł	  mieć	  na	  żywo	  podgląd	  tego	  
co	  dzieje	  się	  na	  tabletach	  uczniów)	  oraz	  usprawnieniu	  korzystania	  z	  sieci	  internet	  (równomiernego	  i	  
efektywnego	  dostępu	  nawet	  przy	  niezbyt	  szybkim	  łączu	  dostępnym	  w	  szkole.	  	  

Poruszone	  zostaną	  także	  zagadnienia	  związane	  z	  ideą	  mobilnej	  pracowni	  w	  szkole	  oraz	  mobilnością	  urządzeń	  
takich	  jak	  tablica	  multimedialne.	  Omówione	  zostaną	  warunki,	  które	  muszą	  być	  spełnione,	  aby	  można	  mówić	  o	  
mobilności	  w	  szkole.	  Szczególnie	  w	  aspekcie	  dostępności	  sieci,	  odpowiedniej	  przepustowości	  oraz	  szeroko	  
rozumianego	  bezpieczeństwa	  -‐	  także	  BHP.	  	  

	  

Będzie	  to	  okazja	  do	  poznania	  zarówno	  rozwiązań	  nowoczesnych,	  wydajnych,	  jak	  również	  ekonomicznych	  w	  
eksploatacji.	  Między	  innymi	  zademonstrowane	  zostaną	  wydajne	  rozwiązania	  terminalowe,	  które	  świetnie	  mogą	  
się	  sprawdzić	  jako	  efektywna	  kosztowo	  pracownia	  komputerowa	  na	  potrzeby	  nauki	  programowania	  czy	  pracy	  z	  
pakietami	  biurowymi.	  To	  także	  ciekawa	  opcja	  na	  wyposażenie	  każdej	  pracowni	  w	  komputer	  dla	  nauczyciela	  
zapewniający	  np.	  dostęp	  do	  dziennika	  elektronicznego	  w	  czasie	  lekcji.	  	  	  

	  

Wszystkie	  rozwiązania	  będą	  demonstrowane	  na	  żywo	  jak	  również	  będzie	  możliwość	  ich	  wypróbowania	  w	  
praktyce.	  

	  

Temat:	  Nauka	  programowania	  przez	  zabawę	  w	  środowisku	  Scratch	  (na	  podstawie	  
programu	  Mistrzowie	  Kodowania).	  

Prowadzący:	  Maciej	  Borowiecki,	  Agnieszka	  Borowiecka,	  OEIiZK	  	  
Odbiorcy:	  Warsztat	  przeznaczony	  jest	  dla	  nauczycieli	  wszystkich	  przedmiotów	  zainteresowanych	  prowadzeniem	  
zajęć	  z	  elementów	  programowania	  w	  Scratchu	  w	  formie	  zajęć	  dodatkowych	  (kółka	  zainteresowań)	  lub	  na	  
zajęciach	  komputerowych	  w	  szkole	  podstawowej.	  

Opis:	  Podczas	  warsztatów	  uczestnicy	  poznają	  podstawy	  programowania	  w	  środowisku	  Scratch,	  zrealizują	  jeden	  
ze	  scenariuszy	  zajęć	  opracowany	  w	  ramach	  programu	  Mistrzowie	  Kodowania,	  otrzymają	  informacje	  o	  
programie	  i	  pozostałych	  scenariuszach.	  

	  
Temat:	  Zastosowanie	  monitorów	  dotykowych	  podczas	  realizacji	  procesów	  dydaktycznych.	  
Prowadzący:	  Katarzyna	  Węglińska	  
(zapraszamy	  z	  własnymi	  materiałami	  i	  scenariuszami	  zajęć	  
	  
	  
Temat:	  Po	  co	  mi	  ten	  tablet	  czyli	  miejsce	  podręczników	  w	  nowoczesnej	  edukacji	  
Prowadzący:	  Maciej	  Jonek,	  Multiedukacja	  
 
Dlaczego	  w	  nowoczesnej	  szkole	  pisze	  się	  na	  papierze	  i	  czemu	  dziś	  tak	  ciężko	  zrezygnować	  z	  podręczników?	  
Porozmawiamy	  o	  sposobach	  uczenia	  się,	  uwadze	  i	  o	  tym	  do	  jakiej	  koncepcji	  edukacyjnej	  pasuje	  praca	  z	  
cyfrowymi	  podręcznikami.	  Popracujemy	  nad	  wspólnym	  modelem	  edukacji	  z	  tabletem,	  specjaliści,	  tacy	  jak	  Ty	  
będą	  mieli	  czas	  na	  wymianę	  poglądów,	  doświadczeń	  i	  pomysłów	  (na	  przykład	  na	  to	  co	  zrobić	  ze	  sprzętem,	  który	  
został	  po	  Cyfrowej	  Szkole)	  poza	  tym	  dowiesz	  się	  dlaczego	  ludzie	  mają	  nos	  na	  środku	  twarzy,	  jak	  Arystoteles	  
zgodził	  się	  na	  Internet	  i	  jak	  uczy	  się	  Jasiek.	  
	  
	  
Temat:	  Integracja	  procesów	  edukacyjnych	  a	  strategia	  przetwarzania	  danych	  osobowych	  
uczniów.	  
Prelegent:	  Marcin	  Kempka	  
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W	  ostatnim	  czasie	  obserwujemy	  wzmożone	  zainteresowanie	  technologią	  dzienników	  elektronicznych.	  Nie	  
doczekaliśmy	  się	  jednak	  definicji,	  czym	  tak	  na	  prawdę	  dziennik	  elektroniczny	  jest	  i	  jaką	  powinien	  pełnić	  w	  szkole	  
funkcję.	  Jedni	  postrzegają	  dziennik	  elektroniczny	  wyłącznie	  jako	  narzędzie	  służące	  do	  dokumentowania	  
przebiegu	  nauczania	  czy	  wspomagające	  komunikację	  na	  linii	  rodzic-‐szkoła.	  Inni	  widzą	  w	  nim	  potencjał	  
pozwalający	  wykraczać	  daleko	  poza	  dokumentację,	  dzięki	  czemu	  dzienniki	  elektroniczne	  mogą	  przyczyniać	  się	  
do	  efektywnej	  informatyzacji	  procesów	  edukacyjnych	  i	  poprawy	  jakości	  nauczania.	  To	  prowadzi	  do	  pytania	  
parafrazującego	  znany	  cytat	  z	  komedii	  Stanisława	  Barei:	  ile	  jest	  dziennika	  elektronicznego	  w	  e-‐Dzienniku	  
Librus?	  Czy	  e-‐Dziennik	  jest	  tak	  na	  prawdę	  systemem	  dziennika	  elektronicznego,	  czy	  może	  wyewoluował	  w	  coś	  
znacznie	  obszerniejszego?	  W	  czasie	  wykładu	  pokażemy	  Państwu,	  czym	  w	  naszej	  filozofii	  jest	  e-‐Dziennik	  i	  w	  
jakim	  kierunku	  pragniemy	  go	  rozwijać	  w	  niedalekiej	  przyszłości.	  Wykażemy	  również,	  że	  narzędzie	  to	  zaczyna	  
mieć	  coraz	  mniej	  wspólnego	  ze	  stereotypowym	  dziennikiem	  elektronicznym	  i	  pozwala	  na	  działania	  znacznie	  
bardziej	  złożone	  niż	  tylko	  zastępowanie	  podstawowych	  funkcji	  dziennika	  papierowego.	  Przedstawimy	  również	  
nieodległą	  wizję	  przyszłości,	  w	  której	  „zwykłe”	  dzienniki	  elektroniczne	  stają	  się	  przestarzałą	  i	  zapóźnioną	  
„innowacją”,	  ustępującą	  miejsca	  e-‐dziennikom	  2.0,	  które	  po	  swoich	  poprzednikach	  dziedziczą	  w	  zasadzie	  tylko	  
nazwę.	  Porozmawiamy	  o	  nowych	  trendach	  oraz	  o	  tym,	  co	  dla	  oświaty	  najważniejsze	  –	  o	  jakości	  edukacji,	  która	  
nie	  powinna	  podlegać	  kompromisom.	  
	  
