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do projektowania arkuszy kalkulacyjnych.
Programy te mogą znaleźć zastosowanie
nie tylko na zajęciach informatycznych
(informatyce lub zajęciach komputerowych), ale również na zajęciach niemalże
każdego przedmiotu.

Magazyn wydawany
pod patronatem Konferencji Rektorów
Uczelni Pedagogicznych
Wydawca: MK Marketing
Adres redakcji:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
redakcja@edufakty.pl
www.edufakty.pl
redakcja@uczenowoczesnie.pl
www.uczenowoczesnie.pl
Dyrektor wydawnictwa:
Maciej Kułak
Redaktor naczelny:
Bartosz Krzyżaniak
Rada Programowa:
prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz,
prof. Joanna Głodkowska,
prof. Bogusław Śliwerski,
Wiesław Włodarski, Dariusz Kulma.
Przedstawiciele Konferencji
Rektorów Uczelni Pedagogicznych
prof. Jan Łaszczyk, prof. Stefan Mieszalski
Redaktorzy, publicyści, felietoniści,
dziennikarze, współpracownicy:
Agnieszka Borowiecka, Anna Koludo, Jadwiga Pawluk,
Ola Piontek, Monika Rękawek, Katarzyna Wilk,
Marta Wnukowicz, Maciej Borowiecki,
Michał Tycjan Grześlak, Jarosław Skurzyński,
Bogusław Śliwerski, Dariusz Stachecki,
Wiesław Włodarski.

Zaprojektuj kalendarz z TKexeKalender

Początek roku to dobry czas na wykonanie
własnego, niepowtarzalnego ściennego
kalendarza. Powinien nie tylko prezentować nasze ulubione fotografie, ale również
informować nas o rocznicach, imieninach
bliskich i innych szczególnie ważnych dla
nas datach.

Szkolny teatr z Soundpland

Soundplant to darmowy program komputerowy, który służy do łatwego i szybkiego odtwarzania dźwięków cyfrowych (wav, mp3), znajdujących się na dysku twardym komputera.
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Rozmowy EFUN

Pozorne oszczędności to realne koszty

Bardzo często tanie produkty, później okazują się bardzo drogimi w użytkowaniu. Przed
zakupem np. takiej taniej, promocyjnej drukarki warto sprawdzić ile kosztują do niej tusze
lub toner. By, w konsekwencji nie okazało się, że zamiast promocji jest koszmar, bo koszt
materiałów eksploracyjnych kilkakrotnie przewyższył wartość urządzenia - przestrzega
Ewa Pytlak Marketing Coordinator w firmie Epson.
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Język obcy w przedszkolu

1 września 2014 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, która przewiduje
m.in. zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego, polegające na
dodaniu nowego obszaru w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem
obcym nowożytnym. Docelowo zamiarem ustawodawcy jest wprowadzenie obowiązkowej nauki języka obcego nowożytnego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego
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Szkolny teatr z Soundpland
Soundplant to darmowy program komputerowy, który służy do łatwego i szybkiego odtwarzania dźwięków cyfrowych (wav, mp3), znajdujących się na dysku twardym komputera.
Największą zaletą programu i cechą, która sprawia, że bierze on górę nad tradycyjnym odtwarzaczem kasetowym, CD oraz mp3 jest to, że umożliwia on odtwarzanie wielu dźwięków jednocześnie,
w dowolnym czasie i z niezależnie ustawionymi dla
każdego z nich parametrami: głośności, panoramy
(głośnik lewy – prawy), wysokości, płynności startu (pogłaśnianie) i płynności końca (wyciszanie).
Abyśmy mogli sobie uzmysłowić zasadę działania
Soundplant, posłużymy się przykładem.
Wyobraźmy sobie odtwarzacz płyt kompaktowych CD. Aby odtworzyć piosenkę nr 1 na płycie
CD, wykonujemy następujące czynności: wkładamy płytę do napędu odtwarzacza, czekamy chwilę,
aż urządzenie odczyta płytę i będzie gotowe, abyśmy końcu mogli nacisnąć <play>, po czym w głośnikach słyszymy utwór nr 1. Zauważmy, że aby
usłyszeć utwór nr 2 z tej samej płyty, musimy przerwać odtwarzanie utworu nr 1 naciskając przycisk
<seek> albo <next>. Korzystając zatem z odtwarzacza CD oraz z dedykowanych jemu płyt Compact Disc, możemy jednocześnie odtwarzać tylko
jedną ścieżkę/utwór. W przypadku typowo konsumenckiego korzystania z tego typu urządzeń (słuchanie muzyki w domu) nie jest to właściwie żadnym ograniczeniem, bo na ogół słucha się w jednej
chwili tylko jednej piosenki. Jednak, jeśli chcielibyśmy w sposób kreatywny wykorzystać tego typu rozwiązanie w edukacji, prędzej czy później
uświadomimy sobie, że dziś potrzebujemy narzędzia szybszego, elastyczniejszego i przede wszystkim takiego, które inspiruje, a nie ogranicza. Takim
narzędziem niewątpliwie jest program Soundplant.

72 odtwarzacze w pigułce

Program ten to cyfrowy multiodtwarzacz muzyczny, który pracuje jak niemal 72 tradycyjne odtwarzacze CD w pigułce! Dlaczego 72? Ponieważ panel
sterowania Soundplant to nic innego jak graficznie
odwzorowana klawiatura komputera, a każdy jej klawisz, nie dość, że jest powiązany funkcyjnie z fizyczną
klawiaturą komputera, na którym aktualnie pracujemy, to umożliwia odtworzenie dźwięku doń przypisanego. Jak to działa w praktyce? Załóżmy, że pod klawiszem <A> znajduje się odgłos piejącego koguta, pod
klawiszem <S> dźwięk szczekającego pieska, a pod
klawiszem <D> odgłos padającego deszczu.
Dźwięk koguta trwa 6 sekund, piesek szczeka
przez 2 sekundy, a odgłos deszczu ma aż 30 sekund. To, co możemy za pomocą tych trzech klawiszy zrobić, zależy już tylko od inwencji twórczej operatora.
Zacząć możemy deszczem, który sprawi, że kogut zacznie piać na alarm. Pianie koguta obudzi
pieska, który z nerwów zacznie na niego szczekać
itd. Zaraz, ale to dopiero tylko 3 klawisze, a w Soundplant mamy do wykorzystania prawie 100!

Artykuł jest częścią
opracowania:
Piotr Kaja, Andrzej Peć,
Michał Sawicki, Łukasz
Sienicki, Jestem widzem
i aktorem (Wychowanie
przez sztukę – dziecko widzem i aktorem). SIÓDMY
OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
[w:] Wprowadzenie do
metodyki P21 pod red.
P. Kaja, M. Milczewska,
A. Peć, P21,
Warszawa 2014
Opinia metodyczna:
Aneta Włodarczyk –
doradca metodyczny
(Wrocławskie Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli) Recenzje:
dr Katarzyna Kochan
(Uniwersytet
Zielonogórski)
dr Bożena Pawlak
(Uniwersytet
Pedagogiczny
w Krakowie)
prof. UW dr hab.
Małgorzata Żytko
(Uniwersytet Warszawski)
Autor: Łukasz Sienicki

Ważne
Soundplant jest darmowym programem, który można pobrać bezpłatnie ze strony:
http://soundplant.org/downloads/Soundplant39_Win_setup.exe,
a całą bazę dźwiękową tworzy i udostępnia zespół autorski P21.

W przedszkolnym lub szkolnym teatrze

Wyobraźmy sobie, że opracowujemy oprawę
dźwiękową do przedszkolnego przedstawienia teatralnego. W przedstawieniu występują rycerze
na koniach, król i królowa, smok ziejący ogniem,
księżniczka i młody książę, który w końcowej scenie walczy ze smokiem, ratuje piękną księżniczkę
i żeni się z nią. Możliwości choreograficzne i scenograficznie w przedszkolu są zwykle mocno ogranilistopad/grudzień 2014
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czone, ale takie rekwizyty jak
kartonowe zbroje, miecze,
tarcze czy makiety zamków
średniowiecznych nie powinny stanowić problemu.
Zaczyna się pierwsza scena:
Dziedziniec zamkowy.
Jest lato, piękna pogoda,
na dworze królewskim słychać śpiew ptaków i gwar ludzi. W oddali słychać tętent
i rżenie biegnących koni. Do
zamku na koniach wjeżdżają
młodzi rycerze, a tłum wita ich gromkimi oklaskami. W pewnej chwili niebo pokrywa się ciemnymi
chmurami, zaczyna padać deszcz, a nad głowami
zebranych dworzan pojawiają się pioruny i błyskawice…
Oprawa dźwiękowa do powyższej scenki może
wyglądać następująco:
Przykład 1 – tradycyjny odtwarzacz CD:
Początek
scenki
rozpoczyna się spokojną i pozytywną muzyką, załóżmy, że jest
to track nr 1 na płycie CD. Kiedy już rycerze wjadą
na dziedziniec, nauczyciel płynnie wycisza ścieżkę
nr 1 (pokrętło volume odtwarzacza), aby po chwili
ciszy przełączyć na ścieżkę nr 2, która brzmi groźnie, intrygująco, zwiastując deszcz i burzę. Ma się
ona na dziedzińcu rozpętać już za chwilę.
A kiedy wykorzystamy do tego samego przedstawienia Soundplant:
Początek scenki rozpoczyna się spokojną muzyką, którą wyzwalamy np. klawiszem <A>. Aby
wzmocnić u widzów odczucia związane z pogodą
i porą roku panującą w danej chwili na dziedziń-

cu zamkowym, w dowolnym momencie wciskamy
klawisze <S> i <D>:
S – odtwarza odgłosy ćwierkających ptaków,
szum letniego wiatru i dźwięki delikatnie szeleszczących na wietrze liści;
D – odtwarza odgłosy rozmawiających dworzan, ciche szczekanie psów w oddali, bicie dzwonów w kościele znajdującym się nieopodal Zamku.
Nagle do zamku wjeżdżają rycerze. Sygnalizujemy to klawiszem <F>, który rozpoczyna odtwarzanie dźwięków galopujących i rżących koni.
Po chwili naciskamy kombinację klawiszy <shift
+ A>, która to kombinacja rozpoczyna 4-sekundowe wyciszanie podkładu muzycznego z początki scenki.
Kiedy wyciszanie się rozpocznie, naciskamy
klawisz <G>, który rozpoczyna płynne odtwarzanie podkładu muzycznego nr 2 – groźnego, intrygującego, zwiastującego burzę. Zwróćmy uwagę,
że ani przez chwilę w głośnikach nie słychać ciszy.
Dźwięki przechodzą płynnie z jednego w drugi.
Nagle pojawia się burza, więc naciskamy kolejno: <Z> – zaczyna padać deszcz, <X> – zrywa się
wiatr oraz <C> – grzmi i strzelają pioruny.
Powyższy przykład pokazuje, jak inspirującym
i twórczym narzędziem jest Soundplant. Przy jego pomocy jesteśmy w stanie „namalować” dźwiękiem każdą scenografię do każdego przedstawienia.
Wystarczy załadować do naszej aplikacji odpowiednią bibliotekę dźwięków i puścić wodze fantazji. To,
w którym momencie w głośnikach pojawią się odgłosy koni, rycerzy, zacznie padać deszcz czy ustanie, ponownie na niebie pojawi się słońce i zaczną
śpiewać ptaki, zależy wyłącznie od państwa. Warto
przy tym dodać, że sposób, w jaki pracuje Soundplant, to idea, która na co dzień wykorzystywana
jest podczas spektakli w takich teatrach jak Teatr
Muzyczny Roma w Warszawie czy Teatr Buffo.

Inne zastosowania aplikacji Soundplant:

•K
 ompleksowa realizacja dźwięku podczas teatrzyków oraz innych przedszkolnych form scenicznych.W projekcie P21 zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę we wczesnym rozwoju
dziecka odgrywa teatr i zabawa w aktora. Dziecko, zwłaszcza w wieku przedszkolnym, wykazuje często naturalną potrzebę wyrażania samego siebie w różnych formach. Fascynuje go
fikcja i fantastyka, mocno przeżywa wartości
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będzie stale przybywać, na co jako twórcy projektu liczymy.

fot. http://www.pexels.com/

Podstawowe biblioteki brzmieniowe
do Soundplant

moralne, takie jak dobro i zło. Teatr to dla dzieci
rzeczywistość wyjątkowa, w której tak na prawdę
wszystko może się zdarzyć. Działalność teatralna rozwija ponadto wyobraźnię, fantazję, twórcze
myślenie dziecka, a także piękną, poprawną mowę. Poprzez naukę tekstu, rozwija także pamięć
wzrokowo-słuchową. Jednak, aby przedstawienie, oprócz wartości dydaktycznych i rozwojowych, stanowiło wspaniałą zabawę i przygodę dla
dzieci, a dla rodziców i nauczyciela było uroczym
zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy z maluchami, musi być „ubrane” w wysokiej jakości oprawę muzyczną.
•R
 ytmika – Soundplant jako błyskawiczny wyzwalacz dźwiękowych pętli rytmicznych w różnych tempach i stylach.
•O
 dkrywanie i rozpoznawanie dźwięków przyrody – Soundplant jako błyskawiczny wyzwalacz
odgłosów przyrody (zwierzęta, warunki atmosferyczne, zjawiska pogodowe, szum górskich potoków itd.).
•Z
 ajęcia muzyczne – Soundplant jako wielobrzmieniowy magnetofon odtwarzający piosenki edukacyjne.
•N
 auka piosenek – Soundplant jako precyzyjny
odtwarzacz odpowiednio zaznaczonych fragmentów piosenek: zwrotka, refren, wstęp itd.
Sposobów na wykorzystanie tej nietuzinkowej
aplikacji jest zapewne dużo więcej. Biorąc pod
uwagę ogromną bibliotekę dźwięków, jaką będziecie mieli państwo do dyspozycji w Pakiecie
edukacyjnym P21, zakładamy, że pomysłów tych

Biblioteki brzmieniowe to ogromny pakiet plików
dźwiękowych, podkładów muzycznych, efektów
oraz odgłosów natury poukładanych tematycznie
w tak zwane biblioteki tematyczne. Głównym ich
zastosowaniem jest kompleksowa oprawa dźwiękowa przedstawień szkolnych, teatrzyków oraz
inscenizacji. Ponadto stanowią one doskonałe
narzędzie dydaktyczne, które w znaczący sposób
podnosi jakość i komfort pracy nauczyciela
przedszkola. Do dyspozycji nauczycieli mogą być
przygotowane biblioteki brzmieniowe do
Soundplant o takiej tematyce jak np.
– średniowieczny zamek;
– letnia łąka;
– na podwórku zimą;
– nawiedzone zamczysko;
– w góralskiej chacie;
– pustynia;
– na plaży;
– wycieczka do zoo;
– na lotnisku;
– Karaiby
– w centrum zatłoczonego miasta;
– w fabryce;
– w supermarkecie;
– kosmos;
– nocą;
– dżungla;
– wiejskie podwórko;
– na balu u króla;
– autostrada;
– w restauracji;
– rejs statkiem pasażerskim;
– w głębinach morskich;
– w górach;
– w ogrodzie;
- w kuchni.

Słownik pojęć/instrukcja obsługi Soundplant:

Backgroundkeydetection – opcja pozwalająca
na obsługę programu (powiązanie fizycznej klawiatury komputera z jej wirtualnym odpowiednikiem
listopad/grudzień 2014
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w Soundplant), nawet gdy aplikacja jest zminimalizowana bądź nie jest „na wierzchu”.
Channel priority – parametr ustalający globalny system priorytetowy dla odtwarzanych
próbek dźwiękowych. W momencie, gdy wszystkie banki odtwarzania (jest ich 8) odtwarzają
próbki dźwiękowe, próba uruchomienia kolejnej
próbki dźwiękowej sprawi, że miejsce w banku
zwolni jej ta próbka, która ma najniższy priorytet. Parametr ma trzy nastawy: low – niski priorytet, norm – neutralny priorytet, high – najwyższy priorytet.
Fade in (zgłaśnianie) – parametr powodujący
płynne pogłośnienie próbki dźwiękowej od poziomu 0 do właściwej głośności próbki.
Fade out (wyciszanie) – parametr powodujący
płynne wyciszenie próbki dźwiękowej od danego
poziomu głośności do zera.
Fadetime in – parametr określający czas, w jakim nastąpi pogłośnienie próbki dźwiękowej od
zera do ustalonego poziomu.
Fadetime out – parametr określający czas,
w jakim nastąpi wyciszenie próbki dźwiękowej od
danego poziomu do zera.
Keymap (mapa dźwiękowa) – format pliku
obsługiwanego przez aplikację Soundplant, zawierający kompletny zestaw pró-
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bek dźwiękowych rozłożonych na klawiaturze
komputera. Próbki w mapie dźwiękowej mają
już odpowiednio ustawioną głośność oraz inne
opcje dźwiękowe.
Keymode – parametry ustalające sposób, w jaki zachowa się próbka dźwiękowa po naciśnięciu
dedykowanego jej klawisza:
a) sustain – próbka odtworzona będzie w sposób ciągły, jednorazowo, z jej naturalnym początkiem i końcem. Ponowne naciśnięcie klawisza próbki w trakcie jej odtwarzania, powoduje
uruchomienie jej w kolejnym banku odgrywania i równoległe odtwarzanie jej dwóch instancji
przesuniętych w czasie;
b) restart – pierwsze uruchomienie próbki wygląda tak, jak w trybie sustain. Ponowne naciśnięcie klawisza przerywa odgrywaną do tej pory jej
instancję i rozpoczyna ponowne jej odtwarzanie
od punktu początkowego w ramach jednego banku odgrywana;
c) kill – pierwsze uruchomienie próbki wygląda tak, jak w trybie sustain. Ponowne naciśnięcie
klawisza próbki w trakcie jej odtwarzania, powoduje natychmiastowe jej zatrzymanie;
d) mute – pierwsze uruchomienie próbki wygląda tak, jak w trybie sustain. Ponowne naciśnięcie klawisza próbki w trakcie jej odtwarzania wycisza ją, bez przerywania odgrywania;

fot. http://www.pexels.com/
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e) pause – pierwsze uruchomienie próbki wygląda tak, jak w trybie sustain. Ponowne naciśnięcie
klawisza próbki w trakcie jej odtwarzania zatrzymuje ją w trybie pauzy (funkcja znana z typowych odtwarzaczy kasetowych/CD);
f) fade – pierwsze uruchomienie próbki wygląda
tak, jak w trybie sustain. Ponowne naciśnięcie klawisza próbki w trakcie jej odtwarzania rozpoczyna
proces płynnego jej wyciszania, aż do momentu całkowitej ciszy. Długość trwania wyciszania determinuje parametr Fadetime out.

Loop/no loop – funkcja pozwalająca ustalić
tryb zapętlonego odtwarzania próbki dźwiękowej.
Po uruchomieniu danej próbki, dźwięk odtwarzany
będzie bez przerwy.
Pan (panorama) – parametr określający umiejscowienie próbki dźwiękowej w przestrzeni stereo –
prawy/lewy głośnik.
Pitch – parametr pozwalający dostroić wysokość
danej próbki dźwiękowej. Parametr można regulować precyzyjnie poprzez ręczne wpisywanie wartości odstrojenia bądź za pomocą poziomego suwaka. Należy pamiętać jednak, aby stosować tę funkcję
ostrożnie, gdyż zbyt mocna ingerencja w wysokość
próbki może niekorzystnie wpłynąć na jej jakość.

Play from – funkcja pozwalająca zdecydować
o źródle odtwarzania próbki dźwiękowej znajdującej się pod danym klawiszem.
a) RAM – próbka dźwiękowa załaduje się do
szybkiej, lecz często niewielkiej pamięci operacyjnej
komputera, opcja dedykowana tylko szybkim komputerom.
b) Disk – próbka odtwarzana będzie bezpośrednio z dysku twardego komputera, opcja dedykowana
słabszym komputerom.
Próbka dźwiękowa – cyfrowo zapisany wzorzec
akustyczny (np. odgłos ćwierkającego skowronka).
Shift + Mode – parametry ustalające sposób,
w jaki zachowa się próbka dźwiękowa po naciśnięciu dedykowanego jej klawisza w kombinacji Shift +
dany klawisz. Parametry są identyczne, jak w przypadku trybu Keymode.
System master volume – głośność główna programu.
Viewmode – opcja pozwalająca wybrać jeden
z dwóch widoków programu:
a) detailed – klawisze i wszystkie opcje konfiguracyjne są widoczne, widok rozbudowany;
b) simple – widoczne są tylko klawisze i menu
główne aplikacji.
Volume – parametr określający głośność danej
próbki dźwiękowej.

