
Sesja	  1	  g.	  11:20	  -‐	  12:20 Sesja	  2	  g.	  12:30	  -‐	  13:30 Sesja	  3	  g.	  13:40	  -‐	  14:40 Sesja	  4	  g.	  15:30	  -‐	  16:30 Sesja	  5	  g.	  16:35	  -‐	  17:35 Sesja	  6	  g.	  17:40	  -‐	  18:40 Sesja	  7	  g:	  10:00	  -‐	  11:00 Sesja	  8	  11:10	  -‐	  12:10

W1
Ramowe	  plany	  nauczania,	  
Wycieczki,	  e-‐Zastępstwa	  …	  

Sala	  208a

Ramowe	  plany	  nauczania,	  
Wycieczki,	  e-‐Zastępstwa	  …	  	  

Sala	  208a

Ramowe	  plany	  nauczania,	  
Wycieczki,	  e-‐Zastępstwa	  …	  

Sala	  208a

Zintegrowany	  System	  
Edukacyjny	  Librus	  w	  chmurze.	  

Sala	  208a

e-‐Dziennik	  Librus	  -‐	  nie	  tylko	  
dokumentacja	  przebiegu	  
nauczania	  Sala	  208a

e-‐Dziennik	  Librus	  -‐	  nie	  tylko	  
dokumentacja	  przebiegu	  
nauczania	  Sala	  208a

Ramowe	  plany	  nauczania,	  
Wycieczki,	  e-‐Zastępstwa	  …	  

Sala	  208a

Zintegrowany	  System	  
Edukacyjny	  Librus	  w	  
chmurze.Sala	  208a

W2

Rozszerzona	  rzeczywistość	  -‐	  
czy	  czas	  aby	  ją	  wprowadzić	  w	  

szkole?	  -‐	  B.	  Nowak	  
Sala	  208

Rozszerzona	  rzeczywistość	  -‐	  
czy	  czas	  aby	  ją	  wprowadzić	  w	  

szkole?	  -‐	  B.	  Nowak	  
Sala	  208

Rozszerzona	  rzeczywistość	  -‐	  
czy	  czas	  aby	  ją	  wprowadzić	  w	  

szkole?	  -‐	  B.	  Nowak	  
Sala	  208

Nauki	  przyrodnicze	  z	  iPadem	  	  
B.	  Nowak	  
Sala	  208

Zajęcia	  komputerowe	  w	  
edukacji	  wczesnoszkolnej	  z	  
wykorzystaniem	  iPadów.	  -‐	  D.	  

Wojtuś	  
Sala	  208

Zajęcia	  komputerowe	  w	  
edukacji	  wczesnoszkolnej	  z	  
wykorzystaniem	  iPadów.	  -‐	  D.	  

Wojtuś	  
Sala	  208

Rozszerzona	  rzeczywistość	  -‐	  
czy	  czas	  aby	  ją	  wprowadzić	  w	  

szkole?	  -‐	  B.	  Nowak	  
Sala	  208

Nauki	  przyrodnicze	  z	  iPadem	  	  
B.	  Nowak	  
Sala	  208

W3
iTunesU	  Course	  Manager	  -‐	  
projektowanie	  kursów	  
zdalnych.	  Sala	  203

iTunesU	  Course	  Manager	  -‐	  
projektowanie	  kursów	  
zdalnych.	  Sala	  203

Tworzenie	  multimedialnych	  
materiałów	  do	  odwróconej	  
klasy.	  R.	  Celuch	  Sala	  203

Tworzenie	  multimedialnych	  
materiałów	  do	  odwróconej	  
klasy.	  R.	  Celuch	  Sala	  203

W4 Dotykowy	  mózg	  -‐	  M.Lemańska	  
Sala	  9

Dotykowy	  mózg	  -‐	  M.Lemańska	  
Sala	  9

Interaktywny	  Londyn	  -‐	  
wirtualna	  podróż	  -‐	  

M.Neubauer-‐Darska	  Sala	  123

Interaktywny	  Londyn	  -‐	  
wirtualna	  podróż	  -‐	  

M.Neubauer-‐Darska	  Sala	  123

W5
Legenda	  i	  prawda	  o	  Ordonie	  -‐	  
D.Wiśniewska,	  R.Rucioch	  Sala	  

215

Legenda	  i	  prawda	  o	  Ordonie	  -‐	  
D.Wiśniewska,	  R.Rucioch	  Sala	  

215

Superprodukcja	  w	  klasie	  Ie	  –	  
zwiastun	  -‐	  A.Przybylska,	  
M.Dach-‐Kolanko	  Sala	  230