	  
Temat:	  Aktywne	  Rozkłady	  Materiałów	  Nauczania	  czyli	  o	  integracji	  dydaktyki	  z	  dziennikami	  
elektronicznymi.	  
Prelegent:	  Krzysztof	  Kolanowski	  
 
Aktywne	  Rozkłady	  Materiału	  Nauczania	  (ARMN)	  realizują	  koncepcję	  efektywnie	  prowadzonej	  lekcji,	  w	  ramach	  
której	  Nauczyciel	  nie	  traci	  czasu	  na	  logowanie	  się	  do	  wielu	  platform	  i	  środowisk,	  nie	  przejmuje	  się	  
technologicznymi	  aspektami	  uruchamiania	  e-‐treści,	  a	  skupia	  wyłącznie	  na	  procesie	  nauczania.	  ARMN	  jest	  
koncepcją	  porządkującą	  wykorzystanie	  przez	  Nauczyciela	  materiałów	  multimedialnych	  na	  lekcji	  poprzez	  
bezpośredni	  do	  nich	  dostęp	  z	  poziomu	  interfejsu	  lekcyjnego	  e-‐Dziennika.	  W	  przeciwieństwie	  do	  zwykłego	  
rozkładu	  materiału	  nauczania	  (RMN),	  w	  ARMN	  z	  każdym	  tematem	  lekcji	  powiązane	  są	  zasoby	  multimedialne	  
oraz	  elektroniczne.	  ARMN	  może	  zostać	  przygotowany	  przez	  Wydawcę,	  ale	  także	  przez	  Nauczyciela.	  Dzięki	  
ARMN	  Nauczyciel	  po	  wybraniu	  tematu	  lekcji	  widzi	  w	  Interfejsie	  Lekcyjnym	  nie	  tylko	  standardowe	  opcje,	  ale	  
również	  otrzymuje	  dostęp	  do	  linków	  kierujących	  go	  bezpośrednio	  na	  odpowiednie,	  nadające	  się	  do	  
wykorzystania	  na	  tej	  konkretnej	  lekcji,	  e-‐zasoby	  edukacyjne.	  Przekierowanie	  to	  następuje	  bez	  potrzeby	  
jakiegokolwiek	  logowania	  czy	  konfigurowania	  dostępu.	  
	  
	  
	  
Temat:	  Ramowe	  plany	  nauczania,	  Wycieczki,	  e-‐Zastępstwa	  …	  -‐	  warsztat	  dla	  użytkowników	  
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.	  Odpowiemy	  również	  
na	  wszelkie	  pytania	  związane	  z	  użytkowaniem	  zaawansowanych	  modułów	  e-‐Dziennika	  Librus.	  
	  
	  
Temat:	  Zintegrowany	  System	  Edukacyjny	  Librus	  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	  któregoś	  z	  elementu	  systemu	  pojawiają	  się	  w	  
wszystkich	  jego	  składnikach.	  	  Uczestnik	  będzie	  miał	  np.	  okazję	  rozwiązać	  test	  w	  platformie	  e-‐learningowej	  i	  
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automatycznie	  zapisać	  ocenę	  w	  dzienniku	  elektronicznym	  	  lub	  wystawić	  ocenę	  roczną	  w	  tym	  systemie	  i	  wypisać	  
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	  
uprawnienia,	  aby	  dane	  w	  Zintegrowanym	  Systemie	  Edukacyjnym	  Librus	  były	  zabezpieczone	  w	  należyty	  sposób.	  
	  
Temat:	  e-‐Dziennik	  Librus	  -‐	  nie	  tylko	  dokumentacja	  przebiegu	  nauczania.	  
 
Podczas	  warsztatu	  skupimy	  się	  na	  zademonstrowaniu,	  czym	  wyróżnia	  się	  e-‐Dziennik	  Librus	  na	  tle	  rozwiązań	  
konkurencyjnych.	  Poza	  tym	  co	  jest	  obecne	  w	  większości	  dzienników	  elektronicznych	  (np.	  wpisywanie	  ocen,	  
nieobecności,	  wiadomości,	  statystyki)	  e-‐Dziennik	  Librus	  oferuje	  dużą	  liczbę	  zaawansowanych	  modułów	  oraz	  
funkcji,	  które	  czynią	  go	  unikalnym	  na	  polskim	  rynku	  rozwiązaniem.	  Do	  listopada	  2013	  został	  on	  wdrożony	  w	  
ponad	  2500	  polskich	  szkół,	  gdzie	  w	  większości	  przypadków	  decyzje	  o	  jego	  wdrożeniu	  podejmowane	  były	  
autonomicznie	  -‐	  przez	  placówki	  oświatowe.	  Podczas	  warsztatu	  pokażemy,	  dlaczego	  szkoły	  te	  wybierały	  właśnie	  
e-‐Dziennik	  oraz	  rozłożymy	  go	  na	  czynniki	  pierwsze.	  Odpowiemy	  również	  na	  wszelkie	  pytania	  dotyczące	  zasad	  
nawiązania	  współpracy	  oraz	  wdrożenia	  e-‐Dziennika	  w	  szkole.	  
	  