Nie wymaga zaawansowanych technologii

Soundplant nie jest programem bardzo wymagającym. Wystarczy mu komputer osobisty bądź
laptop z procesorem o częstotliwości taktowania
800 MHz lub wyższej (co dzisiaj jest już standardem), 256 MB RAM lub więcej. Komputer musi
być oczywiście wyposażony w kartę dźwiękową
(karta zintegrowana doskonale spraw dzi się z Soundplant). Dla optymalnego wyświetlania funkcji
programu oraz jego wygodnej obsługi zaleca się
używanie rozdzielczości ekranu 1024x768, chociaż
nie jest to wymagane.
Wersja dla Windows obsługuje systemy Windows 7, Vista lub XP SP2 +, Vista lub nowsze.
Wersja Macintosh jest zoptymalizowana zarówno dla procesorów Intel jak i PPC. Wymaga jednak
systemów OS 10.4
lub
nowszych;
10,5 lub wyższej.
Procesory marki
Intel są zalecane.
listopad/grudzień 2014
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fot. archiwum

Arkusz kalkulacyjny

tekst:
Anna Koludo

nie tylko na matematyce

Wśród wielu programów komputerowych wykorzystywanych w procesie
kształcenia na szczególną uwagę zasługują programy do projektowania
arkuszy kalkulacyjnych. Programy te mogą znaleźć zastosowanie nie tylko na
zajęciach informatycznych (informatyce lub zajęciach komputerowych), ale
również na zajęciach niemalże każdego przedmiotu.
Arkusze kalkulacyjne zyskały swoją popularności dzięki zastosowaniu specyficznej konstrukcji części edycyjnej podzielonej na kolumny, wiersze, a w efekcie na komórki, do których
można wprowadzać: liczby, teksty i formuły. Te
ostatnie umożliwiają nam wykonywanie wszelkich działań z użyciem zarówno operatorów
arytmetycznych, jak i dziesiątek podstawowych
i specjalistycznych funkcji.Właśnie za pomocą
tych programów, dzięki tak opracowanej strukturze,można:
• wykonać obliczenia matematyczne, fizyczne
lub chemiczne,
• zaprezentować w formie tabelarycznej lub graficznej dane wynikające z obserwacji lub wykonywanych doświadczeń na lekcjach biologii,
chemii lub fizyki,
• tworzyć zestawienia biograficzne lub wydarzeń historycznych,
• prezentować tabelarycznie lub graficznie dane
geograficzne, etnograficzne lub atmosferyczne,
• tworzyć zestawienia wyników rozgrywek sportowych, konkursów przedmiotowych.
Podczas zajęć informatycznych można wykorzystać wymienione możliwości, kształtując
umiejętności stosowania arkuszy kalkulacyjnych
do rozwiązywania różnych problemów, powiązanych tematycznie z innymi przedmiotami. Analiza treści kształcenia w przedmiotach występujących na tym samym poziomie edukacyjnym
może zaowocować tworzeniem interdyscyplinarnych projektów dla uczniów. Wybrane treści
kształcenia z różnych przedmiotów należy więc
połączyć w jeden projekt. Tematyka tych projektów możedotyczyć m.in.:
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B inwentaryzacji najstarszych drzew w parku
położonego niedaleko szkoły. Do wykonania niezbędnych obliczeń należy zastosować
matematyczne twierdzenia. Do rozpoznania
gatunków wiedzę z zakresu biologii,
C obserwacji warunków atmosferycznych, tworzenia tabel i wykresów temperatur, ciśnienia
barycznego, itp.,
Projekt, który zostanie opisany w tym artykule połączy wiedzę matematyczną z edukacją
regionalną i być może z historią. Elementem integrującym są narzędzia technologii informacyjnej, zwłaszcza arkusz kalkulacyjny.
Tytuł projektu: Otaczające budynki mówią
o historii i tradycjach naszegoregionu
Projekt wykonują zespoły złożone z 3 do 4
uczniów. Zadaniem każdego zespołu jest wybranie ciekawego w okolicy szkoły, budynku,
dla którego należy:
• wykonać dokumentację fotograficzną,
• wykonać rysunek wybranego budynku
• zebrać informację na temat jego historii, tzn.
kiedy został wybudowany, jakie było jego przeznaczenie, z jakimi ciekawymi wydarzeniami
był związany,
• określić jego geograficzne położenie oraz podstawowe wymiary; do określenia wysokości należy wykorzystać twierdzenie Talesa lub własności trójkątów podobnych.
• zebrać wszystkie informacje i obliczenia we
wspólnym dla wszystkich zespołów arkuszu kalkulacyjnym,
• przygotować prezentację na temat wybranego budynku.

Multimedia

Łatwo się przekonać, że projekt integruje 5 przedmiotów:
matematykę, historię, informatykę, geografię i plastykę z edukacją regionalną. Warto zauważyć, że każdemu etapowi prac
towarzyszy wykorzystanie technologii informacyjnej:
• wykonanie fotografii cyfrowych i ich obróbka do prezentacji,
• zestawienie danych w arkuszu kalkulacyjnym,
• nagranie wywiadów na temat historii budynków,
• przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat wybranego budynku.
Szczególnie ważną pracą w tym projekcie jest wykonanie
niezbędnych pomiarów i obliczeń z wykorzystaniem arkusza
kalkulacyjnego. Do pomiaru wysokości budynku można wykorzystać znane naszym uczniom własności figur podobnych
lub twierdzenie Talesa. W tym celu można postępować zgodnie
z następującym algorytmem:
B jedna z osób zespołu ustawia się, trzymając w ręku miarkę,
w określonej (zmierzonej, np. krokami) odległości od wybranego budynku,
C dalej w linii prostej, w znacznie krótszej odległości należy
ustawić orientacyjny przedmiot (kamień, pień drzewa, itp.)
D kolejna osoba z zespołu wykonuje fotografię, w ten sposób,
aby były na niej widoczne: budynek, osoba z miarką i orientacyjny punkt,
E wykonane zdjęcie należy odczytać w dowolnym edytorze
graficznym, a następnie dorysować prostą łączącą najwyższy punkt budynku ze znacznikiem; prosta ta przetnie miarkę na zdjęciu w określonym punkcie. Odczytana na miarce
wielkość jest wysokością p, niezbędną do określenia rzeczywistej wysokości budynku.

XXrys. 2

Celowo, nie został do tej pory nazwany program, w którym jest
wykonywany projekt. Taką tabelę i zaproponowane obliczenia
można wykonać w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym. Różnią
się one między sobą najczęściej miejscem usytuowania funkcji
w interfejsie użytkownika programu. Najważniejsza jest wiedza
na temat możliwości programu, nie zaś w który przycisk paska
narzędzi lub wstążki należy kliknąć.
Tabela powinna być przygotowana w sposób, niebudzący wątpliwości, w które komórki należy wpisywać poszczególne dane,
a w które formuły. Duże znaczenia ma więc sposób sformatowania tabeli. Mimo, że wiele programów ma gotowe szablony
lub wzorce tabel.
Proponuję jednak samodzielne przygotowanie tabeli, według
własnej koncepcji graficznej. Projektując tabelę do omawianego
zadania należy zwrócić uwagę na następujące czynności.
B Zaplanowanie, rozplanowaniei pogrupowanietypów informacji. Na przykład: szerokość i długość geograficzna budynku zostały wpisane do sąsiednich komórek, a nad nimi
scalono dwie komórki, wstawiając wspólny dla nich opis
typu danych: Dane geograficzne.

XXrys. 3
XXrys. 1

Po wykonaniu wszystkich pomiarów warto jest zaprojektować
tabelę w arkuszu kalkulacyjnym. Zostaną w nim odnotowane
wszystkie zebrane informacje i pomiary oraz wykonane niezbędne obliczenia. Tabela, która zostanie przygotowana do wypełnienia danymi, zebranymi przez wszystkie zespoły, może wyglądać następująco.

C Zaprojektowanie kolorystyki wierszy nagłówkowych, aby
odróżniały się od pozostałej części tabeli. Dla wierszy nagłówkowych w zadaniu zastosowano: wypełnienie gradientem oraz białą i pogrubioną czcionkę.
D Zaprojektowanie obramowania poszczególnych komórek
tabeli (tylko tej części arkusza, w której zostaną wpisane dane i wykonane obliczenia). Womawianym zadaniu poszczególne komórki zostały otoczone linią ciągłą
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XXrys. 4

XXrys. 6

E Wykonanie numeracji poszczególnych budynków za pomocą serii danych. W omawianym zadaniu zastosowano numerację od 1 do 15 – w każdej następnej komórce numer rośnie
o 1. Aby wypełnić kolejne komórki arkusza kalkulacyjnego
serią danych (w przypadku zadania – liczbami od 1 do 15)
należy do pierwszej komórki wpisać liczbę, 1 a następnie,
przy wciśniętym klawiszu Ctrl przeciągnąć uchwyt komórki
do określonej lokalizacji.

Działanie skopiowanych formuł spowodował uzyskanie wyników
z różną liczbą cyfr dziesiętnych po przecinku. Aby zaokrąglić te
wielkości warto wykorzystać sposób formatowania liczb dziesiętnych do określonej liczby cyfr po przecinku, np. dwóch.

F Wstawienie nad tabelą tytułu – informacji czego dotyczą dane. Dla
tytułu zamieszczonego w omawianym przykładzie scalono wszystkie
komórki nad tabelą i wyśrodkowano w nich tekst

XXrys. 5

Po wprowadzeniu danych do tabeli należy zaprojektować formuły. W prezentowanym przykładzie jest to formuła
obliczająca wysokość budynku. Wykorzystując proporcje przedstawione na
rysunku można wyliczyć, że wysokość
h=p(a+b)/b. W arkuszu kalkulacyjnym
wielkości: a, b, p należy zamienić na adresy komórek, w których są umieszczone
te dane. Dla pierwszego wiersza z danymi formuła obliczająca wysokość budynku jest następująca: =L6*(J6+K6)/K6.
W formule zastosowano adresowanie
względne. Dzięki niemu komórkę M6
można przekopiować do pozostałych 14
komórek, zapewniając właściwe zmiany
adresów komórek wpisanych do formuły.
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XXrys. 7

Po wypełnieniu tabeli niezbędnymi danymi i wykonaniu obliczeń
staje się ona dla nas źródłem kolejnych ćwiczeń. Można w niej
wszystkie budynki poukładać według określonego porządku, np.
według daty zakończenia ich budowy. Taki proces porządkowania
danych w arkuszu nazywa się sortowaniem. Może on się odbywać
na kilku poziomach, tzn. jeżeli w określonych wierszach wartości komórek, według których zostało przeprowadzone sortowanie, są takie same, warto wprowadzić kolejny poziom sortowania
tych wierszy.Aby nie została posortowana numeracja wierszy należy do sortowania zaznaczyć całą tabelę bez kolumny, w której ta
numeracja występuje.

Multimedia

XXrys. 8

Ostatnim etapem prac z arkuszem kalkulacyjnym w tym zadaniu może być wykonanie wykresów interpretujących dane
w tabeli. Należy tylko zdecydować się, które dane będą na nim
prezentowane i wybrać typ wykresu. W przypadku wykresu
pokazującego wysokości budynków należy zaznaczyć tylko te
fragmenty tabeli, które będą pokazywane na wykresie. Rozłączne elementy tabeli zaznacza się przy wciśniętym klawiszu Ctrl.

XXrys. 9

Po zaznaczeniu odpowiedniego bloku komórek wystarczy wydać
polecenie wstawiania określonego typu wykresu. W tym przypadku jest to wykres kolumnowy.
Wykonana tabela nie jest konstrukcją zamkniętą. Zawsze istnieje
możliwość jej modyfikowania, wprowadzania kolejnych danych
i wykonywania nowych obliczeń,np. kubatury lub powierzchni
podstawy budynku, a następnie wykonywania nowych wykresów.
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Zaprojektuj kalendarz
z TKexe Kalender
Początek roku to dobry czas na wykonanie własnego, niepowtarzalnego ściennego kalendarza. Powinien nie tylko prezentować nasze ulubione fotografie, ale również informować nas o rocznicach, imieninach bliskich i innych szczególnie ważnych dla nas datach.
Pomysł na wykonanie takiego kalendarza sprowokował mnie do poszukania w internecie
ciekawego i darmowego oprogramowania. Wśród rozlicznych przetestowanych przeze
mnie aplikacji moją uwagę zwrócił program TKexe Kalender – z powodu swojej prostoty
i możliwości odpowiadających moim wymaganiom.

Wskazówka
Program jest dostępny w wielu miejscach w sieci (np. http://tkexe-kalender.en.softonic.com), dla różnych systemów operacyjnych.
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Krok 1

Krok 3

Po zainstalowaniu programu można go uruchomić i przystąpić do tworzenia nowego
kalendarza. W tym celu należy otworzyć nowy plik (Plik/Nowy plik), a następnie dokonać wyboru rodzaju kalendarza. Poniższa ilustracja pokazuje możliwości programu.

Po zatwierdzeniu rozmiaru i układu program wymaga od nas podania zakresu czasowego
kalendarza. Najczęściej obejmuje on poszczególne miesiące roku od stycznia do grudnia.
Dodatkowo, dla tego typu kalendarza projektowana jest okładka.

Wybór rodzaju kalendarza.

Wybór okresu.

Krok 4

Wybór szablonu.

Jeśli interesuje nas kalendarz podzielony na poszczególne miesiące, wybieramy pierwszy
rodzaj, a więc Kalendarz miesięczny (jeden miesiąc na stronie).

Krok 2

W kolejnym kroku warto zastanowić się nad wyglądem graficznym projektowanego
kalendarza. Autorzy oprogramowania proponują nam kilka wzorców graficznych: black,
classic, columns, pic_background, romantic. Warto przyjrzeć się poszczególnym
szablonom i wybrać ten, który najbardziej odpowiada naszym gustom. Autor kalendarza
w każdej chwili będzie mógł dokonywać zmian, ingerując w ten sposób w projekt graficzny kalendarza. Poniższe ilustracje prezentują kolejno układ black oraz układ classic.

Wybór układu graficznego.
Wydaje się, że najbardziej interesującym i jednocześnie typowym jest kalendarz miesięczny.
Na każdej stronie kalendarza znajdują się dni danego miesiąca w podziale na tygodnie.
Kolorystyka i wstawiane do niego obrazy zależą jedynie od inwencji twórczej autora.
Po dokonaniu wyboru rodzaju kalendarza, program automatycznie otwiera okno Rozmiar
strony. Należy w nim określić rozmiar kalendarza, miejsce drukowania oraz podjąć decyzję
o układzie graficznym. Układ poziomy sprzyja prezentacji pejzaży, zaś pionowy – portretom.
W przypadku wyboru opcji Drukuj na drukarce lokalnej będzie istnieć potrzeba ustalenia
rozmiaru wydruku w pikselach lub dopasowania rozmiaru wydruku do rozmiaru papieru.
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Po wybraniu szablonu należy potwierdzić wybór poprzez kliknięcie w przycisk Użyj
zaznaczonego szablonu. Wtedy program automatycznie wygeneruje 13 stron
kalendarza. Na każdej z nich zostanie wstawione domyślne zdjęcie i zostaną wygenerowane poszczególnie dni w podziale na tygodnie. Od tego momentu następuje właściwy
proces projektowania kalendarza.
tekst:
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

dodatkowo uaktualnienia poszczególnych dni w projektowanym kalendarzu poprzez ich zaznaczenie na liście w lewym oknie i skopiowanie przy pomocy przycisku podwójnej strzałki znajdującej się pomiędzy obydwoma oknami. Po obu stronach okna widoczny jest również przycisk
Czcionka. Pozwala na zaprojektowanie specyficznego wyglądu Ważnych dni w kalendarzu.
Dodatkowo należy pamiętać o wypełnieniu pól o nazwie Tekst. Dodany w tych polach opis
zostanie przeniesiony do projektowanego kalendarza. Dzięki tak zaprojektowanym Ważnym
dniom będziemy na pewno pamiętać o imieninach najbliższych.

At litiore sed quam fugita plique voluptate pero
volo eosam alicturion
plat.
Dempori oribus abo.
Am, inim

W przypadku pojawienia się widoku interfejsu programu w języku obcym, np. w języku
angielskim, można dokonać jego zmiany: wywołujemy polecenia Language (Język) w
menu Settings (Ustawienia) i wybieramy z listy polski.

XX Efekt zaprojektowanych ważnych dni może
być następujący:

Krok 6

Wstawianie elementów graficznych.
Do kalendarza można dodać własne zdjęcia i wykorzystać efekty graficzne, które umożliwiają prezentację zdjęć w sposób niekonwencjonalny.
Wstawienie własnych obrazów zapewnia opcja Obrazy z menu Elementy.

Zmiana języka nie spowoduje zmiany wyglądu interfejsu programu. Pojawią się jedynie
menu i polecenia przetłumaczone na język polski.

Krok 5

Zdefiniowanie ważnych dni.
Oprogramowanie przydziela poszczególnym dniom w miesiącu odpowiednie dni tygodnia. Domyślnie jest zróżnicowana kolorystyka dni wolnych od pracy (sobót i niedziel).
Pozostałe istotne dni w roku powinien zdefiniować autor. Oprócz powszechnie znanych
dni świątecznych, dla każdego z nas istnieją dni szczególnie ważne, związane chociażby
z imieninami lub urodzinami bliskich nam osób. Dla tych właśnie dni można zaprojektować specyficzny sposób ich prezentacji. Można więc poszczególnym datom nadać wybrany kolor, rozmiar i rodzaj czcionki oraz dodać ich opisy. Aby zaprojektować ważne dni
należy wybrać z menu Ustawienia polecenie Ważne dni.
Po jego wywołaniu pojawi się okno Ważne dni, które można zaprojektować indywidualnie dla projektowanego kalendarza. W tym celu należy je dodać korzystając z przycisku
Dodaj po prawej stronie okna lub wprowadzić do własnej biblioteki ważnych dni korzystając z przycisku Dodaj po lewej stronie otworzonego okna. Drugi sposób wymaga

17

Proces wstawiania własnych elementów graficznych zapewnia w oknie Obrazy przycisk
Otwórz obraz. Za pomocą odpowiednich widocznych w oknie funkcji można modyfikować rozmiar i położenie wstawionych obrazów. Zmiana położenia obrazu w kalendarzu
może polegać na jego przesunięciu lub obróceniu o dowolny kąt. Ponadto można zastosować dodatkowe efekty prezentujące wybraną grafikę. Należą do nich różnego rodzaju
obramowania i maski. Wystarczy w polu Efekty wskazać wybrany i ewentualnie dobrać
dla niego odpowiednie parametry.

Przykładowo, dla efektu maskowanie z opcją frame02 grafika w kalendarzu przedstawia się
w następujący sposób:

Krok 7

Projektowanie kolorystyki tła.
Na każdą stronę kalendarza można wstawić maksymalnie 20 obrazów. Każdy wstawiony
obraz ma swój numer. Licznik wstawianych elementów graficznych znajduje się również
w oknie Obrazy, w jego górnej lewej części. Autor kalendarza dokonuje zmiany pola
Nr obrazu w celu edycji i modyfikacji już wstawionych obrazów lub w celu wstawienia
kolejnych. Korzystając z możliwości okna Obrazy można na przykład przygotować ciekawy kolaż rodzinnych zdjęć.

Warto zaznaczyć, iż w menu Elementy występują opcje odpowiedzialne za kolorystykę poszczególnych elementów kalendarza. Funkcje Górna część tła i Dolna
część tła odpowiadają za wybór koloru odpowiednio górnej i dolnej części tła
kalendarza. Jako tła dla poszczególnych stron kalendarza można użyć gradientu
wybranych kolorów lub gotowej tekstury.

Krok 8

Elementy tekstowe.
Program dysponuje możliwością wstawiania 40 pól tekstowych na każdej stronie
kalendarza. Oprócz numeracji kolejnych dni, nazw dni tygodnia i miesięcy, autor
kalendarza może wstawić dodatkowe napisy – związane choćby z prezentowanymi
w kalendarzu zdjęciami – poprzez wywołanie funkcji Pole tekstowe w menu
Elementy. W oknie Pole tekstowe można wprowadzić tekst oraz określić wszystkie parametry czcionki i sposób wyrównania tekstu w polu tekstowym, stopień
przezroczystości oraz położenie tekstu.

Prezentowany przykład przedstawia układ czterech wstawionych obrazów, w których zastosowano różne efekty, wielkości i sposób położenia.
Oprócz zdjęć i rysunków do kalendarza można wstawiać prostokąty. Wydawałoby
się, że jest to element zbyteczny. Jednak nie. Może bowiem stanowić tło dla wielu
elementów zaprojektowanych w kalendarzu, chociażby dla nazwy miesięcy, dni
tygodnia, a także innych opisów, o edycji których za chwilę będzie mowa. Podobnie
jak w przypadku wstawiania obrazów, na każdą stronę kalendarza można wstawić
maksymalnie 20 prostokątów. Wstawiania i edycji prostokątów można dokonać
poprzez wywołanie polecenia Prostokąty z menu Elementy. Edycja prostokątów
polega na nadaniu im odpowiednich cech, takich jak: wielkość, stopień przezroczystości, kolor, kąt obrotu oraz zaokrąglenie narożników. Aby tworzony prostokąt był
widoczny w projektowanym kalendarzu, należy zaznaczyć pole Pokaż prostokąt
w oknie Prostokąty.

