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Atrament to oszczędność

Wirtualna szafa,
czyli Evernote
Evernote został pomyślany
jako elektroniczny notatnik.
z czasem stał się jednak czymś
więcej. Dla jednych wirtualną
szafą, do której upchać można wszystkie
notatki (odręczne i elektroniczne), zdjęcia,
filmy, a nawet całe strony internetowe.
strona 8

Wydajemy na druk dyplomów,
świadectw, zdjęć okolicznościowych
fortunę – żali się dyrektorka jednej ze stołecznych podstawówek. –
Szukamy tanich punktów wywoływania zdjęć
czy kolorowych drukarni. Mimo to, ze szkolnego budżetu ubywa kilka tysięcy złotych. –
Może więc warto stworzyć własny punkt druku
– podpowiada Ewa Pytlak
strona 6

Rozwiązanie musi być
spójne
- Już wkrótce prawdziwym hitem
będzie rzeczywistość wirtualna.
Dzięki specjalnym okularom i oczywiście oprogramowaniu uczeń będzie mógł się przenieść do średniowiecznego zamku, w dowolną
epokę lub krainę i praktycznie dotknąć okalającej
go, choć wirtualnej rzeczywistości – mówi Łukasz
Kosuniak, B2B Marketing Manager w Samsung
strona 30

WorkFlowy, czyli
uporządkuj sobie w głowie
Rzeczywistość, także szkolna,
zmusza nas do gromadzenia coraz
większej liczby informacji. Coraz
częściej też zajmujemy się planowaniem
najróżniejszych przedsięwzięć: od zakupów,
przez uroczystości szkolne.
strona 34

Co nowego w prawie oświatowym?
W dziale m.in. rozprządzenia ministra edukacji w sprawie wysokości wskaźników zwiększających
kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub
innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki
uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty.
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Reportaż
tekst Magdalena Węglińska, foto archiwum własne

Tablety zamiast toreb z ulotkami
Za nami II Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Zawodowych i Centrów
Kształcenia Praktycznego…z tabletem. Trzy dni przepełnione starciami dyrektorów z ministerstwem edukacji, CKE oraz warsztatami na temat nowych technologii dostarczyły wielu
wrażeń, ale dały też możliwość zdobycia nowej wiedzy dotyczącej szkolnictwa zawodowego.
Gorące dyskusje, wystąpienia i wymiana poglądów pozwoliły uczestnikom na spojrzenie na
problemy z innej strony.
Podczas trzech dni konferencji dyrektorzy, nauczyciele i inni uczestnicy mogli dowiedzieć się, co nowego
w szkolnictwie zawodowym oraz skonfrontować swoje
doświadczenia
z innymi podczas paneli i warsztatów. Pierwszego dnia
goście mieli okazję wysłuchać wykładu dr. Włodzimierza Lewandowskiego na temat technik satelitarnych
oraz wziąć udział w dyskusji z Ewą Konikowską –
Kruk z ministerstwa edukacji, na temat działalności
MEN w szkolnictwie zawodowym. Było gorąco, panel
dyskusyjny, mimo, że krótki, był bardzo intensywny.
Uczestnicy zasypywali dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ciężkimi pytaniami,
na które często trudno jej było odpowiadać. Doszło
nawet do sytuacji, w której uczestnicy dyskusji po-
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czuli się obrażani przez Konikowską – Kruk, ponieważ
odrzucała ona ich pytania. Pomimo braku rozwiązań
niektórych problemów, uczestnicy zakończyli dzień
usatysfakcjonowani możliwością spotkania się i rozmowy z przedstawicielem ministerstwa edukacji.
– Przyjechałam tu przede wszystkim, żeby dowiedzieć
się co dzieje się w szkolnictwie zawodowym i wymienić doświadczenia z innymi pedagogami – powiedziała Maria Koroniak, dyrektor Zespołu Szkół Ochrony
Środowiska w Lesznie. – Na razie jestem zadowolona,
ale już nie mogę doczekać się jutrzejszego panelu
dyskusyjnego.
Kolejny dzień konferencji rozpoczęły zajęcia na temat
platformy e-zawodowe.eu, na której zamieszczone zostały m.in. materiały szkoleniowe. Od rana do wieczora
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Reportaż

