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Lekcje z Samsungiem

Zarządzanie  
cyfrową klasą może być proste
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Jedną z najczęściej wymienianych przez nauczy-
cieli przeszkód związanych z wykorzystaniem pod-
czas lekcji tabletów, smartfonów czy nawet kompute-
rów jest obawa o utratę kontroli nad tym, co na tych 
urządzeniach robią uczniowie. Pracują, czy np. roz-
mawiają na portalu społecznościowym. Obawy nasi-
lają się szczególnie w przypadku idei BYOD (Bring 
Your Own Device – przynieś własne urządzenie). 
Komputery w  sali informatycznej najczęściej usta-
wione są w taki sposób, że nauczyciel widzi ich ekra-
ny. Jednak w innych salach ławki są ustawione kla-
sycznie i  nauczyciel widzi np. tylko tył laptopa. 
W przypadku tabletów jest nawet gorzej. 

Cześć osób uważa, że jeśli nauczyciel przygotuje 
ciekawą lekcję – uczniowie nie będą mieli ani czasu, 
ani ochoty zajmować się sprawami z nią niezwiąza-
nymi. Żaden system do zarządzania urządzeniami 
uczniowskimi nie jest więc potrzebny. Inni jednak 
nie dadzą się przekonać, że to jedyne właściwe roz-
wiązanie problemu. Problemu, który często stoi 
na  przeszkodzie użyciu TIK na  lekcjach różnych 
przedmiotów, o wprowadzeniu w życie idei BYOD 
nie wspominając. 

Dobrym pomysłem może być zastosowanie opro-
gramowania pozwalającego kontrolować urządzenia 
uczniowskie. Na rynku dostępnych jest co najmniej 
kilka aplikacji, które to umożliwiają. Należy do nich 
oprogramowanie MagicIMS dostarczane wraz z ta-
blicą interaktywną zbudowaną na  bazie monitora 
wielkoformatowego %rmy Samsung – opisanego 
w poprzednim numerze EFUN. 

MagicIMS to właściwie zestaw aplikacji. Przezna-
czony dla nauczyciela program MagicIMS ClassRoom 

Managment pozwala zarządzać urządzeniami z zain-
stalowanym systemem Windows, iOS oraz MacOS oraz 
tabletami %rmy Samsung z serii Galaxy Note 10,1 oraz 

GalaxyTab 10,1 wyposażonymi w  system Android. 
Na  urządzeniach uczniowskich trzeba zainstalować 
bezpłatną aplikację MagicIMS Agent. Oprogramowa-
nie współpracuje także z MagicIWB, czyli aplikacją za-
rządzającą tablicą interaktywną, dzięki czemu uzysku-
jemy dodatkowe możliwości. W  skład MagicIMS 

wchodzi również program do tworzenia testów interak-
tywnych, które można wykorzystać podczas lekcji.

Szpiegowanie, czyli co robi uczeń
MagicIMS pozwala nauczycielowi kontrolować 

to, co się dzieje na  poszczególnych urządzeniach 
uczniowskich – dzięki podglądowi ich ekranów. Mi-
niaturki odświeżane są co kilka sekund, a w dowolnej 
chwili możliwe jest powiększenie wybranego ekranu 
uczniowskiego. W trybie obserwacji nauczyciel może 
także zdalnie sterować myszką i klawiaturą wybrane-
go komputera lub tablicy multimedialnej, np. by 
udzielić zdalnie pomocy uczniowi. 

MagicIMS umożliwia także przekazanie obrazu 
z  urządzenia uczniowskiego na  ekran tablicy lub 
na monitory wybranych uczniów – np. w celu zade-
monstrowania efektów jego pracy lub sposobu roz-
wiązania zadania.