W przypadku wprowadzonych automatycznie tekstów i liczb, można dokonać
modyfikacji ich wyglądu dokonując wyboru rodzaju i koloru czcionki w menu
Elementy w oknach Miesiąc/rok, Nazwy dni, Dni robocze, Święta.
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fot. archiwum prywatne
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e-learning

tekst:
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
At litiore sed quam fugita plique voluptate pero
volo eosam alicturion
plat.
oribus
PoDempori
zakończeniu
pracabo.
nad kalendarzem należy go oczywiście zapisać. Całość projektu jest
Am, inim

przechowywana w plikach *. mdb i taki plik otrzymamy po wywołaniu funkcji Plik/
Zapisz jako. Przygotowując go jednak do wydruku należy wybrać opcję Zapisz cały
kalendarz jako obrazy.

REKLAMA

Zastosowanie tej funkcji spowoduje wygenerowanie 13 plików zapisanych w formacie
graficznym. Użytkownik może wybrać jeden z trzech formatów: jpg, bmp lub png.
Pliki zostaną zapisane we wskazanym przez autora folderze i będą gotowe do wydruku.

Zapraszamy do odwiedzenia facebookowej strony magazynu

EduFakty – Uczę Nowocześnie.

Polub nas!

REKLAMA

Pozorne oszczędności
to realne koszty
- Bardzo często tanie produkty, później okazują się bardzo drogimi w użytkowaniu. Przed
zakupem np. takiej taniej, promocyjnej drukarki warto sprawdzić ile kosztują do niej tusze
lub toner. By, w konsekwencji nie okazało się, że zamiast promocji jest koszmar, bo koszt
materiałów eksploracyjnych kilkakrotnie przewyższył wartość urządzenia - przestrzega
Ewa Pytlak Marketing Coordinator w firmie Epson.
Po pierwszej edycji rządowego programu Cyfrowa Szkoła
rozpoczął się zakupowy boom. Szkoły coraz więcej
pieniędzy wydają na sprzęt. Jednak bardzo często
jedynym kryterium jakim się kierują jest cena.
To bardzo złudne kryterium. Cena zakupu bardzo rzadko przekłada się na niski koszt użytkowania urządzenia. Jednak, tak naprawdę zakupy trzeba zacząć od identyfikacji potrzeb, częstotliwości
wykorzystania urządzenia, a przede wszystkim
jego przydatności w szkole. Wybierając drukarkę warto sprawdzić jak często będzie wykorzystywana? Czy będzie służyć też do drukowania zdjęć
lub dyplomów. Podobnie jest z budową pracowni
multimedialnej. Czasem nie potrzeba w niej piętnastu komputerów, a jeden porządny, interaktywny projektor podłączony po wi-fi z internetem.

A wracając do ceny.
Bardzo często tanie produkty, później okazują
się bardzo drogimi w użytkowaniu. Przed zakupem
np. taniej, promocyjnej drukarki warto sprawdzić
ile kosztują do niej tusze lub toner. By w konsekwencji nie okazało się, że zamiast promocji jest
koszmar, bo koszt materiałów eksploracyjnych
kilkakrotnie przewyższył wartość urządzenia. Podobnie jest z projektorami. Niestety zbyt rzadko zadajemy sobie trud, by sprawdzić podstawowe parametry –cenę i żywotność lampy, jasność kolorów,
a także rozdzielczość i przekątną wyświetlanego
obrazu. A to sprawia, że nadziewamy się na masę
przykrych niespodzianek. Okazuje się, że lampy
trzeba wymienić już po 2 tys. godzin, a ich cena
przewyższa wartość projektora. Co gorsza, w trak-

fot. archiwum

Rozmowa EFUN

rozmawiał
Maciej Kułak

cie jaśniejszych dni, nie da
się z niego korzystać, bo
najzwyczajniej w świecie
obraz nie jest się w stanie przebić przez promienie słoneczne.

Czym kierować się przy wyborze
projektora? Przecież gros szkół
najzwyczajniej w świecie nie ma pieniędzy.
Wydają więc tyle ile mogą.
Ale tak jak wspomniałam, oszczędności są pozorne. Porządny projektor w technologii 3LCD
można kupić już za około 1500 zł.

To mimo wszystko o 300-400 zł więcej niżtrzeba wydać
za te, powiedzmy ekonomiczne modele.
Lampa do tych ekonomicznych urządzeń kosztuje ok. 900 zł, a jej żywotność bardzo często nie
przekracza 3 tys. godzin. W przypadku projektorów Epson 3LCD cena lampy jest o połowę niższa,
a żywotność dwa razy dłuższa. Rachunek ekonomiczny jest prosty.

Info
Więcej informacji
o produktach firmy Epson:
www.epson.pl

Epson opatentował technologię 3LCD wiele lat temu.
Czym się różni od, bardzo popularnej w polskich szkołach,
technologii DLP?
Technologia 3LCD niczym się nie różni od
tej, którą można spotkać w telewizorach LCD.
Dzięki zastosowaniu trzech paneli powstają
obrazy w trzech podstawowych kolorach: czerwonym, zielonym i niebieskim. Pryzmat idealnie nakłada je na siebie, dzięki czemu powstaje
listopad/grudzień 2014
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realistyczny, naturalny obraz o żywych kolorach. Bez błysków barw ani efektu tęczy. Wyeliminowano tym samym obciążenie oczu i ich
przedwczesne zmęczenie – co stanowi problem
szczególnie u dzieci i młodzieży. Dlatego ta
technologia idealnie sprawdzi się w szkołach
i przedszkolach. To nie koniec zalet. Wśród
tych najważniejszych wymienić można dużą
skala barw, która umożliwia naturalne odtwarzanie nawet 68,7 mld kolorów.
Z kolei technologia DLP działa trochę na zasadzie oszukiwania oka. Tam światło, odbijane przez niewielkie lustereczka, jest kolorowane
przez bardzo szybko wirujące koło barwne z filtrami. I choć kolory są wyświetlane po kolei, oko

10 zalet technologii Epson 3LCD
• Sprawdzona w praktyce – ponad 70 mln sprzedanych chipów LCD,
• Trwała, niezawodna technika,
• 20 lat doświadczenia,
• Naturalne kolory,
• Perfekcyjne przejścia kolorów i gra światłocienia,
• Niskie zużycie energii,
• Przyjazna dla oka,
• Duże natężenie światła barwnego,
• Żywe obrazy,
• Doskonały kontrast.
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ludzkie widzi różne barwy jednocześnie. Jednak
taki obraz ma wiele wad. Wśród nich są tzw. efekt
tęczy i szczególnie uciążliwe migotanie. Także natężenie światła barwnego pozostawia wiele do życzenia.

Sprawdzałem natężenie światła projektorów DLP. Nawet
te tanie mogą się pochwalić 3 tys. ANSI. Podobny rezultat
osiągają projektory 3LCD. Gdzie tu kruczek?
Obecnie wykorzystywane parametry specyfikacji produktu, takie jak jasność, natężenie światła białego, kontrast i rozdzielczość, nie przekazują informacji o możliwości projektora w zakresie
odtwarzania kolorów. Tę lukę wypełnia parametr
zwany natężeniem światła barwnego. Wystarczy
wejść na internetową porównywarkę projektorów,
by się przekonać, że poziom natężenia światła białego w projektorach DLP może drastycznie odbiegać od barwnego. W przypadku projektorów
3LCD takiej różnicy nie ma. A przecież to kolor
stanowi kluczowy składnik jakości obrazu.

A czym kierować się wybierając drukarkę do szkoły? Dziś
największym problemem są ceny tonerów i tuszów.
Przede wszystkim należy sprawdzić – ile stron
można wydrukować za pomocą kompletu tuszów
lub tonerów, a także ile kosztuje komplet materiałów eksploatacyjnych. Trzeba pamiętać, że wielu
producentów w zestawach startowych instaluje
pojemniki ze znacznie mniejszą ilością płynu lub

Rozmowa EFUN

Dla edukacji nasza firma przygotowała urządzenia atramentowe opatrzone literką L. Są
to drukarki i sprzęt wielofunkcyjny, który z jednego kompletu tuszów pozwala wydrukować
ponad 6,5 tys. stron kolorowych i ponad 6 tys.
stron monochromatycznych. A na starcie, dzięki dodatkowemu pojemnikowi czarno-białemu,
nawet 12 tys. stron mono. Co więcej, cena kompletu tuszów nie przekracza 120 zł. Czy w tej
sytuacji opłaca się szukać podróbek? Co więcej, dzięki urozmaiconej ofercie każdy dyrektor
może dobrać sobie sprzęt do szkolnych potrzeb.
Przygotowaliśmy nawet model fotograficzny.
Szkoły to częsty klient zakładów foto, drukarka
Epson L800 z powodzeniem je zastąpi. To model, który perfekcyjnie drukuje zdjęcia, dyplomy, listy gratulacyjne.

Ewa Pytlak Marketing Coordinator
w firmie Epson.

proszku. W efekcie już po wydrukowaniu kilkuset
stron musimy pędzić do sklepu po kartridże lub
pojemniki. A tam czeka nas niemiła niespodzianka, o której już wspominałam.

Tusze uzupełniające do drukarek serii L
• Poniżej jednego grosza – koszt za stronę kolorową,
• Poniżej dwóch groszy – koszt za stronę czarno-białą,
• 7,5 PLN – druk 500 arkuszy,
• 70 ml oryginalnego atramentu Epson,
• Zoptymalizowane dla druku dokumentów,
•Wyprodukowane w czystym środowisku,
•Konstrukcja pozwalająca na wielokrotne użycie.

Tu porównasz projektory
http://www.colorlightoutput.com/
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Lekcje z Samsungiem

Zawodowo z nowym
GalaxyTab Active
GalaxyTab Active to tablet wprost stworzony dla uczniów szkół zawodowych, w tym
techników. Odporny na wstrząsy i zalania, do tego niezwykle wydajny i poręczny może być
z powodzeniem wykorzystywany podczas tradycyjnych zajęć, jak i tych warsztatowych.
Technika i zasadnicze szkoły zawodowe przeżywają swoisty renesans. Tylko na Mazowszu, jak
podaje ministerstwo edukacji, w minionym roku
szkolnym funkcjonowało ponad 200 techników
i szkół zawodowych. W ciągu ostatnich 10 lat,
z 20 do prawie 45 proc. wzrosła liczba osób wybierających technikum lub zasadniczą szkołę zawodową po zakończeniu edukacji w gimnazjum.
Wśród najpopularniejszych zawodów w technikum, znajdują się: informatyk, ekonomista, mechanik. Natomiast w szkołach zawodowych najczęściej wybieranym kierunkiem kształcenia był
mechanik pojazdów samochodowych.
Każdy z tych zawodów wymaga od uczniów

swobodnego poruszania się w świecie nowych
technologii, od szkół zaś zapewnienia odpowiedniego zaplecza, z kolei od producentów
zbudowania urządzeń, które są w stanie sprostać
rosnącym wymaganiom.
Taką, skuteczną próbę, podjęła firma Samsung,
która wprowadziła na rynek odmianę znanego
tabletu GalaxyTab, tym razem pod nazwą Active.

W warsztacie, kuchni i pracowni
Zajęcia praktyczne z użyciem nowych technologii to stresujące chwile dla wielu nauczycieli
zajęć praktycznych. Nie trudno sobie wyobrazić
tablet lądujący w zlewie pełnym wody podczas

Dzięki specjalnemu rysikowi
można go obsługiwać nawet w trudnych warunkach
25
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Tablet ten może spaść bez
przykrych konsekwencji
z ponad metrowej wysokości
zajęć gastronomicznych lub spadający do kanału
naprawczego w trakcie praktyk w warsztacie mechanicznym. Do tego jak obsługiwać takie urządzenie, gdy ma się na rękach rękawice ochronne?
Zwykły tablet poddałby się już wielokrotnie, ale
nie Galaxy w wersji Active. Model ten został wyposażony w specjalnie wzmocnioną osłonę, która zapewnia większą odporność na uszkodzenia
powstałe wskutek przypadkowych uderzeń. Tablet ten może spaść bez przykrych konsekwencji
z ponad metrowej wysokości (o co nie trudno
w szkole lub warsztacie) i co nie mniej ważne
jest odporny na zalania. Może przeleżeć nawet
przez pół godziny metr pod wodą. A to, biorąc
pod uwagę, że może być wykorzystany w pracowni gastronomicznej, całkiem prawdopodobne. Szczelność obudowy została potwierdzona
specjalnym certyfikatem IP67.

Jakość, wygląd, wydajność
Active jednak to nie tylko trwała i szczelna obudowa. Urządzenie to też elegancki wygląd i zaledwie 9,75 mm grubości oraz i niespełna 400
gramów wagi. Do tego dodać należy wydajny
procesor, dwie dobrej jakości kamery i moduły: Bluetooth 4.0, NFC, GPS i LTE, które pozwolą łączyć się z internetem lub urządzeniami
peryferyjnymi (np. drukarkami, ploterami, ob-

rabiarkami sterowanymi numerycznie) bez dodatkowych kabli. Dlatego tablet ten może być
wykorzystywany w różnorodnych warunkach.
Doskonale sprawdzi się jako zasobnik kucharza,
w którym znajdzie się kompletne menu, system
zamawiania produktów, pełen pakiet informacji o produktach – w tym ich trwałości, deficycie, konieczności zamawiania. Może też być
podstawowym narzędziem mechanika na stacji
diagnostycznej (po uprzednim zainstalowaniu
określonych aplikacji). Dzięki specjalnemu rysikowi można go obsługiwać nawet w rękawicach
ochronnych. Przyszłym fryzjerkom może służyć
m.in. jako pomoc do stylizacji fryzur i nauki zarządzania zakładem fryzjerskim.
Co więcej dzięki technologii zbliżeniowej NFC
praktykant z branży handlowej (lecz nie tylko)
może sparować ze sobą urządzenia dla szybszej wymiany plików oraz odczytywać etykiety
zbliżeniowe. Z kolei aparat 3,1 Mpix wyposażony w autofocus i flesz pozwala na błyskawiczne
odczytywanie kodów kreskowych i QR, a więc
korzysta z technologii stosowanej w sklepowych
skanerach kodów kreskowych.

Baterie na całą dobę
Praca metodą projektu, zajęcia w terenie (np.
praktyki gastronomiczne) wymagają dostępu
do internetu przez kilka lub nawet kilkanaście
godzin. Zdarza się, że są w miejscu bez dostępu do prądu (uczta
w plenerze, usuwanie awarii w samochodzie).
Jak
wiele w takich momentach zależy od
odpowiedni baterii.Tymczasem zasilanie to kolejna
mocna strona nowego
GalaxyTab
Active. Bateria, nie
dość, że może pracować nawet 10 godzin bez ładowania
to jest wymienna. Dzięki temu nawet w trakcie
niezwykle długiego i pracowitego dnia tablet będzie wspierał użytkownika. Z kolei wbudowane
złącze POGO Pin pozwala na ładowanie kilku
urządzeń po skończonej pracy.
listopad/grudzień 2014
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Sprzęt z klasą
Rozmawiał
Maciej Kułak

Projekt na miarę
potrzeb szkół i przedszkoli
Na cenę sprzętu trzeba patrzeć w szerszym, niż zakup kontekście. Ważna jest gwarancja, serwis, kompatybilność z innymi urządzeniami. Co nam po tablecie z jedną
kamerą i to zamontowaną z przodu urządzenia? – podkreśla Piotr Nalepa, dyrektor marketingu Grupy Edukacyjnej S.A., która przygotowuje nową ofertę sprzętu
multimedialnego dla placówek.

Piotr Nalepa, dyrektor marketingu Grupy Edukacyjnej S.A.

Sprzęt z klasą to nowy projekt Grupy Edukacyjnej,
wydawcy podręczników MAC Edukacja i Juka oraz pomocy
dydaktycznych ELEO. Skąd pomysł na poszerzenie
asortymentu?
Komputery, tablety, zestawy multimedialne to w polskich szkołach ciągle raczej luksus
niż standard. Przepaść pomiędzy Polską a innymi krajami UE wytknęła nam działająca
pod auspicjami ONZ Międzynarodowa Unia
Telekomunikacyjna. Jak wskazała w specjalnym raporcie, jeden komputer w polskiej szkole przypada aż na ośmioro uczniów. Gorzej
pod tym względem jest tylko w Grecji, Rumunii i we Włoszech. Autorzy raportu wskazują
też, że są problemy z dostępem do internetu,
a więc podstawowego dziś nośnika informacji.
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To pokazuje przed jak ogromnym wyzwaniem
stoi nasza edukacja. Konsultanci Grupy Edukacyjnej od wielu lat wsłuchują się w głosy
nauczycieli i dyrektorów, znają ich potrzeby,
wiedzą o niedostatkach. W naszej ofercie znajdują się również systemy do zarządzania placówkami: Dzień Smyka, Nasze Oceny, PRIMO.
Do ich użytkowania potrzebny jest komputer,
laptop lub tablet. Rozmawiając z nauczycielami
i dyrektorami, nietrudno było się zorientować,
że bardzo często, barierą do wprowadzenia
dzienników elektronicznych są braki sprzętowe
w placówce. To m.in. dlatego zdecydowaliśmy
się na ten projekt i wychodzimy z szeroką ofertą naprzeciw potrzebom szkół i przedszkoli.

Sprzęt z klasą

Jakie są podstawowe założenia projektu?
Projekt powstał na kanwie rozmów z nauczycielami, dyrektorami szkół i przedszkoli, ekspertami od IT w edukacji i wiodącymi producentami. Wybraliśmy sprzęt markowy, o wysokiej
wydajności, który cechuje prostota użytkowania i oszczędność, a także niewygórowana
cena. Do tego, dzięki sieci konsultantów, każdy
dyrektor może liczyć na wsparcie merytoryczne,
poradę, pomoc w szkoleniu. Dla urozmaicenia
zajęć placówka nie potrzebuje np. 20 komputerów, a tylko jeden wydajny laptoptop, projektor
z mobilną lub stacjonarną tablicą interaktywną.
To wystarczy, by przekształcić lekcję geografii
lub historii w wędrówkę po współczesnych czy
starożytnych Chinach. Musi to być jednak sprzęt
dobrej jakości, bo szkół nie stać na jego coroczną wymianę.

W myśl powiedzenia mniej, a lepiej. Kto oprócz Grupy
Edukacyjnej bierze udział w projekcie?

Tablety wybieraliśmy specjalnie z myślą
o pracy metodą projektową. Dlatego mogą być
wykorzystywane prawie przez cały dzień bez
ładowania, wyposażone zostały w dwie kamery i wydajny procesor. Jeden z modeli laptopów
ma certyfikat amerykańskiej armii. Jest odporny
na zalania, niestraszny mu kurz czy nawet syberyjskie mrozy. Do tego dzięki nowej baterii może
pracować, bez ładowania, nawet 11 godzin. To
pozwala na komfortową pracę z dziećmi.

W katalogu można znaleźć konkurujące ze sobą urządzenia: tablice interaktywne, moduł interaktywny i wielkoformatowe All-in-One. Jak w tym się nie pogubić?
Nie konkurujące, a uzupełniające się. Jeśli szkoła nie ma pieniędzy na zakup tablic interaktywnych, do większości klas może kupić
kilka projektorów z modułami interaktywnymi. Umożliwiają one przemianę zwykłej ściany
w powierzchnię interaktywną i można je przenosić z klasy do klasy. To znakomite rozwiązanie
dla szkół, które prowadzą filie lub funkcjonują
w wynajętych pomieszczeniach. Z kolei tablice
interaktywne to dziś najpopularniejsze nośniki
multimedialne. Te nasze cechuje wysoka jakość
wykonania, są też bardzo trwałe, co ma kolosalne znaczenie, przede wszystkim w szkołach podstawowych. Dopełnieniem zestawu są niezwykle
wydajne, wykonane w technologii 3LCD projektory. Mogą się one poszczycić doskonałą jakością
wyświetlanych kolorów, co umożliwia korzystanie z tablic nawet w słoneczne dni, a także długą
żywotnością lamp i, co nie mniej ważne, przystępną ceną.
All-in-One to już inna półka. Jakość wyświetlanego obrazu jest zadziwiająca. Można powiedzieć, że to taki 65-calowy tablet Full HD
z najnowszym Windowsem. Mamy tu monitor,
powierzchnię dotykową i wbudowany komputer, bezprzewodowo podłączony do internetu. Do działania nie potrzebuje dodatkowych
– poza zasilającym – kabli, laptopa lub innych
multimediów. Co więcej, dzięki specjalnemu
rozwiązaniu, urządzenie to możemy połączyć
z uczniowskimi tabletami i stworzyć wirtualną
klasę. Oczywiście pod pełną kontrolą nauczyciela. To on zdecyduje jakie treści i kiedy pojawią
się na uczniowskich tabletach, które z nich i kiedy zostaną zablokowane.

Sprzęt
z klasą

Partnerów dobieraliśmy niezwykle starannie,
sięgając po opinie ekspertów i nauczycieli-praktyków. Dlatego w projekcie oprócz Grupy Edukacyjnej biorą udział tak uznani producenci: Epson,
BenQ, Lenovo, Prestigio oraz Multitablica.

