
	

Tematyka	warsztatów	 1	
	

Tematy	i	opis	warsztatów.	
Warsztat	Cortland	
Temat:	„Matma	jest	git	z	nią	zawsze	będziesz	fit	"		

Prowadzący:	Marzena	Lemańska	
"Matma	jest	git	z	nią	zawsze	będziesz	fit"-warsztaty	z	udziałem	klasy	3e.	Zabawa	z	iPadem	,	maksymalne	
wykorzystanie	dotyku.	Warsztat	przygotowany	w	aplikacji	iTuns	U.	
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Temat:	„Hakowanie	Minecrafta	Pythonem	w	środowisku	sali	komputerowej	z	nadzorem	
nauczyciela"		

Prowadzący:	Adam	Jurkiewicz	
Hakowanie	Minecrafta	Pythonem	w	środowisku	sali	komputerowej	z	nadzorem	nauczyciela.	
Warsztat	poświęcony	sterowaniu	światem	Minecraft	EDU	poprzez	programowanie	Python.	Postaram	się	
pokazać,	w	jaki	sposób	można	wykorzystać	Minecraft	EDU	jako	środowisko	gamifikacji	zadań	matematycznych	
lub	programistycznych	-	wykorzystując	do	tego	celu	terminale	zarządzane	centralnie	-	przykład	wyposażenia	sali	
informatycznej	w	bezpieczne	środowisko.	
Wymagam	od	uczestników	podstawowej	umiejętności	pisania	kodu	aplikacji	(pętle	itp..),	ponieważ	będziemy	
tworzyć	kod	w	Pythonie.	
	
Temat:	„Walki	robotów	w	wirtualnej	przestrzeni	"		

Prowadzący:	Adam	Jurkiewicz	
Walki	robotów	w	wirtualnej	przestrzeni	-	programowanie	sztucznej	inteligencji	robota	w	pythonie	i	wystawianie	
go	do	walki	z	innymi	robotami.	Warsztat	dla	tych,	którzy	lubią	rywalizację.	Na	warsztatcie	poznacie	podstawy	
tworzenia	robotów,	środowisko	do	testowania	lokalnego,	portal	do	rozgrywek	między	ludźmi	z	całego	świata.	
Oczywiście	całość	realizowana	za	pomocą	Centerm	UserFull.	

	

Wykład: Programowanie od pierwszoklasisty do maturzysty 
Wykładowca: Grażyna Koba – autorka podręczników do przedmiotów 
informatycznych, MIGRA 
Opis: Zgodnie	ze	zmianami	zapowiadanymi	przez	MEN,	umiejętność	programowania	już	niedługo	stanie	się	
elementem	powszechnego	kształcenia	informatycznego.	Na	przykładzie	płynnego	przejścia	od	sterowania	
duszkiem	(Scratch)	i	czarodziejem	(Baltie)	poprzez	tworzenie	gier	do	realizacji	algorytmu	zachłannego	w	języku	
programowania	C++	Autorka	odpowie	m.in.	na	pytania:	

• Jak	przygotować	się	do	zmian	w	nauczaniu	informatyki,	w	których	kładzie	się	ogromny	nacisk	na	naukę	
programowania	na	każdym	etapie	edukacyjnym?		

• Dlaczego	znajomość	metod	i	narzędzi	do	nauki	programowania	stosowanych	na	innych	etapach	
edukacyjnych	może	być	przydatna	w	skutecznym	nauczaniu? 

 
Temat: Zaczynamy programować w środowiskach Balie i Scratch – I etap 
edukacyjny  
Prowadzący: Grażyna Koba, Katarzyna Koba – MIGRA 
Opis:	Jak	przełożyć	planowanie	codziennych	czynności	na	umiejętność	układania	poleceń	dla	czarodzieja	i	
duszka?	Uczestnicy	warsztatów	znajdą	odpowiedź	na	to	pytanie,	wykonując	praktyczne	ćwiczenia	w	
środowiskach	Baltie	i	Scratch.	Na	warsztatach	zaczniemy	od	początku,	czyli	od	tworzenia	prostych	programów	
polegających	na	sterowaniu	na	ekranie	postacią	(duszkiem	i	czarodziejem)	z	zastosowaniem	m.in.	powtarzania	
poleceń.		
Zapraszamy	wszystkich	chętnych,	nie	tylko	uczących	zajęć	komputerowych	w	klasach	I-III,	ale	każdego,	kto	chce	
się	dowiedzieć,	jak	należy	zacząć…	
Na	warsztatach	pokażemy	również	działanie	systemu	testów	elektronicznych,	w	tym	nowości	–	generatora	
testów	umożliwiającego	tworzenie	własnego	testu.	Na	zakończenie	przewidziana	jest	niespodzianka	z	
nagrodami.	
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Temat:	Programujemy	w	środowiskach	Balie	i	Scratch	–	II	etap	edukacyjny	
Prowadzący:	Grażyna	Koba,	Katarzyna	Koba	–	MIGRA	
Opis:	W	tradycyjnych	środowiskach	programowania	tworzenie	programów	polega	na	
wpisywaniu	tekstowych	poleceń,	zwanych	instrukcjami	języka	programowania.	W	
środowiskach	Baltie	i	Scratch	programy	tworzymy	z	elementów	graficznych,	
odpowiadających	poszczególnym	instrukcjom.	Uczestnicy	warsztatów,	wykonując	programy	
w	tych	środowiskach,	będą	stosowali	polecenia	odpowiadające	wybranym	instrukcjom	
języków	wysokiego	poziomu,	m.in.:	iteracyjnym	i	warunkowym.	Następnie	poznane	zasady	
wykorzystają	do	utworzenia	prostej	gry	komputerowej,	pamiętając,	że…	Bill	Gates	też	
zaczynał	od	napisania	prostej	gry	„w	kółko	i	krzyżyk”	J	
Na	warsztatach	pokażemy	również	działanie	systemu	testów	elektronicznych,	w	tym	nowości	
–	generatora	testów	umożliwiającego	tworzenie	własnego	testu.	Na	zakończenie	
przewidziana	jest	niespodzianka	z	nagrodami.	
	
	
Temat:	Rozwijanie	algorytmicznego	myślenia	i	więcej	programowania	w	środowiskach	
Balie	i	Scratch	–	III	etap	edukacyjny	
Prowadzący:	Grażyna	Koba,	Katarzyna	Koba	–	MIGRA	
Opis:	Na	warsztacie	pokażemy,	w	jaki	sposób	łączyć	algorytmikę	z	programowaniem	i	
omawiać	zasady	programowania,	aby	uczeń	wykorzystał	tę	wiedzę	w	kolejnym	etapie	
edukacyjnym	do	programowania	w	języku	wysokiego	poziomu.	Rozpoczniemy	od	analizy	listy	
kroków	i	praktycznego	wykonania	wybranego	algorytmu	iteracyjnego.	Następnie	napiszemy	
program	realizujący	ten	algorytm	w	wybranym	środowisku	dydaktycznym	(Baltie	lub	
Scratch).	Będziemy	stosować	zmienne,	instrukcje	iteracyjne	i	warunkowe,	w	tym	
zagnieżdżone.	Wyjaśnimy	także	stosowanie	podprogramów	na	przykładzie	definiowania	i	
wywoływania	procedur	(z	parametrami	i	bez)	w	Baltiem	i	Scratchu.	
Na	warsztatach	pokażemy	również	działanie	systemu	testów	elektronicznych,	w	tym	nowości	
–	generatora	testów	umożliwiającego	tworzenie	własnego	testu.	Na	zakończenie	
przewidziana	jest	niespodzianka	z	nagrodami.	
	