Gdy zastanawiamy się nad wprowadzeniem w szkole pracowni mobilnych wyposażonych 

w  tablety, rodzi się obawa, czy uczniowie będą na  nich wykonywać zadania związane 

z lekcją, czy wykorzystywać w celach rozrywkowych, ponieważ nauczyciel nie będzie miał 

nad tym kontroli. Rozwiązaniem może być wdrożenie systemu zarządzania pracownią.

 Widok podglądu urządzeń uczniowskich
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Zdalna kontrola 
Poza przejęciem kontroli nad wybranym urządzeniem, na-

uczyciel ma również możliwość zdalnego uruchamiania wybra-

nych aplikacji na  urządzeniach uczniów. Jest to  szczególnie 

przydatne, gdy pracujemy z  młodszymi dziećmi lub osobami 

nieznającymi danego systemu operacyjnego. Takie rozwiązanie 

pozwala skupić się na wykorzystaniu danego programu eduka-

cyjnego, podręcznika lub gry bez utraty czasu na tłumaczenie, 

jak aplikację uruchomić. 

Istnieje również możliwość zablokowania wybranych (wcześniej 

zde&niowanych) programów. Dzięki temu, nawet jeśli uczniowie 

uruchomią aplikacje, zostaną one automatycznie zamknięte. 

Podobnie można zablokować dostęp do stron internetowych 

(de&niując listę adresów dozwolonych). Pozwala to ograniczyć do-

stęp tylko do serwisów używanych podczas lekcji lub całkowicie 

wyłączyć możliwość przeglądania stron, gdy nie są potrzebne. 

Blokowanie ekranu 
Niekiedy, szczególnie podczas ciekawych, wciągających uczniów 

zajęć z zastosowaniem komputerów, nauczycielowi trudno jest sku-

pić uwagę podopiecznych. Wtedy z pomocą przychodzi nam moż-

liwość zablokowania ekranów uczniowskich i wyświetlenia na nich 

stosowanego komunikatu. 

Udostępnianie nie tylko plików
Oprócz możliwości zdalnego włączenia aplikacji na kompute-

rach uczniów, oprogramowanie pozwala również zdalnie udostęp-

nić adres strony internetowej. Jest to bardzo przydatne, gdy chcemy, 

by uczniowie od razu weszli na konkretną podstronę serwisu, którą 

ciężko znaleźć, a jej adres jest dugi i wręcz niemożliwy do ręcznego 

przepisania. 

 Podgląd ekranu tablicy na komputerze nauczycielskim

 Podgląd ekranu tablicy na komputerze nauczycielskim

  Udostępnianie aplikacji, czyli 

zdalne uruchamianie progra-

mów na komputerach uczniów

 Lista aplikacji blokowanych

 Widok ekranów uczniów, gdy przekazywany jest obraz z jednego z komputerów 
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Nauczyciel może również rozesłać do uczniów pliki (zawiera-

jące np. opis zadań, prezentacje, obrazy). Możliwe jest również 

udostępnienie �lmu – zostanie odtworzony na ekranach urządzeń 

uczniowskich, lecz przebiegiem odtwarzania może zdalnie stero-

wać nauczyciel. Może to być szczególnie przydatne, gdy korzysta-

my z pracowni mobilnej, a w sali nie ma dostępnego projektora 

ani monitora. Uczniowie oglądają �lm na swoich ekranach, a na-

uczyciel może zatrzymywać i wznawiać jego odtwarzanie w do-

wolnym momencie i np. omówić jego fragmenty czy zwrócić uwa-

gę na szczegóły. 

  Lista stron internetowych dozwolonych w przypadku zablokowania dostępu  

do internetu

  Ekran komputera nauczycielskiego podczas odtwarzania filmu na urządzeniach 

uczniów

 Program MagicIMS QuizTool

 Udostępnianie testu uczniom w programie MagicIMS ClassRoom Managment

 Wyniki testu po zakończeniu udzielania odpowiedzi przez uczniów

 Blokowanie ekranów uczniowskich 

 Widok ekranów uczniowskich, gdy została wprowadzona blokada
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Ankiety, egzaminy – zdalne testy interaktywne 
Pakiet oprogramowania zawiera również MagicIMS QuizTool – 

prosty edytor egzaminów składających się z pytań wymagających 

wyboru odpowiedzi, dopasowania odpowiedzi, ustawienia 

poprawnej kolejności, odpowiedzi liczbowej czy uzupełnienia 

brakujących wyrazów. Możliwe są także pytania otwarte. 

