Tematy i opis warsztatów.
Warsztat Cortland, SP3
iPad na zajęciach plastycznych.
Prowadzący: Ewa Maria Piątas

Warsztaty z wykorzystaniem programów graficznych, pracujących w środowisku iOS. Podczas warsztatów
uczestnicy zostaną zapoznani z metodami i technikami pracy w programach graficznych dostępnych na iPadzie.
Pokażemy w jaki sposób iPad może stać się narzędziem pracy twórczej wyzwalającym kreatywność i wrażliwość
artystyczną.

Warsztat Cortland, SP3
Z matematyką dookoła świata.
Prowadząca: Marzena Lemańska

Tematyka warsztatów 1

Warsztat Cortland, SP3
„Wiosenne niespodzianki” - wykorzystanie iPada na lekcji w klasie pierwszej.
Prowadzące: Joanna Witczak, Anna Mieleszczuk- Albrecht

Warsztaty prowadzone z najmłodszymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym
Tomyślu. Na zajęciach dowiedzą się Państwo w jaki sposób nowe technologie można wykorzystać w nauczaniu
początkowym, w jaki sposób realizować edukację informatyczną w oparciu o nową podstawę programową, jak
połączyć naukę z zabawą.
Na zajęcia zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Warsztat Cortland, SP3
„Nasze podróże małe i duże czyli czym dla fizyki jest matematyka i... odwrotnie”.
Prowadzące: Renata Orlicka, Jolanta Spychała
Propozycja zajęć, które mają przekonać uczniów, że:

1. To, czego się uczymy nie jest obciążającą głowę bezużyteczną wiedzą!"🙇$.
2. Nie ma tylko jednego rozwiązania problemu%&'.

3. Ciekawość jest pierwszym krokiem do zdobycia wiedzy🙋)*.
4. Nie ma sytuacji bez wyjścia+🧗.

5. „Co dwie głowy to nie jedna” !-💁/
6. W grupie zawsze łatwiej rozwiązać problemy

0👫.

Pamiętajmy- W ŻYCIU LICZĄ SIĘ PODRÓŻE- te małe i te duże!!! Będzie nam łatwiej każdą z nich odbyć,
gdy będziemy mieli głowę pełną wiedzy, którą będziemy potrafili wykorzystać.
Zajęcia z uczniami klasy 3e – oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr 3, pracujący z iPadami w
systemie 1:1.

Warsztat Cortland, SP3
TIK-owe inspiracje dla 10-16
Prowadzące: Lucyna Bernaczyk, Wioleta Żurawska-Kozłowska

W trakcie warsztatów przedstawimy wypróbowane aplikacje i zasoby internetowe przydatne w pracy nauczycieli
języków obcych. Omówimy atrakcyjne narzędzia do nauki i testowania słownictwa i gramatyki (m.in. Quizlet,
Tinycards, FlipQuiz, Plickers) oraz projektowania interaktywnych materiałów do pracy z uczniami (wizer.me, Poll
Everywhere, Nearpod). Wskażemy również ciekawe aplikacje do ćwiczenia poszczególnych sprawności
językowych, w tym czytania (Squid, Crazy News), pisania (Storybird, PrimaryPad, ABCya, narzędzia do tworzenia
gifów i komiksów) i mówienia (Puppet Pals, stymulujące materiały audiowizualne).
Warsztat adresowany jest głównie do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, ale wiele z zaprezentowanych
narzędzi sprawdzi się również w pracy z uczniami szkół ponadpodstawowych.

Warsztat Cortland, SP3
Jak „ożywić” lekcję języka polskiego, a przy okazji... wszystko wytłumaczyć?
Prowadzący: Grzegorz Piątas

Warsztaty z wykorzystaniem aplikacji Explain Everything, na których zostaną zaprezentowane pomysły
wykorzystania krótkich animacji do nauczania treści przewidzianych w podstawie programowej.
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Warsztat Cortland, SP3
Prowadzący: Maria Neubauer-Darska
Literature and not only...- doskonalenie umiejętności logicznego myślenia uczniów na
lekcjach języka obcego z wykorzystaniem aplikacji iPada.

Warsztaty pokazują, jak można uprościć zapamiętanie treści zawiłych lektur szkolnych młodzieży i bajek
dzieciom na przykładzie Makbeta czy Pinocchio w oparciu o istniejące na iPadzie narzędzia, jednocześnie
ucząc ich myślenia przyczynowo - skutkowego. Te same narzędzia posłużą do odkrywania i zapisywania
zasad gramatyki i matematyki oraz stosowania ich w praktyce.