	
Temat:	Programujemy	na	poważnie	(C++)	–	IV	etap	edukacyjny	
Prowadzący:	Grażyna	Koba,	Katarzyna	Koba	–	MIGRA	
Opis:	Na	warsztacie	pokażemy,	jak	wykorzystać	wiedzę	i	umiejętności	uczniów	dotyczące	
poznanych	technik	algorytmicznych	i	zasad	programowania	zdobyte	we	wcześniejszych	
etapach	edukacyjnych	do	nauki	programowania	w	języku	C++.	Wskażemy	również,	jak		
powinno	się	wprowadzać	ucznia	w	poważne	programowanie	–	aby	go	nie	zniechęcić,	a	wręcz	
zainteresować	wyborem	dalszego	informatycznego	kierunku	kształcenia.		
Uczestnicy	warsztatów	utworzą	kilka	programów	wprowadzających	do	nauki	
programowania	w	języku	C++,	w	których	będą	m.in.:	deklarować	zmienne,	wprowadzać	dane	
i	wyprowadzać	wyniki,	stosować	instrukcje	for	i	if	oraz	definiować	funkcje.	Na	koniec	
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zastosujemy	w	praktyce	algorytm	zachłanny	na	przykładzie	wydawania	reszty	(odpowiednie	
pomoce	będą	przygotowane	J),	a	potem	sprawdzimy	jego	realizację	w	języku	C++.	
Na	warsztatach	pokażemy	również	działanie	systemu	testów	elektronicznych,	w	tym	nowości	
–	generatora	testów	umożliwiającego	tworzenie	własnego	testu.	Na	zakończenie	
przewidziana	jest	niespodzianka	z	nagrodami.	
	
	
	
Temat:	Programowanie	dla	najmłodszych	-	offline	i	online.	Poznaj	Mistrzów	Kodowania	
Junior.		
	
Prowadzący	warsztat	zapoznają	uczestników	z	programem	Mistrzowie	Kodowania	Junior,	w	
ramach	którego	najmłodsi	uczą	się	logicznego	myślenia	i	stawiają	swoje	pierwsze	kroki	
programistyczne	wykorzystując	do	tego	narzędzia	„offlinowe”	-	specjalną	matę	edukacyjną	
oraz	„onlinowe”	-	aplikacje	mobilne	na	tabletach,	m.in.	Scratch	Junior.	Uczestnicy	sami	będą	
mogli	wziąć	udział	w	proponowanych	aktywnościach.	
	
	
Temat:	Programowanie	w	Scratchu	z	Mistrzami	Kodowania.		

Warsztat	dotyczy	elementarnych	podstaw	programowania	w	środowisku	Scratch.	W	czasie	
jego	trwania	uczestnicy	poznają	funkcjonalność	programu	Scratch	oraz	dowiedzą	się,	w	jaki	
sposób	 można	 stworzyć	 prosty	 program.	 Dowiedzą	 się	 też	 o	 	 praktycznych	 przykładach	
wykorzystania	 Scratcha	 na	 różnych	 przedmiotach.	 Uczestnicy	 otrzymają	 także	 adresy	
zasobów,	dzięki	którym	będą	mogli	dalej	rozwijać	swoje	umiejętności.	

	
	
Temat:	Stwórz	własną	aplikację	z	Mistrzami	Kodowania.		
Warsztat	 dotyczy	 podstaw	 programowania	 w	 środowisku	 App	 Inventor.	 W	 czasie	 jego	
trwania	uczestnicy	dowiedzą	się,	na	czym	polega	specyfika	tego	środowiska	i	 jak	można	go	
wykorzystać	do	projektowania	i	programowania	aplikacji	na	urządzenia	mobilne	z	systemem	
Android.	Uczestnicy	warsztatu	przygotują	 swoją	pierwszą	prostą	aplikację	oraz	będą	mogli	
sprawdzić	jej	działanie	na	sprzęcie	mobilnym.	
	
	
	
Temat:	„Matematyka	to	nie	tylko	cyferki”	
Prowadzący:	Jakub	Piasecki	
Jak	uatrakcyjnić	zajęcia	z	matematyki	w	edukacji	wczesnoszkolnej?	Jak	pomóc	nauczycielowi	w	prowadzeniu	
tych	zajęć?	
Na	te	pytania	odpowiemy	podczas	warsztatów	pokazujących	wykorzystanie	zestawów	MoreToMath	w	klasie.	
	
	
	
Temat:	„Robotyka	EV3	w	szkole”	
Prowadzący:	Jakub	Piasecki	
Warsztaty	pokazujące	możliwości	wykorzystania	robotów	LEGO	MINDSTORMS	Education	EV3	i	tabletów	na	
zajęciach	projektowych	z	matematyki,	przyrody,	informatyki,	techniki	i	fizyki	
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Temat:	„Każdy	ma	jakąś	historię	do	opowiedzenia”	
Prowadzący:	Jakub	Piasecki	
Zobacz,	jak	wykorzystać	tablety	i	edukacyjne	zestawy	klocków	do	nauki	języka	polskiego	i	języków	obcych	
	
	
Temat:	„Czas	na	interaktywną	matematykę	-	edukacja	wczesnoszkolna”	
Prowadzący:	Magdalena	Zarach	
	
	
Temat:	„Dysgrafia	i	nauka	pisania	-	interaktywne	rozwiązanie	dla	najmłodszych”	
Prowadzący:	Agnieszka	Marciniak	
	
	
Warsztat	Cortland	
Temat:	„Matematyka,	a	architektura”	
Prowadzący:	Izabela	Szudra	
Warsztat	z	udziałem	uczniów	klasy	2e	Gimnazjum	im.	Feliksa	Szołdrskiego	w	Nowym	Tomyślu.		
iPad	jako	narzędzie	wykorzystane	w	realizacji	projektu	edukacyjnego	na	lekcji	matematyki.	Przebieg	działań	
zaprezentowany	zostanie	w	aplikacji	iTunesU	z	wykorzystaniem	aplikacji	Book	Creator,	Socrative,	Explain	
Everything,	Glogster,	Google	Earth,	iMovie,	Tellagami,	iClass	Shapes.	
Zapraszamy!:-)	
	
	
Warsztat	Cortland	
Temat:	„IT	IS	RAINING	CATS	AND	DOGS"-	ENGLISH	WEATHER	inaczej?”	
Prowadzący:	Maria	Neubauer-Darska,	Małgorzata	Handzewniak	
Lekcja	języka	angielskiego	z	wykorzystaniem	aplikacji:	MORFO,	TELLAGAMI,	QUIVER,	SIRI-	osobistego	asystenta	
i	nawigatora	wiedzy	oraz	zasobów	strony	internetowej:		www.polleverywhere.com	

☀�🌤⛅�🌥🌦☁�🌧⛈🌩⚡�❄�🌪🌫🌊💦☔�🌗 
	
	
	
Warsztat	Cortland	
Temat:	Lekcja	historii	sztuki	z	iPadem,	
Prowadzący:	Aleksandra	Antoniewicz-Kaszczyńska	
Zajęcia	zaprojektowane	z	myślą	o	kreatywnym	poszukiwaniu	inspiracji	w	twórczości	wielkich	malarzy.		
Lekcja	1	
Temat:	"	...	zwierciadłem	duszy"	w	oparciu	o	malarstwo	Vincenta	van	Gogha.	
Wehikuł	czasu	wpisany	we	współczesne	narzędzie	jakim	jest	iPad.	Narzędzie	do	podróżowania	w	czasie	i	
przestrzeni	w	poszukiwaniu	odpowiedzi	na	nurtujące	nas	pytania.		
Poszukuję,	badam,	przedstawiam,	wnioskuję,	interpretuję,	inspiruję	się...	
Tworzę	fascynującą	opowieść	o	fenomenie	malarstwa	Vincenta	van	Gogha	i	o	nim	samym.	
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Warsztat	Cortland	
Temat:	„Aplikacja	Explain	Everything	na	lekcji	języka	polskiego”	
Prowadzący:	Grzegorz	Piątas	
Warsztat	z	udziałem	uczniów	klasy	1e	Gimnazjum	im.	Feliksa	Szołdrskiego	w	Nowym	Tomyślu.	Pokażemy	
praktyczne	zastosowanie	wszechstronnego	narzędzia	rozwijania	kreatywności,	jakim	jest	aplikacja	Explain	
Everything.	
	