Superprodukcja	  w	  klasie	  Ie	  –	  
zwiastun	  -‐	  A.Przybylska,	  
M.Dach-‐Kolanko	  Sala	  230

Praca	  metodą	  grup	  
eksperckich	  z	  wykorzystaniem	  
technologii	  iPad.-‐	  G.Piątas	  Sala	  

215

Praca	  metodą	  grup	  
eksperckich	  z	  wykorzystaniem	  
technologii	  iPad.-‐	  G.Piątas	  Sala	  

215

W6

Systemy	  elektronicznego	  
sczytywania	  i	  analizowania	  
odpowiedzi	  p.	  Gajewski	  Sala	  

127

„ZRÓB	  TO	  SAM!	  Pomocnik	  
Nauczyciela”	  	  -‐	  

Oprogramowanie	  wspierające	  
tworzenie	  własnych	  ćwiczeń	  
interaktywnych.B.Zawadzki	  

Sala	  127

ROYCAN	  –	  Pierwsze	  w	  pełni	  
cyfrowe	  pracownie	  językowe,	  
pracuj	  w	  chmurze.-‐	  T.Bondar	  

Sala	  127

Systemy	  elektronicznego	  
sczytywania	  i	  analizowania	  
odpowiedzi	  P.Gajewski	  Sala	  

127

„ZRÓB	  TO	  SAM!	  Pomocnik	  
Nauczyciela”	  	  -‐	  

Oprogramowanie	  wspierające	  
tworzenie	  własnych	  ćwiczeń	  
interaktywnych.	  B.Zawadzki	  

Sala	  127

ROYCAN	  –	  Pierwsze	  w	  pełni	  
cyfrowe	  pracownie	  językowe,	  
pracuj	  w	  chmurze.-‐	  T.Bondar	  

Sala	  127

ROYCAN	  –	  Pierwsze	  w	  pełni	  
cyfrowe	  pracownie	  językowe,	  
pracuj	  w	  chmurze.-‐	  T.Bondar	  

Sala	  127

„ZRÓB	  TO	  SAM!	  Pomocnik	  
Nauczyciela”	  	  -‐	  

Oprogramowanie	  wspierające	  
tworzenie	  własnych	  ćwiczeń	  
interaktywnych.	  B.Zawadzki	  

Sala	  127

W7

Komunikacja	  w	  środowisku	  
szkolnym	  na	  przykładzie	  
systemu	  Nasze	  Oceny	  -‐	  

T.Kocot	  Sala	  213

Komunikacja	  w	  środowisku	  
szkolnym	  na	  przykładzie	  
systemu	  Nasze	  Oceny	  -‐	  

T.Kocot	  Sala	  213

Codzienna	  praca	  z	  uczniem	  
zdolnym	  w	  szkole	  -‐	  

indywidualizacja	  nauki	  na	  
platformie	  edukacyjnej	  

Fronter	  J.Aleksandrowicz	  Sala	  
213

Realizacja	  projektu	  
edukacyjnego	  i	  wykorzystanie	  
metody	  odwróconej	  klasy	  w	  
wirtualnym	  środowisku	  
kształcenia	  Fronter	  

J.Aleksandrowicz	  Sala	  213

Podręcznik	  internetowy	  
MegaMatma.pl	  w	  

nowoczesnej	  cyfrowej	  szkole.	  
TIK-‐owy	  sposób	  na	  

przygotowanie	  i	  realizację	  
zajęć	  dydaktycznych	  z	  
matematyki.	  Sala	  213