Warsztat Cortland, SP3
Prowadzący: Anna Król - Pawelska
Treasure Hunt, czyli o poszukiwaniu skarbów wszelakich

Warsztat Cortland
Programowanie z Bajtem i Dashem w świecie Playgrounds. Twórz świat z językiem
swift.
Prowadzący: Krzysztof Grabowski
Warsztat Cortland
Rozwój zawodowy nauczyciela z programem Apple Teacher
Prowadzący: Mariusz Kruk
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Warsztat Cortland
Jak prosto i szybko zarządzać technologią Apple w klasie i wspomagać uczniów przy pracy
z iPadem?
Prowadząca: Dorota Madej
Warsztat Cortland
Sieć szkolna? – Cisco Meraki pozwoli Ci spać spokojnie
Prowadząca: Barbara Halska
Wykorzystanie urządzeń Mikrotik w sieci komputerowej w szkołach
Prowadzący: Michał Filipek, Piotr Wasyk

Urządzenia firmy Mikrotik łączą zaawansowane funkcjonalności z przystępną ceną, stanowiącą ułamek ceny
rozwiązań konkurencji. Szerokie portfolio produktów zawiera wszystko co jest potrzebne do budowy sieci
komputerowych: routery, przełączniki, kontroler sieci bezprzewodowej i punkty dostępowe (AP).
Podczas prezentacji praktycznych uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak wygląda interfejs zarządzania
urządzeniami, omówione zostaną również najczęściej wykorzystywane funkcjonalności.

Bezpieczna sieć bezprzewodowa w szkole w oparciu o urządzenia Mikrotik”
Prelekcja: Michał Filipek, Piotr Wasyk

Ostatnimi czasy w szkołach coraz popularniejsza staje się sieć bezprzewodowa z dostępem dla uczniów i kadry.
Kontroler Mikrotik CAPsMAN umożliwia szybkie i niezawodne wdrożenie takiej usługi. Dodatkowo, zastosowanie
reguł filtrowania niepożądanych treści zapewni bezpieczeństwo przeglądania internetu dla młodzieży. Całość, w
połączeniu z niewygórowaną ceną, stanowi dobrą alternatywę dla rozwiązań innych producentów.

Wykład:
Programowanie zgodnie z nową podstawą programową dla szkoły podstawowej
i ponadpodstawowej
Prowadzący: Grażyna Koba – autorka podręczników do przedmiotów informatycznych, MIGRA

Zgodnie z nową podstawą programową uczniowie mają programować i rozwiązywać problemy z wykorzystaniem
komputera na każdym etapie edukacyjnym. Na wykładzie pokażę, jak utrzymać zainteresowanie uczniów
programowaniem, wykorzystując te same środowiska programowania (Baltie, Scratch, Logomocja) przez
wszystkie klasy szkoły podstawowej. Wyjaśnię również, w jaki sposób uczniowie mogą wykorzystać wiedzę i
umiejętności nabyte wcześniej do nauki programowania w językach wysokiego poziomu (Python, C++) w
starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych.

WARSZTAT 1 MIGRA:
Zapisywanie pomysłów historyjek i prostych algorytmów w środowisku programowania
Baltie
Prowadzący: Grażyna Koba – autorka podręczników do przedmiotów informatycznych, MIGRA

Na warsztatach pokażemy, jak (zgodnie z podstawą programową) uczyć projektowania, tworzenia i zapisywania
pomysłów historyjek i prostych algorytmów w środowisku programowania Baltie. Uczestnicy warsztatów utworzą
projekt, wczytując scenę do programu i sterując obiektem na ekranie. Pokażemy również, jak przedstawiać
uczniom i zrealizować proste algorytmy, stosując zmienne, polecenia warunkowe i iteracyjne.
Na warsztatach pokażemy również działanie systemu testów elektronicznych. Na zakończenie przewidziana jest
niespodzianka z nagrodami.
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WARSZTAT 2 MIGRA:
Realizujemy proste algorytmy w języku Scratch
Prowadzący: Grażyna Koba – autorka podręczników do przedmiotów informatycznych, MIGRA

W szkole podstawowej uczniowie mają poznawać różne algorytmy i zapisywać je w wizualnym języku
programowania. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak w prosty sposób przedstawiać uczniom algorytmy i
uczyć stosowania poleceń języka Scratch, które są potrzebne do ich zapisywania. Następnie zapiszemy wybrane
algorytmy w języku Scratch, stosując polecenia warunkowe i iteracyjne, a także zmienne i procedury.
Na warsztatach pokażemy również działanie systemu testów elektronicznych. Na zakończenie przewidziana jest
niespodzianka z nagrodami.