Szkoły, kupując sprzęt, ciągle kierują się niską ceną,
a jakość rzadko idzie z nią w parze. Pamiętam placówkę,
która kupiła kilkadziesiąt tabletów. Później się okazało,
że mają tylko jedną kamerę i to, co gorsza, usytułowaną
z przodu urządzenia.

Na cenę sprzętu trzeba patrzeć w szerszym,
niż zakup, kontekście. Ważna jest gwarancja,
serwis, kompatybilność z innymi urządzeniami. Co nam po tablecie z jedną kamerą i to zamontowaną z przodu urządzenia? Przecież nie
da się nim kręcić filmów czy robić zdjęć. Tym
samym nie nadaje się np. do pracy metodą projektu. Podobnie jest z drukarkami. Elektromarkety przepełnione są modelami w cenach
od 150 do 200 zł. Kuszące, prawda? Jednak
po wydrukowaniu kilkuset stron ten cenowy
czar pryska. Okazuje się, że cena tuszów lub tonera przewyższa wartość drukarki. Czy więc ta
drukarka tak naprawdę była tania? W Sprzęcie
z klasą takich pułapek nie ma. Nasze urządzenia drukują po kilka tysięcy stron, a ceny tuszów do nich, nie rujnują szkolnych budżetów.
Podobnie jest z innymi produktami.

listopad/grudzień 2014
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Sprzęt z klasą

liczyć się z tym, że wybranego przez nas modelu
już nie ma, a kolejna dostawa dotrze dopiero za
trzy miesiące, ale już w nowej cenie.
Co nie mniej ważne, większość produktów
nie jest dostępna w detalicznej sprzedaży i nie
można jej znaleźć na półkach sklepowych. Mamy bardzo konkurencyjne ceny, klient nie ponosi dodatkowych opłat za wysyłkę czy dojazd do
oddalonego, np. o 30 km, sklepu. Zawsze może
liczyć też na pomoc naszego konsultanta oświatowego, który jest na miejscu i może przyjechać
do placówki. Jeśli kupujemy przez internet, albo
w sklepie, musimy się liczyć z tym, że kontaktujemy się z osobą oddaloną o np. 100 kilometrów.

Na co więc szczególną uwagę powinni zwracać dyrektorzy, wybierając sprzęt do swojej szkoły?

Teraz wszyscy i wszystko konsultują z porównywarkami
cenowymi. Nie boją się państwo tej wojny cenowej?

Przypominają mi się słowa Dariusza Stacheckiego, wicedyrektora Gimnazjum w Nowym Tomyślu, innowacyjnego nauczyciela, publicysty
EduFaktów. Na początku musi być pomysł, a potem wsparcie kadry pedagogicznej, bo bez tego
nie uda się dokonać żadnych zmian. Nauczyciele
muszą być przekonani, że technologia pomoże im
w pracy, że ułatwi im życie, a nie je skomplikuje.
To pomoże w wyborze sprzętu. Może się okazać,
że w jednej szkole sprawdzą się tablety – bo gros
zajęć odbywa się tam w formie projektów, działa
szkolna telewizja i sala kinowa. W innej ważniejsze będą komputery stacjonarne, o dużej mocy,
bo takich potrzebują graficy. W niektórych wystarczy tablica interaktywna lub multimedialna
typu All-in-One. Ważne, by dyrektor o tym wiedział, by wysłuchał swoich nauczycieli i wspólnie
z nimi przygotował plan zakupów.

Wierzymy w zdrowy rozsądek dyrektorów szkół
i nauczycieli. Trzeba wiedzieć, że nie wszystko złoto co się świeci, a porównywarki nie są wolne od
wad. Bywa, że inna cena jest w przeglądarce porównywarki, a inną znajdziecie po wejściu do serwisu
sprzedażowego. Bardzo często towaru o tej najniższej cenie nie ma w sprzedaży, a gdy go chcemy zamówić, cena rośnie. Trzeba też zwrócić uwagę na to,
że modele o tej samej nazwie mogą się różnić wyposażeniem. Tańszy tablet może mieć np. tylko jedną
kamerę, laptop inny procesor lub nie mieć systemu
operacyjnego. A to poważne wady, szczególnie, gdy
dotyczą sprzętu przeznaczonego dla szkół. Uczulamy więc nauczycieli na takie łatwe do przeoczenia
detale. W przypadku sprzętu oferowanego przez
Grupę Edukacyjną, specjalnie dobranego dla edukacji, takich niespodzianek nie będzie.

Dzisiaj coraz więcej osób dokonuje zakupów na Allegro
i w sklepach internetowych. Tam jest ogromny wybór
laptopów, tablic, projektorów. Czym wyróżnia się projekt
Grupy Edukacyjnej na tym tle?

Oczywiście to dopiero początek i myślę, że już
niedługo dołączą do nas kolejni potentaci z sektora
IT. Produktów też będzie więcej, ale ciągle przyświecać będzie założony cel: najważniejsza jest jakość, bo
jakość oznacza oszczędność i mniej reklamacji, niższe koszty eksploatacji, dłuższą wydajność, słowem,
zadowolenie z użytkowania i komfort pracy.
Już wktótce szkoły będą mogły korzystać z e-podręcznika. Bez odpowiedniego sprzętu nauczyciele i uczniowie nie będą mogli w pełni
wykorzystać jego zalet. Dlatego tak ważne jest
stworzenie odpowiednich warunków, w tym zadbanie o dostęp do najnowocześniejszych urządzeń.

Sprzęt
z klasą

Istotny jest również czas, a tego najczęściej
nam brakuje. Porównywanie parametrów, producentów jest uciążliwe i wymaga poświęcenia z naszej strony. Produkty w naszym folderze zostały
starannie wyselekcjonowane.
To produkty właśnie dla sektora edukacji.
Proszę pamiętać również o komforcie zakupów.
Wiemy, do kogo się zwrócić – ludzi których znam
od lat i darzę zaufaniem. Kolejna przewaga to dostępność towaru. Kupując przez internet, musimy
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Tablica interaktywna WIT

Sprzęt
z klasą

 Najlepsza cena w klasie tablic
na podczerwień
 Łatwa w użyciu
 Szybka w montażu
 Urządzenie przenośne

WIT pozwala swobodnie pisać po tablicy, na której
wyświetlany jest obraz z projektora, niezależnie od
pokazywanych treści (prezentacji, obrazów, programów). Użytkownik swobodnie podkreśla, zakreśla,
rysuje, odznacza i zamalowuje.

Specyfikacja

Technologia

Podczerwień

Zgodność z systemami
operacyjnymi

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Oprogramowanie

ToolWIT do pobrania ze strony www.tablicawit.pl

Podłączenie do komputera
/zasilanie

Port USB

Waga (kg)

0,5

Maksymalna szerokość
ekranu (m)

2,5

Maksymalna odstęp
kamery od ekranu (m)

5

Składowe zestawu WIT

Kamera podczerwieni, 2 pióra elektroniczne
z bateriami, kabel USB (5 m), zestaw do montażu
na rzutniku, podkładka żelowa, płyta z ćwiczeniami
interaktywnymi, instrukcja obsługi,
nakładka dotykowa na palec

Gwarancja

5 lat

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

Reklama

Tablica interaktywna WIT to polskie narzędzie wykorzystujące bezprzewodową możliwość pisania
po dowolnej powierzchni płaskiej, która staje się
powierzchnią interaktywną. Czynność przypomina
pisanie kredą po tablicy. Kamera przytwierdzona do
projektora multimedialnego i sprzężona z komputerem śledzi ruchy pióra. To sprawia, że wyświetlany
obraz zachowuje się jak monitor z ekranem dotykowym. Po tablicy WIT można pisać za pomocą pisaka
lub specjalnej nakładki na palec.

Epson EB-S18

Z myślą o nowoczesnej edukacji
W Grupie Edukacyjnej S.A., w skład której wchodzą marki MAC Edukacja i JUKA, od lat tworzymy wartościowe materiały edukacyjne z myślą o uczniach i nauczycielach.
Wspieramy polską edukację, publikując atrakcyjne i przystępne podręczniki, poradniki, systemy internetowe do zarządzania szkołą i przedszkolem. Dzięki wszechstronnej ofercie pomagamy zarówno w efektywnej edukacji, jak
i w zarządzaniu oświatą. Zdobyliśmy cenne zaufanie wielu dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców i samorządowców. To dla nas olbrzymie zobowiązanie i odpowiedzialność za edukację na różnych poziomach nauczania.
W trosce o spełnianie zmieniających się potrzeb nowoczesnej edukacji, przygotowaliśmy dla Państwa poniższy
katalog narzędzi multimedialnych. Dzięki proponowanym rozwiązaniom każda lekcja i każde spotkanie nabierze
innego wymiaru. Stworzyliśmy ofertę starannie, myśląc zarówno o Państwa pracy, komforcie, jak i o potrzebach
współczesnych dzieci.
Przeglądając katalog, zapoznają się Państwo między innymi z elektromagnetycznymi i dotykowymi tablicami
interaktywnymi, prostymi w obsłudze drukarkami dostępnymi w przystępnych cenach, projektorami przystosowanymi do pracy nawet przy jasnym świetle.
Pytając nauczycieli o to, jaki powinien być szkolny laptop, większość z nich odpowiedziało, że musi on być przede
 Bardzo
jasna
projekcja
wszystkim
odporny
na uderzenia
i zalanie, ale też wydajny. I taki – przetestowany przez wojsko – komputer znajdą
Specyfikacja
Państwo
w tym katalogu.kontrastu
Specjalnie dobraliśmy też dla Państwa wygodny tablet renomowanego producenta w roz Współczynnik
System projekcyjny
Technologia 3LCD
sądnej10
cenie.
000:1
Panel LCD
0,55 cal z MLA (D7)
Na tym jednak nie koniec. Katalog będziemy stale aktualizować – nowoczesne technologie wymuszają na nas
 Automatyczna pionowa
Natężenie światła barwnego
3 000 lumenów – 2 100 lumenów (tryb ekonomiczny)
ciągłe zmiany. Mamy nadzieję, że – dzięki naszej pomocy
i atrakcyjnym warunkom
– zmiany te będą płynne i warkorekcja geometrii obrazu
Natężenie
światła
białego
3
000
lumenów
– 2 100 lumenów (tryb ekonomiczny)
tościowe, zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia.

 Standardowy rzut

Rozdzielczość

SVGA, 800 x 600

Współczynnik proporcji
obrazu

Z wyrazami szacunku
4:3

Model ten ma jednakowo wysokie natężenie światła
białego i barwnego, co gwarantuje jasny obraz i żywe
kolory.

Współczynnik kontrastu

10 000:1

Moc lampy

200 W

Dzięki stosowanemu wyłącznie przez firmę Epson
ręcznemu suwakowi korekcji geometrii obrazu i automatycznej korekcji pionowej przygotowanie projektora
do pracy jest szybkie i łatwe.

Rozmiar projekcji

Czas pracy lampy

30“ – 350“

Współczynnik projekcji

1,45 – 1,96:1

Przyłącza

Złącze USB 2.0 typu A, złącze USB 2.0 typu
B, bezprzewodowa sieć LAN IEEE
802.11b/g/n (opcja), wejście HDMI,
wejście sygnału kompozytowego, wejście
sygnału komponentowego, wejście
S-Video, wejście RGB, VGA, wejście audio
typu cinch

SPIS TREŚCI

Zastosowanie nowych kolorów diod LED i ikon menu
na panelu sterowania w ramach zasady Colour
Universal Design powoduje, że obsługa projektora nie
jest skomplikowana.

Seweryn Kubicki
5 000 h, 6 000 h w trybie oszczędnym
Prezes Zarządu Grupy Edukacyjnej S.A.

03 Tablice interaktywne
Bezpieczeństwo
08
Projektory
Projektor EB-S18 ma funkcje ustawień ekologicznych,
Wymiary (mm)
automatycznego wygaszania lampy oraz czasowego
15
Akcesoria
Waga (kg)
wyciszania dźwięku i wyłączania obrazu.
Gwarancja
15 Drukarki
20 Laptopy i tablety

Zamek Kensington, otwór na linkę
zabezpieczającą, bezpieczeństwo
bezprzewodowej sieci LAN

Sprzęt
z klasą

297 x 234 x 77
2,4

24 miesiące
Lampa: 12 miesięcy lub 1 000 h

infolinia: 801 700 102, 41 366 57 91

Reklama

Reklama

WITAMY
PROJEKTORY
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Multitablica Trace Lewa

 Klawisze funkcyjne po lewej
stronie
 Tablica rezystancyjna
(dotykowa)
 Powierzchnia suchościeralna
Specyfikacja

Interaktywna tablica Trace z lewym panelem przycisków jest wygodnym rozwiązaniem wszędzie tam,
gdzie liczy się wygodna praca bez użycia elektronicznych pisaków. Zastosowana technologia dotykowa
w tablicy Trace pozwala na jednoczesne wskazywanie
przez jedną osobę.
Dostarczone oprogramowanie razem z tablicą jest
obszernie rozbudowane oraz wyposażone w galerię
kształtów oraz graﬁk. Do najważniejszych funkcji
oprogramowania MultitablicaBook należą: rysowanie
w dowolnym kolorze, kreślenie figur geometrycznych
za pomocą podstawowych narzędzi kreślarskich (linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel), wstawianie obrazów
oraz graﬁk dostarczonych z oprogramowaniem, obsługa teł (trójlinia, kratka, układ współrzędnych), tworzenie brył 3D, korzystanie z symboli elektronicznych,
chemicznych, matematycznych, macierzy, wykresów
funkcji matematycznych oraz zestawów przyborów
chemicznych.
Tablica posiada aktywne klawisze po lewej stronie.

Technologia

Rezystancyjna (dotykowa)

Obsługa za pomocą

Palec bądź pióro dotykowe

Przekątna powierzchni
zewnętrznej

82”

System operacyjny

Windows2000/XP/32bits Vista, W7

Rozdzielczość

8 192 x 8 192

Szybkość reakcji

480 punktów/s

Port

USB 1.1-2.0

Temperatura pracy

-15°C do +50°C

Załączone akcesoria

2 pióra interaktywne, 3 kolorowe pisaki
suchościeralne (czarny, czerwony,
niebieski), kabel USB, oprogramowanie
i instrukcja w języku polskim, zestaw
do powieszenia na ścianie

Wymiary zewnętrzne
tablicy (cm)

168 x 126 x 4

Przekątna powierzchni
aktywnej

78”

Wymiary powierzchni
aktywnej (cm)

157 x 119

Waga (kg)

20,5

Pasek skrótów
na powierzchni aktywnej

Po lewej stronie

Gwarancja

5 lat

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

Reklama

Reklama
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TABLICE INTERAKTYWNE
Multitablica Trace DualPen 83

 Dual Pen – dwa pióra
interaktywne
 Technologia elektromagnetyczna
 Bardzo trwała, antyreﬂeksyjna
powierzchnia suchościeralna

Do najważniejszych funkcji oprogramowania
MultitablicaBook należą: rysowanie w dowolnym
kolorze, kreślenie ﬁgur geometrycznych za pomocą
podstawowych narzędzi kreślarskich (linijka, ekierka,
kątomierz, cyrkiel), wstawianie obrazów oraz graﬁk
dostarczonych z oprogramowaniem, obsługa teł (trójlinia, kratka, układ współrzędnych), tworzenie brył 3D,
korzystanie z symboli elektronicznych, chemicznych,
matematycznych, macierzy, wykresów funkcji matematycznych oraz zestawów przyborów chemicznych.

Specyfikacja
Technologia

Indukcja elektromagnetyczna

Przekątna powierzchni
zewnętrznej

83,5”

System operacyjny

Windows 2000/XP/32 bits, Vista, W7/32/64 bits

Rozdzielczość

9 600 x 9 600

Precyzja

± 0,05 mm

Częstotliwość odczytu

480 punktów/s

Tempo śledzenia sygnału

4 m/s

Port

USB

Temperatura pracy

-20°C do +55°C

Załączone akcesoria

2 pióra interaktywne, kabel USB, oprogramowanie
i instrukcja w języku polskim, zestaw do powieszenia na ścianie

Przekątna powierzchni
aktywnej

79,5”

Wymiary powierzchni
aktywnej (cm)

162,5 x 119

Waga (kg)

20,5

Proporcje obrazu

4:3

Gwarancja

3 lata + 2 lata (opcja)

Tablica posiada aktywne klawisze po lewej stronie.

infolinia: 801 700 102, 41 366 57 91

Reklama

Dostarczone wraz z tablicą oprogramowanie jest
obszernie rozbudowane oraz wyposażone w galerię
kształtów i graﬁk.

Multitablica Trace 4Touch

2+2=4
 Możliwość jednoczesnej
pracy 4 osób
 Technologia na podczerwień
 Aktywna powierzchnia 78”
 Bardzo trwała, antyrefleksyjna
powierzchnia suchościeralna

Interaktywna tablica 4Touch jest wygodnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie liczy się wygodna praca bez
użycia elektronicznych pisaków. Zastosowana w tablicy technologia dotykowa pozwala na jednoczesne
wskazywanie przez cztery osoby.
Dostarczone wraz z tablicą oprogramowanie jest
obszernie rozbudowane oraz wyposażone w galerię
kształtów i grafik. Funkcje oprogramowania: rysowanie w dowolnym kolorze, kreślenie figur geometrycznych za pomocą podstawowych narzędzi kreślarskich
(linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel), wstawianie obrazów oraz grafik dostarczonych z oprogramowaniem,
obsługa teł (trójlinia, kratka, układ współrzędnych),
tworzenie brył 3D, korzystanie z symboli elektronicznych, chemicznych, matematycznych, macierzy,
wykresów funkcji matematycznych oraz zestawów
przyborów chemicznych.
Tablica posiada aktywne klawisze po lewej stronie.

Specyfikacja
Technologia

Indukcja podczerwień

Przekątna powierzchni
zewnętrznej

83,5”

System operacyjny

Windows 2000/XP/32 bits, Vista, W7/32/64 bits

Rozdzielczość

9 600 x 9 600

Precyzja

± 0,05 mm

Częstotliwość odczytu

480 punktów/s

Tempo śledzenia sygnału

4 m/s

Port

USB

Temperatura pracy

-20°C do +55°C

Załączone akcesoria

Kabel USB, oprogramowanie i instrukcja w języku
polskim, zestaw do powieszenia na ścianie

Przekątna powierzchni
aktywnej

79,5”

Wymiary powierzchni
aktywnej (cm)

162,5 x 119

Waga (kg)

20,5

Proporcje obrazu

4:3

Gwarancja

3 lata + 2 lata (opcja)

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

Reklama

Reklama
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Prestigio MultiBoard 65 Seria 5

 Zaawansowana technologia
dotyku 6-punktowa
 Zintegrowany, wysoko
wydajny komputer
 Fabrycznie zainstalowane
oprogramowanie
 Urządzenie typu All-in-One

Specyfikacja
Przekątna obrazu (LEDBacklight)

65”

Rozdzielczość

1 920 x 1 080

Jasność

36O cd/m2

Kontrast

4 000:1

Częstotliwość odświeżania

60 Hz

Kąt widzenia

178/178

Pobór mocy/Pobór w trybie Standby

<250 W/<0,5 W

Wymiary (mm)

1 544 x 95 x 936

Waga (kg)

70

Czas reakcji

8 ms

Żywotność

50 000 h

Gwarancja

2 lata + 3 lata (opcja)

infolinia: 801 700 102, 41 366 57 91

Reklama

Prestigio MultiBoard jest interaktywnym monitorem
wielkoformatowym z wbudowanym komputerem klasy PC obsługującym technologię wielodotyku, przy
doskonałej jakości wyświetlanego obrazu, nawet
z dużych odległości, w standardzie Full HD lub Ultra
HD. System zawiera fabryczne oprogramowanie do
pracy – jako tablica interaktywna, a także do prezentacji, interakcji oraz współpracy zdalnej.
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Tablica interaktywna WIT

 Najlepsza cena w klasie tablic
na podczerwień
 Łatwa w użyciu
 Szybka w montażu
 Urządzenie przenośne

Tablica interaktywna WIT to polskie narzędzie wykorzystujące bezprzewodową możliwość pisania
po dowolnej powierzchni płaskiej, która staje się
powierzchnią interaktywną. Czynność przypomina
pisanie kredą po tablicy. Kamera przytwierdzona do
projektora multimedialnego i sprzężona z komputerem śledzi ruchy pióra. To sprawia, że wyświetlany
obraz zachowuje się jak monitor z ekranem dotykowym. Po tablicy WIT można pisać za pomocą pisaka
lub specjalnej nakładki na palec.
WIT pozwala swobodnie pisać po tablicy, na której
wyświetlany jest obraz z projektora, niezależnie od
pokazywanych treści (prezentacji, obrazów, programów). Użytkownik swobodnie podkreśla, zakreśla,
rysuje, odznacza i zamalowuje.