	  
Temat:	  iPad	  W	  Gimnazjalnym	  Studio	  Nagrań	  
Prowadzący:	  Tomasz	  Raginia	  	  
 
Wykorzystanie	  iPada	  w	  półprofesjonalnym	  studio	  nagrań	  GSN	  https://soundcloud.com/fantasmagorian	  .	  Także	  
iPad	  zamiast	  półprofesjonalnego	  studia	  nagrań.	  Prowadzącym	  w	  GSN	  (s.	  201)	  będzie	  muzyczny	  laik,	  który	  nie	  
zna	  nut,	  a	  słuch	  muzyczny	  posiada	  absolutnie	  kulejący,	  spróbuje	  on	  dzięki	  iPadowi	  w	  warunkach	  półstudyjnych	  
GSN	  pomóc	  w	  stworzeniu	  miniaturki	  muzycznej	  każdemu	  uczestnikowi	  zajęć.	  Każdy	  z	  ośmiu	  uczestników	  
warsztatu	  otrzymuje	  iPada	  z	  programem	  Garage	  Band	  i	  parę	  przyzwoitych	  słuchawek	  oraz	  w.w.	  instruktaż.	  
Niektórym	  spośród	  nich	  zapewne	  uda	  się	  stworzyć	  -‐	  i	  wysłać	  sobie	  -‐	  ku	  pamięci	  -‐	  małe	  muzyczne	  perełki.	  Mile	  
widziane	  osoby	  bez	  jakichkolwiek	  umiejętności	  muzycznych.	  Muzycy	  i	  potrafiący	  grać	  na	  prawdziwych	  
instrumentach	  stracą	  na	  tym	  warsztacie	  czas.	  Oni	  dostawszy	  iPada	  po	  prostu	  od	  razu	  -‐	  bez	  instruktarzu	  -‐	  grają,	  
komponują	  i	  wyczyniają	  cuda...	  Korzystając	  z	  faktu,	  że	  prowadzącym	  warsztat	  jest	  psycholog	  szkolny,	  który	  w	  
dziedzinie	  PPP	  iPaduje	  sprawniej,	  niż	  w	  muzycznej,	  udzieli	  on	  zainteresowanym	  wszelkich	  możliwych	  odpowiedzi	  
-‐	  gdyby	  były	  jakieś	  zapytania	  -‐	  w	  ramach	  jego	  iPadowych	  tutaj	  kompetencji.	  
	  
Temat:	  Open	  Hardware	  i	  Open	  Source	  w	  nauczaniu	  informatyki.	  
Prowadzący:	  Adam	  Jurkiewicz	  	  
 
Czy	  lekcje	  informatyki	  mogą	  być	  ciekawe?	  Czy	  młodzież	  może	  budować	  zakochane	  i	  tańczące	  roboty?	  Jeśli	  
chcecie	  poznać	  rozwiązania	  dostępne	  dla	  wszystkich	  uczniów,	  zapraszamy	  na	  przykładową	  lekcję	  infotechniki.	  	  
	  
UWAGA!	  
Każdy,	  kto	  przyjdzie,	  otrzyma	  komplet	  materiałów	  -‐	  scenariuszy	  lekcji	  gotowych	  do	  wykorzystania.	  Wszystko	  na	  
licencji	  GPL	  oraz	  Creative	  Commons.	  
	  
	  
Temat:	  Bookshelf	  –	  edukacja	  mobilna	  
Prowadzący:	  Maciej	  Suchodolski	  
Bookshelf	  jest	  kompleksowym	  rozwiązaniem	  służącym	  do	  szybkiego	  i	  łatwego	  tworzenia,	  zarządzania	  i	  
publikacji	  treści	  interaktywnych	  wysokiej	  klasy;.	  W	  czasie	  warsztatów	  użytkownicy	  będą	  mieli	  możliwość	  
poznania	  procesu	  tworzenia	  i	  wykorzystania	  tych	  publikacji	  w	  trybie	  online	  lub	  offline	  zarówno	  na	  komputerze	  
stacjonarnym	  jak	  i	  urządzeniu	  mobilnym. 
 
Temat:	  Diagnoza	  szkolna	  –	  skuteczny	  sposób	  na	  lepsze	  wyniki	  w	  nauczaniu	  i	  podnoszeniu	  
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kwalifikacji	  nauczyciela.	  
Prelegent:	  Jarosław	  Kowalski 
 
Opis:	  zadaniem	  i	  obowiązkiem	  każdej	  szkoły	  jest	  monitorowanie	  realizacji	  podstawy	  programowej,	  by	  zapewnić	  
odpowiednią	  jakość	  kształcenia	  i	  umożliwić	  uczniom	  osiągnięcie	  odpowiednich	  wyników.	  Ocena	  szkoły	  w	  oczach	  
organu	  prowadzącego	  i	  jej	  rynkowa	  atrakcyjność	  w	  oczach	  rodziców,	  a	  nawet	  samych	  uczniów,	  oparta	  jest	  o	  
wymierne	  wskaźniki	  związane	  z	  wynikami	  uczniów	  na	  egzaminach	  końcowych.	  Skutecznym	  sposobem	  
pozwalającym	  na	  rozpoznanie	  obszarów	  wiedzy	  wymagających	  szczególnej	  uwagi	  i	  zapewnienie	  odpowiedniego	  
wsparcia	  może	  być	  nowoczesny	  system	  diagnostyczno-‐naprawczy.	  
W	  czasie	  sesji	  pokażemy	  Diagnozę	  Szkolną	  –	  narzędzie	  pozwalające	  określić	  indywidualne	  potrzeby	  uczniów	  i	  
zaplanować	  dla	  nich	  spersonalizowaną	  ścieżkę	  kształcenia,	  której	  celem	  jest	  zdobycie	  wysokich	  wyników	  na 
egzaminie.	  Przedstawimy	  także	  i	  przedyskutujemy	  możliwość	  wykorzystania	  Diagnozy	  Szkolnej	  w	  projektach	  
unijnych,	  zwłaszcza	  tych	  związanych	  z	  wyrównywaniem	  szans,	  w	  ramach	  których	  można	  pozyskać	  środki	  na	  
dodatkowe,	  grupowe	  i	  indywidualne	  zajęcia	  językowe,	  oraz	  podnoszenie	  kwalifikacji	  nauczycieli	  z	  
wykorzystaniem	  szkoleń	  metodycznych	  w	  wirtualnym	  środowisku	  kształcenia.	  
 
 
Codzienna	  praca	  z	  uczniem	  zdolnym	  w	  szkole	  -‐	  indywidualizacja	  nauki	  na	  platformie	  
edukacyjnej	  Fronter.	  
Prowadzący:	  Jakub	  Aleksandrowicz	  
 
Praca	  z	  uczniem	  zdolnym	  –	  to	  najczęściej	  praca	  indywidualna.	  W	  szkolnej	  codzienności	  nauczyciela	  –	  daje	  sporo	  
satysfakcji:	  każdy	  nauczyciel	  chciałby	  mieć	  wymierne	  „efekty”.	  Taka	  praca	  -‐	  angażuje	  nasz	  umysł	  i	  emocje	  oraz...	  
czas.	  	  
Jak	  zrobić,	  by	  planując	  	  i	  porządkując	  wiedzę	  uczniom	  -‐	  budować	  zasoby	  do	  wielokrotnego	  wykorzystania?	  Jak	  
skutecznie	  opiekować	  się	  kilkoma	  uczniami,	  pozwalając	  im	  jednocześnie	  rozwijać	  różnorodne	  talenty	  
indywidualnie?	  Jak	  przy	  tym	  mieć	  czas	  na	  „typowe”	  obowiązki	  w	  szkole?	  Jak	  pomagać	  sobie	  -‐	  współpracując	  z	  
podobnie	  pozytywnie	  zakręconymi...	  -‐	  spróbujemy	  podpowiedzieć	  na	  warsztatach.	  Pragmatyczne	  podejście,	  
doskonałe	  narzędzie,	  darmowy	  dostęp	  dla	  nauczyciela	  i	  jego	  5	  uczniów...	  (chyba,	  że	  pracujecie	  w	  szkole	  dla	  
geniuszy	  –	  wtedy	  zapraszamy	  do	  negocjacji).	  
 