WARSZTAT 3 MIGRA:
Wprowadzenie do programowania w języku C++
Prowadzący: Grażyna Koba – autorka podręczników do przedmiotów informatycznych, MIGRA

Na warsztatach pokażemy, jak (zgodnie z podstawą programową) pomóc uczniom stawiać pierwsze kroki w
tekstowym języku programowania. Uczestnicy warsztatów utworzą proste programy w języku C++, w których
zastosują: instrukcje wejścia/wyjścia, zmienne, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcję warunkową i
wybrane instrukcje iteracyjne.
Na warsztatach pokażemy również działanie systemu testów elektronicznych, w tym nowych funkcji. Na
zakończenie przewidziana jest niespodzianka z nagrodami.

WARSZTAT 4 MIGRA:
Wprowadzenie do programowania w języku Python
Prowadzący: Grażyna Koba – autorka podręczników do przedmiotów informatycznych, MIGRA

Na warsztatach pokażemy, jak (zgodnie z podstawą programową) pomóc uczniom stawiać pierwsze kroki w
tekstowym języku programowania. Uczestnicy warsztatów utworzą proste programy w języku Python, w których
zastosują: instrukcje wejścia/wyjścia, zmienne, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcję warunkową i
wybrane instrukcje iteracyjne.
Na warsztatach pokażemy również działanie systemu testów elektronicznych. Na zakończenie przewidziana jest
niespodzianka z nagrodami.

Poznaj wirtualny notes zajęć OneNote oraz OneNote Class Notebook
Prowadzący: Janusz S. Wierzbicki

Chcesz mieć wszystkie zadania, notatki, wskazówki i materiały uczniów oraz dla uczniów pod kontrolą w jednym
miejscu? Weź udział w warsztacie i dowiedz się więcej na temat aplikacji OneNote oraz Class Notebook. Aplikacji
dostępnych w wersji online oraz dla wszystkich urządzeń i systemów operacyjnych w ramach bezpłatnych usług
chmury - Office 365 dla edukacji. Poznaj możliwości wykorzystania OneNote z dowolną tablicą multimedialną do
tworzenia notatek podczas zajęć, które natychmiast uczniowie będą mogli przeglądać na swoich smartfonach,
tabletach czy komputerach. Przygotowuj materiały kiedy chcesz i na jakim chcesz urządzeniu by wykorzystać je
na lekcji. Skorzystaj z narzędzi edukacyjnych wspomagających naukę języków obcych czy matematyki. Dowiedz
się, z jakich wersji oprogramowania (poza wersją pracującą w przeglądarce internetowej) możesz skorzystać!
Zapomnij o notesach papierowych, twórz i gromadź notatki dla siebie, uczniów i z uczniami w jednym miejscu, by
były zawsze i wszędzie dostępne. Dla Ciebie i twoich uczniów.
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Microsoft dla szkół i nauczycieli
Prowadzący: Agata Kapica

Poznaj programy Microsoft dla szkół i nauczycieli – dowiedz się jak zacząć korzystać ze Skype in the Classroom,
Microsoft Educator Community oraz Microsoft Innovative Educator, a także jak zostać Szkołą w Chmurze
Microsoft

Minecraft dla początkujących
Prowadzący Artur Rudnicki

Poznaj grę, która zafascynowała miliony dzieci na całym świecie. Dziś nie ma na świecie młodego
człowieka, który by nie wiedział, co to jest Minecraft. Fascynująca, kreatywna przygoda w świecie
szcześcianów, które mogą służyć również edukacji. Przyjdź, zobacz, zagraj, a następnie wykorzystaj na
swoich lekcjach.

Programowanie w Minecraft
Prowadzący Artur Rudnicki

Tworzenie światów na pewno jest fakscynujące, wiedzą to wszyscy użytkownicy Minecrafta. Ale czy
można pewne prace zautomatyzować? Pewnie, dlatego też Minecraft to wspaniała możliwość
wprowadzenia dzieci/uczniów w świat programowania. Przyjdź, zobacz jak podłączyć Skratcha czy
Code Buildera do Minecrafta i zakodować tworzenie świata.