	
Temat:	Nowe	możliwości	Office	365	–	Sway	–	trzeci	wymiar	prezentacji	
Prowadzący	Artur	Rudnicki		
Sway	umożliwia	szybkie	i	łatwe	tworzenie	dopracowanych,	interakcyjnych	raportów,	prezentacji,	historii	
osobistych	i	nie	tylko.	Sugeruje	wyniki	wyszukiwania,	aby	ułatwić	znajdowanie	obrazów,	klipów	wideo,	tweetów	
i	innej	zawartości,	którą	można	przeciągać	i	upuszczać	bezpośrednio	w	tworzonym	dokumencie.	Nie	musisz	
przeglądać	wielu	różnych	aplikacji	i	stron	internetowych,	aby	znaleźć	to,	czego	szukasz.	Nie	musisz	martwić	się	o	
formatowanie.	Zajmie	się	tym	wbudowany	aparat	projektowania	aplikacji	Sway.	Jeśli	pierwszy	projekt	Ci	nie	
odpowiada,	możesz	użyć	innego	projektu	lub	dostosować	projekt	zgodnie	z	Twoimi	wymaganiami.	
	
	
Temat:	OneNote	Class	Notebook	-	Notes	zajęć	w	programie	OneNote	
Prowadzący	Artur	Rudnicki		
Notesy	zajęć	w	programie	OneNote	udostępniają	osobisty	obszar	roboczy	dla	każdego	ucznia,	bibliotekę	
zawartości	materiałów	informacyjnych	i	obszar	współpracy	na	potrzeby	lekcji	i	kreatywnych	działań.	Zgromadź	
zawartość	sieci	Web	i	osadź	istniejące	lekcje	w	notesie	zajęć,	aby	utworzyć	niestandardowe	plany	lekcji.	Dołącz	
nagrania	audio	i	wideo,	aby	utworzyć	interesujące,	interakcyjne	lekcje	dla	uczniów.	Za	pomocą	
zaawansowanych	narzędzi	do	rysowania	uczniowie	mogą	wyróżniać	treść,	dodawać	adnotacje	do	slajdów,	
szkicować	diagramy	i	sporządzać	odręcznie	notatki.	Notes	zajęć	ułatwia	zbieranie	prac	domowych,	testów,	
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egzaminów	i	materiałów	informacyjnych.	Uczniowie	pobierają	swoje	zadania	z	biblioteki	zawartości.	Koniec	z	
drukowaniem	materiałów	na	zajęcia.	
	
Platforma	Azure	–	twoja	cała	infrastruktura	w	chmurze	
	Prowadzący	Artur	Rudnicki		
Opis:	Platforma	Azure	obsługuje	najszerszy	zakres	systemów	operacyjnych,	języków	programowania,	struktur,	
narzędzi,	baz	danych	i	urządzeń.	Uruchamianie	kontenerów	systemu	Linux	z	integracją	z	rozwiązaniem	Docker,	
tworzenie	aplikacji	w	językach	JavaScript,	Python,	.NET,	PHP,	Java	i	Node.js,	tworzenie	zapleczy	dla	urządzeń	z	
systemami	iOS,	Android	i	Windows.	Usługa	w	chmurze	platformy	Azure	obsługuje	technologie	już	używane	i	
wypróbowane	przez	miliony	deweloperów	oraz	profesjonalistów	IT.	
	
Temat:	Drogi	do	budowania	społeczeństwa	uczącego	się		
Prowadzący:	Ewa	Sitko	
Żyjemy	w	społeczeństwie	informacyjnym,	w	którym	każdego	dnia	dociera	do	nas	ogromna	dawka	wiedzy.	Do	
skutecznego	i	efektywnego	uczenia	się	należy	stworzyć	sprzyjające	warunki,	a	informacje	podać	w	odpowiedniej	
formie.	W	codziennej	pracy	z	grupą	Nauczyciel	powinien	uwzględniać	zasady	zapamiętywania	oraz	potrzeby	i	
możliwości	każdego	Ucznia.	Właściwy	sposób	przekazywania	wiedzy	sprawia,	że	Uczniowie	szybciej	przechodzą	
do	kolejnych	etapów	dotyczących	bardziej	skomplikowanych	aspektów	rzeczywistości.	
	
Firma	Librus	przeprowadziła	badania	dotyczące	wiedzy	i	opinii	o	efektywnych	sposobach	uczenia	się	wśród	
Nauczycieli,	Uczniów	i	Rodziców.	W	wystąpieniu	przybliżone	zostaną	wyniki	tych	badań	oraz	płynące	z	nich	
wnioski.	Zaprezentujemy	również	rozwiązania,	które	będą	wspierały	Nauczycieli	w	budowaniu	
samoświadomości	Uczniów	w	zakresie	uczenia	się.	
	
	
	
Temat:	Budowanie	na	lekcji	strategii	efektywnego	uczenia	się	z	wykorzystaniem	projektu	
indywidualni.pl	
Prowadzący:	Małgorzata	Grzywacz,	Ewa	Sitko	
	
Uczenie	się	i	nauczanie	to	priorytet	pracy	szkoły.	Często	niestety	rozumiany	jedynie	w	kontekście	opanowania	
podstawy	programowej.	W	warsztacie	wskażemy,	w	jaki	sposób	stworzyć	atrakcyjne	środowisko	uczenia	się,	
które	zachęci	Uczniów	do	samokontroli	i	wzięcia	odpowiedzialności	za	własny	rozwój.	
Przedstawimy	propozycje,	jak	rozwijać	wśród	Uczniów	umiejętność	uczenia	się	(jedną	z	kompetencji	
kluczowych),	jak	stosować	adekwatne	techniki	i	metody	uczenia	(indywidualizacja)	oraz	tworzyć	atmosferę	
sprzyjającą	uczeniu	się	(jedno	z	wymagań	wobec	szkół).	
	
	
Wiele	zadań,	wiele	wyzwań	–	jedno	rozwiązanie.	Synergia	dydaktyki	z	dokumentacją	
Prowadzący:		Damian	Urbaniak,	Krzysztof	Kolanowski	
		
Opis:	Motywacją	wdrażania	dzienników	elektronicznych	jest	chęć	usprawnienia	pracy	z	dokumentacją	szkolną.	
W	rzeczywistości	jest	to	tylko	jeden	z	wielu	obszarów	funkcjonowania	szkoły,	w	którym	Nauczyciel	oczekuje	i	
potrzebuje	wsparcia.	W	dziennikach	elektronicznych	wpisanie	tematu	jest	celem.	W	rozwiązaniu	LIBRUS	
Synergia	jest	to	tylko	mały	krok	na	drodze	do	osiągnięcia	celu	–	przeprowadzenia	ciekawych,	angażujących	i	
dynamicznych	zajęć	–	efektywnej	edukacji	Ucznia.		
	