 
Realizacja	  projektu	  edukacyjnego	  i	  wykorzystanie	  metody	  odwróconej	  klasy	  w	  wirtualnym	  
środowisku	  kształcenia	  Fronter.	  
Prowadzący:	  Jakub	  Aleksandrowicz	  
 
Nie	  ma	  „nowej	  szkoły”,	  są	  tylko	  „inne"	  metody.	  By	  się	  ich	  nauczyć	  i	  je	  wdrożyć	  –	  potrzeba	  czasu,	  narzędzi	  i...	  
odwagi	  -‐	  na	  dydaktyczne	  eksperymenty.	  Przy	  współczesnych	  nawykach	  uczniów	  	  –	  dostęp	  do	  wirtualnego	  
środowiska	  uczenia	  się	  –	  jest	  najlepszym	  rozwiązaniem.	  	  
Co	  trzeba	  przygotować	  –	  da	  się	  przygotować	  (chociaż	  częściej	  wystarczy	  „podłączyć”	  to,	  co	  już	  istnieje).	  Co	  
trzeba	  zaryzykować	  –	  da	  się	  przeprowadzić	  z	  minimalnym	  zagrożeniem.	  Nie	  ma	  innego	  sposobu	  na	  sprawne	  
zarządzanie	  kilkoma	  zespołami	  –	  jak	  „uszyta”	  na	  miarę	  i	  edukacyjna	  naprawdę	  (nie	  na	  niby)	  Platforma.	  
Uczestnikom	  nauczycielom	  -‐	  zapewniamy	  wraz	  z	  5	  uczniów	  -‐	  roczny	  dostęp	  do	  pełnej	  funkcjonalności,	  
zainteresowanym	  dyrektorom	  –	  konsultacje	  z	  zarządzania	  zmianą,	  jaką	  niewątpliwie	  w	  szkole	  jest	  wdrożenie	  
platformy.	  
	  
	  
Temat:	  Praktyczne	  wykorzystanie	  interaktywnych	  pomocy	  szkolnych	  na	  zajęciach	  
lekcyjnych	  z	  różnych	  przedmiotów.	  
Prowadzący:	  Paweł	  Komar	  
	  
Podczas	  warsztatów	  zaprezentowane	  zostaną	  najnowsze	  urządzenia	  wykorzystywane	  	  
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w	  edukacji	  oraz	  sposoby	  na	  ich	  praktyczne	  wykorzystanie	  na	  zajęciach	  lekcyjnych.	  Uczestnicy	  będą	  mogli	  się	  
zapoznać	  m.in.	  z	  wielkoformatowymi	  monitorami	  z	  dotykowymi	  ekranami	  oraz	  najnowszym	  wizualizerem	  
przenośnym	  marki	  Epson.	  Zaprezentowane	  zostaną	  także	  dostępne	  w	  sieci	  internetowej	  gotowe	  zasoby	  
multimedialne	  do	  wykorzystania	  na	  lekcjach	  z	  różnych	  przedmiotów.	  
	  
	  
TEMAT	  -‐	  Office	  365	  –	  zaawansowane	  zarządzanie	  usługą	  SharePoint	  
Prowadzący:	  Artur	  Rudnicki	  
Opis:	  Na	  zajęciach	  zostanie	  stworzona	  przykładowa	  witryna	  w	  usłudze	  SharePoint	  oraz	  pokazana	  jej	  obsługa	  z	  
pozycji	  administratora	  i	  użytkownika	  
	  
Temat:	  ROYCAN	  –	  Pierwsze	  w	  pełni	  cyfrowe	  pracownie	  językowe,	  pracuj	  w	  chmurze.	  
Prowadzący:	  Tomasz	  Bondar.	  
	   Cyfrowe	  pracownie	  językowe	  Roycan	  to	  system	  umożliwiający	  wykorzystanie	  istniejącej	  pracowni	  
komputerowej	  do	  profesjonalnej	  nauki	  języków	  obcych.	  	  
	   Roycan	  to	  rewolucyjne	  narzędzie	  wspomagające	  nauczanie	  oparte	  o	  komputery.	  Umożliwia	  pełną	  
komunikację	  między	  nauczycielem	  a	  uczniami,	  pozwala	  na	  przesyłanie	  multimediów	  	  
do	  poszczególnych	  uczniów,	  daje	  możliwość	  pełnego	  zarządzania	  pracownią	  komputerową,	  usprawnia	  
czasochłonne	  zajęcia	  takie	  jak	  dzielenie	  w	  pary	  lub	  grupy	  czy	  sprawdzanie	  listy	  obecności.	  	  
	   Twoja	  pracownia	  komputerowa	  może	  być	  teraz	  wykorzystywana	  również	  do	  nauki	  języków	  obcych	  i	  nie	  
tylko.	  W	  naszej	  ofercie	  znajdują	  się	  dwa	  podstawowe	  systemy:	  easyLAB	  i	  Optimas.	  	  
	   easyLAB	  to	  mobilny	  system,	  który	  może	  przekształcić	  istniejącą	  salę	  komputerową	  w	  pełni	  
funkcjonalne	  i	  bardzo	  wydajne	  laboratorium	  do	  nauki	  języków.	  Dzięki	  technologii	  Plug&Play	  	  
oraz	  niewielkich	  rozmiarów	  modułom,	  możemy	  przenosić	  go	  pomiędzy	  różnymi	  salami	  komputerowymi.	  	  
	   Optimas	  to	  stacjonarny	  system,	  który	  może	  przekształcić	  zwykłą	  pracownię	  komputerową	  	  
w	  ultranowoczesne	  laboratorium	  do	  nauki	  języków.	  Optimas	  pozwala	  między	  innymi	  na	  nagrywanie	  rozmów	  
prowadzonych	  w	  parach,	  grupach,	  wypowiedzi	  poszczególnych	  uczniów	  oraz	  przeprowadzanie	  testów.	  	  
	  
