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Nowoczesność z historią w tle
Chęciny – świętokrzyskie miasteczko kojarzone głównie z niezwykłymi średniowiecznymi zabytkami – stawiają na nowe technologie. Na pierwszy ogień poszła edukacja.
Historia Chęcin nierozerwalnie związana jest
z miejscowym zamkiem, który od średniowiecza
góruje nad malowniczą okolicą. Kamienne mury
były świadkami zjazdów rycerstwa i możnowładców jeszcze 100 lat przed słynną bitwą pod Grunwaldem. To tu Władysław Łokietek naradzał się

z dostojnikami przed bitwą pod Płowcami, tu gościł Kazimierz Wielki i mieszkała królowa Bona.
W chęcińskim zamczysku więziono też znamienitszych krzyżackich jeńców bitwy pod Grunwaldem (m.in. późniejszego wielkiego mistrza Michała Küchmeiste’a).
Współczesne Chęciny nie chcą żyć tylko chlubną historią. Władze i mieszkańcy chcą być też
kojarzeni z innowacyjnością i nowoczesnością.
Dlatego tak istotną rolę w polityce gminy pełni cyfryzacja, w tym – przede wszystkim – zarządzania edukacją. Gdy Grupa Edukacyjna S.A. szukała
wśród samorządów odpowiedniego partnera do
przeprowadzenia pilotażu ogromnego projektu
technologicznego, którego celem była pełna cyfryzacja zarządzania edukacją w gminie, a także unowocześnienie i usprawnienie komunikacji pomiędzy urzędem, szkołami i rodzicami, padło właśnie
na Chęciny. – Urząd Marszałkowski w Kielcach
rekomendował naszą gminę firmie jako samorząd
otwarty na nowe technologie, również te w oświacie – wspomina początki współpracy Ewa Dąbrowska z chęcińskiego magistratu.
Mimo obaw, jakie rodzi każda zmiana, uznano,
że warto ten produkt przetestować.

Doganianie teraźniejszości
I tak zaczęło się wielkie sprawdzanie PRiMO –
PRiMO.edu.pl – systemu wspomagającego kontrolę i zarządzanie oświatą w gminie. – Samorząd
zyskał stały dostęp do informacji o wszystkich
szkołach, w tym m.in. o liczbie uczniów w poszczególnych klasach, frekwencji, średniej ocen,
uczniach z orzeczeniem o niepełnosprawności –
wylicza Monika Szydłowska z Grupy Edukacyjnej S.A., producenta nowoczesnych technologii
dla edukacji.
Dzięki systemowi PRiMO – PRiMO.edu.pl –
burmistrz, wójt czy urzędnicy z wydziału edukacji
mogą nie tylko przekazywać komunikaty do dyrektorów, ale także otrzymywać informacje zwrotne, np. w postaci wykresów i danych liczbowych.
– Samorząd zyskał kolejne narzędzie, które pozwala usprawnić komunikację pomiędzy organem
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prowadzącym a dyrektorami i nauczycielami –
wskazuje Ewa Dąbrowska. – Bardzo istotne dla
gminy jest również dotarcie do rodziców i uczniów.
PRiMO – może być też doskonałym narzędziem wykorzystywanym do prezentacji ważnych dla regionu wydarzeń. – Jeśli władze regionu zechcą zachęcić młodzież do uczestnictwa
w jakimś wydarzeniu, np. wystawie lub koncercie, mogą to zrobić poprzez system – podpowiada Monika Szydłowska. – Elektroniczny przekaz
jest dla młodych ludzi bardziej naturalny, wzbudza też większe zainteresowanie.
Jak wskazuje Ewa Dąbrowska, możliwość
kontaktu naturalną dla współczesnej młodzieży
drogą to ogromna zaleta systemu. – W dobie panowania portali społecznościowych cieszymy
się, że powstało miejsce w sieci, które może zainteresować najmłodszych mieszkańców naszej
gminy – wskazuje. – Dzięki wielu interesującym funkcjom będzie to znakomite miejsce wymiany informacji, chwalenia się osiągnięciami
czy komentowania gminnych wydarzeń. Dzięki

X System PRiMO został wyróżniony na XIX Targach Edukacyjnych

PRiMO dostaliśmy możliwość otrzymywania informacji, co pozwoli nam modyfikować skierowaną do uczniów i rodziców ofertę.