	
Temat:	Gniezno	rozumie	„Szkołę	w	Chmurze”	
Prelegenci:	Andrzej	Musisz	oraz	Michał	Powałowski	(Zastępca	Prezydenta	Miasta	Gniezna)	
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Temat:	Bezpieczna	„Szkoła	w	Chmurze”	z	Fortinet/Meru	
Prowadzący:	Bartosz	Piasta	
Jak	zbudować	stabilną,	bezpieczną	i	zarządzalną	infrastrukturę	IT	szkoły?	Jak	ją	monitorować	przez	
przeglądarkę	internetową?	
„Szkoła	w	Chmurze”	wie	jak!	Pokażemy	co	zrobić	aby	szkolny	administrator	mógł	skupić	się	na	wykorzystaniu	
infrastruktury	IT	w	nauczaniu,	a	nie	na	jej	naprawianiu.	
	
	
Temat:	Nowe	zasady	licencjonowania	Microsoft	dla	edukacji	
Prowadzący:	Andrzej	Musisz	
Program	sprzedaży	licencji	Microsoft	w	ramach	umowy	School	Agreement	już	został	zakończony.	Co	dalej?	
Opowiemy	o	wszystkich	metodach	pozyskiwania	oprogramowania	Microsoft	w	edukacji,	zarówno	tych	płatnych	
jak	i	bezpłatnych,	o	modelu	zakupu	licencji	jak	również	ich	dzierżawienia.	
Nie	wiesz	do	jakiego	oprogramowania	masz	dostęp	w	szkole?	Koniecznie	przyjdź	na	nasze	warsztaty.	
		
	
Czas	na	interaktywną	matematykę	-	edukacja	wczesnoszkolna.	
Prowadzący:	Magdalena	Zarach	i	Ariel	Wrona.		
Warsztaty	kierowane	do	nauczycieli	klas	klas	1-3	szkoły	podstawowej.	Trenerzy	z	firmy	Learnetic	zaprezentują	
nowoczesne	sposoby	na	wzbogacenie	lekcji	i	całego	procesu	uczenia	się	przy	pomocy	darmowych	i	płatnych	e-
podręczników	oraz	zasobów	edukacyjnych.	Uczestnicy	otrzymają	dostępy	testowe	do	e-podręcznika	321	
matma!	dla	swoich	uczniów	oraz	dla	siebie.	
	
	
Dysgrafia	i	nauka	pisania	-	interaktywne	rozwiązanie	dla	najmłodszych.	
Prowadzący:	Agnieszka	Marciniak	i	Ariel	Wrona,		
Warsztaty	kierowany	dla	nauczycieli	klas	1-3	szkoły	podstawowej.	Zostanie	zaprezentowane	nowe	rozwiązanie	
do	profilaktyki	i	terapii	dysgrafii,	przygotowujące	do	nauki	pisania	oraz	wspierające	tę	naukę	z	wykorzystaniem	
atrakcyjnych	dla	dziecka	narzędzi	-	tabletu	z	e-rysikiem	i	mnóstwem	interaktywnych	ćwiczeń.	
	
		
	
Indywidualizacja	nauczania,	odwrócona	klasa,	addaptive	learning	–	jak	wprowadzić	
nowoczesne	metody	nauczania	przy	pomocy	platformy	e-learningowej.	
Prowadzący:	Agnieszka	Marciniak	i	Magdalena	Zarach	
	
Warsztaty	kierowany	dla	nauczycieli	wszystkich	etapów	edukacyjnych.	Trenerzy	przedstawią	zarówno	
teoretyczne,	jak	i	przede	wszystkim	–	praktyczne	sposoby	na	indywidualizację	nauczania	i	przeprowadzanie	
zajęć	w	odwróconej	klasie.	Dodatkowo	zaprezentują	zasoby	będące	przykładem	interaktywnych	lekcji	
reagujących	na	poczynania	uczniów	i	dostosowujących	swój	poziom	do	jego	wiedzy.	
	
	
Jak	stworzyć	interaktywne	zasoby	edukacyjne?	Wprowadzenie.	
Prowadzący:	Agnieszka	Marciniak	i	Ariel	Wrona.		
	
Warsztaty	kierowany	dla	nauczycieli	wszystkich	etapów	edukacyjnych.	Uczestnicy	zostaną	wprowadzeni	do	
świata	serwisu	mInstructor	–	zobaczą	jak	w	prosty	sposób	stworzyć	interaktywne	zasoby	edukacyjne,	które	
pozwolą	wzbogacić	i	uatrakcyjnić	lekcję.	
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Tematy	warsztatów	Pearson	wraz	z	krótkim	opisem	
Prowadzący:	Jakub	Aleksandrowicz	
	
Kształcenie	hybrydowe	w	szkolnictwie	zawodowym	i	ogólnym.	
Wirtualna	platforma	edukacyjna	w	technikum,	liceum	i	gimnazjum:	nowy	uczeń,	nowe	narzędzia,	nowa	
dydaktyka.	
		
Zasady	dobrego	wdrożenia	narzędzi	sieciowych	w	SZKOLE.	
Jak	wykorzystać	bogactwo	istniejących	zasobów	sieciowych	w	nauczaniu	tradycyjnym,	czyli	o	tajemnicy	
samoograniczania	się.	
		
Kształcenie	hybrydowe	w	szkole	podstawowej.	
Czy	istnieje	klucz	do	skutecznego	wykorzystania	istniejących	zasobów	sieciowych	w	nauczaniu	dzieci	do	13	roku	
życia?	
		
Wirtualny	system	kontrolingu	jakości	uczenia	i	nauczania.	
O	czym	marzy	KAŻDY	nauczycieli	i	KAŻDY	dyrektor.	Tajemnica	dobrego	wdrożenia	narzędzi	sieciowych	W	
SZKOLE,	czyli	jak	nie	popełniać	„akademickich”	błędów.	
		
Forma:	
warsztat	w	pracowni	połączony	z	wykładem.	
		
Korzyść	dla	uczestników	warsztatów:	
dostęp	do	platformy	i	zasobów	„dla	aktywnych”	do	15	września	2016.	Oferta	systemu	lojalnościowego	„dostęp	
za	wdrożenie”.	
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Laboratorium	Szkoły	Przyszłości	
	
OPIS	STOISKA	PCSS	–	KASSK	2016	

Elementy	stoiska	
Zespół	 Laboratorium	 Szkoły	 Przyszłości,	 projektu	 Poznańskiego	 Centrum	
Superkomputerowo-Sieciowego	 ma	 zaszczyt	 zaprosić	 Państwa	 do	 odwiedzin	 swojego	
stoiska,	w	którym	zaprezentujemy	Państwu:	
	