Podręcznik	  internetowy	  
MegaMatma.pl	  w	  

nowoczesnej	  cyfrowej	  szkole.	  
TIK-‐owy	  sposób	  na	  

przygotowanie	  i	  realizację	  
zajęć	  dydaktycznych	  z	  
matematyki.	  Sala	  213

iPad	  W	  Gimnazjalnym	  Studio	  
Nagrań	  -‐	  T.Raginia	  Sala	  123

iPad	  W	  Gimnazjalnym	  Studio	  
Nagrań	  -‐	  T.Raginia	  Sala	  123

W8

SMART	  amp	  –	  pracuj	  nad	  
rozwiązaniem	  problemów	  ze	  
swoimi	  uczniami	  za	  pomocą	  
wspólnego	  obszaru	  roboczego	  
w	  chmurze.	  A.Stefan,	  IRS	  Sala	  

7

SMART	  amp	  –	  pracuj	  nad	  
rozwiązaniem	  problemów	  ze	  
swoimi	  uczniami	  za	  pomocą	  
wspólnego	  obszaru	  roboczego	  
w	  chmurze.	  A.Stefan,	  IRS	  Sala	  

7

Aktywizacja	  uczniów	  na	  
przedmiotach	  przyrodniczych	  

dzięki	  komputerowym	  
laboratoriom	  przyrodniczym	  -‐	  

IRS	  
Sala	  7

Aktywizacja	  uczniów	  na	  
przedmiotach	  przyrodniczych	  

dzięki	  komputerowym	  
laboratoriom	  przyrodniczym	  -‐	  

IRS
	  Sala	  7

Aktywizacja	  uczniów	  na	  
przedmiotach	  przyrodniczych	  

dzięki	  komputerowym	  
laboratoriom	  przyrodniczym	  -‐	  

IRS
	  Sala	  7

Jak	  uczyć	  programowania	  
dobrze,	  szybko,	  przyjaźnie	  -‐	  

lekcja	  informatyki	  z	  
Youngcoder-‐M.Burakowska	  

Sala	  105a

Jak	  uczyć	  programowania	  
dobrze,	  szybko,	  przyjaźnie	  -‐	  

lekcja	  informatyki	  z	  
Youngcoder-‐M.Burakowska	  

Sala	  105a

Jak	  uczyć	  programowania	  
dobrze,	  szybko,	  przyjaźnie	  -‐	  

lekcja	  informatyki	  z	  
Youngcoder-‐M.Burakowska	  

Sala	  105a

Kalejdoskop	  interpersonalny	  -‐	  A.Antoniewicz-‐Kaszczyńska,	  W.	  
Skoczylas
Sala	  215

sobota,	  5	  kwietnia	  2014 Niedziela,	  6	  kwietnia	  2014

iBooks	  Authors	  -‐	  przygotowanie	  interaktywnej	  książki	  R.	  
Celuch	  Sala	  203

iBooks	  Authors	  -‐	  przygotowanie	  interaktywnej	  książki	  -‐	  R.	  
Celuch	  Sala	  203

Odwiedziny	  Pitagorasa,	  czyli	  matma	  na	  głowie	  -‐	  flipped	  
classroom	  -‐	  M.	  Lemańska	  Sala	  9

Cudze	  chwalicie	  swego	  nie	  znacie-‐	  w	  poszukiwaniu	  własnych	  
korzeni	  -‐	  R.	  Orlicka,	  M.Jarczewska	  Sala	  109