Specyfikacja
Technologia

Podczerwień

Zgodność z systemami
operacyjnymi

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Oprogramowanie

ToolWIT do pobrania ze strony www.tablicawit.pl

Podłączenie do komputera
/zasilanie

Port USB

Waga (kg)

0,5

Maksymalna szerokość
ekranu (m)

2,5

Maksymalna odstęp
kamery od ekranu (m)

5

Składowe zestawu WIT

Kamera podczerwieni, 2 pióra elektroniczne
z bateriami, kabel USB (5 m), zestaw do montażu
na rzutniku, podkładka żelowa, płyta z ćwiczeniami
interaktywnymi, instrukcja obsługi,
nakładka dotykowa na palec

Gwarancja

5 lat

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

Reklama

Reklama

TABLICE INTERAKTYWNE
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PROJEKTORY
Epson EB-S18

Specyfikacja
System projekcyjny

Technologia 3LCD

Panel LCD

0,55 cal z MLA (D7)

Natężenie światła barwnego

3 000 lumenów – 2 100 lumenów (tryb ekonomiczny)

Natężenie światła białego

3 000 lumenów – 2 100 lumenów (tryb ekonomiczny)

Rozdzielczość

SVGA, 800 x 600

Współczynnik proporcji
obrazu

4:3

Model ten ma jednakowo wysokie natężenie światła
białego i barwnego, co gwarantuje jasny obraz i żywe
kolory.

Współczynnik kontrastu

10 000:1

Moc lampy

200 W

Czas pracy lampy

5 000 h, 6 000 h w trybie oszczędnym

Dzięki stosowanemu wyłącznie przez firmę Epson
ręcznemu suwakowi korekcji geometrii obrazu i automatycznej korekcji pionowej przygotowanie projektora
do pracy jest szybkie i łatwe.

Rozmiar projekcji

30“ – 350“

Współczynnik projekcji

1,45 – 1,96:1

Przyłącza

Złącze USB 2.0 typu A, złącze USB 2.0 typu
B, bezprzewodowa sieć LAN IEEE
802.11b/g/n (opcja), wejście HDMI,
wejście sygnału kompozytowego, wejście
sygnału komponentowego, wejście
S-Video, wejście RGB, VGA, wejście audio
typu cinch

Bezpieczeństwo

Zamek Kensington, otwór na linkę
zabezpieczającą, bezpieczeństwo
bezprzewodowej sieci LAN

Wymiary (mm)

297 x 234 x 77

Waga (kg)

2,4

Gwarancja

24 miesiące
Lampa: 12 miesięcy lub 1 000 h

Zastosowanie nowych kolorów diod LED i ikon menu
na panelu sterowania w ramach zasady Colour
Universal Design powoduje, że obsługa projektora nie
jest skomplikowana.
Projektor EB-S18 ma funkcje ustawień ekologicznych,
automatycznego wygaszania lampy oraz czasowego
wyciszania dźwięku i wyłączania obrazu.

infolinia: 801 700 102, 41 366 57 91

Reklama

 Bardzo jasna projekcja
 Współczynnik kontrastu
10 000:1
 Automatyczna pionowa
korekcja geometrii obrazu
 Standardowy rzut
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Epson EB-570

 Wysokiej jakości obraz
gwarantuje technologia 3LCD
 Żywotność lampy aż do
10 000 godzin
 Wystarczy podłączyć
i uruchomić – nie wymaga
nagrzewania
 Ultrakrótki rzut

Technologia 3LCD firmy Epson to obraz z żywymi
i dobrze nasyconymi kolorami. Dzięki odpowiedniemu
natężeniu światła białego i barwnego, nawet w świetle
dziennym, jakość obrazu będzie wysoka.
Model EB-570 to też lampy o przedłużonej żywotności (do 10 tys. godzin).
Funkcja projekcji z kilku komputerów umożliwia nauczycielom oraz uczniom jednoczesne udostępnianie swoich materiałów.

Specyfikacja
System projekcyjny

Technologia 3LCD

Panel LCD

0,55 cal z MLA (D8)

Natężenie światła barwnego

2 700 lumenów – 1 500 lumenów (tryb ekonomiczny)

Natężenie światła białego

2 700 lumenów – 1 500 lumenów (tryb ekonomiczny)

Rozdzielczość

XGA, 1 024 x 768

Współczynnik proporcji
obrazu

4:3

Współczynnik kontrastu

10 000:1

Moc lampy

215 W

Czas pracy lampy

5 000 h, 10 000 h w trybie oszczędnym

Rozmiar projekcji

56" – 93"

Współczynnik projekcji

0,31:1

Przyłącza

Złącze USB 2.0 typu B, wejście HDMI (2x), stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), wyjście
VGA, bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n
(opcja), złącze USB 2.0 typu A, stereofoniczne
wyjście audio mini-jack, wejście VGA (2x), wejście
mikrofonu, interfejs Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), MHL, RS-232C, wejście S-Video, wejście
sygnału kompozytowego, wejście sygnału komponentowego (2x)

Bezpieczeństwo

Zamek Kensington, drążek zabezpieczający,
blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN,
ochrona hasłem

Głośniki

16 W

Wymiary (mm)

367 x 375 x 155

Waga (kg)

5,3

Gwarancja

24 miesiące
Lampa: 12 miesięcy lub 1 000 h

Znajdujący się w zestawie uchwyt umożliwia szybki
montaż projektora na ścianie.
Dzięki łączności bezprzewodowej można z łatwością
udostępniać treści z innych urządzeń za pomocą aplikacji iProjection.

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

Reklama

Reklama
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PROJEKTORY
Moduł interaktywny
Epson ELPIU03

 Zamieni dowolną
powierzchnię płaską w tablicę
 Szybki czas reakcji
 Możliwość zapisywania
notatek

Specyfikacja
Kompatybilny z modelami

EB-420, EB-430, EB-425W, EB-435W

Komunikacja

USB

Wymiary (mm)

75 x 196 x 66

Wielkość obrazu

EB-420 63” – 106”, EB-430 63” – 106”, EB-425W
68” – 113”, EB-435W 68” – 113”

Kompatybilne systemy

Windows 2000 SP4
Windows XP SP2
Windows Vista
Windows 7
Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 105.x
Mac OS X 10.6.x

Język polski

tak

Gwarancja

24 miesiące

Epson ELPIU03 daje możliwość zapisywania dodanych adnotacji, jest też niezwykle prosty w montażu.

infolinia: 801 700 102, 41 366 57 91

Reklama

To niewielkie urządzenie zamieni dowolną, płaską
powierzchnię w ekran, na którym zarówno nauczyciel, jak i uczniowie mogą dodawać notatki oraz rysować. Ważną cechą modułu jest szybki czas reakcji,
dzięki czemu ruch pióra cyfrowego wyświetlany jest
w czasie rzeczywistym.
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Epson EB-420

 Niski koszt eksploatacji
 Lampa i filtr o długiej
żywotności
 Wysoka jakość obrazu
 Krótki rzut
Bardzo łatwy w konfiguracji i obsłudze projektor
EB-420 pozwala na jednoczesne wyświetlenie obrazu,
odtworzenie dźwięku i sterowanie myszką.
Dzięki pionowej i poziomej korekcji geometrii obrazu
ustawienie obrazu zajmuje zaledwie kilka sekund.
Niskie koszty eksploatacji projektora EB-420 zapewniają szkołom ograniczenie wydatków. Lampa Epson
E-TORL, która wytwarza więcej światła, zużywając
mniej energii, będzie działać nawet 6 tys. godzin w trybie ekonomicznym.
Filtr również cechuje wysoka żywotność rzędu 5 tys.
godzin, co oznacza długie lata bezproblemowego
działania.
Z projektorem współpracuje opcjonalny moduł interaktywny Epson ELPIU03, który sprawia, że każda
powierzchnia staje się interaktywna.
Za pomocą dostępnego w zestawie pióra cyfrowego
można tworzyć i zapisywać notatki oraz dodawać
informacje. Uzupełnieniem zestawu jest odpowiednio
dopasowane, opcjonalne mocowanie ścienne.

Specyfikacja
System projekcyjny

Technologia 3LCD

Panel LCD

0,55 cal z MLA (D8)

Natężenie światła barwnego

2 500 lumenów – 2 000 lumenów (tryb ekonomiczny)

Natężenie światła białego

2 500 lumenów – 2 000 lumenów (tryb ekonomiczny)

Rozdzielczość

XGA, 1 024 x 768

Współczynnik proporcji
obrazu

4:3

Współczynnik kontrastu

3 000:1

Moc lampy

E-TORL, 200 W

Czas pracy lampy

5 000 h, 6 000 h w trybie oszczędnym

Rozmiar projekcji

37“ – 108“

Współczynnik projekcji

0,55:1

Przyłącza

Złącze USB 2.0 typu B, wejście audio typu cinch,
stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x),
stereofoniczne wyjście audio mini-jack, wejście
S-Video, wejście sygnału komponentowego (2x),
wejście sygnału kompozytowego, wejście HDMI,
wyjście VGA, wejście VGA (2x), WLAN (opcja), interfejs Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232,
złącze USB 2.0 typu A

Bezpieczeństwo

Zamek Kensington, drążek zabezpieczający,
blokada panelu obsługi, ochrona hasłem

Głośniki

16 W

Wymiary (mm)

345 x 277 x 105

Waga (kg)

3,8

Gwarancja

24 miesiące
Lampa: 12 miesięcy lub 1 000 h

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

Reklama

Reklama
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PROJEKTORY
BenQ MX505

 Intuicyjna obsługa
 Wydłużona żywotność lampy
 Specjalne szablony
dla nauczycieli
 Standardowy rzut

Model BenQ ma też inne zalety. Dzięki specjalnemu
trybowi Oszczędności Pracy Lampy, udało się wydłużyć
jej żywotność o więcej niż 50%.
Ciekawostką są też specjalne szablony – pismo,
muzyka, arkusz kalkulacyjny, wykres współrzędnych.
Dzięki nim można łatwo pisać lub rysować po tablicy,
bez konieczności rysowania linii lub wykresów.

System projekcyjny

DLP

Rozdzielczość

XGA, 1 024 x 768

Współczynnik proporcji
obrazu

Natywny 4:3 (5 do wyboru)

Współczynnik kontrastu

13 000:1

Moc lampy

190 W

Czas pracy lampy

4 500 h, 6 000 h, 6 500 h, a nawet 10 000 h w trybie
SmartEco

Rozmiar projekcji

30" – 300"

Współczynnik projekcji

1,86 – 2,04:1

Kompatybilność HDTV

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Kompatybilność video

NTSC, PAL, SECAM

Wymiary (mm)

283 x 222 x 88,3 (bez stopki)

Waga (kg)

1,8

Gwarancja

12 miesięcy

infolinia: 801 700 102, 41 366 57 91

Reklama

BenQ we współpracy z Philips Lighting opracował
innowacyjną technologię SmartEco. Dzięki niej, urządzenie jest intuicyjne w obsłudze i przyjazne dla środowiska. Do tego pozwala na zmniejszenie kosztów
obsługi i konserwacji projektora.

Specyfikacja

13

BenQ MW853UST+

 Zero oślepiającego światła
i zakłóceń
 Blu-ray Full HD 3D
 Długotrwała, perfekcja
obrazu z technologią DLP

Specyfikacja
System projekcyjny

DLP

Rozdzielczość

WXGA, 1 280 x 800

Dzięki optyce lustrzanej projektor znakomicie sprawdzi się w szkole jako tablica interaktywna. Inną ważną
cechą modelu BenQ jest możliwość wyświetlania
obrazów 3D poprzez gniazda HDMI.

Jasność

3 200 ANSI lumenów

Współczynnik proporcji
obrazu

Natywny 16:10 (5 do wyboru)

Współczynnik kontrastu

10 000:1

Dzięki rozdzielczości szerokoekranowej projektor
wspiera również format HD ready. Interaktywną pracę
umożliwia moduł PointWrite.

Moc lampy

230 W

Czas pracy lampy

4 000 h, 5 000 h, a nawet 7 000 h w trybie SmartEco

Rozmiar projekcji

80"– 100"

Współczynnik projekcji

0,35:1

Kompatybilność HDTV

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Kompatybiliność video

NTSC, PAL, SECAM

Akcesoria (standardowe)

Pilot i baterie, kabel zasilający, instrukcja
użytkownika CD, instrukcja szybkiego uruchomienia, karta gwarancyjna, kabel VGA(D-sub 15pin),
instrukcja montażu ściennego, uchwyt do
montażu, moduł interaktywny PointWrite

Wymiary (mm)

373 x 287 x 130

Waga (kg)

5

Gwarancja

12 miesięcy

W projektor zostały wbudowane też głośniki, dzięki
którym, nauczyciel nie musi podłączać dodatkowych
urządzeń podczas projekcji filmu lub muzyki.

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

Reklama

Reklama
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AKCESORIA

Uchwyt ścienny–08M

Uchwyt sufitowy Easy Mount–02S

 Maksymalne obciążenie
do 15 kg
 Obrót i uchylność: ±22,5°
i ±15°
 Rozmiar: 60 x 750–1500 x 60 mm

 Maksymalnie obciążenie
do 15 kg
 Obrót i uchylność: ±22,5°
i ±15°
 Rozmiar: 100 mm
 Niskie pomieszczenia

Pasuje do projektorów bliskiej projekcji, np.: Epson EB-420

Pasuje do projektorów standardowej projekcji, np.: Epson
EB-S18, Benq MX505

Uchwyt sufitowy Easy Mount–02M

Uchwyt sufitowy Easy Mount–02L

 Maksymalnie obciążenie
do 15 kg
 Obrót i uchylność: ±22,5°
i ±15°
 Rozmiar: 430–650 mm
 Pomieszczenia standardowej
wysokości

 Maksymalnie obciążenie
do 15 kg
 Obrót i uchylność: ±22,5°
i ±15°
 Rozmiar: 880–1550 mm
 Bardzo wysokie pomieszczenia

Pasuje do projektorów standardowej projekcji, np.: Epson
EB-S18, Benq MX505

Pasuje do projektorów standardowej projekcji, np.: Epson
EB-S18, Benq MX505

Uchwyt sufitowy Epson ELPMB23

Stojak do tablicy MultiBoard 65
Seria 5

  Wyprodukowany
z najwyższej jakości stali
  Szeroki
zakres regulacji

 Waga: 36,5 kg
 Koła z blokadą
 Zamontowana półka
na przybory

infolinia: 801 700 102, 41 366 57 91

Reklama

Pasuje do projektorów Epson, np.: Epson EB-S18,
Epson EB-420

Epson L300 – drukarka

 Bardzo niskie koszty
drukowania
 Duży pojemnik z atramentem,
który można uzupełniać
 Dwa dodatkowe tusze
z czarnym atramentem
w zestawie startowym
Pojedynczy zestaw tych pojemnych tuszy wystarcza
na wydrukowanie około 4 tys. stron czarno-białych
i około 6,5 tys. stron w kolorze, co przekłada się
na wyjątkowo niski koszt wydruku w przeliczeniu
na stronę.
Dzięki głowicy drukującej Micro Piezo i oryginalnym
atramentom otrzymają Państwo bardzo dobre jakościowo wydruki przy zachowaniu bardzo niskich
kosztów.

Specyfikacja
Metoda drukowania

Drukowanie atramentowe na żądanie
(piezoelektryczne)

Kolory

Czarny, cyjan, żółty, magenta

Wydajność

Jedno stanowisko

Rozdzielczość drukowania

5 760 x 1 440 DPI

Szybkość druku

33 str./min (monochromatyczny),
15 str./min (kolor)

Formaty papieru

A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10
(koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x
18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm,
0.6729166666666666

Kompatybilne systemy
operacyjne

Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit),
Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP,
Windows XP x64

Przyłącza

USB

Wymiary (mm)

472 x 222 x 130

Waga produktu (kg)

2,7

Gwarancja

12 miesięcy
30 000 stron

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

Reklama

Reklama

DRUKARKI
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DRUKARKI
Epson L800 – drukarka

Specyfikacja
Metoda drukowania

Drukowanie atramentowe na żądanie
(piezoelektryczne)

Kolory

Jasna magenta, magenta, żółty, jasny cyjan, cyjan,
czarny

Wydajność

Jedno stanowisko

Rozdzielczość drukowania

5 760 x 1 440 DPI

Szybkość druku

37 str./min (monochromatyczny), 38 str./min (kolor),
12 sekund na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier
fotograﬁczny Premium Glossy Photo Paper)

Formaty papieru

A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10
(koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18
cm, 0.6729166666666666, Legal

Dwustronne

Ręczna obsługa

O jakości zdjęć drukowanych przy użyciu L800 świadczy fakt, że korzysta z niego wielu zawodowych fotografów.

Kompatybilne systemy
operacyjne

Mac OS 10.5.8 lub nowszy (wymaga pobrania sterownika z witryny internetowej Epson), Windows 7,
Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64

Przyłącza

USB

Drukarka zdjęć L800 oferuje system zintegrowanego
pojemnika na atrament, który umożliwia tanie drukowanie wysokiej jakości zdjęć.

Wymiary (mm)

537 x 289 x 188

Waga produktu (kg)

6,2

Gwarancja

12 miesięcy
3 000 stron

Koszt standardowej odbitki (10 x 15 cm) to zaledwie
16 gr – o kilkanaście groszy niższy niż w najtańszych
laboratoriach foto.
Jak wynika z testu przeprowadzonego przez magazyn
komputerowy Chip, L800 może wydrukować cztery
razy więcej zdjęć (przy tym samym zużyciu tuszu) niż
druga na liście drukarka konkurencyjnej firmy.

infolinia: 801 700 102, 41 366 57 91

Reklama

 Jakość studia
fotograficznego
 Niskie koszty wydruku
 System zintegrowanego
pojemnika na atrament
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Epson L355
– urządzenie wielofunkcyjne

 Bardzo niskie koszty
drukowania
 Wielofunkcyjność: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,
praca w sieci
 Funkcja wielokrotnego
drukowania

Specyfikacja
Metoda drukowania

Drukowanie atramentowe na żądanie
(piezoelektryczne)

Wielofunkcyjny

Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, praca
w sieci

Kolory

Czarny, cyjan, żółty, magenta

Wydajność

Jedno stanowisko

Rozdzielczość drukowania

5 760 x 1 440 DPI

Szybkość druku

33 str./min (monochromatyczny),
15 str./min. (kolor)

Rozdzielczość skanowania

1 200 DPI x 2 400 DPI (poziomo x pionowo)

Formaty papieru

A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10
(koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x
18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm,
0.6729166666666666, Legal

L355 usprawnia pracę szkolnego sekretariatu dzięki
funkcji Epson iPrint pozwalającej na bezprzewodowe
przesyłanie plików do wydrukowania ze smartfonów
i tabletów.

Dwustronne

Ręczna obsługa

Kompatybilne systemy
operacyjne

Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit),
Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP,
Windows XP x64

Ponadto funkcja wielokrotnego kopiowania w urządzeniu L355 pozwala na skopiowanie jednej strony od
razu nawet w 99 egzemplarzach, co jest bardzo przydatne, gdy trzeba szybko przygotować dokumenty
na spotkanie.

Przyłącza

USB, Wi-Fi

Wymiary (mm)

472x 300 x 145

Waga (kg)

4,4

Gwarancja

12 miesięcy
30 000 stron

Urządzenie L355 cechuje bardzo niski koszt drukowania monochromatycznego i w kolorze, w przeliczeniu
na stronę – z każdego zestawu pojemnych tuszy można wydrukować 4 tys. stron monochromatycznie
i 6,5 tys. stron w kolorze.
Dzięki głowicy drukującej Micro Piezo i oryginalnym
atramentom firmy Epson urządzenie L355 umożliwia
wykonywanie dobrych jakościowo wydruków.

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl
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DRUKARKI
Epson L550
– urządzenie wielofunkcyjne

To oszczędne i wydajne urządzenie wielofunkcyjne
umożliwia wydruk 4 tys. stron monochromatycznie
i 6,5 tys. stron w kolorze z każdego zestawu pojemnych tuszy.
Ponadto nowa funkcja wielokrotnego kopiowania
w urządzeniu L550 pozwala na skopiowanie jednej
strony od razu nawet w 99 egzemplarzach, co jest bardzo przydatne, gdy trzeba szybko przygotować dokumenty na spotkanie lub lekcję.