Cave	czyli	jaskinia	wirtualnej	rzeczywistości	
	
Cave	jest	zaawansowanym	technologicznie	systemem	umożliwiającym	zanurzenie	się	w	
wirtualnej	 rzeczywistości.	 Ściany	 jaskini	 oraz	 podłoga	 składają	 się	 z	 ekranów	
projekcyjnych	wysokiej	rozdzielczości,	a	obraz	generowany	jest	w	technologii	3D	dzięki	
czemu	 osoba	 znajdująca	 się	 wewnątrz	 CAVE,	 po	 założeniu	 okularów	 3D	 doświadcza	
głębokiej	 immersji	 w	 wyświetlanym	 środowisku.	 Dodatkowo	 system	 wsparty	 jest	
systemem	śledzącym	użytkownika	 (tracking),	 przez	 co	obraz	 stale	dostosowuje	 się	do	
jego	położenia	i	ruchu	pokazując	go	wiernie	z	jego	perspektywy.		
CAVE	 w	 kontekście	 edukacyjnym	 daje	 olbrzymie	 możliwości.	 W	 środowisku	 tym	 nie	
tylko	możemy	 odtworzyć	 rzeczywistość	w	 świecie	 cyfrowym	 i	 pozwolić	 przenieść	 się	
użytkownikowi	 w	 miejsca	 trudnodostępne,	 bardzo	 odległe,	 często	 w	 rzeczywistości	
bardzo	 niebezpieczne,	 ale	 dodatkowo	 pozwolić	 mu	 na	 prowadzenie	 interakcji	 z	
obiektami	znajdującymi	się	w	tym	świecie.		
W	 naszej	 „strefie	 CAVE”	 zapraszamy	 gości	 do	 krótkiej,	 ale	 niezwykle	 pouczającej	
wycieczki	po	przestrzeni	kosmicznej.	
	

Oculus	rift	
	
Oculis	 rift	 to	 okulary	 wirtualnej	 rzeczywistości	 zapewniające	 niesamowite	
doświadczenia	 wizualne	 wyświetlanego	 świata.	 W	 urządzeniu,	 które	 użytkownik	
zakłada	 na	 głowę	 znajdują	 się	 w	 największym	 skrócie	 wyświetlacze	 (po	 jednym	 dla	
każdego	 oka),	 soczewki	 i	 układ	 pozwalający	 na	 śledzenie	 i	 rejestrowanie	 położenia	
głowy	 użytkownika.	 To	 dzięki	 nim	 generowany	 obraz	 jest	 nie	 tylko	 wyświetlony	
użytkownikowi,	 ale	 zanurza	 go	 całkowicie	 w	 wygenerowany	 stereoskopowy	 obraz.	
Użytkownik	jest	nim	otoczony.	
Technologie	 wirtualnej	 rzeczywistości	 z	 pełną	 interakcją	 pozwalają	 kształcić	 szereg	
umiejętności.	 Umożliwiając	 odtwarzanie	 realnych	 sytuacji,	 mogą	 stać	 się	
zaawansowanym	 trenażerem,	 symulatorem	 różnych	 procesów,	 wirtualną	 klasą,	
laboratorium,	poligonem	dla	służb	ratunkowych,	a	pozwalając	na	kreowanie	całkowicie	
nowego,	 wymyślonego	 świata	 uczyć	 pracy	 w	 grupie,	 zachowań	 przywódczych,	
kreatywności	itp.		
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W	 „Strefie	 Oculus”	 będziecie	 Państwo	 mogli	 wziąć	 udział	 we	 fragmencie	 stworzonej	
przez	zespół	Poznańskiego	Centrum	Superkomputerowo	–	Sieciowego	zespołowej	grze	
edukacyjnej,	 doskonalącej	 umiejętności	 miękkie.	 W	 grze	 misja	 zostanie	 zrealizowana	
tylko	 dzięki	 prawidłowej	 komunikacji	 zespołowej	 i	 świetnych	 umiejętności	
przywódczych.	Zabierzemy	Państwa	na	wyprawę	w	poszukiwaniu	zaginionej	cesarskiej	
korony.				
	

Scottie	go,	czyli	czas	na	programowanie	klockami	
	
Kto	mógł	przypuszczać,	że	 losy	miłego	 i	niezwykle	ujmującego	kosmity	Scottiego	będą	
zależeć	 od	 Ciebie	 i	 Twoich	 umiejętności	 kodowania.	 Jest	 rok	 2030.	 W	 wyniku	
niezwykłego	 zbiegu	 okoliczności	 przelatująca	 blisko	 Ziemi	 rakieta	 kosmity	 Scottiego	
ulega	 awarii	 i	 spada	 na	 boisko	 szkolne.	 Scottiemu	 choć	 uda	 się	 wyjść	 z	 opresji	 bez	
szwanku,	to	bez	Twojej	pomocy	nie	uruchomi	rakiety	ponownie.	
Scottie	 GO	 nie	 jest	 kolejną,	 zwyczajną	 aplikacją	 do	 nauki	 algorytmiki	 i	 kodowania.	 To	
multimedialna,	 fabularna	 gra	 edukacyjna	 wykorzystująca	 do	 kodowania	 realne,	
wygodne	i	przyjazne	realne	klocki,	która:	

• rozwija intuicję algorytmiczną dzieci, 
• jest połączeniem zabawy z nauką, 
• pozwala przełamywać bariery i lęki związane z programowaniem, 
• rozwija umiejętność krytycznego myślenia i pracy w grupie, 
• jest innowacyjnym połączeniem świata wirtualnego z realnym; 

Pomóż	 Scottiemu	 skompletować	 wszystkie	 niezbędne	 urządzenia	 do	 uruchomienia	
rakiety.	 Podejmij	 dodatkowe	 wyzwania	 i	 rozbuduj	 statek	 kosmiczny	 o	 dodatkowe	
narzędzia.	Stań	się	ekspertem	w	pisaniu	algorytmów.		
Prawdopodobnie	 jeszcze	 nigdy	 lekcje	 algorytmiki	 w	 szkole	 lub	 w	 domu	 nie	 były	 tak	
zajmujące.	Sprawdź	sam	w	naszej	„Strefie	Kodowania”	
	

Lekcja	kodowania	i	robotyka	w	pudełku,	czyli	nauka	algorytmiki	z	wykorzystaniem		
programowalnych	„zabawek”	i	robotów	
	
A	 gdyby	 lekcje	 algorytmiki	 w	 szkole	 były	 fabularyzowanymi	 grami,	 podczas	 których	
uczniowie	 realizują	 różne	 misje	 takie	 jak:	 eksploracja	 nieznanej	 planety,	 pobranie	
próbek	z	Marsa	albo	przeprowadzenie	badań	parametrów	życia	w	podwodnej	jaskini	w	
wirtualnym	 batyskafie,	 zbudowanie	 radaru,	 zaprojektowanie	 inteligentnego	 domu	 czy	
systemu	zarządzania	ruchem	drogowym?	
	
Zespół	 Laboratorium	 Szkoły	 Przyszłości	 przy	 Poznańskim	 Centrum	
Superkomputerowo-Sieciowym	ma	zaszczyt	zaprosić	Państwa	do	udziału	w	warsztatach	
Lekcja	 kodowania	 i	 robotyka	 w	 pudełku,	 czyli	 nauka	 algorytmiki	 z	 wykorzystaniem		
programowalnych	„zabawek”	i	robotów.	Podczas	warsztatów	wezmą	Państwo	udział	we	
fragmencie	fabularyzowanej	lekcji	z	zakresu	algorytmiki	w	wykorzystaniem	wirtualnych	
klocków,	prostych	urządzeń,	zabawek,	robotów,	sensorów	itp.	Omówione	zostaną	także	
sposoby	 realizacji	 takich	 lekcji	 w	 środowisku	 szkolnym	 zarówno	 w	 zakresie	
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technicznym	jak	i	dydaktycznym.	Poza	warsztatami	nasze	rozwiązania	będą	dostępne	na	
naszym	stoisku	w	„Strefie	Kodowania”.	
	