Temat:	  Systemy	  elektronicznego	  sczytywania	  i	  analizowania	  odpowiedzi	  –	  sprawdź	  wiedzę	  
swoich	  uczniów	  i	  uzyskaj	  wyniki	  w	  5	  min.	  
Prowadzący:	  Piotr	  Gajewski	  
	  
Flow	  -‐	  co	  to	  jest?	  
	   Nowy	  rodzaj	  oprogramowania	  do	  systemu	  do	  testów	  i	  odpowiedzi.	  W	  połączeniu	  z	  pilotami	  	  
lub	  innymi	  urządzeniami	  tzw.	  vPadami,	  umożliwia	  przeprowadzenie	  zaplanowanych	  jak	  i	  nie	  zaplanowanych	  
testów,	  czy	  głosowań.	  
Zobacz	  jakie	  to	  łatwe!	  	  
	   Aby	  korzystać	  z	  aplikacji	  zmieniającej	  urządzenie	  mobilne	  w	  vPada,	  należy	  zainstalować	  Flow	  	   na	  
komputerze	  z	  systemem	  operacyjnym	  Windows	  i	  przygotować	  pytania	  do	  testu,	  czyli:	  wpisać	  	   treść	  	   pytań,	  
wskazać	  prawidłowe	  odpowiedzi	  oraz	  ustalić	  punktację.	  Po	  zakończonym	  teście	  	  
na	  	  pulpicie	  komputera	  można	  obejrzeć	  jego	  wyniki.	  
	   Na	  telefonach,	  tabletach	  lub	  komputerach,	  które	  mają	  służyć	  jako	  piloty	  do	  testów	  instalujemy	  
oprogramowanie	  vPad.	  Od	  tej	  pory	  można	  korzystać	  z	  nowej	  funkcjonalności	  tych	  urządzeń	  i	  za	  ich	  pomocą	  brać	  
udział	  w	  testach	  i	  głosowaniach.	  
	   Komputer	  przeprowadzającego	  test	  i	  vPady	  komunikują	  się	  poprzez	  połączenie	  internetowe,	  	   więc	  
nie	  ma	  potrzeby	  używania	  dodatkowych	  odbiorników.	  Łączność	  może	  odbywać	  się	  za	  pomocą	  	   wewnętrznych	  
sieci	  lub	  zewnętrznych	  połączeń	  internetowych.	  Dlatego	  uczestnicy	  testów	  czy	  głosowań	  	   mogą	  
znajdować	  się	  w	  różnych	  miejscach	  np.	  innej	  sali,	  budynku	  a	  nawet	  mieście.	  
Każdy	  użytkownik	  takiego	  rozwiązania	  może	  zobaczyć	  bezpośrednio	  na	  ekranie	  swojego	  urządzenia,	  zadane	  
pytania,	  odpowiedzieć	  na	  nie,	  a	  po	  zakończeniu	  testu	  zobaczyć	  swój	  wynik	  bezpośrednio	  na	  urządzeniu.	  	  
Chcecie	  pracować	  w	  chmurze?	  	  
	   Umożliwia	  to	  oprogramowanie	  Flow,	  którego	  użytkownik	  otrzymuje	  dostęp	  do	  tzw.	  „chmury”,	  	   czyli	  
przestrzeni	  dyskowej	  na	  zewnętrznych	  serwerach	  udostępnionych	  przez	  producenta	  -‐	  firmę	  eInstruction.	  W	  
„chmurze”	  można	  przechowywać	  np.	  listy	  uczestników,	  raporty,	  wyniki	  testów	  i	  głosowań.	  „Chmura”	  pozwalana	  
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na	  dostęp	  do	  wszystkich	  wymieniony	  funkcji	  z	  każdego	  miejsca,	  w	  którym	  jest	  Internet,	  nie	  koniecznie	  ze	  szkoły	  
czy	  biura.	  
	   Korzystajcie	  z	  Flow,	  a	  on	  ułatwi	  Wam:	  	  
Zarządzanie	  uczestnikami	  poprzez	  tworzenie	  oddzielnych	  klas,	  grup	  z	  pełnymi	  listami	  uczestników,	  które	  można	  
przechowywać	  w	  oddzielnych	  plikach	  (*.csv)	  lub	  wcześniej	  wspomnianej	  „chmurze”.	  	  
	   Zarządzanie	  wynikami	  poprzez	  szybki	  dostęp	  do	  wyników	  testów,	  głosowań,	  sprawdzianów	  i	  
egzaminów	  dzięki:	  

• raportom	  indywidualnym	  -‐	  możliwość	  wglądu	  w	  postępy	  pojedynczych	  uczestników	  
• raportom	  dotyczącym	  poszczególnych	  pytań	  oraz	  tego,	  jak	  odpowiadali	  na	  nie	  wszyscy	  	  uczestnicy	  

Przygotowywanie	  pytań	  i	  testów	  w	  różnych	  formatach.	  
	   We	  Flow	  można	  w	  łatwy	  sposób	  zintegrować	  z	  materiałami	  w	  innych	  formatach,	  które	  	  użytkownik	  już	  
posiada,	  nawet	  ze	  stronami	  internetowymi.	  Wystarczy,	  że	  przygotuje	  w	  programie	  Flow	  specjalne	  znaczniki,	  
które	  wklei	  później	  do	  swoich	  materiałów.	  
	   Do	  Flow	  dołączony	  jest	  przyjazny	  edytor	  testów,	  który	  pozwala	  na	  przygotowanie	  w	  szybki	  sposób	  
	   testów	  i	  głosowań	  zawierających	  zdjęcia,	  linki	  do	  stron	  internetowych,	  na	  których	  umieszczone	  	   są	  
multimedia.	  Tak	  przygotowany	  test	  należy	  zapisać	  do	  pliku,	  a	  następnie	  wczytać	  go	  do	  programu	  Flow.	  Dzięki	  
temu	  rozwiązaniu	  utworzona	  zostanie	  baza	  testów,	  z	  której	  będzie	  można	  wielokrotnie	  	  korzystać.	  
	  
„ZRÓB	  TO	  SAM!	  Pomocnik	  Nauczyciela”	  	  -‐	  Oprogramowanie	  wspierające	  tworzenie	  
własnych	  ćwiczeń	  interaktywnych.	  
Prowadzący:	  Bartłomiej	  Zawadzki	  
	  