Specyfikacja
Metoda drukowania

Drukowanie atramentowe na żądanie
(piezoelektryczne)

Wielofunkcyjny

Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faks

Kolory

Czarny, cyjan, żółty, magenta

Wydajność

Jedno stanowisko

Rozdzielczość drukowania

5 760 x 1 440 DPI

Szybkość druku

33 str./min (monochromatyczny),
15 str./min (kolor)

Rozdzielczość skanowania

1 200 DPI x 2 400 DPI (poziomo x pionowo)

Rodzaj faksu

Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych
z poziomu urządzenia

Formaty papieru

A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10
(koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x
18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm,
0.6729166666666666, Legal

Dwustronne

Ręczna obsługa

Kompatybilne systemy
operacyjne

Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit),
Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP,
Windows XP x64

Przyłącza

USB, Ethernet

Wymiary (mm)

474 x 377 x 226

Waga (kg)

6,2

Gwarancja

12 miesięcy
30 000 stron

infolinia: 801 700 102, 41 366 57 91

Reklama

 Wielofunkcyjność: drukowanie,
skanowanie, kopiowanie, faks
 Duża wydajność
 Niskie koszty użytkowania
 Dwa dodatkowe tusze z czarnym atramentem w zestawie
startowym

19

Epson WF-5620DWF
– urządzenie wielofunkcyjne

 Niskie koszty eksploatacji
i pobór mocy
 Szybkość druku
 Urządzenie 4 w 1 (drukarka,
skaner, kopiarka, faks)

Dzięki automatycznemu drukowaniu dwustronnemu,
skanowaniu, kopiowaniu i faksowaniu każde zadanie
wykonywane jest szybko i sprawnie.
WF-5620DWF oferuje także możliwość bezpośredniego druku i skanowania z pamięci USB oraz bezpiecznego drukowania z wykorzystaniem kodu PIN przy
wysyłaniu zadań do drukarki.
Koszty drukowania w przeliczeniu na stronę są nawet
o 50%, a zużycie energii do 80% niższe w porównaniu
do konkurencyjnych kolorowych drukarek laserowych.
Technologia PrecisionCore zapewnia najlepszą jakość
wydruków oraz dużą szybkość drukowania. Dzięki
zastosowaniu atramentu DURABrite Ultra wydruki
szybko schną. Funkcje skanowania i obsługa LDAP
pozwalają na łatwą integrację tej drukarki ze środowiskiem biznesowym.

Specyfikacja
Metoda drukowania

Głowica drukująca PrecisionCore™

Wielofunkcyjny

Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faks

Kolory

Czarny, cyjan, żółty, magenta

Wydajność

Mała grupa robocza

Rozdzielczość drukowania

4 800 x 1 200 DPI

Szybkość druku

34 str./min (monochromatyczny),
30 str./min (kolor)

Rozdzielczość skanowania

1 200 DPI x 2 400 DPI (poziomo x pionowo)

Rodzaj faksu

Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych
z poziomu urządzenia

Formaty papieru

A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), Nr 10
(koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25
cm, 0.6729166666666666, Legal

Kompatybilne systemy
operacyjne

Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Mac OS 10.6+, Mac
OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP
(Home Edition/Prof/Prof x 64/Vista), Windows
Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server
2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012 64 bit

Przyłącza

USB Hi-Speed — zgodny ze specyﬁkacją USB 2.0,
interfejs Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10Base-T), host USB, bezprzewodowa sieć LAN IEEE
802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

Wymiary (mm)

461x 442 x 342

Waga (kg)

14,2

Gwarancja

36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl
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LAPTOPY I TABLETY
Lenovo A7-50

 Niska cena
 Dwie kamery
 Doskonałe odwzorowanie
barw

Nowoczesna matryca gwarantuje doskonałe odwzorowanie barw oraz wysoki kontrast. Jej istotną cechą
jest możliwość oglądania wyświetlanych materiałów
pod znacznym kątem (do 178°), bez pogorszenia jakości obrazu.
Dodatkowym atutem jest niska cena.

Specyfikacja
Przekątna wyświetlacza

7”

Technologia dotykowa

Pojemnościowy

Typ wyświetlacza

IPS

Rozdzielczość

1 280 x 800

Częstotliwość taktowania

1,2 GHz

Pamięć RAM

1 GB

Pamięć Flash

16 GB

Interfejsy komunikacyjne

MicroUSB, Wi-Fi 802.11 b/g/n

Aparat fotograficzny z tyłu

5 Mpix

Aparat fotograficzny z przodu

2 Mpix

System operacyjny

Android 4.2

Rozmiar (mm)

122 x 9,9 x 198

Waga (g)

320

Gwarancja

12 miesięcy

infolinia: 801 700 102, 41 366 57 91

Reklama

Waży zaledwie 320 g i jest płaski (ma zaledwie 10 mm
grubości). Dzięki wydajnemu procesorowi znakomicie
sprawdzi się jako podręczna przeglądarka internetowa, aparat fotograficzny lub kamera wideo.

Lenovo G500

 Wysoka trwałość
 Znakomita jakość obrazu
i dźwięku
 Bardzo dobre parametry
(procesor)

Stosowana w laptopach G500 matryca zapewnia
żywy obraz o wysokiej jasności w proporcjach panoramicznych 16:9. Dopełnieniem obrazu jest znakomita
jakość dźwięku, którą zapewniają podwójne głośniki
stereo z technologią Dolby® Advanced Audio™ v2.
Dzięki systemowi OneKey® Rescue System przywracanie systemu po zainfekowaniu wirusem lub wystąpieniu innych problemów technicznych to kwestia
chwili.
Laptop Lenovo G500 pozwala również w łatwy sposób
tworzyć kopię zapasową i skanować system w celu
wyszukania i usuwania wirusów.
Z kolei aplikacja zarządzania energią Energy
Management pomaga zachować dłuższą żywotność
baterii i wykorzystuje zaawansowaną technologię
oszczędzania energii, aby wydłużyć czas pracy bez
potrzeby ładowania nawet do 6 godzin.

Specyfikacja
Ekran

15.6” HD

Rozdzielczość

1 366 x 768

Procesor

Intel Core I3-3110

Grafika

Zintegrowana

Pamięć

4 GB

Twardy dysk

500 GB

Komunikacja

Karta sieciowa LAN [Mbps]
DVDRW

Kamera

HD web camera

Porty

3 (2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0), HDMI, słuchawki

Bateria

Około 6 h

Bluetooth

Bluetooth 4.0

System

Win 8.1 Pro

Waga (kg)

2,6

Gwarancja

12 miesięcy

www.ksiegarnia-edukacyjna.pl
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LAPTOPY I TABLETY
Lenovo L540

 Odporoność na wstrząsy
 Aż 36 miesięcy gwarancji
 System blokad

Nowinką są zawiasy z funkcją blokowania pokrywy.
Dzięki temu, nawet gdy komputer wypadnie z rąk użytkownika, pokrywa nie otworzy się chroniąc przed
zniszczeniem matrycę. Z kolei Active Protection
System (APS) wykryje wstrząs i zatrzyma pracę dysku
twardego, aby chronić zgromadzone na nim dane.
Notebook można rozłożyć pod kątem 180°, a specjalnie przebudowaną pod system Windows 8, klawiaturę
wyposażono w wygodne przyciski multimedialne,
możliwość blokady funkcji oraz natychmiastowy
dostęp do otwartych aplikacji.
Twardy dysk, na którym przechowywane będą dane
jest specjalnie szyfrowany.

Specyfikacja
Ekran

15.6 HD TFT

Rozdzielczość

1 366 x 768

Procesor

Intel Core I3 4100M

Grafika

Zintegrowana

Pamięć

4 GB PC3 12800 DDR3

Twardy dysk

500 GB

Kamera

HD web camera

Porty

Czytnik kart 4 in 1, One Always one USB 3.0, Three
USB 2.0 , VGA DB-15, Mini DisplayPort, ethernet
(RJ-45), dock connector

Bateria

Około 6 h

Bluetooth

Bluetooth 4.0

System

Win 8.1 Pro

Waga (kg)

2,52

Gwarancja

36 miesięcy

infolinia: 801 700 102, 41 366 57 91

Reklama

Lenovo L540 to komputer odporny i jednocześnie niezwykle wydajny. Poddany testom (norma wojskowa
MIL 810G) w ośmiu kategoriach: wysokie ciśnienie, wilgotność, wibracje, wysoka temperatura, szok temperaturowy, niskie ciśnienie (na wysokości 4,5 km), niska
temperatura, kurz – wszystkie przeszedł celująco.

Powiat

Telefon

Dolnośląskie

Powiat

Telefon

Powiat

Telefon

inowrocławski

505055030

świdnicki

505055085

bolesławiecki

505055010

lipnowski

505055028

tomaszowski

505055084

dzierżoniowski

665055674

m. Bydgoszcz

665055618

włodawski

505055085

głogowski

665055389

m. Grudziądz

505055029

zamojski

505055084

górowski

665055389

m. Toruń

505055202

jaworski

665055616

m. Włocławek

505055028

gorzowski

505055104

jeleniogórski

665055616

mogileński

505055030

krośnieński

505055104

kamiennogórski

665055616

nakielski

505055101

m. Gorzów Wielkopolski

505055104

kłodzki

665055674

radziejowski

505055028

m. Zielona Góra

665055146

legnicki

505055010

rypiński

505055029

międzyrzecki

665055149

lubański

665055616

sępoleński

665055618

nowosolski

665055622

lubiński

505055010

świecki

665055618

słubicki

505055104

lwówecki

665055616

toruński

505055202

strzelecko-drezdenecki

505055104

m. Jelenia Góra

665055616

tucholski

505055020

sulęciński

665055158

m. Legnica

505055010

wąbrzeski

505055029

świebodziński

665055149

m. Wrocław (Krzyki,
Śródmieście, Fabryczna,
Psie Pole, Stare Miasto)

505055050

włocławski

505055028

wschowski

665055622

505055101

zielonogórski

665055146

żagański

665055146

milicki

505055047

oleśnicki

505055047

żniński
lubelskie
bialski

505055135

lubuskie

żarski

665055146
ŁóDzkie

oławski

505055047

biłgorajski

505055087

polkowicki

505055010

chełmski

505055085

bełchatowski

505055062

strzeliński

505055047

hrubieszowski

505055084

brzeziński

505055054

średzki

505055047

janowski

665055382

kutnowski

665055617

świdnicki

665055674

krasnostawski

505055085

łaski

505055046

trzebnicki

505055047

kraśnicki

665055142

łęczycki

665055617

wałbrzyski/m.Wałbrzych

665055674

lubartowski

505055135

łowicki

665055617

wołowski

665055389

lubelski

665055142

łódzki wschodni

665055623

wrocławski

505055050

łęczyński

505055085

ząbkowicki

505055047

łukowski

665055614

m. Łódź (Bałuty, Polesie,
Śródmieście)

505055106

zgorzelecki

665055616

m. Biała Podlaska

505055135

m. Łódź (Górna, Widzew)

665055623

złotoryjski

505055010

m. Chełm

505055085

m. Piotrków Trybunalski

505055062

m. Lublin

665055602

m. Skierniewice

505055102

kujawsko-pomorskie
aleksandrowski

505055202

m. Zamość

505055084

opoczyński

505055054

brodnicki

505055029

opolski

665055142

pabianicki

505055046

bydgoski

505055030

parczewski

505055135

pajęczański

505055061

chełmiński

505055029

puławski

665055142

piotrkowski

505055062

golubsko-dobrzyński

505055029

radzyński

505055135

poddębicki

665055383

grudziądzki

505055029

rycki

665055614

radomszczański

505055061
Reklama
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KONSULTANCI OŚWIATOWI
Telefon

Powiat

Telefon

mazowieckie

rawski

505055054

sieradzki

505055046

białobrzeski

skierniewicki

505055102

tomaszowski

Powiat

Telefon

pułtuski

505055133

505055130

radomski

665055621

ciechanowski

665055632

siedlecki

665055614

505055054

garwoliński

505055131

sierpecki

505055139

wieluński

505055061

gostyniński

505055139

sochaczewski

665055617

wieruszowski

505055026

grodziski

505055102

sokołowski

505055131

zduńskowolski

505055046

grójecki

505055130

szydłowiecki

665055621

zgierski

665055383

kozienicki

665055621

warszawski zachodni

505055138

legionowski

505055021

węgrowski

505055131

maŁopolskie
bocheński

665055145

lipski

505055130

wołomiński

505055133

brzeski

665055145

łosicki

665055614

wyszkowski

505055133

chrzanowski

665055605

m. Ostrołęka

505055196

zwoleński

505055130

dąbrowski

505055073

m. Płock

505055139

żuromiński

665055632

gorlicki

665055607

m. Radom

505055130

żyrardowski

505055102

krakowski

505055067

m. Siedlce

665055614

limanowski

665055619

m. st. Warszawa (Bemowo,
Bielany, Wola, Żoliborz)

665055606

m. st. Warszawa (Białołęka,
Targówek)

505055021

m. st. Warszawa (Mokotów,
Ochota, Włochy, Śródmieście)

505055038

m. st. Warszawa (Ursus)

505055138

m. st. Warszawa (Ursynów,
Wilanów)

665055673

m. Kraków (Krowodrza,
Bronowice, Zwierzyniec,
Dębniki, Łagiewniki-Borek
Fałęcki,Swoszowice,
Podgórze Duchackie,
Bieżanów-Prokocim,
Podgórze)

665055647

m. Kraków (Stare Miasto,
Grzegórzki, Prądnik Czerwony, Prądnik Biały, Czyżyny,
Mistrzejowice, Bieńczyce,
Wzgórza Krzesławickie,
Nowa Huta)

505055075

m. Nowy Sącz

505055070

m. Tarnów

opolskie
brzeski

505055026

głubczycki

665055615

kędzierzyńsko-kozielski

665055144

kluczborski

505055026

krapkowicki

665055615

m. Opole

665055615

namysłowski

505055026

nyski

665055615

oleski

505055026

opolski

665055615

m. st. Warszawa (Wawer,
Wesoła, Praga-Południe,
Rembertów, Praga-Północ)

505055129

505055073

makowski

665055632

prudnicki

665055615

miechowski

505055140

miński

505055131

strzelecki

505055026

myślenicki

665055619

mławski

665055632

nowosądecki

505055070

nowodworski

665055632

bieszczadzki

505055086

nowotarski

505055070

ostrołęcki

505055196

brzozowski

505055091

olkuski

505055140

ostrowski

505055201

dębicki

505055093

oświęcimski

665055605

otwocki

665055673

jarosławski

505055087

proszowicki

505055067

piaseczyński

665055673

jasielski

665055607

suski

665055619

płocki

505055139

kolbuszowski

505055092

tarnowski

505055073

płoński

665055632

krośnieński

505055086

tatrzański

505055070

pruszkowski

505055138

leski

505055086

wadowicki

665055605

przasnyski

505055211

leżajski

505055092

wielicki

665055145

przysuski

665055621

lubaczowski

505055087

poDkarpackie
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Powiat

Powiat

Telefon

Powiat

Telefon

Powiat

Telefon

łańcucki

505055092

kartuski

665055156

m. Siemianowice Śląskie

505055123

m. Krosno

505055086

kościerski

505055020

m. Sosnowiec

505055124

m. Przemyśl

505055091

kwidzyński

505055022

m. Świętochłowice

505055111

m. Rzeszów

505055090

lęborski

505055024

m. Tychy

665055393

m. Tarnobrzeg

665055382

m. Gdańsk

665055156

m. Zabrze

505055115

mielecki

505055093

m. Gdynia

505055141

m. Żory

665055612

niżański

665055382

m. Słupsk

505055014

mikołowski

665055612

przemyski

505055091

m. Sopot

665055156

myszkowski

665055608

przeworski

505055092

malborski

505055022

pszczyński

665055612

ropczycko-sędziszowski

505055091

nowodworski

505055190

raciborski

665055144

rzeszowski

505055090

pucki

505055141

rybnicki

505055207

sanocki

505055086

słupski

505055014

tarnogórski

505055116

stalowowolski

665055382

starogardzki

505055020

wodzisławski

505055207

strzyżowski

665055607

sztumski

505055022

zawierciański

505055140

tarnobrzeski

665055382

tczewski

505055022

żywiecki

505055009

wejherowski

505055024

poDlaskie

śląskie

augustowski

505055037

białostocki

505055035

będziński

bielski

505055035

grajewski

świętokrzyskie
buski

505055057

665055608

jędrzejowski

505055057

bielski

505055120

kazimierski

505055140

505055037

bieruńsko-lędziński

665055605

kielecki

505055057

hajnowski

505055035

cieszyński

505055009

konecki

505055057

kolneński

505055201

częstochowski

505055116

m. Kielce

505055057

łomżyński

505055201

gliwicki

665055144

opatowski

505055317

m. Białystok

505055035

kłobucki

505055061

ostrowiecki

505055317

m. Łomża

505055201

lubliniecki

505055026

pińczowski

505055057

m. Suwałki

505055037

m. Bielsko-Biała

505055120

sandomierski

505055317

moniecki

505055201

m. Bytom

505055115

skarżyski

505055057

sejneński

505055037

m. Chorzów

505055111

starachowicki

665055621

siemiatycki

505055035

m. Częstochowa

505055116

staszowski

505055317

sokólski

505055201

m. Dąbrowa Górnicza

505055124

włoszczowski

505055057

suwalski

505055037

m. Gliwice

505055115

wysokomazowiecki

505055201

m. Jastrzębie-Zdrój

665055612

bartoszycki

505055190

zambrowski

505055201

m. Jaworzno

665055393

braniewski

505055190

m. Katowice

505055123

działdowski

505055211

pomorskie

warmińsko-mazurskie

bytowski

505055014

m. Mysłowice

665055393

elbląski

505055190

chojnicki

505055020

m. Piekary Śląskie

665055608

ełcki

665055620

człuchowski

505055020

m. Ruda Śląska

505055111

giżycki

665055620

gdański

665055156

m. Rybnik

505055207

gołdapski

505055037
Reklama

Reklama
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iławski

505055211

ostrowski

505055109

kętrzyński

665055620

ostrzeszowski

505055109

lidzbarski

505055190

pilski

505055058

m. Elbląg

505055190

pleszewski

665055631

m. Olsztyn

505055196

poznański

505055101

mrągowski

665055620

rawicki

665055389

nidzicki

505055211

słupecki

505055101

nowomiejski

505055211

szamotulski

665055149

olecki

505055037

średzki

505055099

olsztyński

505055196

śremski

505055099

ostródzki

505055211

turecki

505055309

piski

665055620

wągrowiecki

665055643

szczycieński

505055196

wolsztyński

665055622

665055620

wrzesiński

505055101

złotowski

505055058

białogardzki

505055005

gnieźnieński

505055101

choszczeński

505055006

gostyński

505055099

drawski

505055006

grodziski

665055622

goleniowski

505055008

jarociński

665055631

gryficki

505055008

kaliski

665055631

gryfiński

665055158

kępiński

505055109

kolski

665055383

kamieński

505055008

koniński

505055309

kołobrzeski

505055005

kościański

505055099

koszaliński

505055005

krotoszyński

665055389

łobeski

505055006

leszczyński

505055099

m. Koszalin

505055005

m. Kalisz

665055631

m. Szczecin

505055002

m. Konin

505055309

m. Świnoujście

505055008

m. Leszno

505055099

myśliborski

665055158

m. Poznań (Grunwald,
Jeżyce, Wilda)

505055312

policki

505055008

pyrzycki

665055158

sławieński

505055014

stargardzki

665055158

m. Poznań (Stare Miasto,
Nowe Miasto)

665055643

międzychodzki

665055149

szczecinecki

505055006

nowotomyski

665055149

świdwiński

505055005

obornicki

505055312

wałecki

505055006

y

nA TW
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Z ośrodków doskonalenia nauczycieli

Kompleksowe wsparcie szkół
– założenia i praktyka

tekst:
Teresa Dąbrowska,
Łódzkie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego

Łódź realizuje od lutego 2013 roku projekt Kompleksowe wsparcie szkół –
sukces edukacji.
Jest to jeden z projektów powiatowych umożliwiających wykorzystanie rezultatów projektu systemowego MEN Wzmocnienie systemu wspierania
rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego
oraz praktyczną weryfikację modelu zintegrowanego systemu doskonalenia pracy szkół wypracowanego w ramach projektu systemowego ORE
System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół
(projektów wdrażanych w ramach Poddziałania
3.3.1 PO KL).
Wdrożenie powiatowego projektu Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji jest sposobnością do podjęcia próby modelowania łódzkiej
edukacji, zgodnie z wymaganiami i potrzebami
zewnętrznymi (określonymi w kierunkach polityki oświatowej państwa i aktach prawnych dotyczących edukacji) oraz z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb wewnętrznych (zgłaszanych przez
przedszkola i szkoły).
Projekt ma istotne znaczenie dla indywidualnych i instytucjonalnych uczestników, gdyż:
– dyrektorzy otrzymują pomoc w bieżącej organizacji pracy przedszkola/szkoły oraz wsparcie
w przygotowaniu do wdrażania zmian,
– nauczyciele są objęci kompleksowym wspomaganiem w doskonaleniu pracy dydaktyczno-wychowawczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych własnych, dzieci/uczniów i przedszkola/
szkoły,
– placówki udzielające wsparcia (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego, funkcjonujące w mieście Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka) mogą sprawdzić
w praktyce możliwości współpracy w zakresie
realizacji nowych zadań, w tym dostosowania
swoich działań do zdiagnozowanych potrzeb
konkretnych przedszkoli/szkół, udzielania im
systematycznej pomocy we wdrażaniu polityki edukacyjnej państwa oraz budowania sieci

współpracy i samokształcenia dyrektorów, nauczycieli, przedszkoli/szkół,
– Urząd Miasta Łodzi ma okazję do budowania lokalnej sieci współpracy nauczycieli oraz przedszkoli/szkół i kreowania polityki oświatowej.
Niniejszy artykuł prezentuje problematykę
wspierania rozwoju szkół z perspektywy autorki
jako wieloletniego pracownika systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli (doradcy metodycznego, konsultanta, edukatora) oraz jako specjalisty
ds. opracowania, monitorowania i raportowania realizacji Powiatowego Programu Wspomagania pracującego w projekcie powiatowym.