goście mogli brać udział w wykładach dotyczących
egzaminów zawodowych, doradztwa zawodowego,
współpracy szkół z przedsiębiorcami, funduszy unijnych oraz nowych technologii w edukacji.
Głównym punktem programu był panel dyskusyjny,
w którym udział wziął przedstawiciel OKE oraz wicedyrektor CKE, Ewa Rudomino. Najczęściej dyrektorzy
żądali wyprowadzenia egzaminów zawodowych ze
szkół, dłuższych sesji egzaminacyjnych oraz naprawienia błędów w pytaniach egzaminacyjnych. Wicedyrektor Rudomino, obiecała przegląd wszystkich podstaw
programowych oraz wyraziła chęć skrócenia i ujednolicenia czasu egzaminów.
– Ogrom informacji jest przytłaczający, ale jestem usatysfakcjonowana, bo dowiedziałam się więcej na temat
szkolnictwa zawodowego – komentuje Magdalena
Wygryz, jedna z uczestniczek.
Ostatni dzień naszpikowany był warsztatami. Każdy
z uczestników sam mógł wybrać, które z nich go interesują. Do dyspozycji gości były m.in. zajęcia na temat
środków unijnych lub egzaminów zawodowych, ale
także warsztaty o nowych technologiach, np. druk 3D,
modelowanie przestrzenne oraz robotyka przemysłowa.
Jako że wiele czasu poświęcone było nowoczesnym
środkom dydaktycznym, każdy uczestnik konferencji
otrzymał tablet Samsung Galaxy Tab. Zamiast dźwigać

torby przepełnione ulotkami, uczestnicy korzystali z łatwo dostępnych materiałów z konferencji zamieszczanych na platformie e-zawodowe.eu na bieżąco. Dodatkowo pierwszy raz została prowadzona na Facebook-u
relacja na żywo.
II Konferencja dla dyrektorów szkół zawodowych
i CKP…z tabletem dała możliwość poszerzenia wiedzy
na temat nowych technologii w szkolnictwie oraz
stworzyła szansę na wymianę doświadczeń i poglądów wszystkim zainteresowanym tym typem edukacji.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz gościom
za obecność, a tych, których to ominęło, zachęcamy
to wzięcia udziału za rok!
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Epson w szkole
tekst Maciej Kułak

Artykuł z linkiem wideo

Atrament to oszczędność
- Wydajemy na druk dyplomów, świadectw, zdjęć okolicznościowych fortunę – żali się dyrektorka jednej ze stołecznych podstawówek. – Szukamy tanich punktów wywoływania zdjęć czy
kolorowych drukarni. Mimo to, ze szkolnego budżetu ubywa kilka tysięcy złotych. – Może więc
warto stworzyć własny punkt druku – podpowiada Ewa Pytlak, Marketing Coordinator Epson.

