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Konferencje, warsztaty, seminaria

Cyfrowa edukacja szansą na wzrost jako-

ści kształcenia – to motto jubileuszowej 

konferencji KASSK, którą od dekady 

organizuje nowotomyskie Gimnazjum 

im. Feliksa Szołdrskiego.

Nie taka technologia straszna, jak ją malu-

ją – przekonywali organizatorzy konferen-

cji Nowe technologie dla każdego, która 

odbyła się pod koniec marca w Słupskim 

Inkubatorze Technologicznym.

Dziesiąte urodziny KASSK Technologie dla każdego

Dziesiątki wykładów, seminariów i warsztatów, 

prawie 350 uczestników, tłum przedstawicieli ad-

ministracji rządowej i samorządowej, przedstawi-

ciele największych �rm – to znak rozpoznawczy 

Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci 

Komputerowych w Nowym Tomyślu. – Jesteśmy 

tu po raz szósty i po raz szósty jestem pod wraże-

niem – mówią zgodnie nauczycielki wychodzące 

z warsztatu organizowanego przez jednego z part-

nerów konferencji.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się wy-

kład uznanego naukowca i  pedagoga prof. Jana 

Dylaka z  Uniwersytetu Adama Mickiewicza. 

Uczestników zelektryzowała także debata poświę-

cona kolejnej odsłonie rządowego programu  

Cyfrowa Szkoła.

Więcej na temat konferencji KASSK w kolej-

nym numerze EFUN.

– Dla współczesnej młodzieży technologia jest 

czymś tak naturalnym i  oczywistym jak prąd 

w gniazdku. Problem w tym, że w wielu szkołach 

tablety, smartfony i inne urządzenia są nadal źle 

widziane – usłyszeli uczestnicy IV Wojewódzkiej 

Konferencji z  cyklu Wirtualny i  multimedialny 

świat pt. Nowe technologie dla każdego. – A  do 

młodzieży można dotrzeć tylko mówiąc ich języ-

kiem – wskazywał Eran Weber z Centrum Szko-

leniowego Eduskrypt.

Dlatego tak ważne jest umiejętne wdrażanie no-

winek do codziennej pracy. A tych nie brakuje. Re-

daktorzy EFUN pokazali, jak bogaty w  bezpłatne 

pomoce jest internet. – Dzięki kilku darmowym 

aplikacjom można np. zarządzać pracą całej 

szkoły – przekonywali. 

Nie zabrakło przykładów mądrego wy-

korzystania nowych technologii. O swoich 

doświadczeniach opowiadała przedstawi-

cielka placówki, która może się poszczycić 

tytułem Innowacyjnej Szkoły - Paulina Wil-

czyńska-Sasim z Gimnazjum nr 1 w Lębor-

ku. Z kolei Iwona Poźniak ze Szkoły Podsta-

wowej nr 9 w  Słupsku dzieliła się wiedzą 

na temat europejskiego projektu E-Come-

nius. W spotkaniu zorganizowanym przez 

słupski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

i  magazyn EduFakty – Uczę Nowocześnie 

wzięło udział ponad 100 dyrektorów szkół 

i nauczycieli z Pomorza. 

Honorowy patronat nad konferencją ob-

jęli: Marszałek Województwa Pomorskiego 

oraz Pomorski Kurator Oświaty.

Partnerzy technologiczni konferencji:
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