Warsztat Helion
Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej - gotowe ćwiczenia pomocne przy realizacji
podstawy programowej
Prowadzący: Grzegorz Jankowski
W programie:
- gotowe ćwiczenia, które wystarczy wyświetlić uczniom by zrealizować nową podstawę programową
- każde w innym, darmowym środowisku programistycznym
- ćwiczenia dla uczniów najmłodszych w oparciu o infografiki (bez liter i cyfr)
- działanie metodą „przeciągnij i upuść”
- sposoby przygotowania pracowni
- analiza potrzeb nauczycieli
- alternatywa dla pracowni tabletowych

Koniec problemów z doświadczeniami w pracowni dzięki bezprzewodowej rewolucji PASCO.
Prowadzący: Tomasz Sobiepan

Każdy nauczyciel przedmiotu przyrodniczego wie, że jeśli będzie mówił do uczniów – zapomną, jeśli im pokaże –
zapamiętają, a jeśli pozwoli mi zrobić doświadczenie – zrozumieją. Ale nie ma zbyt wiele czasu na eksperymenty,
bo programy są przeładowane a przyrządy trzeba naprawiać.
Podczas warsztatów prowadzący pokaże, że wszystkie te problemy można ominąć korzystając bezprzewodowych
czujników pomiarowych. Okaże się, że idea doświadczeń na każdej lekcji jest realna. Co więcej, zastosowana
technologia cyfrowa współgra z nauczaniem TIK. Nauczyciele nie będą mieli żadnych problemów we wcielaniu
tego pomysłu w życie dzięki jego prostocie i materiałom pomocniczym oraz gotowym instrukcjom dla uczniów.
A jeśli dodatkowo czujniki PASCO są tanie, mobilne, wypróbujesz je w domu, uruchomisz je w minutę, intuicyjny
program dla uczniów do zbierania, wyświetlania i analizowania wyników ściągniesz za darmo, to …
… czego Ci więcej potrzeba, by wziąć udział w warsztatach i przekonać się o tym osobiście?
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Wykorzystanie gry Monster Quiz i programu SMART Notebook podczas zajęć z uczniami
Prowadzący: Arkadiusz Stefan

Wyjątkowym pomysłem na lekcje jest gra Monster Quiz. Została opracowana przez hiszpańskiego nauczyciela
języka angielskiego Jose Luisa Castano i łączy w sobie grę planszową z aktywnością Monster Quiz dostępną w
SMART Lab, dodatku do programu do tablic interaktywnych SMART Notebook. Niewątpliwą zaletą tej zabawy
jest jej elastyczność. Możemy grać stosując opisane przez autora zasady, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby je
modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb lub pomysłów. Przyjdź i zagraj z nami. Zabawa
gwarantowana.

Zmień lekcję w przygodę, czyli gra terenowa w praktyce szkolnej cz.1 i cz. 2
Prowadzący: Zbigniew Karwasiński

Jak zarazić nowymi pasjami dzieci i młodzież? Jak zachęcić do pogłębiania wiedzy z danej dziedziny?
Jak sprawić by mogły zdobywać doświadczenia współdziałając w tworzeniu czegoś naprawdę
niezwykłego?
Zaproś uczniów do tworzenia gry miejskiej na terenie szkoły.
Dwugodzinne warsztaty poświęcone wykorzystaniu narzędzi TIK oraz serwisów z cyfrowymi kolekcjami
archiwaliów do tworzenia gier miejskich na terenie szkoły.
W pierwszej części warsztatów weźmiesz udział w skróconej grze miejskiej na terenie szkoły. W drugiej
dowiesz się jak tworzyć grę miejską, jakich narzędzi użyć, skąd czerpać inspiracje i wreszcie jak
przeprowadzić lekcję szkoleniową z uczniami zapraszając ich do tworzenia takiej gry.

BeCREO – Kurs mechatroniki zamknięty w pudełku.
Prowadzący: Marcin Paks, Paweł Czerwony

Szkolne laboratorium badawcze, a może realny model pomiaru prędkości na
zajęcia fizyczne lub nauka sygnalizacji świetlnej połączone z programowaniem
na zajęciach rozwijających... Zestaw 12 senso
rów i aplikacja/kurs BeCREO to doświadczanie, nauka programowania i
eksperymentowanie w każdej szkolnej pracowni, a wszystko w modelu STEAM.