	   „Zrób	  To	  Sam!	  Pomocnik	  nauczyciela”	  zawiera	  wiele	  szablonów	  ćwiczeń.	  Nauczyciel	  w	  bardzo	  prosty	  
sposób	  może	  edytować	  te	  szablony,	  przygotowując	  własne	  materiały	  odpowiednie	  do	  tematu	  lekcji	  i	  poziomu	  
nauczania.	  Proces	  ich	  tworzenia	  polega	  na	  zmianie	  obrazka,	  dodaniu	  (edytowaniu)	  kolumn,	  nagłówków	  i	  grup	  
wyrazów.	  Każde	  przygotowane	  ćwiczenie	  można	  zapisać	  i	  wielokrotnie	  	  
z	  niego	  korzystać,	  a	  w	  razie	  potrzeby	  ponownie	  edytować.	  Prowadzony	  warsztat	  ma	  na	  celu	  zaprezentowanie	  
możliwości	  oprogramowania,	  przedstawienie	  najnowszej	  dostępnej	  wersji	  (4	  edycja),	  przygotowanie	  i	  edycję	  
szablonów.	  Ogromną	  zaletą	  tych	  ćwiczeń	  jest	  to,	  że	  zawarte	  w	  nim	  zadania	  	  
to	  ćwiczenia	  flaszowe,	  które	  interaktywnie	  reagują	  na	  udzielane	  odpowiedzi.	  Można	  je	  przygotować	  	  
w	  formie	  testu	  lub	  nauki.	  	  
	   Forma	  nauki	  to	  proces	  ćwiczenia	  aż	  do	  zapamiętania.	  W	  tym	  przypadku	  uczeń	  zaznacza	  rozwiązanie	  
tyle	  razy,	  aż	  wskaże	  prawidłową	  odpowiedź.	  Przy	  każdym	  wyborze	  pojawia	  się	  informacja	  czy	  zrobił	  to	  dobrze,	  
czy	  źle.	  Może	  też	  pojawić	  się	  komentarz	  dlaczego	  dana	  odpowiedź	  jest	  dobra	  lub	  zła.	  Dopiero,	  gdy	  uczeń	  wskaże	  
prawidłowe	  rozwiązanie,	  program	  umożliwi	  mu	  przejście	  dalej.	  
	   Forma	  testu	  to	  proces	  sprawdzania	  wiedzy.	  W	  ćwiczeniach	  w	  formie	  testu	  poprawność	  rozwiązania,	  
sprawdzana	  jest	  na	  końcu.	  Przechodząc	  przez	  jego	  poszczególne	  elementy	  po	  wskazaniu	  odpowiedzi,	  program	  
automatycznie	  przechodzi	  do	  kolejnego	  punktu.	  Zakończenie	  ćwiczenia	  następuje	  dopiero	  po	  naciśnięciu	  
przycisku	  „Sprawdź”.	  Pojawia	  się	  wówczas,	  informacja	  o	  ilości	  błędnych	  	  
i	  prawidłowych	  odpowiedzi.	  
	  
	  
Temat:	  „Darmowe	  e-‐booki	  dla	  uczniów	  w	  ramach	  platformy	  edukacyjnej”	  
Prelegent:	  Grzegorz	  Jankowski,	  Helion	  
	  
Na	  warsztatach	  rozwiniemy	  temat	  z	  wykładu.	  Pokażemy	  rozwój	  panelu	  uczniowskiego	  w	  serwisie	  
http://edukacja.helion.pl:	  
-‐	  półkę	  z	  e-‐bookami	  
-‐	  komunikator	  nauczyciel-‐uczeń	  z	  raportami	  doręczeń	  
-‐	  uczniowski	  kalendarz	  zajęć	  
-‐	  nowe	  funkcje	  sprawdzianów	  online	  
Panel	  uczniowski	  pokażemy	  w	  kontekście	  zarządzania	  nim	  przez	  nauczyciela	  prowadzącego	  zajęcia.	  
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Temat:	  SMART	  amp	  –	  pracuj	  nad	  rozwiązaniem	  problemów	  ze	  swoimi	  uczniami	  za	  pomocą	  
wspólnego	  obszaru	  roboczego	  w	  chmurze.	  
Prowadzący:	  Arkadiusz	  Stefan,	  IRS	  
	  
Temat:	  Aktywizacja	  uczniów	  na	  przedmiotach	  przyrodniczych	  dzięki	  komputerowym	  
laboratoriom	  przyrodniczym.	  
Prowadzący:	  Arkadiusz	  Stefan,	  IRS	  
	  
Temat:	  Rozszerzona	  rzeczywistość	  -‐	  czy	  czas	  aby	  ją	  wprowadzić	  w	  szkole?	  
Prowadzący:	  Bożena	  Nowak	  
Podczas	  warsztatów	  wyjaśnimy	  sobie	  pojęcie	  rozszerzona	  rzeczywistość.	  Na	  konkretnych	  przykładach	  
zapoznamy	  się	  ze	  sposobami	  jej	  użycia	  podczas	  prezentacji	  i	  w	  trakcie	  różnych	  wydarzeń.	  Poznamy	  kilka	  
aplikacji	  wykorzystujących	  to	  narzędzie	  oraz	  spróbujemy	  wykreować	  coś	  własnego	  w	  kontekście	  zastosowania	  
w	  szkole.	  
	  
Temat:	  Nauki	  przyrodnicze	  z	  iPadem	  	  -‐	  przegląd	  narzędzi	  i	  aplikacji	  do	  chemii,	  biologii	  i	  
fizyki	  
Prowadzący:	  Bożena	  Nowak	  
Przygotowanie	  materiałów	  na	  lekcję	  nie	  musi	  być	  takie	  pracochłonne.	  Można	  wykorzystać	  przygotowane	  
wcześniej	  prezentacje	  i	  wzbogacić	  je	  o	  elementy	  interaktywne	  wykorzystując	  narzędzie	  NearPod.	  To	  wszystko	  
obejrzymy	  i	  wypróbujemy	  podczas	  warsztatów.	  Poznamy	  również	  kilka	  interesujących	  aplikacji	  dla	  iPada	  z	  
przedmiotów	  fizyka,	  chemia	  i	  biologia.	  
	  
Temat:	  	  iTunesU	  Course	  Manager	  -‐	  projektowanie	  kursów	  zdalnych.	  
Prowadzący:	  Dorota	  Wojtuś	  
	  
iTunesU	  Course	  Manager	  to	  narzędzie	  do	  tworzenia	  kursów	  zdalnych	  oraz	  udostępniania	  materiałów	  
dydaktycznych	  na	  iPady	  uczniowskie.	  Usługa	  ta	  jest	  od	  niedawna	  dostępna	  dla	  polskich	  użytkowników	  
AppStore.	  Osoby,	  które	  nie	  posiadają	  własnego	  AppleID	  powinny	  je	  sobie	  przed	  warsztatami	  utworzyć	  
odwiedzając	  stronę:	  	  
https://appleid.apple.com/cgi-‐bin/WebObjects/MyAppleId.woa/wa/createAppleId?localang=pl_PL	  
	  
	  
Temat:	  Zajęcia	  komputerowe	  w	  edukacji	  wczesnoszkolnej	  z	  wykorzystaniem	  iPadów.	  
Prowadzący:	  Dorota	  Wojtuś	  
	  
Zapraszamy	  nauczycieli	  edukacji	  wczesnoszkolnej,	  wszystkich	  nauczycieli	  pracujących	  z	  dziećmi	  w	  klasach	  I-‐III	  
oraz	  osoby,	  które	  mają	  własne	  dzieci	  w	  tym	  wieku.	  Podczas	  warsztatów	  uczestnicy	  będą	  mieli	  okazję	  zapoznać	  
się	  z	  licznymi	  aplikacjami	  dla	  iPadów	  ułatwiającymi	  dzieciom	  poznawanie	  otaczającego	  je	  świata.	  Barwne	  i	  
intuicyjne	  aplikacje	  edukacyjne	  mogą	  znacznie	  uatrakcyjnić	  naukę	  w	  klasie	  i	  nie	  tylko.	  
	  