Wdrażanie projektu w liczbach

Wsparciem objęto: 6 przedszkoli, 30 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 7 liceów ogólnokształcących, 7 techników, 3 zasadnicze szkoły zawodowe.
W projekcie:
–
z przedszkolami i szkołami współpracowało
6 SORE,
– działalność sieci organizowało 6 koordynatorów,
– w diagnozie potrzeb przedszkoli i szkół uczestniczyło 6 coachów,
–
zajęcia prowadziło ponad 80 ekspertów zewnętrznych,
– zrealizowano 8 179 godzin zajęć – warsztatów,
konsultacji grupowych i konsultacji indywidualnych (7 419 w ramach doskonalenia w przedszkolach /szkołach i 760 w ramach działalności
sieci współpracy i samokształcenia),
– wsparciem objęto 2 104 dyrektorów i nauczycieli
z 6 przedszkoli i 57 szkół.
Najczęściej wybierane tematy ofert doskonalenia:
– Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych
– bezpieczny Internet,
– Budowa koncepcji pracy szkoły,
– Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?,
– Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich,
– Nauczyciel 45+.
listopad/grudzień 2014
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Doświadczenia z pierwszego roku realizacji
projektu powiatowego utwierdziły osoby zaangażowane w to przedsięwzięcie w przekonaniu,
że stanowi ono poważne wyzwanie organizacyjne i merytoryczne, a osiągnięcie efektów satysfakcjonujących wszystkich uczestników i realizatorów jest trudne do osiągnięcia.
Zespół projektu (koordynator, asystent koordynatora, specjalista ds. opracowania, monitorowania i raportowania realizacji PPW) dostrzega wiele czynników utrudniających sprawne, terminowe
i zadowalające wdrożenie zaplanowanych działań.
Spośród tych czynników warto wymienić np.:
– formalności związane z umową i podjęciem
przez Radę Miasta niezbędnej uchwały – od
terminów ich podpisania/obowiązywania zależy termin rozpoczęcia działań projektowych
(jeśli ich nie ma sytuacja jest trudna, ponieważ przedłużające się czekanie może uniemożliwić realizację projektu w czasie ustalonym
we wniosku, a wdrażanie projektu „na własną
odpowiedzialność ” byłoby bardzo ryzykowne; w przypadku naszego projektu zależność
od powyższego i konieczność spełnienia wymogu dotyczącego realizacji projektu w ciągu
minimum siedmiu miesięcy roku szkolnego
i uwzględnienia specyfiki roku szkolnego skutkowała prowadzeniem działań skumulowanych
(duża częstotliwość spotkań z radami pedagogicznymi w wymaganym czasie),
–
obowiązkowe przeprowadzenie przetargu
na ekspertów zewnętrznych po zakończeniu
procesu diagnozy w 63 przedszkolach/szkołach uczestniczących w projekcie wymagało
czasu i wydłużyło okres od ostatniej diagnozy do pierwszych spotkań w ramach doskonalenia z dwóch powodów; po pierwsze – duża
liczba przedszkoli/szkół i wybór 17 tematów
ofert to 17 części przetargu, do których opracowanie wymagań wobec ekspertów zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami (w wielu
przypadkach bardzo szczegółowymi) nie było
łatwe i nie trwało krótko (pewnie z powodu
braku doświadczenia w takiej pracy); po drugie – procedura przetargowa się przedłużyła
ze względu na to, że nie od razu nastąpiło rozstrzygnięcie i w przypadku kilku części należało
przetarg powtarzać,

– problemy pojawiające się w sytuacji, gdy wynik
przetargu nie zapewnił pozyskania ekspertów
kompetentnych w danej dziedzinie/konkretnym temacie i jednocześnie znających specyfikę szkoły oraz mających doświadczenie w pracy
z nauczycielami; w naszym projekcie zdarzyły się takie przypadki, co wyniknęło z faktu,
że oferentami były firmy spełniające wymagania
przetargowe i dopiero w praktyce okazało się,
że usługi szkoleniowe dla placówek edukacyjnych nie są ich główną ofertą i dysponują ekspertami, którzy są bardzo dobrze przygotowani
tematycznie i warsztatowo ale nie zawsze potrafią konkretne treści odnieść do realiów szkoły;
ponadto eksperci często udostępniają materiały
zbyt ogólne, mało przydatne (zdaniem nauczycieli oczekujących „gotowych” rozwiązań),
– potrzeby zmiany terminów zajęć, często zgłaszane przez dyrektorów przedszkoli/szkół stanowiły problem, ponieważ niejednokrotnie
trudne było ustalanie nowych terminów dogodnych dla ekspertów i zaburzały realizację spotkań zgodnie z harmonogramem,
– niechęć nauczycieli do wzbogacania własnego
warsztatu pracy, brak motywacji do zastosowania nowej wiedzy i umiejętności, do przełożenia
ich na praktykę szkolną (nauczyciele tłumaczyli tę postawę tym, że nie mają czasu „na eksperymenty”, bo muszą uczniów przygotować
do sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego, gdyż
z ich wyników „są rozliczani”).
Osoby korzystające ze wsparcia i udzielające go
dostrzegają inne utrudnienia.
Na przykład, niektórzy dyrektorzy twierdzą,
że autonomię szkoły ogranicza konieczność wyboru tematu doskonalenia spośród „odgórnie”
ustalonych 24 tematów ofert, które nie obejmują wszystkich zagadnień interesujących nauczycieli. Ich zdaniem zasadniejsze byłoby pozostawienie szkole swobody w ustaleniu tematyki
wsparcia zgodnie z jej potrzebami. Poza tym, dyrektorzy rozumieją potrzebę stosowania rozwiązań sprzyjających skorelowaniu działań w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli ze
wsparciem zewnętrznym oraz sposobów monitorowania wdrażania do praktyki edukacyjnej nowej wiedzy i umiejętności.
Z kolei eksperci zewnętrzni i nauczyciele
uznają, że najkorzystniejsze byłoby prowadzenie warsztatów i konsultacji przez te same osoby,
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które dokonywały diagnozy potrzeb – spotkania
z jednym ekspertem umożliwiłyby lepsze poznanie grupy i jej oczekiwań, trafniejsze dostosowanie treści szczegółowych do wyniku diagnozy
wstępnej oraz dobór metod i form pracy do przebiegu procesu grupowego.
Natomiast zdaniem SORE trudno jest pogodzić ich wspierająco-organizacyjną rolę koordynatora doskonalenia w szkole (który pomaga
w diagnozie potrzeb, dostosowaniu do nich oferty
doskonalenia i zbudowaniu RPW oraz organizuje szkolenia i przygotowuje sprawozdanie z RPW)
z rolą specjalisty zewnętrznego (który pomaga
nauczycielom wdrażać do praktyki szkolnej nowe
umiejętności i ma obowiązek przeprowadzenia
w jednym roku 6 godzin zajęć merytorycznych
w jednej grupie). Trudności powoduje to, że w naszym projekcie SORE mają pod opieką po 10
lub 11 przedszkoli/szkół (w większości z nich są
po dwie grupy, co wpływa na zwiększenie liczby
godzin zajęć) oraz fakt, że różnorodność wybranych tematów ofert wymaga wysokiego poziomu
kompetencji eksperckich, wszechstronności, elastyczności wiedzy i umiejętności SORE (a nie ma
możliwości aby był specjalistą „od wszystkiego”).
Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia dostrzegają potrzebę uświadomienia nauczycielom, że efektywna działalność sieci, prezentowanie własnego warsztatu pracy na forum
międzyszkolnym oraz wspólne wypracowywanie
nowych rozwiązań dydaktycznych służy rozwojowi
zawodowemu wszystkich uczestników sieci. Ważne jest, aby nauczyciele nie postrzegali się wzajemnie jako konkurencję na rynku edukacyjnym, ale
aby we współpracy widzieli szansę na wzbogacanie
oferty przedszkoli/szkół, w których pracują i eksponowanie ich specyfiki. Z doświadczeń w projekcie wynika, że kiedy tak się dzieje uczestnicy chętnie realizują wspólne działania.
Oczywiście wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu dostrzegają również wiele
pozytywów tego przedsięwzięcia i doceniają jego
efekty. Bardzo satysfakcjonujące są wyniki ewaluacji formatywnej. Na przykład, po zakończeniu
zajęć nauczyciele:
– udzielali następujących odpowiedzi na pytanie Co zabierzesz i wykorzystasz w przyszłości?:
„bardzo ciekawe informacje z wiedzy psychologicznej, które są niezbędne w prawidłowym
rozpoznawaniu potrzeb uczniów”, „informacje

dotyczące rozwoju psychologicznego decydującego o późniejszym zachowaniu ucznia
i jego dysfunkcjach”, „będę zwracała uwagę
na samoocenę ucznia zwłaszcza podczas oceniania jego pracy”, „sposoby radzenia sobie
z agresją uczniów”, „cenne uwagi dotyczące
konstruowania ankiety i wywiadu”, „zbliżenie
z zespołem, wiedzę o specyfice temperamentów i materiały”, „to, co usłyszałem na tym
spotkaniu od innych nauczycieli z mojej
szkoły”, „relacje zbudowane na warsztatach”,
„zastrzyk dobrej energii przekazanej wszystkim przez wszystkich”, „chęć zmiany własnej
osobowości, nastawienie do pracy w zespole, wnioski i refleksje”, „sugestie innych”, „refleksje dotyczące wykonywanych ćwiczeń,
współpracy w grupie”, „materiały ze szkolenia
i chęć zmiany”, „bardziej skupię się na wyrażaniu własnych emocji a nie na krytykowaniu innych”, „sposób wykorzystania piramidy
Maslowa do tworzenia oferty”, „umiejętność
stosowania języka korzyści”, „różnorodność
obserwacji i pomysłów”,
–następująco kończyli wypowiedź Dzisiaj w czasie zajęć: „dowiedziałam się co mnie motywuje,
w jaki sposób „bronić się” przed demotywowaniem, motywacja musi się odradzać, musi być
w życiu zachowana równowaga”, „miałam możliwość poznania (lepszego poznania) koleżanek
i kolegów i ich opinii”, „poznałam nowe metody, które będą przydatne w mojej pracy, a zajęcia
prowadzone były w sposób rzeczowy i ciekawy”.
Nauczyciele pracujący w sieciach udzielali
po spotkaniach następujących informacji zwrotnych:
– przykłady z sieć dyrektorów – „komunikatywny i przygotowany prowadzący”, „zajęcia
prowadzone profesjonalnie przez praktyka
z ogromną wiedzą”, „świetne materiały”, „odniesienie do interesujących nas przykładów,
otwartość na zadawane pytania”, „dostosowanie do potrzeb grupy (zmienność naszych
pytań i problemów)”, „odwoływanie się do
orzeczeń SN”, „muszę uporządkować kilka
uregulowań w swojej szkole”, „poznałam konkretne rozwiązania techniczne służące prawidłowemu konstruowaniu obowiązujących dokumentów”, „bardzo przydatne informacje,
bezpośrednio związane z działalnością dyrektora”, „bardzo przydatne wzory dokumenlistopad/grudzień 2014
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tów na pewno wykorzystam w swojej pracy”,
„zajęcia bardzo dobrze zaplanowane”, „prowadzący rewelacyjny!”, „sprawa zarządzania ryzykiem jest dla mnie bardziej zrozumiała”, „bardzo podoba mi się pomysł spotkania
w grupach zróżnicowanych pod kątem etapów edukacji”, „super wymiana doświadczeń”,
„bardzo dobra atmosfera prowadzonych zajęć”,
„zajęcia wskazały kierunki poszukiwań nowych
rozwiązań w pracy dyrektora”, „czas dobrze wykorzystany”,
– przykłady z innych sieci – „świetne przygotowanie materiałów, dobór prowadzących i treści
warsztatów”, „konieczne pogłębienie zagadnień
związanych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej”, „trudności w wykorzystaniu platformy internetowej projektu”, „cieszę się, że moje
potrzeby związane z pisaniem programu zostały uwzględnione”, „stworzenie własnego programu nie jest poza moimi możliwościami”,
„otrzymałam potrzebną wiedzę i z niej skorzystam”, „usystematyzowałam wiadomości dotyczące podstawy programowej i struktury programu”, „warto jest poświęcić czas na analizę
podstawy programowej, diagnozę możliwości,
umiejętności i zainteresowań uczniów, gdyż pomoże to przygotować dobry program nauczania”, „poznałam nowe informacje i ciekawe
przykłady rozwiązywania konfliktów w zespole”, „prezentacje pomysłów i doświadczeń innych kolegów i koleżanek”, „całe szkolenie było
bardzo ciekawe i bogate w różne pomocne informacje”, „bardzo ciekawa oferta edukacyjna
– przykłady, filmy, scenariusze”, „wykorzystam
informacje na zebraniu z rodzicami”, „będę korzystać ze wskazanych stron internetowych”,
„więcej ćwiczeń”, „wielkie brawa dla prowadzącej – za przygotowanie, prowadzenie, zaangażowanie. Dziękuję”.
Zmodernizowany system wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli ma na celu poprawę jakości i efektywności procesu wspierania skoncentrowanego na doskonaleniu instytucjonalnym
(organizacyjnym) zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami i specyfiką każdej szkoły, każdego
przedszkola.
W związku z planowanym wprowadzeniem
systemu doskonalenia nauczycieli opartego
na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół warto rozważyć m. in.:

–
organizację wsparcia placówek doskonalenia
nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych w wypracowaniu sposobów współpracy w zakresie
wspomagania szkół (co jest niezbędne dla spełniania wymagań określonych w rozporządzeniach dotyczących tych placówek i sprawnej
realizacji działań zintegrowanych, wzajemnie
się uzupełniających),
– wdrożenie systemowych przedsięwzięć w zakresie rozwijania kompetencji osób udzielających
wsparcia – pracowników merytorycznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych,
– jak instytucje wspierające będą mogły zaspokajać zdiagnozowane potrzeby szkół – czy będą
dysponowały wszechstronną kadrą („znającą
się na wszystkim”) czy będą miały możliwość
pozyskiwania ekspertów zewnętrznych,
– jaka będzie możliwość zapewnienia dostępności wsparcia dla wszystkich nauczycieli i szkół
(środki finansowe i instytucje/osoby nimi dysponujące),
– jaką rolę będą miały w przyszłości osoby, które
ukończyły kurs dla SORE (a nie są pracownikami instytucji wspierających) – jak zostaną wykorzystane ich umiejętności,
– jak pogodzić potrzeby doskonalenia instytucjonalne (dotyczące szkoły jako organizacji) i indywidualne (poszczególnych nauczycieli różnych
specjalność), tzn. jak zadbać o to, aby nie zmarginalizować lub nie zaniechać działań w zakresie przedmiotowego doradztwa metodycznego,
– zasadność wprowadzenia jednolitych mechanizmów monitorowania efektywności wdrażanego systemu wspomagania rozwoju szkół.
Obecnie funkcjonujący system doskonalenia
nauczycieli i wspomagania szkół wymaga zmiany zorientowanej na poprawę jego jakości i efektywności. Doświadczenia związane z realizacją
projektu powiatowego (mimo trudności formalno-organizacyjnych) potwierdzają, że sprawdza
się koncepcja zmiany polegająca na dostosowaniu oferty wsparcia do zdiagnozowanych, rzeczywistych potrzeb instytucjonalnych (szkoły
jako organizacji) i indywidualnych (poszczególnych nauczycieli pracujących w konkretnej
szkole) oraz na organizowaniu międzyszkolnej
wymiany doświadczeń.

fot. archiwum

Zmiany w prawie oświatowym
przygotowała: Monika Rękawek

Olimpiady również dla gimnazjalistów
26 września 2014 r. weszło w życie:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2014 r., poz. 1290)
Nowelizacja rozporządzenia:
1) umożliwia organizowanie olimpiad dla uczniów gimnazjów
2) dostosowuje przepisy w zakresie typów szkół ponadgimnazjalnych określonych w art. 9 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (§ 7 ust. 1, § 9 ust.
2 i § 10 ust. 1 zmienianego rozporządzenia)
3) dostosowuje przepisy w zakresie organizatorów olimpiad do ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
4) dokonuje uszczegółowienia przepisów dotyczących treści regulaminu olimpiady

Tekst jednolity Kodeksu pracy
4 listopada 2014 r. zostało ogłoszone:
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)
W załączniku do powyższego obwieszczenia ogłoszony został
jednolity tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 63 aktami nowelizacyjnymi.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r.
1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1220)
Od dnia 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Zostanie one podwyższone z kwoty 1680 zł
(w roku 2014 r.) do kwoty 1750 zł (w roku 2015).

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty
25 listopada 2014 r. Rada Ministrów przyjęła
przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw.
Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że stanowi on wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r.
(sygn. akt K 35/12), w którym Trybunał stwierdził niezgodność
art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, zawierającego upoważnienie dla ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, z art.
92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że materia zawarta w kwestionowanym upoważnieniu, dotycząca warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów – powinna zostać określona
bezpośrednio w ustawie, a kwestie, które mają być regulowane
w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.
Na podstawie powyższego wyroku Trybunału, rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, traci moc 9 kwietnia 2015 r.
W projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty proponuje
się wprowadzenie przepisów dotyczących:
1)ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w tym
upoważnienie dla ministra do spraw oświaty i wychowania oraz
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego do uregulowania, w drodze rozporządzenia, szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów odpowiednio w szkołach publicznych oraz
w publicznych szkołach artystycznych (zostanie dodany w ustawie o systemie oświaty rozdział 3a);
2) ogólnych warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
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maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym upoważnienie dla ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania do uregulowania, w drodze rozporządzenia, szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zostanie
dodany w ustawie o systemie oświaty rozdział 3b);
Ponadto w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty proponuje się m.in. zmiany dotyczące:
1) sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego, w tym upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych warunków
sprawowania nadzoru pedagogicznego, dostosowanego do wymogów art. 92 Konstytucji RP;
2) funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in.
w zakresie postępowania rekrutacyjnego, prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
3) doprecyzowania zadań organu prowadzącego szkołę w zakresie zapewnienia szkole, w ramach dotychczas świadczonej obsługi administracyjnej, również obsługi prawnej;
4) finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
5) zadań i struktury organizacyjnej instytucji odpowiedzialnych za
przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, tj.
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
6) zasad w zakresie postępowania rekrutacyjnego do szkół sportowych oraz szkół dwujęzycznych, a także w zakresie przechodzenia
uczniów do szkół różnych typów;
7) zwiększenia kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla
uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
tych uczniów;
8) wyboru rady rodziców;
9) liczby uczniów w oddziałach klas I-III szkoły podstawowej;
10) k ształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
11) zadań publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym;
12) niepublicznych szkół artystycznych;
13) uznawania świadectw szkolnych wydanych za granicą;
14)zadań z zakresu międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży;
15) ujednolicenia zasad ustalania wysokości dotacji dla publicznych
przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu
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terytorialnego oraz dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.
W dniu 26 listopada 2014 r. projekt ustawy o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych został skierowany do Sejmu, do dalszych
prac legislacyjnych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dla nauczycieli w 2015 r. bez zmian
26 listopada 2014 r. Sejm uchwalił
ustawę okołobudżetową zamrażającą na kolejny rok płace w sektorze budżetowym.
Ustawa okołobudżetowa przewiduje ponadto utrzymanie
na dotychczasowym poziomie odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
W roku 2015 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zastosowanie będzie miała kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia
2012 r., tj. 2879,91 zł.
Jednocześnie w roku 2015 środki, o których mowa w:
1) art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), przeznaczone
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyodrębnia
się w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż
0,5% tych środków;
2) art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, przeznaczone na wspieranie na obszarze województwa
doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżetach wojewodów w łącznej wysokości do 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalanego w oparciu o kwotę
bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia
2012 r.;
3) art. 70a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, przeznaczone na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się
w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
w łącznej wysokości do 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela
stażysty ustalanego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa
w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.
Ustawa okołobudżetowa została skierowana do dalszych prac
w Senacie.
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BEZPŁATNY DOSTĘP DO E-DZIENNIKA
Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej przewiduje bezpłatny dostęp rodziców do dziennika elektronicznego, jeżeli
szkoła taki dziennik posiada. Pomimo zapisu w rozporządzeniu, szkoły nadal
praktykują pobieranie opłat od rodziców za pełny dostęp do e-dziennika,
argumentując ten proceder wymaganiami stawianymi przez firmy oferujące
powyższe usługi. Czy pobieranie opłat przez szkoły za dostęp do e-dziennika
jest zgodne z prawem?
Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 29
sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji1 jednoznacznie stanowią, że prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga m.in. umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do
dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.
Ustawodawca nie przewiduje żadnych wyjątków od powyższej zasady.
Sprawa bezpłatnego korzystania z elektronicznych dzienników
była przedmiotem interpelacji poselskiej nr SPS-023-28938/142
skierowanej do Ministra Edukacji Narodowej.
Z odpowiedzi, ogłoszonej 6 listopada 2014 r., podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na powyższą interpelację.
wynika, że:
„Kwestie prowadzenia dziennika elektronicznego w szkole reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 29 sierpnia
2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
poz. 1170), w którym dopuszcza się prowadzenie dziennika lekcyjnego
w formie elektronicznej.
Zgodnie z obowiązującym prawem (§ 22 ust. 2 ww. rozporządzenia) prowadzenie w szkole dziennika elektronicznego odbywa się za
zgodą organu prowadzącego szkołę. Wydanie takiej zgody wiąże się
między innymi z tym, że w planie finansowym szkoły muszą być zagwarantowane środki na prowadzenie e-dziennika. Zgodnie z art. 34a
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
Jego nadzorowi podlega m. in.:
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce
środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem;
2) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły
i placówki.