Scottie GO! - kurs programowania zamknięty w pudełku.
Prowadzący: Marcin Paks, Paweł Czerwony

Sekwencja, pętla czy warunek to podstawowe zagadnienia algorytmiki i wstęp
do nauki programowania. Gra edukacyjna Scottie Go! Edu pozwala każdemu
nauczycielowi stworzyć bezpieczne i angażujące środowisko do nauki
programowania w formie gry już od najmłodszych lat.
Do świetnej edukacyjnej zabawy, współpracy i eksperymentowania, zaprasza
nasz przyjazny kosmita Scottie.

Jak sprawić, aby "aktywna tablica" była na prawdę aktywna?
Prowadzący: Sylwester Zasoński, Mentor Systemy Audiowizualne

Przekonaj się jak wykorzystać potencjał nowych technologii, poznaj Explain Everything, zasady lekcji
odwróconej, angażuj, inspiruj!

I Ty możesz zostać Eistein’em

Warsztat ma na celu przybliżyć najnowsze technologie i rozwiązania wykorzystywane do zbierania,
archiwizowania i przetwarzania wyników wykonanych pomiarów. Prezentowane podczas zajęć urządzenia
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SenseDisc przeznaczone są do prowadzenia zajęć laboratoryjnych stacjonarnych jak również mobilnych, z
zakresu: fizyki, chemii, biologii czy badania zjawisk zachodzących w przyrodzie. SenseDisc - cyfrowe
laboratoria dydaktyczne wyposażone we własne źródło zasilania, pamięć, GPS, szereg sond i czujników
pomiarowych, wspierają pracę pedagogów podczas przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych, a tym
samym skupiają uwagę i zainteresowanie ucznia w trakcie prowadzonych zajęć. Nauka poprzez badanie
różnych zjawisk przez młodego człowieka jest bardziej efektywna i pomaga mu lepiej zrozumieć procesy
zachodzące w otaczającym go świecie. Podczas oferowanych zajęć warsztatowych przeprowadzimy kilka
ciekawych doświadczeń i eksperymentów z wykorzystaniem Cyfrowego Mobilnego Laboratorium
Pomiarowego SenseDisc. Eksperymenty wykonane podczas warsztatów nauczyciel może przeprowadzić
w trakcie swoich zajęć lekcyjnych z grupą uczniów przekazując im swoją wiedzę w sposób praktyczny, łatwo
przyswajalny przez ucznia.

Programowanie - drogą do sukcesu we współczesnym świecie
Prowadzący: Maciej Chrzanowski, Mariusz Brodziak, Mateusz Niżnikowski

Programowanie na stałe zagościło w podstawie programowej polskich szkół. Jesteś ciekaw jak wdrożyć ten
temat na swoich zajęciach? Chcesz rozbudzić kreatywność swoich uczniów, zapewnić im ciekawą lekcję,
jednocześnie wychodząc naprzeciw wymogom stawianym przez współczesne otoczenie?
Zapraszamy na nasz warsztat, w trakcie którego zaprezentujemy, jak nauczać logicznego myślenia,
pobudzając kreatywność, z wykorzystaniem robota edukacyjnego TrueTrue. Pokażemy jak proste jest
kodowanie i programowanie, przedstawimy przyjaznego robota, który dzięki swoim różnorodnym funkcjom
sprawi, że zaangażujesz całą grupę uczniów w efektywną naukę przez zabawę.
Zajęcia adresowane są do nauczycieli rozpoczynających naukę programowania, jak również uczących już
tego zagadnienia: nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych wszystkich specjalności, nauczycieli
bibliotekarzy i wychowawców świetlic.
Programować może każdy, każdy może zostać nowym Stevem Jobsem.

Warsztat Mistrzów Kodowania
Programowanie na różnych przedmiotach. Da się!
prowadzący: Maciej Danieluk, trener w programie Mistrzowie Kodowania
Czy nauka programowania powinna być zarezerwowana tylko na lekcje informatyki? Przecież chcielibyśmy, aby
kompetencje programistyczne każdy z nas potrafił wykorzystać w codziennym życiu. Jak zatem włączać
programowanie do treści programowych z innych przedmiotów? Jak zaangażować uczniów w proces uczenia się?
Konkretne przykłady, doświadczenia i podpowiedzi.