	  
Temat:	  iBooks	  Authors	  -‐	  przygotowanie	  interaktywnej	  książki	  
Prowadzący:	  Robert	  Celuch	  
	  
Podczas	  warsztatów	  uczestnicy	  pracując	  na	  komputerach	  MacBook	  przygotują	  interaktywną	  książkę,	  
zawierającą	  materiał	  tekstowy,	  fotografie,	  animacje,	  prezentacje,	  obiekty	  trójwymiarowe	  oraz	  narzędzia	  
służące	  do	  sprawdzenia	  wiedzy.	  
	  
Temat:	  Tworzenie	  multimedialnych	  materiałów	  do	  odwróconej	  klasy.	  
Prowadzący:	  Robert	  Celuch	  
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Podczas	  pracy	  na	  iPadach	  uczestnicy	  warsztatów	  przygotują	  film.	  Nauczą	  się	  nagrywać	  czynności	  wykonywane	  
na	  ekranie,	  a	  następnie	  wzbogacać	  filmy	  o	  napisy,	  przejścia,	  podkład	  muzyczny	  i	  narrację.	  
	  
	  
Temat:	  "Cudze	  chwalicie	  swego	  nie	  znacie-‐	  w	  poszukiwaniu	  własnych	  korzeni".	  
Prowadzący:	  Renata	  Orlicka,	  Marlena	  Jarczewska	  
	  
Na	  warsztatach	  zaprezentujemy,	  jak	  na	  lekcjach	  wychowawczych	  wykorzystać	  poznane	  aplikacje	  i	  umiejętności	  
z	  zakresu	  informatyki	  zdobyte	  przez	  e-‐klasy.	  Warsztat	  trwa	  dwie	  sesje.	  
	  
Interaktywny	  Londyn	  -‐	  wirtualna	  podróż	  z	  iPadem	  
Prowadzący:	  Maria	  Neubauer	  –	  Darska	  
	  
Warsztaty	  poświęcone	  próbie	  "przeniesienia	  się"	  do	  stolicy	  Wielskiej	  Brytanii	  za	  pomocą	  aplikacji	  dostępnych	  na	  
iPadach.	  Podejmiemy	  próbę	  stworzenia	  lekcji	  o	  Londynie	  w	  sposób	  łatwy,	  skuteczny	  i	  efektowny.	  
	  
	  
Kalejdoskop	  interpersonalny	  
Prowadzący:	  Aleksandra	  Antoniewicz	  –	  Kaszczyńska,	  Wiesława	  Skoczylas	  
	  
Młodzież	  czasami	  silnie	  identyfikuje	  się	  z	  grupą.	  Odwołując	  się	  do	  norm	  grupowych,	  można	  zdefiniować	  siebie	  
samego.	  Grupa	  dostarcza	  ram	  funkcjonowania,	  określa	  miejsce	  w	  świecie,	  daje	  konkretny	  status	  w	  zespole,	  
pozwala	  testować	  rzeczywistość	  i	  uczyć	  się	  nowych	  ról	  społecznych.	  Udział	  w	  grupie	  rówieśniczej	  wpływa	  na	  
rozwój	  społeczny	  ucznia.	  Może	  kształtować	  takie	  zdolności,	  jak:	  empatia,	  solidarność,	  szacunek	  do	  odmienności,	  
współpraca,	  negocjacje,	  respektowanie	  zasad,	  pozytywne	  nastawienie,	  konfrontacja,	  kreatywność,	  aktywność,	  
umiejętność	  słuchania,	  zaufanie,	  itp.	  Życie	  w	  grupie	  to	  swoisty	  trening	  interpersonalny.	  	  
Kalejdoskop	  interpersonalny	  -‐	  to	  przykład	  lekcji	  wychowawczej	  bądź	  lekcji	  wychowania	  fizycznego	  z	  bloku	  
edukacji	  zdrowotnej	  -‐	  umiejętności	  psychospołecznych.	  	  
Etapy	  warsztatu:	  	  
Praca	  indywidualna	  (	  Showbie,	  SimpleMind+,	  Pages,	  Safari,	  Totes	  m'	  Notes	  )	  
Praca	  w	  grupach	  (	  SimpleMind+,	  Pages,	  Safari,	  Totes	  m'	  Notes,	  iMovie,	  Keynote,	  Explain	  Everything,	  Garage	  
Band	  )	  	  
Podsumowanie	  (	  iMovie,	  BookCreator,	  Explain	  Everything	  )	  
Warsztat	  trwa	  dwie	  sesje.	  
	  
	  
Praca	  metodą	  grup	  eksperckich	  z	  wykorzystaniem	  technologii	  iPad.	  	  
Prowadzący:	  Grzegorz	  Piątas	  
Metoda	  grup	  eksperckich	  to	  	  forma	  pracy	  grupowej	  kombinowanej,	  	  łączącej	  	  elementy	  pracy	  zróżnicowanej	  	  i	  
jednolitej.	  Postępowanie	  takie	  daje	  lepsze	  wyniki	  niż	  stosowanie	  tych	  form	  rozdzielnie,	  gdyż	  motywuje	  
wszystkich	  uczestników	  zajęć.	  	  Wspomnianą	  strategię	  zastosujemy,	  wykorzystując	  aplikacje	  Simplemind	  oraz	  
Showbie.	  Zaprezentujemy	  też	  szybkość	  oraz	  efektywność	  przesyłania	  informacji	  między	  uczestnikami	  a	  
prowadzącym	  warsztaty.	  Zobaczycie	  Państwo	  przy	  pracy	  uczniów	  klasy	  IIIe	  -‐	  czyli	  gimnazjalistów,	  którzy	  od	  
trzech	  lat	  wykorzystują	  	  w	  szkole	  technologię	  iPad	  i	  są	  w	  tym	  po	  prostu	  bardzo	  dobrzy!	  
	  
"Legenda	  i	  prawda	  o	  Ordonie"	  
Prowadzący:	  Dorota	  Wiśniewska,	  Andrzej	  Rucioch	  
	  
Zajęcia	  łączą	  treści	  historyczne	  i	  literackie,	  ukazując	  moc	  legendy	  i	  jej	  oddziaływanie	  na	  odbiorców.	  
Wykorzystamy	  aplikacje:	  Keynote,	  Simple	  Maind,	  Showbie,	  Kahoot...	  
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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.	  	  	  
	  