W9

Darmowe	  e-‐booki	  dla	  uczniów	  
w	  ramach	  platformy	  

edukacyjnej	  -‐G.Jankowski,	  
Helion	  
Sala	  111

Darmowe	  e-‐booki	  dla	  uczniów	  
w	  ramach	  platformy	  

edukacyjnej	  -‐G.Jankowski,	  
Helion	  
Sala	  111

Darmowe	  e-‐booki	  dla	  uczniów	  
w	  ramach	  platformy	  

edukacyjnej	  -‐G.Jankowski,	  
Helion	  
Sala	  111

Darmowe	  e-‐booki	  dla	  uczniów	  
w	  ramach	  platformy	  

edukacyjnej	  -‐G.Jankowski,	  
Helion	  
Sala	  111

Darmowe	  e-‐booki	  dla	  uczniów	  
w	  ramach	  platformy	  

edukacyjnej	  -‐G.Jankowski,	  
Helion	  
Sala	  111

Darmowe	  e-‐booki	  dla	  uczniów	  
w	  ramach	  platformy	  

edukacyjnej	  -‐G.Jankowski,	  
Helion	  
Sala	  111

Darmowe	  e-‐booki	  dla	  uczniów	  
w	  ramach	  platformy	  

edukacyjnej	  -‐G.Jankowski,	  
Helion
Sala	  111

Darmowe	  e-‐booki	  dla	  uczniów	  
w	  ramach	  platformy	  

edukacyjnej	  -‐G.Jankowski,	  
Helion
Sala	  111

W10

Microsoft	  Office	  365	  –	  
narzędzie	  wspierające	  

warsztat	  nauczyciela	  -‐A.Musisz	  
Sala	  109

Microsoft	  Office	  365	  –	  
narzędzie	  wspierające	  

warsztat	  nauczyciela	  -‐A.Musisz	  
Sala	  109

Microsoft	  Office	  365	  –	  
narzędzie	  wspierające	  

warsztat	  nauczyciela	  -‐A.Musisz	  
Sala	  109

Microsoft	  Office	  365	  –	  
narzędzie	  wspierające	  

warsztat	  nauczyciela	  -‐A.Musisz	  
Sala	  109

Microsoft	  Office	  365	  –	  
narzędzie	  wspierające	  

warsztat	  nauczyciela	  -‐A.Musisz	  
Sala	  109

Microsoft	  Office	  365	  –	  
narzędzie	  wspierające	  

warsztat	  nauczyciela	  -‐A.Musisz	  
Sala	  109

Office	  365	  –	  zaawansowane	  
zarządzanie	  usługą	  SharePoint	  -‐	  

A.Rudnicki	  Sala	  7

Office	  365	  –	  zaawansowane	  
zarządzanie	  usługą	  SharePoint	  -‐	  

A.Rudnicki	  Sala	  7

W11

Mobilność	  w	  szkole,	  fikcja	  czy	  
rzeczywistość?	  -‐	  M.Grześlak	  

OEIiZK	  
Sala	  130

Mobilność	  w	  szkole,	  fikcja	  czy	  
rzeczywistość?	  -‐	  M.Grześlak	  

OEIiZK
Sala	  130

Mobilność	  w	  szkole,	  fikcja	  czy	  
rzeczywistość?	  -‐	  M.Grześlak	  

OEIiZK
Sala	  130

Zastosowanie	  monitorów	  
dotykowych	  podczas	  realizacji	  
procesów	  dyd.	  -‐	  K.Węglińska	  

Sala	  130

Zastosowanie	  monitorów	  
dotykowych	  podczas	  realizacji	  
procesów	  dyd.	  -‐	  K.Węglińska	  

Sala	  130

Zastosowanie	  monitorów	  
dotykowych	  podczas	  realizacji	  
procesów	  dyd.	  -‐	  K.Węglińska	  

Sala	  130

Open	  Hardware	  i	  Open	  Source	  
w	  nauczaniu	  informatyki	  -‐	  
A.Jurkiewicz	  Sala	  105

Open	  Hardware	  i	  Open	  Source	  
w	  nauczaniu	  informatyki	  -‐	  
A.Jurkiewicz	  Sala	  105

W12

Praktyczne	  wykorzystanie	  
interaktywnych	  pomocy	  
szkolnych	  na	  zajęciach	  
lekcyjnych	  z	  różnych	  

przedmiotów	  -‐	  P.Komar	  Sala	  
14

Praktyczne	  wykorzystanie	  
interaktywnych	  pomocy	  
szkolnych	  na	  zajęciach	  
lekcyjnych	  z	  różnych	  

przedmiotów	  -‐	  P.Komar	  Sala	  
14

Po	  co	  mi	  ten	  tablet	  czyli	  
miejsce	  podręczników	  w	  
nowoczesnej	  edukacji	  -‐	  

M.Jonek	  Sala	  105

Po	  co	  mi	  ten	  tablet	  czyli	  
miejsce	  podręczników	  w	  
nowoczesnej	  edukacji	  -‐	  