Warsztat Mistrzów Kodowania
Kodowanie dla maluchów. O potencjale Scratcha Juniora.
prowadząca: Joanna Apanasewicz, trenerka Mistrzów Kodowania

Aplikacja Scratch Junior została stworzona przez zespół ekspertów z MIT specjalnie z myślą o wprowadzaniu
najmłodszych w świat myślenia programistycznego. Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej na warsztat przybliżający podstawowe i te mniej oczywiste funkcje Scratcha Juniora, a także
metodykę wprowadzania aplikacji w proces edukacyjny.

Warsztat Mistrzów Kodowania
Programowanie w kieszeni.
prowadzące: Grażyna Kędzia, Anna Cieślarczyk, trenerki Mistrzów Kodowania
O tym, jaki potencjał tkwi w urządzaniach, które wszyscy nosimy w kieszeni, opowiemy, a właściwie pokażemy
podczas warsztatów. Poznamy przyjazną, intuicyjną i posiadającą polskie menu aplikację Pocket Code (na
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urządzenia z systemem Android), która pozwala na tworzenie aplikacji mobilnych z poziomu danego urządzenia
na to samo urządzenie. Świetna propozycja na lekcję z różnych przedmiotów prowadzone w modelu BYOD.

Warsztat Mistrzów Kodowania
Poczuj ten bit. Micro:Bit.
prowadzący: Krzysztof Jaworski, trener Mistrzów Kodowania
Micro:Bit to maleńka płytka o wielkich możliwościach. Pomysł stworzenia płytki powstał w Wielkiej Brytanii, gdzie
w taki „osobisty komputer” został wyposażony każdy uczeń. Podczas warsztatów uczestnicy poznają możliwości
Micro:Bita i zobaczą w praktyce, jak można wykorzystać płytkę do nauki programowania.

Ozobot i Ozobot Evo- mały robot duże możliwości - programowanie w klasach 1-3
Prowadzenie: Anna Świć

Programowanie offline - Ozobot i programowanie przez rysowanie
Na warsztatach przedstawimy, jak wykorzystać roboty do realizowania treści wynikających z podstawy
programowej. Jak włączyć treści programistyczne w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych edukacji.
Kompleksowo uwzględnimy obudowę metodyczną.
Podczas zajęć z robotem edukacyjnym Ozobot pokażemy, że programowanie w klasach 1-3 może być łatwe tak,
jak rysowanie. Nie wymaga ono specjalnych przygotowań czy zmiany przestrzeni klasowej. Zrealizujemy kilka
przykładowych scenariuszy zajęć np.: "Zima", "Droga do szkoły", w których integralną częścią zajęć będzie
programowanie robotów.

Ozobot i Ozobot Evo - mały robot duże możliwości - programowanie w klasach 4-6
Programowanie online - Ozoblockly i programowanie w zakresie szkoły podstawowej
Prowadzący: Rafał Mitkowski/Mateusz Koman - EduSense

Na warsztatach przedstawimy, jak można zrealizować treści wynikające z podstawy programowej wykorzystując
Ozoblockly.pl. Jest to darmowa platforma umożliwiająca wizualny sposób programowania. Ozoblockly.pl oferuje
cztery poziomy zaawansowania, od nowicjusza do mistrza. Dzięki temu nadaje się zarówno dla początkujących,
jak i bardziej doświadczonych. Intuicyjna interfejs pozwoli nam bez problemu zakodować sposób poruszania się i
efekty świetlne Ozobota za pomocą tabletu lub ekranu monitora (bez żadnych kabli).

NOWOŚĆ! System e-biblio! Nowoczesna biblioteka
Prowadzący: Krzysztof Kolanowski, Librus

Jak podnieść poziom czytelnictwa, informatyzując bibliotekę szkolną? Odpowiedzią jest nowoczesny system
e-biblio zintegrowany z rozwiązaniem LIBRUS Synergia.
Seminarium przeznaczone dla osób, które poprzez usprawnienie pracy biblioteki szkolnej chcą zmienić sposób
myślenia uczniów o czytelnictwie. Przedstawimy najważniejsze zalety korzystania z systemu:
• łatwy i szybki dostęp do biblioteki z urządzeń mobilnych,
• ograniczenie biurokracji przez zastąpienie papierowej dokumentacji elektroniczną,
• nadzór nad pracą dzięki szybkiemu generowaniu niezbędnych statystyk i raportów,
• promocja czytelnictwa – m.in. dzięki elektronicznej komunikacji z uczniami i odciążeniu bibliotekarza ze
żmudnych czynności, który ma nareszcie czas zająć się uczniami – nie tylko książkami.