Przygotowane egzaminy możemy udostępniać uczniom, a wyniki 

(poza pytaniami otwartymi) zliczone zostaną automatycznie. 

Oprogramowanie ucznia 
Aplikacja MagicIMS Agent umożliwia uczniowi zadawanie py-

tań, przesyłanie plików do nauczyciela i przeglądanie otrzymanych 

plików, zmianę imienia i nazwiska (gdy wielu uczniów korzysta z da-

nego urządzenia) oraz wybranie klasy, do której uczeń chce dołączyć. 

Wyłącz, wyloguj, uruchom  
ponownie, czyli zakończ zajęcia

Korzystając z programu MagicIMS można również zdalnie wy-

łączyć i uruchomić ponownie komputery lub wylogować uczniów 

– np. po skończonych zajęciach. Można także przejrzeć dziennik, 

w którym zapisywane są informacje związane z każdą interakcją 

(np. blokowaniem ekranu uczniowskiego, przesłaniem plików itd.). 

Dodatek do tablicy multimedialnej?
Dzięki obsłudze wielu urządzeń (komputery z Windows i Ma-

cOS, tablety z  iOS oraz wybrane modele z  systemem Android) 

oprogramowanie MagicIMS świetnie nadaje się do zarządzania 

urządzeniami przyniesionymi przez uczniów – zgodnie z ideą BY-

OD. Wystarczy, by uczniowie zainstalowali na swoich urządzeniach 

bezpłatną aplikację agenta, wpisali swoje imię i nazwisko i połączy-

li się z komputerem nauczyciela. Oprogramowanie, mimo że dys-

trybuowane jako dodatek do tablicy multimedialnej, tak naprawdę 

jest świetnym systemem do zarządzania mobilną pracownią. Bar-

dzo dobrze sprawdzi się w niewyposażonej w tablicę sali – dzięki 

możliwości udostępniania ekranu na urządzeniach uczniowskich, 

w wielu wypadkach może ją zastąpić. 

 Rozkład wyników uzyskanych przez uczniów prezentowany na wykresie

 Menu aplikacji po stronie ucznia

 Narzędzia zdalnego zarządzania komputerami

Oprogramowanie 
MagicIMS ClassRoom 

Managment
Plusy 

–  współpraca z  wieloma systemami (Windows, MacOS, 

iOS, Android na wybranych urządzeniach)

–  bezpłatne oprogramowanie dla urządzeń uczniowskich 

(możliwość zastosowania w  przypadku wdrożenia idei 

BYOD) 

– prosta obsługa

Minusy 

–  dostępne tylko w komplecie z tablicą interaktywną

–  do czasu aktualizacji brak pełnego wsparcia dla Windows 

8 (nieobsługiwane niektóre funkcje)* 

–  brak wsparcia dla tabletów z systemem Android innych 

producentów niż Samsung

–  nie zawsze wystarczającej jakości obraz podczas udostępnia-

nia ekranu na urządzania uczniowskie**

* Być może, gdy czytasz te słowa, jest już dostępna obiecana aktu-

alizacja w pełni wspierająca Windows 8 

** Ograniczenia jakości obrazu związane są z  zaprojektowaniem 

oprogramowania do korzystania z sieci bezprzewodowej w komu-

nikacji z urządzeniami uczniowskimi. Wraz z rozwojem technologii 

bezprzewodowych można mieć nadzieję, że jakość obrazu zostanie 

poprawiona. 