Epson od lat wspiera rynek edukacyjny wydajnymi
urządzeniami drukującymi (m.in. serią L800). W wielu
szkołach można spotkać atramentowe modele do drukowania zdjęć i dyplomów chwalone przez nauczycieli,
a przede wszystkim księgowość. – Od roku używamy
drukarki do zdjęć i jesteśmy zachwyceni – wskazuje
Karolina Kołecka z prywatnego przedszkola na stołecznej Białołęce. – Zadowoleni są też rodzice, którzy
nie muszą płacić za zdjęcia ze szkolnych uroczystości,
przedstawień. Także druk dyplomów nie jest specjalną
uciążliwością.
Epson poszedł o krok dalej i na początku tego roku
wprowadził udoskonaloną atramentową drukarkę –
L850, specjalnie dedykowaną segmentowi edukacyjnemu. – Ten model to jeszcze niższe koszty druku
– przekonuje Ewa Pytlak z Epsona. – Każdy komplet
butelek z atramentem to nawet 1800 zdjęć formatu
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10 x 15 cm, dzięki czemu koszty drukowania w przeliczeniu na zdjęcie są wyjątkowo niskie.
Gdy tusz się skończy wystarczy przelać zawartość
do zasobnika (zabezpieczonego przed kapaniem)
i znów możemy się cieszyć wysokiej jakości wydrukami. A  tę drukarki Epson zawdzięczają technologii Micro Piezo. – To specjalny, opracowany przez Epson,
system wystrzeliwania tuszu – wskazuje Ewa Pytlak.
– Sygnał elektryczny jest wysyłany do elementów piezoelektrycznych umieszczonych ponad każdą dyszą
głowicy, a krople tuszu są wystrzeliwane z siłą zależną
od zmiany kształtu tych elementów. System zapewnia
precyzyjną kontrolę nad elementami piezoelektrycznymi, co przekłada się na precyzyjną kontrolę nad rozmiarem kropel i najwyższą jakość druku.
Technologia Micro Piezo wykorzystywana jest w profesjonalnych zakładach fotograficznych
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Promocja

https://www.youtube.com/watch?v=SiImBVeMcQM
Novum jest też ekran LCD o przekątnej 6,9 cm, który
umożliwi proste i wygodne drukowanie oraz skanowanie bez podłączania drukarki do komputera. – To ważne novum, bo uniezależnia drukarkę od komputera –
wskazuje Ewa Pytlak. Wystarczy pendrive ze zdjęciami
lub papierowa fotografia do zeskanowania i możemy

aplikację, aby drukować przez wi-fi. Aplikacja jest tak
prosta w obsłudze, że nawet, będący na bakier z technologią, bez trudu połączą się z drukarką za pomocą
smartfonów – wskazuje Ewa Pytlak.
Dzięki specjalnej aplikacji Epson E-mail Print nauczyciele mogą na szkolnym urządzeniu drukować
dokumenty, wiadomości e-mail i zdjęcia z dowolnego
miejsca (np. z domu).
Kolejną aplikacją dostępną m.in. z L365 jest Epson
Remote Print. – Sterownik ten pozwala na wysłanie
dokumentów do drukowania z aplikacji przez internet
– wskazuje Ewa Pytlak.- Cały proces przypomina drukowanie z laptopa lub komputera stacjonarnego, ale
zamiast wysyłania dokumentu do drukarki znajdującej
się w pobliżu komputera można wysłać go do dowolnej
lokalizacji na świecie.
drukować – przekonuje. – Cały proces widoczny będzie na ekranie. Epson L850 umożliwia też drukowanie
etykiet na płyty CD. I  co niemniej ważne, drukowanie
zdjęcia w formacie 10x15 nie zajmuje więcej niż 12 sekund.

Nigdy więcej kartridży
Kolejną nowością zaprojektowaną dla szkół jest
urządzenie wielofunkcyjne Epson L365 z dołączonymi
czterema butelka z kolorowym tuszem (cyjan, żółty,
purpurowy, czarny) oraz dwie dodatkowe butelki z czarnym tuszem. – Zestaw umożliwia wydrukowanie do 12
tys. stron w czerni i 6500 stron w kolorze przy użyciu
wkładów początkowych, których przez dłuższy czas
nie potrzeba uzupełniać – zachwala Ewa Pytlak.

https://www.youtube.com/watch?v=hosGRCxeLUA
https://www.youtube.com/watch?v=RQm1vwUN3bo
To tylko część zalet nowej drukarki Epsona. – Funkcja wielokrotnego kopiowania pozwala na skopiowanie jednej strony od razu nawet w 20 egzemplarzach,
a skaner 1200 dpi umożliwia skanowanie zdjęć i dokumentów w wysokiej jakości – wylicza specjalistka
z Epsona.