Temat:	  „Microsoft	  Office	  365	  –	  narzędzie	  wspierające	  warsztat	  nauczyciela”.	  
Prowadzący:	  Andrzej	  Musisz	  
	  
Office	  365	  –	  wprowadzenie	  do	  usługi	  
Składniki	  usługi	  Office	  365	  
Office	  Online	  a	  Office	  Professional	  2013	  –	  czym	  się	  różnią?	  
Dlaczego	  Office	  365	  w	  szkole	  
Czy	  warto	  używać	  Office	  365	  w	  szkole	  
Jak	  aktywować	  Office	  365	  dla	  szkoły	  
Jak	  używać	  Office	  365	  
Zasady	  korzystania	  ze	  składników	  usługi	  
Prezentacja	  przykładowego	  scenariusza	  wykorzystania	  Office	  365	  w	  szkole	  
Jak	  administrować	  Office	  365	  
Wykonywanie	  podstawowych	  zadań	  administratora:	  podstawowa	  konfiguracja	  usług,	  zakładanie	  kont	  
użytkowników	  i	  grup,	  przydzielanie	  uprawnień	  
	  
	  
Superprodukcja	  w	  klasie	  Ie	  –	  zwiastun	  
Prowadzący:	  Anna	  Przybylska,	  Marzena	  Dach-‐Kolanko	  
	  
Sienkiewicz,	  pisząc	  powieści,	  nie	  myślał,	  że	  pisze	  scenariusze	  filmów.	  My,	  przychodząc	  do	  gimnazjum,	  nie	  
myśleliśmy,	  że	  będziemy	  reżyserami,	  scenografami,	  aktorami...	  	  
Filmowa	  zapowiedź	  lekcji	  poświęconych	  "Krzyżakom"	  Sienkiewicza	  prowadzonych	  metodą	  projektu	  z	  
wykorzystaniem	  różnych	  aplikacji	  na	  iPadzie.	  
Anna	  Przybylska,	  Marzena	  Dach-‐Kolanko	  
	  
	  
"Dziel	  i	  zwyciężaj"	  bez	  komputera.	  Łamigłówki	  algorytmiczne	  
Prowadzący:	  Paweł	  Perekietka	  
	  
Warsztaty	  mają	  ukazać	  wartość	  nauczania	  łamigłówkowego	  na	  lekcjach	  nt.	  
technik	  projektowania	  algorytmów.	  
Nauczyciele	  zapoznają	  się	  z	  odświeżonym	  spojrzeniem	  na	  klasyfikację	  metod	  algorytmicznych,	  w	  szczególności	  
związanym	  z	  rozróżnieniem	  technik:	  "dziel	  i	  zwyciężaj"	  oraz	  "zmniejsz	  i	  zwyciężaj".	  W	  czasie	  zajęć	  
wykorzystywane	  będą	  proste	  środki:	  papier,	  nożyczki,	  szachownica,	  waga	  szalkowa	  i	  inne.	  Nie	  będzie	  używany	  
komputer.	  Warsztat	  jest	  przeznaczony	  dla	  nauczycieli	  informatyki	  III	  i	  IV	  (poziom	  rozszerzony)	  etapu	  
edukacyjnego.	  
	  
	   	  



	  

Tematyka	  wykładów	  i	  warsztatów	   11	  
	  

Temat:	  Technologia	  NComputing	  –	  sprawdzony	  sposób	  na	  oszczędną	  i	  nowoczesną	  	  
pracownię	  komputerową.	  	  
Wspomaganie	  nauczania	  i	  zarządzanie	  klasą	  za	  pomocą	  oprogramowania	  NetSupport	  
School.	  
Prowadzący:	  Marta	  Szłapka,	  Jerzy	  Dengler	  
	  	  
Odbiorcy:	  	  Nauczyciele	  informatyki,	  dyrektorzy	  szkół,	  opiekunowie	  szkolnych	  pracowni	  informatycznych	  
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.	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  W	  jaki	  sposób	  korzystać	  z	  oprogramowania	  NetSupport	  w	  celu	  pełnej	  kontroli	  stanowisk	  i	  efektywnego	  
zarządzania	  czasem	  prowadzania	  zajęć	  z	  wykorzystaniem	  terminali	  
	  
Temat:	  IGRZYSKA	  ŚMIERCI	  –	  LEKCJA	  ANGIELSKIEGO	  Z	  BESTSELEREM	  
Prowadzący:	  Anna	  Pawelska	  
	  	  
Jak	  wykorzystać	  fragmenty	  oryginału	  książki,	  filmu	  oraz	  ścieżki	  dźwiękowej	  w	  celu	  doskonalenia	  wszystkich	  
umiejętności	  językowych	  na	  lekcji	  języka	  obcego	  z	  iPadem.	  
Aplikacje:	  iBooks	  Author,	  Nearpod,	  Kahoot,	  LearningApps	  
	  
Komunikacja	  w	  środowisku	  szkolnym	  na	  przykładzie	  systemu	  Nasze	  Oceny	  
Prelegent:	  Tomasz	  Kocot	  
Uczestnicy	  warsztatu	  poznają	  nowoczesne	  formy	  komunikacji.	  
Na	  przykładzie	  systemu	  zarządzania	  szkołą	  Nasze	  Oceny	  dowiedzą	  się	  jak	  tworzyć	  wirtualną	  kronikę	  klasy	  i	  
szkoły,	  	  jak	  na	  bieżąco	  informować	  rodziców	  o	  postępach	  w	  nauce	  dziecka,	  planowanych	  spotkaniach,	  pracach	  
klasowych,	  wywiadówkach.	  
W	  trakcie	  spotkania	  będzie	  możliwość	  przetestowania	  funkcji	  automatycznego	  powiadamiania	  za	  
pośrednictwem	  SMS-‐ów.	  
	  
TEMAT	  -‐	  Podręcznik	  internetowy	  MegaMatma.pl	  w	  nowoczesnej	  cyfrowej	  szkole.	  TIK-‐owy	  
sposób	  na	  przygotowanie	  i	  realizację	  zajęć	  dydaktycznych	  z	  matematyki.	  
Prowadzący:	  Dorota	  Gawrońska-‐Popa	  –	  MEGAMATMA	  –	  Dobroń	  
Opis:	  	  
Warsztaty	  są	  adresowane	  do	  nauczycieli	  matematyki	  i	  dyrektorów	  szkół	  podstawowych	  (klasy	  4-‐6),	  gimnazjów	  
oraz	  szkół	  ponadgimnazjalnych.	  Celem	  warsztatów	  jest	  przedstawienie	  innowacyjnych	  możliwości	  nauczania	  
matematyki	  z	  e-‐zasobów	  internetowych	  MegaMatma.pl	  bez	  konieczności	  używania	  podręczników	  drukowanych	  
oraz	  zdobycie	  umiejętności	  wykorzystania	  narzędzi	  TIK	  (komputer,	  internet,	  iPad,	  narzędzia	  tablicy	  
interaktywnej	  do	  tworzenia	  prezentacji…)	  w	  procesie	  dydaktycznym	  na	  lekcjach	  matematyki.	  Warsztaty	  kończą	  
się	  wydaniem	  certyfikatu	  uczestnictwa	  oraz	  materiałów	  szkoleniowych	  w	  postaci	  przykładowych	  scenariuszy	  
lekcji,	  programu	  nauczania	  matematyki	  do	  IV	  etapu	  edukacji	  wg	  MegaMatma.pl,	  zestawów	  wzorów	  do	  matury	  
i	  egzaminu	  gimnazjalnego.	  Każdy	  uczestnik	  otrzyma	  miesięczny	  kod	  dostępu	  do	  serwisu	  MegaMatma.pl.	  
W	  celu	  usprawnienia	  warsztatów	  uczestników	  szkolenia	  prosimy	  o	  wcześniejsze	  zarejestrowanie	  się	  na	  stronie	  
http://www.megamatma.pl/register	  
	  