M.Jonek	  Sala	  105

Bookshelf	  –	  edukacja	  mobilna	  -‐	  
M.Suchodolski

Sla	  105

Bookshelf	  –	  edukacja	  mobilna	  -‐	  
M.Suchodolski

Sala	  105

Bookshelf	  –	  edukacja	  mobilna	  -‐	  
M.Suchodolski

Sala	  213

Bookshelf	  –	  edukacja	  mobilna	  -‐	  
M.Suchodolski

Sal	  213

W13

Technologia	  NComputing	  –	  
sprawdzony	  sposób	  na	  
oszczędną	  i	  nowoczesną	  	  
pracownię	  komputerową	  -‐	  

M.Szłapka,	  J.Dengler	  Sala	  205

Technologia	  NComputing	  –	  
sprawdzony	  sposób	  na	  
oszczędną	  i	  nowoczesną	  	  
pracownię	  komputerową	  -‐	  

M.Szłapka,	  J.Dengler	  Sala	  205

Technologia	  NComputing	  –	  
sprawdzony	  sposób	  na	  
oszczędną	  i	  nowoczesną	  	  
pracownię	  komputerową	  -‐	  

M.Szłapka,	  J.Dengler	  Sala	  205

Technologia	  NComputing	  –	  
sprawdzony	  sposób	  na	  
oszczędną	  i	  nowoczesną	  	  
pracownię	  komputerową	  -‐	  

M.Szłapka,	  J.Dengler	  Sala	  205

Technologia	  NComputing	  –	  
sprawdzony	  sposób	  na	  
oszczędną	  i	  nowoczesną	  	  
pracownię	  komputerową	  -‐	  

M.Szłapka,	  J.Dengler	  Sala	  205

Technologia	  NComputing	  –	  
sprawdzony	  sposób	  na	  
oszczędną	  i	  nowoczesną	  	  
pracownię	  komputerową	  -‐	  

M.Szłapka,	  J.Dengler	  Sala	  205

Technologia	  NComputing	  –	  
sprawdzony	  sposób	  na	  
oszczędną	  i	  nowoczesną	  	  
pracownię	  komputerową	  -‐	  

M.Szłapka,	  J.Dengler	  Sala	  205

Technologia	  NComputing	  –	  
sprawdzony	  sposób	  na	  
oszczędną	  i	  nowoczesną	  	  
pracownię	  komputerową	  -‐	  

M.Szłapka,	  J.Dengler	  Sala	  205

W14
Uczniowski	  projekt	  edukacyjny	  

z	  pomocą	  Google	  Apps	  
Sala	  225

Narzędzia	  Google	  w	  służbie	  
edukacji:	  [Instytut	  kultury,	  
Google	  Earth,	  YouTube]

Sala	  225

Tworzenie	  i	  zarządzanie	  
szkolną	  stroną	  internetową	  

[webkameleon.com]
Sala	  225

Administracja	  szkolną	  domeną	  
Google	  Apps
Sala	  225

Nauka	  programowania	  przez	  
zabawę	  w	  środowisku	  Scratch	  

(na	  podstawie	  programu	  
Mistrzowie	  Kodowania)

Sala	  9

Nauka	  programowania	  przez	  
zabawę	  w	  środowisku	  Scratch	  

(na	  podstawie	  programu	  
Mistrzowie	  Kodowania).

Sala	  9

Nauka	  programowania	  przez	  
zabawę	  w	  środowisku	  Scratch	  

(na	  podstawie	  programu	  
Mistrzowie	  Kodowania).

Sala	  9

Nauka	  programowania	  przez	  
zabawę	  w	  środowisku	  Scratch	  

(na	  podstawie	  programu	  
Mistrzowie	  Kodowania).

Sala	  9

W15

"Dziel	  i	  zwyciężaj"	  bez	  
komputera.	  Łamigłówki	  

algorytmiczne	  -‐	  P.Perekietka	  
Sala	  123

"Dziel	  i	  zwyciężaj"	  bez	  
komputera.	  Łamigłówki	  

algorytmiczne	  -‐	  P.Perekietka	  
Sala	  123

Igrzyska	  Śmierci	  -‐	  lekcja	  
angielskiego	  z	  Bestselerem	  -‐	  

A.Pawelska	  Sala	  123

Igrzyska	  Śmierci	  -‐	  lekcja	  
angielskiego	  z	  Bestselerem	  -‐	  

A.Pawelska	  Sala	  123