Z nauczycielami i rodzicami w sieci
Globalnemu systemowi PRiMO podporządkowane są inne elementy informatycznej układanki:
system zarządzania placówką szkolną Nasze Oceny – NaszeOceny.pl i platforma dla przedszkoli
Dzień Smyka – DzienSmyka.pl. Wszystkie informacje, jakie dyrektorzy oraz nauczyciele wprowadzają do tych systemów, automatycznie trafiają do władz samorządu za pośrednictwem PRiMO.
Od niedawna oprogramowanie mogą sprawdzać
dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice chęcińskich placówek. – Dyrektorzy szkół zyskali kompletne narzędzie do monitorowania postępów w nauce uczniów oraz pracy nauczyciela.
NaszeOceny.pl – zawierają m.in. dziennik elektroniczny, diagnozę i ocenę opisową, arkusze ocen,
możliwość drukowania świadectw, interaktywny plan lekcji, kronikę, szkolne aktualności i wiele, wiele innych – wylicza Monika
Szydłowska.
Także chęcińscy nauczyciele bardzo szybko odkryli zalety
oprogramowania. Elektroniczny
dziennik pozwolił zaoszczędzić
czas, który absorbowała biurokracja. System Nasze Oceny
sam generuje wykazy ocen, oblicza średnie, tworzy statystyki oraz
podsumowania każdego semestru.
Cały projekt byłby znacznie uboższy, gdyby nie możliwość współpracy z rodzicami. Dzięki systemowi szkoła przeniosła się wirtualnie
pod domowe strzechy. Rodzice zyskali szybki dostęp do bieżących
informacji na temat postępów
dziecka w nauce. – Nasze Oceny –
NaszeOceny.pl – pozwalają szybciej
dotrzeć do konkretnego nauczyciela, ułatwiają kontakt z wychowawcą. Pochlebne recenzje zbiera
też funkcja wysyłania informacji
o uczniu za pomocą SMS-ów. Dzięki temu rodzice mają możliwość korzystania z dziennika także wtedy,
gdy nie mają dostępu do internetu.
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X Panel dyrektora w sytemie Nasze Oceny

Okiem dyrektora
Iwona Samburska
dyrektor, ZSO w Chęcinach

X Panel nauczyciela w sytemie Nasze Oceny

X Panel rodzica w sytemie Nasze Oceny

Okiem nauczyciela
Edyta Bobryk
nauczyciel muzyki, ZSO w Chęcinach
Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest
to, by rodzice stale mieli dostęp do informacji
zawartych w dzienniku, a nie tylko wtedy, kiedy
przychodzą na wywiadówkę.
Istotna jest również możliwość szybkiej komunikacji pomiędzy szkołą a domem.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach wdraża dziennik elektroniczny w ramach
pilotażu systemu PRiMO. W ostatnim czasie
Grupa Edukacyjna S.A. zorganizowała spotkanie dla rodziców naszych uczniów, którzy będą
korzystać z dziennika.
Grupa Edukacyjna S.A. uruchomiła również
specjalną linię telefoniczną dla szkół objętych
pilotażem, dzięki której przygotowanie do pracy oraz korzystanie z dziennika elektronicznego
jest przyjemniejsze.
Myślę, że wprowadzenie nowości technologicznej, jaką jest dla nauczycieli i rodziców w naszej szkole dziennik elektroniczny,
to poniekąd konieczność. Rozwój technologii
komunikacyjnych i związane z tym udogodnienia sprawiają, że nie da się od tego uciec.
Dziennik elektroniczny daje wiele korzyści
niezależnie od tego, kiedy zaczniemy z niego korzystać. To wyrozumiałe i cierpliwe narzędzie.

Okiem rodzica
Magdalena Stelmaszczyk
rodzic, Gimnazjum nr 1 w Chęcinach
Jestem mamą gimnazjalisty i bardzo ważne jest
dla mnie bieżące monitorowanie jego frekwencji
na lekcjach oraz wyników w nauce. Dzięki tym informacjom mogę w razie konieczności interweniować. Uwagi nauczycieli wpisane do dziennika
na temat zachowania jak i przygotowania do zajęć
mogę na bieżąco omawiać z synem. Korzystając
z dziennika elektronicznego, mam też możliwość
stałej korespondencji ze szkołą i nauczycielami.

www.naszeoceny.pl
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