Edusandbox	
	
Edusandbox	 –	 to	 środowisko	 edukacyjne	 pełne	 zadań	 i	 zabaw	 edukacyjnych	 z	 tzw.	
„interaktywnym	 piaskiem”.	 Uczniowie	 współpracują	 ze	 sobą	 w	 rozwiązywaniu	
interaktywnych	 zadań	 z	 zakresu:	 topografii	 terenu,	 dowiadują	 się	 jak	 działa	 mapa	
hipsometryczna,	 mapa	 ciśnienia	 atmosferycznego,	 jak	 czytać	 legendę	 mapy,	 w	 jaki	
sposób	 formowały	 się	 lodowce	w	 terenach	 górzystych,	 występowania	 flory	 i	 fauny	w	
różnych	 piętrach	 górskich,	 dynamiki	 cieczy.	 W	 środowisku	 tym	 są	 realizowane	
specjalistyczne	 wizualizacje	 terenu	 (Księżyc,	 Mars,	 pustynia,	 teren	 górzysty,	 nizinny,	
depresja,	klify,	kratery),	które	są	równocześnie	częścią	interaktywnych	matematycznych	
i	geograficznych	zadań,	wizualizacje	miasta,	historycznych	bitew.		
Potencjał	 Edusandbox	 można	 wykorzystać	 także	 w	 terapii	 polisensorycznej	 poprzez	
zabawę	 w	 piasku,	 kulkach	 lub	 innych	 naturalnych	 materiałach,	 podczas	 których	
tworzone	są	obrazy,	kolory	i	dźwięki.		
Laboratorium	 Szkoły	 Przyszłości	 podczas	 targów	 zaprezentuje	 Państwu	 fragment	
scenariusza	edukacyjnego	„Mapa	hipsometryczna”	podczas	którego	poznajemy	czym	są	
linie	izometryczne,	znaczenie	kolorów	na	mapie	hipsometrycznej	itp.	
	

O	Laboratorium	
Laboratorium	Szkoły	Przyszłości	to	nowatorska	przestrzeń	edukacyjna	pozwalająca	na	
udział	 w	 wymagających	 eksperymentowania,	 poszukiwania	 i	 odkrywania	
interdyscyplinarnych	 przygodach	 edukacyjnych	 dla	 dzieci	 i	 młodzieży	 z	
wykorzystaniem	najnowocześniejszych	technologii	takich	jak:	

• zaawansowane systemy projekcji,  
• Internet Rzeczy,  
• rzeczywistość rozszerzona,  
• gry edukacyjne  
• programowalne roboty. 

Laboratorium	 umożliwi	 przeprowadzanie	 testowych	 lekcji	 przyszłości,	 weryfikację	
nowatorskich	 rozwiązań	 edukacyjnych,	 udostępni	 przestrzeń	 współpracy	 dla	 grup	 i	
środowisk,	 wydarzeń	 i	 inicjatyw	 związanych	 z	 edukacją.	 To	 także	 miejsce	
zaawansowanych	badań	naukowych	związanych	z	e-Umiejętnościami	i	pracą	grupową.	
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LEKCJA	PROGRAMOWANIA	I	ROBOTYKA	W	
PUDEŁKU,	CZYLI	NAUKA	ALGORYTMIKI	Z	
WYKORZYSTANIEM		PROGRAMOWALNYCH	
„ZABAWEK”	I	ROBOTÓW	
	
OPIS	WARSZTATU	

A	 gdyby	 lekcje	 algorytmiki	 w	 szkole	 były	 fabularyzowanymi	 grami,	 podczas	 których	
uczniowie	 realizują	 różne	 misje	 takie	 jak:	 eksploracja	 nieznanej	 planety,	 pobranie	
próbek	z	Marsa	albo	przeprowadzenie	badań	parametrów	życia	w	podwodnej	jaskini	w	
wirtualnym	 batyskafie,	 zbudowanie	 radaru,	 zaprojektowanie	 inteligentnego	 domu	 czy	
systemu	zarządzania	ruchem	drogowym?	
Zespół	 Laboratorium	 Szkoły	 Przyszłości	 przy	 Poznańskim	 Centrum	
Superkomputerowo-Sieciowym	ma	zaszczyt	zaprosić	Państwa	do	udziału	w	warsztatach	
Lekcja	programowania	 i	 robotyka	w	pudełku,	 czyli	nauka	algorytmiki	z	wykorzystaniem		
programowalnych	„zabawek”	i	robotów.	Podczas	warsztatów	wezmą	Państwo	udział	we	
fragmencie	fabularyzowanej	lekcji	z	zakresu	algorytmiki	w	wykorzystaniem	wirtualnych	
klocków,	prostych	urządzeń,	zabawek,	robotów,	sensorów	itp.	Omówione	zostaną	także	
sposoby	 realizacji	 takich	 lekcji	 w	 środowisku	 szkolnym	 zarówno	 w	 zakresie	
technicznym	jak	i	dydaktycznym.	
Zaprezentowany	 podczas	 konferencji	 fragment	 „lekcji	 –	 gry”	 jest	 częścią	 jednego	 ze	
scenariuszy	 edukacyjnych	 przygotowywanych	 przez	 Poznańskie	 Centrum	
Superkomputerowo-Sieciowe	we	współpracy	z	Uniwersytetem	im.	Adama	Mickiewicza	
w	 Poznaniu	 w	 oparciu	 o	 zagadnienia	 zawarte	 w	 podstawie	 programowej.	 Pełny	
scenariusz	 realizowany	 jest	 w	 Laboratorium	 Szkoły	 Przyszłości	 w	 Poznaniu,	 ul.	
Zwierzyniecka	20.	
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Temat:	Wsparcie	dla	edukacji	szeroką	ofertą	Grupy	Helion	(dziennik	elektroniczny,	
podręczniki	multimedialne,	szkolenia)	
Prowadzący:	Grzegorz	Jankowski	
Na	warsztatach	zaprezentujemy	pełną	ofertę	marki	HELION	EDUKACJA.	Nigdy	wcześniej	nie	była	ona	tak	
rozbudowana!	Dowiedzą	się	Państwo	jakie	korzyści	przyniesie	współpraca	z	nami	i	dlaczego	warto	ją	rozpocząć	
lub	rozwinąć.	
Przedstawimy	cztery	filary	naszej	działalności:	
-	szkolenia	dotyczące	treści	multimedialnych	i	tablic	interaktywnych	
-	podręczniki	multimedialne	
-	podręczniki	tradycyjne	
-	dziennik	elektroniczny	
Wyjaśnimy	też,	jak	to	możliwe,	że	część	usług	(w	tym	dziennik)	rozdajemy	zupełnie	za	darmo.	Każdemu	
uczestnikowi	gwarantujemy	książkę	niespodziankę	:)	
	
Warsztat	Cortland	
F.I.T.	English	lessons	
How	to	have	Fun,	Involve	and	Teach	
Warsztaty	dla	nauczycieli	języków	obcych	
Prowadzący:	Anna	Król	–	Pawelska,	Anna	Adamczak	
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Temat:	Poeksperymentujmy	z	fizyką	
Prowadzący:	Educarium	
Opis:	
Uczestnicy	warsztatu	będą	mogli	wziąć	udział	w	licznych	eksperymentach	fizycznych,	z	zakresu	magnetyzmu,	
alternatywnych	źródeł	energii	czy	ciśnienia	atmosferycznego.	W	trakcie	zajęć	będzie	można	uzyskać	odpowiedzi	
na	wiele	pytań,	związanych	z	praktyczną	stroną	fizyki.	Uczestnicy	dowiedzą	się	m.in.	W	jaki	sposób	możemy	
wykorzystywać	alternatywne	źródła	energii	i	jak	możemy	wytwarzać	energię	z	ich	pomocą?	Czy	dźwięk	może	
być	transmitowany	w	próżni?	Czy	powietrze	posiada	masę?	
	