Natomiast kwestie udostępniania rodzicom informacji o postępach
w nauce ich dzieci reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.
Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu dostarczenie m.in. rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
Jednocześnie szkoła zapewnia rodzicom:
– jawność ocen,
– uzasadnienie oceny przez nauczyciela,
– wgląd do sprawdzianów, pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia (§ 5 rozporządzenia).
Dziennik elektroniczny jest narzędziem, które ma ułatwiać rodzicom korzystanie z ww. uprawnień, m.in. dlatego że podstawową
funkcjonalnością dziennika elektronicznego jest posługiwanie się nim
na odległość z nośnika, jakim jest np. komputer osobisty.
Mając na uwadze powyższe, rodzice mają prawo do bezpłatnego
wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dzieci z każdego dostępnego im miejsca, o każdej porze z nieograniczoną
częstotliwością (§ 22 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji).
Nadmieniam, że uzasadniając wprowadzenie ww. regulacji, wskazano
na konieczność jednoznacznego ustalenia, że wgląd do dokumentacji
przebiegu nauczania, w tym do dziennika elektronicznego, dla rodziców uczniów jest bezpłatny.”

[krótko mówiąc]
W świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 29
sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji, rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do
dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dzieci.

OPŁATA ZA ZNISZCZENIE
DARMOWEGO PODRĘCZNIKA
Czy dyrektor szkoły w przypadku zniszczenia bezpłatnego podręcznika do
klasy I szkoły podstawowej zapewnionego przez MEN, ma obowiązek, czy
prawo żądania od rodziców zwrotu kosztów tego podręcznika?
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Zgodnie z art. 22ak ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty3, szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania
tych podręczników lub materiałów.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub
2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III
szkoły podstawowej (zapewnionego przez MEN), określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.
Kwota zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji:
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach
I-III szkoły podstawowej, zapewnionego przez MEN stanowi dochód budżetu państwa i wynosi dla każdej części podręcznika „Nasz
elementarz” – 4,34 zł.
Sprawa odpłatności za zniszczenie darmowego podręcznika,
a w szczególności podręcznika dostosowanego dla dzieci niepełnosprawnych, stał się przedmiotem interpelacji poselskiej.
W odpowiedzi, ogłoszonej 28 października 2014 r., na interpelację nr SPS-023-28941/14, w sprawie odpłatności za zniszczenie darmowego podręcznika do I klasy, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej zajął następujące stanowisko:2
„Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw stanowi, że podręczniki oraz materiały edukacyjne zakupione dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów są gromadzone w bibliotekach szkolnych i wypożyczane uczniom.
Dotyczy to zarówno podręczników zakupionych z dotacji celowej, jak
i podręczników zapewnionych przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania. Przewidziano, że z bezpłatnych podręczników
i materiałów edukacyjnych będą korzystać po sobie trzy kolejne roczniki uczniów, i z tego względu konieczne było określenie w ustawie ram
prawnych dotyczących wypożyczania podręczników.
Stanowi o tym art. 22ak ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręcznika lub materiału edukacyjnego określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność
zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.
Dotyczy to również decyzji, czy i w jakiej kwocie należy pobierać
od rodziców opłaty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika. Pobieranie opłat przez szkołę jest przewidziane w ustawie jako prawo, a nie obowiązek szkoły i decyzja dyrektora
w tym zakresie powinna być adekwatna do uwarunkowań konkretnej
szkoły oraz uwzględniać indywidualną sytuację danego ucznia, przy
czym w przypadku „Naszego elementarza” opłata nie może przekra-
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czać 4,34 zł za każdą jego część. Ustawodawca wprowadził powyższe
rozwiązanie, wychodząc z założenia, że będzie ono sprzyjać zwiększeniu odpowiedzialności uczniów za powierzone im podręczniki lub materiały edukacyjne. W wielu bibliotekach szkolnych, w podobnym celu,
wprowadzona jest już zasada odkupywania egzemplarza wypożyczonej książki w przypadku jej zniszczenia lub zgubienia. Z oczywistych
względów takie rozwiązanie nie mogło być zastosowane w przypadku „Naszego elementarza”, stąd wprowadzenie możliwości pobierania
opłat przez szkołę.
Niezależnie od przyjętego przez szkołę regulaminu wypożyczania
podręczników zgodnie z założeniami ustawy wszyscy uczniowie klas
I-III publicznych szkół podstawowych będą mieli zapewnione podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. W przypadku gdyby w trakcie roku szkolnego
część egzemplarzy „Naszego elementarza” została uszkodzona w sposób uniemożliwiający dalsze z nich korzystanie, egzemplarze te zostaną wymienione na nowe, tak aby w kolejnym roku szkolnym każdy
z uczniów miał ww. podręcznik.”

[krótko mówiąc]
W przypadku zniszczenia podręcznika do klasy I szkoły podstawowej zapewnionego przez MEN dyrektor ma prawo, biorąc
zawsze pod uwagę okoliczności danego przypadku, żądać od rodziców zwrotu kosztów podręcznika. W przypadku „Naszego
elementarza” opłata za każdą część nie może przekraczać 4,34 zł.

UCZEŃ POWRACAJĄCY Z ZAGRANICY
Jakie przepisy określają obecnie zasady przyjmowania dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy? Do dyrektora szkoły podstawowej zwrócili
się rodzice ucznia, którzy zamierzają wrócić do Polski w trakcie bieżącego
roku szkolnego. Dziecko nie uczęszczało do szkoły w Polsce. Biorąc pod
uwagę wiek dziecka, powinno uczęszczać do klasy szóstej szkoły podstawowej. Czy na wniosek rodziców, z uwagi na słabą znajomość języka polskiego
można przyjąć dziecko do klasy piątej?
Do dnia wejścia w życie przepisów tzw. ustawy rekrutacyjnej4,
tj. do 18 stycznia 2014 r., zasady przyjmowania uczniów do szkół
oraz przechodzenia uczniów z jednego typu szkoły do innego typu określało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych. Zgodnie z przepisami zawartymi w powołanym wyżej rozporządzeniu, uczniowie powracający z zagranicy byli przyjmowani do polskich szkół na podstawie świadectwa (zaświadczenia)
wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego
wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

ce obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają
języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do
korzystania z nauki mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki
języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób
organizuje organ prowadzący szkołę. Z powyższego uprawnienia
można korzystać nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
Ponadto, na podstawie art. 94a ust. 4c ustawy o systemie oświaty, osoby będące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi
szkolnemu lub obowiązkowi nauki, mogą korzystać z dodatkowych
zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez
okres 12 miesięcy.

[krótko mówiąc]
Zasady przyjmowania uczniów do szkół wszystkich typów określają przepisy rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty. O przyjęciu
dziecka do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas
pierwszych, w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor. Warunki i tryb przyjmowania do szkół obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty
innych państw zostaną określone przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia.

Sięgnij do źródeł:
1

§ 22 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170)
2

www.sejm.gov.pl

3

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
4

ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7
z późn. zm.)

fot. archiwum prywatne

Rozporządzenie powyższe straciło moc z dniem 18 stycznia 2014 r.
W obowiązującym stanie prawnym zasady przyjmowania
uczniów do szkół wszystkich typów określają przepisy rozdziału 2a
ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 20a ust. 2 tej ustawy,
o przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów,
w tym do klas pierwszych, w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, które są przyjmowane z urzędu.
Jednocześnie przepis zawarty w art. 1 pkt 18 ustawy z dnia
6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw4 stanowi, że warunki i tryb przyjmowania do publicznych szkół obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także
rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan
zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy, uwzględniając brak znajomości języka polskiego przez kandydata lub brak możliwości przedłożenia przez kandydata dokumentów
stwierdzających ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu
edukacji określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania. Przepis dający ministrowi edukacji
narodowej upoważnienie do wydania rozporządzenia wszedł w życie 1 maja 2014 r., ale do chwili obecnej rozporządzenie powyższe
nie zostało wydane.
Należy ponadto zwrócić uwagę na art. 18 tzw. ustawy rekrutacyjnej4, który stanowi, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2014/2015 obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu
stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia. Przepis powyższy obowiązywał jednak na etapie postępowania rekrutacyjnego i dotyczył wyłącznie publicznych
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Biorąc powyższe pod uwagę, decyzja o przyjęciu w trakcie roku
szkolnego dziecka obywatela polskiego powracającego z zagranicy
należy wyłącznie do dyrektora szkoły. Z uwagi na brak stosownych
uregulowań prawnych, należy uznać, że dyrektor szkoły może posiłkować wskazanymi, choć nieobowiązującymi zasadami, tj. brać pod
uwagę świadectwo (zaświadczenie) wydane przez szkołę za granicą
i ewentualnie ostatnie świadectwa szkolne wydane w Polsce, oraz
sumę lat nauki szkolnej ucznia.
W sytuacji opisanej w pytaniu należałoby uwzględnić prośbę rodziców, mając na względzie słabą znajomość języka polskiego ucznia
oraz obowiązek przystąpienia ucznia do sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej.
Warto również zaznaczyć, że w świetle art. 94a ust. 4b ustawy
o systemie oświaty, osoby będące obywatelami polskimi, podlegają-
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1 września 2014 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego,
która przewiduje m.in. zmiany podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, polegające na dodaniu nowego obszaru w zakresie
przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
Docelowo zamiarem ustawodawcy jest wprowadzenie obowiązkowej
nauki języka obcego nowożytnego dla wszystkich dzieci korzystających
z wychowania przedszkolnego.
Niniejszy komentarz stanowi omówienie regulacji prawnych dotyczących
nauczania języków obcych nowożytnych w przedszkolach zarówno
w ramach zajęć dodatkowych, jak też w ramach podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.
Język obcy w ramach zajęć dodatkowych

W dotychczasowym stanie prawnym, obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2014 r., edukacja w zakresie posługiwania się językiem obcym
nowożytnym w publicznych przedszkolach oraz
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych była organizowana wyłącznie w ramach tzw.
zajęć dodatkowych, zgodnie z ramowym statutem
publicznego przedszkola, stanowiącym załącznik
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół1 lub w ramach dodatkowych opłacanych
przez rodziców zajęć organizowanych poza działalnością statutową placówek przedszkolnych.
Przepis § 6 ust. 2a ramowego statutu publicznego przedszkola stanowi, żena wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być
prowadzone zajęcia dodatkowe.
Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w tym m. in. nauki języka obcego,powinien być
dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci
i wynosić:
1)z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
2)z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
W publicznych innych formach wychowania
przedszkolnego (punkty przedszkolne, zespoły
wychowania przedszkolnego) język obcy organizowany był również wyłącznie w ramach zajęć
dodatkowych, o ile w organizacji danej formy wychowania przedszkolnego takaoferta została przewidziana.
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Kompetencje w zakresie ustalania wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę:
a) publicznym przedszkolu,
b) publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (nie mniej
niż 5 godzin) posiada rada gminy, która podejmuje w tym zakresie stosowną uchwałę. Wysokość
powyższej opłaty nie może być jednak wyższa niż
1 zł za godzinę zajęć2.
Ponadto, na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje
dotację celową z budżetu państwa, która może być
wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań3.
Przedszkola niepubliczne oraz niepubliczne
inne formy wychowania przedszkolnego organi-

fot. http://pixabay.com/

fot. archiwum

Język obcy w przedszkolu

zowały edukację języka obcego w ramach zajęć
dodatkowych, na zasadach określonych odpowiednio w statucie przedszkola lub tzw. organizacji innej formy wychowania przedszkolnego.

Język obcy w ramach podstawy programowej
wychowania przedszkolnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół4 do dnia 31 sierpnia 2014 r. nie przewidywało w ramach podstawy
programowej wychowania przedszkolnego treści
związanych z nauką języka obcego nowożytnego.
Obowiązujące od dnia 1 września 2014 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół5, wprowadziło nowe
brzmienie załącznika nr 1,określającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego po nowelizacjizawiera zmiany w zakresie:
• celów wychowania przedszkolnego,
• obszarów działalności edukacyjnej, w których
realizowane są te cele, oraz
• zalecanych warunków i sposobu realizacji.
Warto zaznaczyć, że w wyniku nowelizacji rozporządzenia, zmianie uległ również tytuł załącznika nr 1, który brzmi „Podstawa programowa
wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz
innych form wychowania przedszkolnego”. Z dotychczasowej nazwy załącznika nr 1usunięto słowa „oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. Zmiana tytułu związana jest z faktem,
że oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z dniem 1 września 2016 r. staną się, z mocy
prawa, przedszkolami wchodzącymi w skład zespołu szkolno-przedszkolnego. Jednak do dnia 31
sierpnia 2016 r. zmiany rozporządzenia dotyczące
podstawy programowej wychowania przedszkol-

nego będą dotyczyły również oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej doprecyzowuje,że podstawę programową wychowania przedszkolnego
dla przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego,określoną w załączniku nr 1 do
rozporządzenia, stosuje się także do prowadzenia wychowania przedszkolnegow ośrodkach
umożliwiających dzieciom z upośledzeniem
umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymirealizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
Dotychczasowy katalog celów wychowania
przedszkolnego został uzupełniony o:
1) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językoweji wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej
motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapachedukacyjnych, a w przypadku
dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym – rozwijanieświadomości istnienia odmienności językowej
i kulturowej;
2) 
w przedszkolach umożliwiających dzieciom
należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społecznościposługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach
narodowychi etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.),
podtrzymywanie i rozwijaniepoczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem
mniejszościnarodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich
świadomości narodowej, etniczneji językowej
oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub językaregionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.
W zakresie przygotowania dzieci do posługilistopad/grudzień 2014
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wania się językiem obcym nowożytnym, dziecko
kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
2) 
rozumie bardzo proste polecenia i reaguje
na nie;
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa
piosenki w grupie;
4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami,ruchem, mimiką, gestami.
W zakresie przygotowania do posługiwania się
językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub
językiem regionalnym dziecinależących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym, o którychmowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, dziecko kończące wychowanie
przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;
2) rozumie bardzo proste polecenia wydawane
w języku mniejszości narodowej lub etnicznej
lub języku regionalnymi reaguje na nie;
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lubjęzyku regionalnym;
4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w języku mniejszości
narodowej lub etnicznejlub języku regionalnym;
5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej
lub językowej należy;
6) zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej.
W „Zalecanych warunkach i sposobie realizacji”, stanowiących integralną część podstawy programowej wychowania przedszkolnego,podkreśla
się, że przygotowanie dzieci do posługiwania się
językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowanew ramach
programu wychowania przedszkolnego i powinno
odbywać się przede wszystkim w formie zabawy.
Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych
sytuacjach życia codziennego.
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Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez:
• kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń
w języku obcym nowożytnymw toku różnych
zajęć i zabaw,
• wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku
obcym,
• włączenie do zajęć rymowanek,prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych
w języku obcym.
Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczającedo przedszkola lub
innej formy wychowania przedszkolnego, należy
brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jestnauczany w szkołach podstawowych na terenie
danej gminy.
Realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową
wychowania przedszkolnego,w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub
innej formywychowania przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.
Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu
przygotowania dzieci do posługiwania się językiemobcym nowożytnym można powierzyć innym
nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisachw sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w którychmożna zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Terminy wejścia w życie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, w zakresie
dotyczącym przygotowania dzieci
do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w przedszkolach,
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (do dnia 31 sierpnia 2016 roku) oraz
w innych formach wychowania przedszkolnego
ma być wprowadzane stopniowo.
W roku szkolnym 2014/2015 nie stosuje się
podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkolioraz innych form wychowania przedszkolnego, określonej w załączniku nr 1
w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do
posługiwania się językiem obcymnowożytnym.
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W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017
podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli orazinnych form wychowania przedszkolnego, określoną w załączniku
nr 1 do rozporządzenia, w zakresie dotyczącym
przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcymnowożytnym stosuje się do dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne.
W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017,
w zależności od możliwości organizacyjnych
przedszkola lub innej formywychowania przedszkolnego, w przypadku:
1) przedszkola oraz prowadzonej przez jednostkę
samorządu terytorialnego innej formy wychowania przedszkolnego– dyrektor przedszkola
lub szkoły podstawowej, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego,
2) innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnegolub osobę
fizyczną – osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego
– może postanowić o stosowaniu podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, określonej w załączniku nr 1 dorozporządzenia, w zakresie dotyczącym przygotowania
dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, do wszystkich albo niektórych oddziałów w przedszkolulub do wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej
formie wychowania przedszkolnego,z uwzględnieniem warunku, że od roku szkolnego
2015/2016 język obcy nowożytny będzie obowiązkowo realizowany w ramach podstawy programo-

wej wychowania przedszkolnego w stosunku do
dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
Reasumując:
1) w roku szkolnym 2014/2015 – język obcy nowożytny może być realizowany w ramach
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w zależności od możliwości organizacyjnych przedszkola lub innej formy
wychowania przedszkolnego, o ile dyrektor
przedszkola lub szkoły podstawowej tak zdecyduje, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej
oraz za zgodą organu prowadzącego,
2) od dnia 1 września 2015 r. – język obcy nowożytny będzie obowiązkowo realizowany w ramach podstawy programowej wychowania
przedszkolnego w stosunku do dzieci objętych
obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym
3) od dnia 1 września 2017 r., język obcy nowożytny będzie obowiązkowo realizowany w ramach podstawy programowej wychowania
przedszkolnego wobec wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.
Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny
jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

Kwalifikacje do nauczania języka obcego
w przedszkolu

Kwalifikacje nauczycieli do prowadzenia zajęć w przedszkolu oraz do nauczania języków obcych w przedszkolu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli6.Przedszkole publiczne oraz niepubliczne, jak również
inna forma wychowania przedszkolnego ma
obowiązek zatrudniać nauczycieli posiadających
kwalifikacje, zgodne z powołanym wyżej rozporządzeniem. Wymóg prowadzenia zajęć w przedszkolu przez nauczycieli posiadających odpolistopad/grudzień 2014
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wiednie kwalifikacje, odnosi się zarówno do zajęć
organizowanych w ramach podstawy programowej, jak też zajęć dodatkowych.
W świetle rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli, kwalifikacje do nauczania języków
obcych w przedszkolach posiada osoba, która7:
1)ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub
lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
2)ukończyła studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy nauczany w przedszkolu, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3)ukończyła studia pierwszego stopnia:
a) na kierunku filologia w specjalności danego
języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
4)ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu, lub
5)ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:
a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia
II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
w sprawie kwalifikacji, lub
b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym,
o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
w sprawie kwalifikacji, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
Kwalifikacje do nauczania języków obcych
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w przedszkolach posiada również osoba, która:
1)ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się:
a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia
I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub
b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz
posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia
I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli.
Kwalifikacje do nauczania języków obcych
w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III
szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2
rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, a ponadto
legitymuje się świadectwem znajomości danego
języka obcego w stopniuco najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny
w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Zmiana rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
nauczycieli

29 sierpnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli8, na mocy którego dodany został § 28a.
Zgodnie z § 28a ww. rozporządzenia, do dnia
31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również
osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach określone
w § 4 ust. 1 lub 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa
w załączniku do rozporządzenia.
Ustawodawca wprowadził,do 31 sierpnia
2020 r., okres przejściowy, stwarzający osobom
posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i legitymują-
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cym się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym,
o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
w sprawie kwalifikacji, możliwość nauczania danego języka obcego bez konieczności ukończenia
studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnegonauczania danego języka obcego.
Okres przejściowy pozwoli nauczycielom
przedszkoli, posiadającym co najmniej podstawowy poziom znajomości języka obcego określony w załączniku do rozporządzenia lecz nie posiadającym przygotowania w zakresie wczesnego
nauczania języka obcego, na uzupełnienie wymaganego przygotowania metodycznego i tym sa-

mym nabycie pełnych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego
w przedszkolu.
Dyrektor przedszkola dokonując oceny kwalifikacji nauczyciela przedszkola, który legitymuje
się znajomością danego języka obcego na poziomie co najmniej podstawowym, musi pamiętać
o treści załącznika do rozporządzenia w sprawie
kwalifikacji. Nie każdy certyfikat potwierdzający
znajomość języka obcego w stopniu co najmniej
podstawowym będzie dawał nauczycielowi przedszkola kwalifikacje do nauczania języka obcego,
a wyłącznie taki, który literalnie mieści się w wykazie wskazanym w załączniku do rozporządzenia
w sprawie kwalifikacji nauczycieli.
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