Łamiemy szyfr Cezara
Prowadzący: Agnieszka Borowiecka, Maciej Borowiecki - OEIiZK

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli informatyki uczących lub planujących uczyć informatyki w klasach 7-8 SP i
w szkole ponadgimnazjalnej zgodnie z nową podstawą programową oraz innych zainteresowanych nauczycieli.
Podczas warsztatu będziemy kodować i dekodować tekst przy pomocy szyfru Cezara. Do złamania szyfru zostaną
wykorzystane proste algorytmy wymienione w podstawie programowej informatyki dla klasy 7-8. Program
uruchomimy w Pythonie.
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Od programowania wizualnego do tekstowego
Prowadzący: Agnieszka Borowiecka, Maciej Borowiecki - OEIiZK

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli informatyki uczących lub planujących uczyć informatyki w klasach 4-8 SP
zgodnie z nową podstawą programową oraz innych zainteresowanych nauczycieli. Podczas warsztatu
zastanowimy się, jak przejść od języka wizualnego do tekstowego. Pokażemy przykłady w Scratchu, Google
Blockly oraz Pythonie.

Zabawa z Processingiem - wprowadzenie do programowania
Prowadzący: Agnieszka Borowiecka, Maciej Borowiecki - OEIiZK

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli informatyki oraz wszystkich nauczycieli planujących wykorzystać elementy
programowania tekstowego na swoich lekcjach. Zademonstrujemy możliwości środowiska i przygotujemy prostą,
atrakcyjną dla uczniów, aplikację. Właściciele urządzeń mobilnych mogą zobaczyć działanie przygotowanej
aplikacji na swoim urządzeniu.

Terminale w służbie szkoły
Prowadzący: Marta Szłapka, Jerzy Dengler – specjaliści IT dla Edukacji

Terminale w służbie szkoły – pracownia komputerowa, biblioteka, sekretariat i inne. Jak zbudować pracownię
terminalową oraz w jaki sposób wykorzystać terminale w placówce edukacyjnej?
Dla kogo adresowana jest pracownia terminalowa oraz na jakie szczegóły zwrócić uwagę przy wyborze tego
rozwiązania?

Interaktywność 2018, czyli czym się kierować podczas wyboru pomiędzy monitorem
interaktywnym, a tablicą interaktywną.
Prowadzący: Piotr Kaniecki
Interdyscyplinarne oprogramowanie mozaBook narzędziem do aktywizacji uczniów
Prowadzący: Piotr Kaniecki
Jak przygotować szkołę na przyłączenie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)?
Prowadzący: Krzysztof Sikora, Marcin Nowak – Advisor

Na mocy ustawy ruszył program budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Do roku 2021 mają zostać nią objęte
wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Każda szkoła podłączająca się do OSE otrzyma bezpłatny,
bezpieczny dostęp do Internetu o przepustowości 100 Mb/s. Aby móc wykorzystać otrzymany potencjał niezbędne
jest jednak przygotowanie infrastruktury szkoły do tego projektu. Na warsztatach, w oparciu o rekomendacje
NASK – operatora OSE, pokażemy, jak to zrobić.

Escape room z Dashem i Dotem
Prowadząca: Joanna Apanasiewicz

Escape room to bardzo popularna w ostatnim czasie forma rozrywki pobudzająca do myślenia i kreatywności a
także współpracy i komunikacji. Nasi uczniowie coraz częściej wybierają taka formę rozrywki. A gdyby tak
zorganizować robotyczny escape room i wpleść w niego treści matematyczne czy przyrodnicze. To dopiero byłaby
edukacyjna przygoda! Chcecie dowiedzieć się jak zorganizować takie zajęcia? Zapraszamy na warsztat Dasha i
Dota, którzy razem z Wami będą musieli znaleźć skarb ukryty… no właśnie, gdzie? Przyjdźcie i przekonajcie się
sami!

Drukarki 3D, czemu XYZ?
Prowadzący: Dariusz Michalski

Wykorzystanie drukarek 3D i najnowszych technologii w prowadzeniu zajęć lekcyjnych. Zastosowanie pomocy
dydaktycznej EduMATRIX.
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EduMATRIX to mądra i zdrowa alternatywa w nauczaniu, dająca niezliczone możliwości wykorzystania w procesie
lekcyjnym od prostej arytmetyki po algorytmy w językach programowania.