	
Temat:	Archiwizacja	danych	w	sektorze	edukacji	-	jak	z	tym	sobie	poradzić?	
	Prowadzący:	Łukasz	Jesis	
		
Opis:	
Szkoły	mają	prawny	obowiązek,	aby	systematycznie	wykonywać	archiwizację	dokumentów.	Na	szczęście	mamy	
już	za	sobą	czasy,	kiedy	była	ona	trudnym	i	długotrwałym	procesem.	Podczas	warsztatu	pokażemy,	że	
kompleksowe	rozwiązania	do	backupu	pozwalają	nie	tylko	profesjonalnie	zabezpieczać	dane,	ale	także	
rozwiązać	problem	archiwizacji	i	zarządzania	polityką	backupu	w	szkole.	Rozwiejemy	także	wszelkie	wątpliwości	
związane	z	bezpieczeństwem	przechowywanych	w	ten	sposób	informacji.	
		
To	nie	będzie	nudny	wykład	na	temat	wymogów	polskiego	prawa.	Podczas	warsztatów	skupimy	się	na	
demonstracjach	i	analizie	case	studies,	dzięki	czemu	ich	uczestnicy	zdobędą	praktyczne	umiejętności,	które	będą	
mogli	wdrożyć	w	swoich	instytucjach.	
	
Warsztat	Cortland	
Temat:		„Dwunastu	braci,	wierząc	w	sny…”		Młot	i	iPad	–	narzędzia	do	kruszenia	skał	i	
odkrywania	tajemnic.	
Prowadzący:	Anna	Przybylska		
Opis:		
Prezentacja	fragmentów	lekcji	powtórkowych	z	poetyki.	Metafora,	symbol,	alegoria	w	literaturze	i	malarstwie.	
Poszukiwanie	sensów,	odkrywanie	znaczeń	i	utrwalanie	zdobytej	wiedzy,	doskonalenie	umiejętności,	
wykorzystując	różne	aplikacje	na	iPadzie.	Uczestnicy	warsztatów	zapoznają	się	z	efektami	pracy	uczniów,	ich	
kreatywnością	i	sami	wykonają	dowolnie	wybrane	zadanie.	
	
	
Czy	komputery	kłamią	1	kwietnia?	
Prowadzący:	Agnieszka	Borowiecka,	Maciej	Borowiecki	–	OEIiZK	Warszawa	
Czy	zawsze	komputerom	możemy	ufać?	Czy	może	tak	jak	ludzie,	mają	poczucie	humoru	i	stać	je	na	złośliwe	
żarty?	

	
	
Warsztat	Cortland	
Temat:	Inkpad	-		proste	ćwiczenia.	
Prowadzący:	Ewa	Maria	Piątas	
Warsztat	dla	osób	zainteresowanych	grafiką,	w	szczególności	wektorową.	iPad	do	uniwersalne	narzędzie,	które	
aktywizuje	każdego,	rozbudza	twórczość	i	kreatywność.	Na	warsztatach	uczestnicy	przekonają	się	o	tym,	że	
potrafi	też	sprostać	zadaniom	graficznym,	poznają	tajniki	grafiki	wektorowej	i	stworzą	własne	rysunki!.	
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Warsztat	Cortland	
Temat:	Nauka	programowania	z	robotami	Dash	&	Dot.	
Prowadzący:	Krzysztof	Grabowski,	Cortland	
Co	to	jest	programowanie?	Jakim	językiem	mówić	do	robotów?	Zapraszamy	na	wspaniałe	warsztaty	z	parą	
robotów	Dash	&	Dot	podczas	których	nauczymy	porozumiewać	się	z	robotami,	pomożemy	im	się	odnaleźć,	a	
przede	wszystkim	będziemy	się	świetnie	bawić.		
	
	
Temat:	Doświadczenia	na	spacerze	czyli	cyfrowe	mobilne	laboratorium.	
Prowadzący:	Agraf,	InterTab	
	Opis	warsztatu:	
	Biologia,	Przyroda,	Chemia	czy	Fizyka	to	przedmioty	pokazujące	nam	otaczający	nas	świat.	Badając	go	z	
wykorzystaniem	cyfrowego,	mobilnego	laboratorium	doświadczalnego	Globisens	zobaczymy,	że	jest	nam	
jeszcze	bliższy.	Dyski	z	wbudowanymi	kilkunastoma	czujnikami	pozwolą	zrozumieć	prawo	Boyle’a,	zbadać	jakie	
jest	pH	popularnych	płynów,	sprawdzić	poziom	CO2,		sprawdzić	puls	naszego	serca	i	wiele	innych.	Korzystając	z	
dysków	pomiarowych	Labdisc	firmy	Globisens	możemy	przeprowadzać	ćwiczenia	również	w	terenie	np.	podczas	
wycieczki.	
Podczas	warsztatu	wykonamy	wspólnie	kilka	doświadczeń	wykorzystując	dyski	pomiarowe	Labdisc	
współpracujące	bezprzewodowo	z	komputerami	i	dowolnymi	tabletami.	Doświadczenia	nie	miały	by	zbyt	dużej	
wartości	gdyby	nie	możliwość	obróbki	ich	wyników.	Do	tego	posłuży	nam	oprogramowanie	GlobiLab	
przygotowane	na	wszystkie	platformy	iOS,	Android,	Mac,	Linux,	Windows.	Na	warsztatach	będzie	można	
zobaczyć	wyniki	w	postaci	wykresów	(słupkowych	i	liniowych),	tabeli,	tabeli	i	wykresu,	wirtualnych	mierników,	a	



	

Tematyka	warsztatów	 17	
	

wykorzystując	wbudowany	w	dyski	GPS	analizować	je	na	mapach	Google.	Do	tego	będzie	można	dokonać	
analizy	matematycznej.		Dzięki	Globisens	każdy	uczestnik	chętnie	zaangażuje	się	w	zajęcia.	
		
Temat:	Nowe	narzędzie	w	kształceniu	–	lepsze	efekty.	
Prowadzący:	Agraf,	InterTab	
	Opis	warsztatu:	
Jak	trudno	obecnie	zaangażować	ucznia	do	udziału	w	lekcji	nauczyciele	wiedzą	doskonale.	Warsztat	ten	ma	na	
celu	pokazanie	kilku	metod	angażowania	uczniów	do	aktywnego	i	efektywnego	udziału	w	zajęciach.	
		
Metody	te	będą	oparte	o	wykorzystanie	systemu	do	odpowiedzi	firmy	Turning	Technologies,	która	jest	nr	1	na	
świecie	jeśli	chodzi	o	sprzedaż	tego	typu	rozwiązań.	Zajęcia	te	pokażą	jak	przygotować	testy	wykorzystując	
materiały	cyfrowe	w	różnych	formatach	(Office,	PDF,	strona	WWW.	i	inne).	Przeprowadzimy	przykładowy	test	z	
użyciem	pilotów	ResponseCard	LT	analizując	na	bieżąco	otrzymywane	wyniki	w	postaci	wykresu	procentowego	
dla	całej	grupy,	jak	również	analizując	wyniki	poszczególnych	uczestników.	Pokażemy	kilka	rodzajów	raportów,	
które	są	gotowe	natychmiast	po	zakończeniu	testu.	
Piloty	oprócz	funkcji	sprawdzającej	wiedzę	mogą	być	doskonałym	narzędziem	aktywizującym	uczniów	do	
udziału	w	lekcji.	Warsztat	poprowadzimy	tak	by	pokazać	Państwu	również	taki	sposób	wykorzystania	systemu	
do	odpowiedzi.	
Zajęcia	z	wykorzystaniem	pilotów	do	odpowiedzi	zwiększają	zaangażowanie	i	uczestnictwo	w	zajęciach	co	
wpływa	na	polepszenie	efektów	kształcenia,	które	potwierdzają	wyniki	badań.	
	
	
Temat:	Uczymy	programować	z	Ozobotem.	
Prowadzący:	Rafał	Mitkowski	
Na	warsztatach	zostanie	pokazane,	jak	interdystyplinarnie	na	lekcji	informatyki	wykorzystać	roboty	
(programując	je	w	blockly)	do	tworzenia	modeli	zjawisk	i	ich	symulacji	w	matematyce,	fizyce,	astronomii.	
Uczestnicy	będą	mogli	zaprogramować	roboty	i	sprawdzić	jak	wykonują	zadania.	
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Warsztat	Cortland	
Temat:	Klasowa	Mądra	Sowa	
Prowadzący:	Aleksandra	Antoniewicz	–	Kaszczyńska,	Wiesława	Skoczylas	

	
	
	
Temat:	7	grzechów	głównych,	czyli	jak	zagwarantować	pełne	bezpieczeństwo	danych	i	
systemów	w	szkole	
Prowadzący:	Daniel	Żukowski	
-	Opis:	
Bezpieczeństwo	systemów	informatycznych	to	bardzo	złożony	temat	i	nie	sposób	poruszyć	wszystkich	
związanych	z	tym	aspektów	w	ciągu	krótkiej	prezentacji.	Dlatego	nie	będzie	ona	poruszała	tematyki	związanej	z	
atakami	z	zewnątrz	i	ochroną	przed	tymi	zagrożeniami.	Nie	skupi	się	także	na	wirusach	komputerowych,	o	
których	w	dzisiejszych	czas	każdy	wie	prawie	wszystko	lub	tak	mu	się	wydaje.	Pokaże	natomiast	7	najczęściej	
popełnianych	błędów/grzechów,	nad	którymi	mało	kto	się	zastanawia,	a	które	wpływają	na	to,	że	dane	są	
tracone	albo	systemy	komputerowe	zostają	zainfekowane.	Pokaże,	kto	jest	za	to	odpowiedzialny	oraz	jak	unikać	
tych	błędów	lub	zmusić	użytkowników	do	stosowania	się	do	reguł	i	polityk	bezpieczeństwa	w	szkole.	Większość	
uczniów	nie	zdaje	sobie	sprawy,	że	poprzez	minimalnie	lub	wcale	niechronione	urządzenia	mobilne,	które	
korzystają	ze	szkolnej	sieci	bezprzewodowej,	przestępcy	bez	problemu	mogą	włamać	się	do	tej	sieci	i	mieć	
dostęp	do	istotnych	danych	szkoły.	Poprzez	brakujący	lub	źle	skonfigurowany	filtr	webowy	przestępcy,	a	także	
sami	uczniowie,	mogą	uzyskać	dostęp	do	ważnych	informacji	(dane	osobowe	nauczycieli,	wzory	klasówek,	
oceny...).	Jeżeli	w	dodatku	nie	były	one	zaszyfrowane,	to	katastrofa	gotowa.	Naturalnie	prezentacja	nie	ma	
zamiaru	straszyć,	tylko	wskazać	pewne	ryzyka	i	sposoby	ochrony.	Należy	pamiętać	o	jednym:	coś	takiego	jak	
„gwarancja	pełnego	bezpieczeństwa”	nie	istnieje!	My	za	to	pokażemy	jak	zminimalizować	ryzyko!	
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Temat:	Lekcja	z	interakcją,	czy	interakcja	w	lekcji?	
Prowadzący:	Adam	Kowalczyk	CopyService	
Opis	warsztatu:	
Warsztat	jest	poświęcony	środowisku	interaktywnemu	w	sali	lekcyjnej,	ma	na	celu	przekonać	nauczycieli	do	
korzystania	z	multimediów	na	zajęciach	lekcyjnych.		Na	przykładach	doświadczeń	szkolnych	pokażemy	w	jaki	
sposób	można	korzystać	nie	tylko	z	monitorów	czy	tablic	interaktywnych	ale	również	wizualizerów,	czy	
systemów	do	testów.	Podpowiemy	jak	przygotować	materiały	do	lekcji,	jak	wykorzystywać	je	podczas	
prowadzonych	zajęć	czy	w	prosty	sposób	sprawdzić	wiedzę	uczniów.	Wszystko	to	na	zasadzie	dyskusji	i	
interakcji	z	uczestnikami,	by	jak	najwięcej	skorzystać	z	przekazywanej	przez	nas	wiedzy.		
	
	
Temat:	Zamień	radiowęzeł	na	szkolną	telewizję.	
Prowadzący:	Beata	Borysiewicz,	Mentor.	
		
Szkolna	telewizja-	wirtualne	studio	TVS	to	absolutna	nowość	w	ofercie	dla	edukacji.	
Profesjonalne	studio	telewizyjne	jest	koncepcyjnie	i	technicznie	dostosowane	do	możliwości	i	potrzeb	dzieci	i	
młodzieży.	
Na	warsztatach	pokażemy	zasady	działania	studia,	funkcjonalność	i	zasoby	programu,	powiemy,	jaki	użytek	z	
tego	rozwiązania	mają	uczniowie	a	także	jak	wykorzystać	potencjał	studia	do	promocji	szkoły,	również	w	sieci.	
Przedstawimy	filmy,	jakie	zostały	zrealizowane	przez	uczniów	polskich	szkół.	
A	na	koniec	każdy	z	uczestników	będzie	mógł	sam	wcielić	się	w	rolę	prezentera	a	może	aktora?	Nagrania	z	
wystąpień	uczestników	będziemy	wysyłać	na	wskazany	adres	mailowy.	
	
	
Temat:	Praktyczne	wykorzystanie	interaktywnych	pomocy	dydaktycznych	podczas	
prowadzenia	lekcji	z	różnych	przedmiotów.	
Prowadzący:	Paweł	Komar	
W	trakcie	warsztatów	zaprezentowane	zostaną	najnowsze	rozwiązania	interaktywne	wykorzystywane	w	
edukacji:	

1. Pierwsza	na	rynku	polskim	tablica	interaktywna	all-in-one	z	wbudowanymi	głośnikami,	komputerem	
OPS	oraz	modułem	sterowania	projektorem	multimedialnym	

2. Niezawodny	i	innowacyjny	wizualizer	przenośny	z	wbudowanym	systemem	operacyjnym	Android,	
przeglądarką	internetową,	oprogramowaniem	do	nanoszenia	adnotacji	na	rejestrowanym	obrazie	bez	
użycia	komputera	

3. Jedyny	na	polskim	rynku	wielkoformatowy	monitor	interaktywny	z	ułatwieniami	dla	edukacji	takimi	jak	
zintegrowane	paski	skrótów	do	najczęściej	wykorzystywanych	funkcji	i	wbudowany	komputer	

4. Funkcjonalny	i	prosty	w	obsłudze	system	do	błyskawicznego	przeprowadzania	testów	szkolnych	i	ankiet	
zintegrowany	z	oprogramowaniem	Microsoft	PowerPoint.	