Bezpłatny dziennik elektroniczny, konkursy dla uczniów i wiele więcej - poznaj funkcje
platformy edukacyjnej mCourser.
Prowadzący: Agnieszka Marciniak i Marcin Malinowski

Prowadzący warsztat opowie o bezpłatnym dzienniku elektronicznym, największym w Polsce konkursie
informatycznym, e-podręcznikach różnych wydawców dostępnych w jednym miejscu oraz innych funkcjach
platformy edukacyjnej mCourser. Wszystkie z tych elementów zostaną z uczestnikami odpowiednio
„przetrenowane”.

Efektywna powtórka wiedzy przy pomocy materiałów interaktywnych na tablicę,
komputer lub tablet - Repetytorium.
Prowadzący: Agnieszka Marciniak i Marcin Malinowski

Spotkanie kierowane do nauczycieli i osób zainteresowanych edukacją na poziomie klas IV-VIII szkoły
podstawowej i/lub gimnazjum. Prowadząca przedstawi możliwości wdrażania nowoczesnych rozwiązań do
procesu kształcenia przy pomocy materiałów interaktywnego Repetytorium, czyli zasobów multimedialnych
stworzonych z myślą o maksymalnym angażowania uczniów podczas lekcji powtórzeniowej. Uczestnicy otrzymają
bezpłatny dostęp do powyższych materiałów na ten rok szkolny.

Tworzenie interaktywnych materiałów przez nauczycieli - poznaj intuicyjne narzędzie
mInstructor.
Prowadzący: Agnieszka Marciniak i Marcin Malinowski

Czy zawsze musimy polegać na wydawnictwach bądź materiałach innych użytkowników? Nie! Czy możemy
tworzyć wysoce interaktywne zasoby edukacyjne bez wykształcenia informatycznego i znajomości
skomplikowanych/ kosztowych programów komputerowych? Tak! Przedstawimy Państwu rozwiązanie, które
sprawia, że każdy nauczyciel posiadający "żyłkę do komputera”, może sam tworzyć e-Podręczniki w darmowym
narzędziu!

Robot mBot - jak to jest zrobione?
Prowadzący: Grzegorz Troszyński, TROBOT

Warsztaty dla nauczycieli informatyki na których zaprogramujemy mBoty i pokażemy inne roboty edukacyjne
Makeblock. Stworzone do nauki programowania w graficznych środowiskach Scratch (PC) i Blockly (tablety),
doskonale pomagają w realizacji podstawy programowej w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Dzięki sterownikowi
zgodnemu z Arduino mogą być również stosowane do nauki programowania w językach kodowanych tekstowo,
opartych na C/C++. Szeroka gama dodatkowych czujników i elementów konstrukcyjnych pozwala na modyfikacje
robotów wraz z rozwojem umiejętności uczniów. Dostarcza nowych wyzwań przez długi czas i pozwala efektywnie
wykorzystywać roboty na innych przedmiotach.

Monitory interaktywne - bezprzewodowe prowadzenie lekcji z urządzeń mobilnych lub
komputera. Wykorzystanie Microsoft Ink, Microsoft OneNote w trakcie zajęć.
Prowadzący: Robert Tomaszewski

W jaki sposób korzystać z bezpłatnych funkcji i możliwości oferowanych przez Microsoft dla Edukacji? Czy
korzystając z monitora interaktywnego będziesz w stanie przeprowadzić test dla uczniów?
Zachęć uczniów do patrzenia w ekran - poprzez angażujące treści i powiązanie ich telefonów z monitorem.
Wykorzystuj quizy i sondy by materiał był zapamiętywany lepiej.
Wykorzystuj Clip-to-OneNote - by ułatwić przygotowanie materiałów do lekcji.

Lekcja programowania - z wykorzystaniem LEGO
Prowadzący: Jarosław Kałasz, Go4Robot
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Pokażemy, jak zainspirować uczniów do odkrywania nauk ścisłych. Podczas warsztatu przedstawimy scenariusze
lekcji dla nauczycieli. Podzielimy się naszym doświadczeniem. Przedstawimy jakie są możliwości robotów i w jaki
sposób je wykorzystywać na zajęciach.

„Wykorzystanie innowacyjnych metod
oprogramowania Mozabook (modele 3D).”
Prowadząca: Maria Zdziech

nauczania

z

użyciem

interaktywnego

Dokument ten będzie aktualizowany na bieżąco, w miarę otrzymywania tematów wraz z opisami od
prowadzących warsztaty. Prosimy o śledzenie zmian.
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