Wi-Fi i smartfon
Drukarka L365 to znakomite narzędzie do pracy metodą projektową, bo pozwala na drukowanie bezprzewodowe. – Wystarczy pobrać i zainstalować bezpłatną
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Krok po kroku
tekst Maciej Kułak

Wirtualna szafa, czyli Evernote
Evernote został pomyślany jako elektroniczny notatnik. Z  czasem stał się jednak czymś
więcej. Dla jednych wirtualną szafą, do której upchać można wszystkie notatki (odręczne
i elektroniczne), zdjęcia, filmy, a nawet całe strony internetowe. Dla innych znakomitym narzędziem wspomagającym zarządzanie szkołą lub pomocą w realizacji projektu edukacyjnego.
Dla jeszcze innych – zwykłym notatnikiem.

Widok na wersję on-line

Evernote to program, który działa w chmurze i może
być wykorzystywany przez nauczycieli do tworzenia
i przechowywania wszelakich notatek, gromadzenia
zdjęć (np. z wycieczek szkolnych, akademii, realizowanych projektów edukacyjnych), a nawet tworzenia prezentacji i komunikacji z uczniami. Dyrektorom narzędzie
to może ułatwić zarządzanie szkołą, pomóc w organizacji spotkań rady pedagogicznej, a dzięki modułowi komunikacyjnemu – wysyłać komunikaty pracownikom
szkoły na ich indywidualne konta.
Największą zaletą programu jest jednak jego uniwersalność. Dzięki temu, że aplikacja działa w chmurze, do
zgromadzonych w niej danych użytkownik ma dostęp
w dowolnym czasie i miejscu. Można z niej korzystać
używając dowolnej przeglądarki internetowej lub zainstalować na komputerze, smartfonie, tablecie. Aplikacja
jest kompatybilna z wszystkimi systemami operacyjnymi – zarówno tymi komputerowymi, jak i zainstalowanymi na urządzeniach przenośnych.
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I choć z Evernote’a można korzystać bez konieczności instalacji, warto to zrobić. W ten sposób uzyskamy
dostęp do notatek także wtedy, gdy nie będzie dostępu
do internetu. Wersja on-line nie ma też wszystkich funkcjonalności, w które producent oprogramowania wyposażył aplikację.

Evernote w szkole
Aplikacja, oprócz tego, że pozwala na gromadzenie
w jednym miejscu różnego rodzaju notatek, daje też
możliwość ich tworzenia. Co więcej, to od użytkownika
zależy, czy będzie to notatka przygotowana odręcznie,
w edytorze tekstu, w formie głosowej lub wideo.
Do każdej notatki możemy dołączyć dokument PDF,
zdjęcie lub prezentację. Evernote daje nam możliwość
tworzenia prostych slajdów. Dzięki wbudowanej w urządzenie kamerze możemy sfotografować dowolny obiekt
lub tekst i osadzić go w notatce. Możemy też ustawić
alarm, który przypomni nam o notatce.
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Krok po kroku

Dyrektorów ucieszy inna funkcjonalność – udostępnianie notatników (w tym np. szkolnych dokumentów
z naniesionymi uwagami) innym użytkownikom.
Ciekawostką jest też specjalny dodatek – nożyczki
sieciowe. Dodatek pozwala na robienie zrzutów stron
internetowych i dodawanie ich do notatnika. Nożyczki

działają z przeglądarkami: Mozilla Firefox, Google Chrome i Safari.
Podobnie jak z wieloma tego typu usługami istnieją
dwie wersje (bezpłatna i Premium) różniące się funkcjonalnością. W wersji darmowej nie można np. zapisać notatki w formacie *pdf.

Evernote na iPadzie…

... i na smarfonie a Androidem

Instalacja
1 Wchodzimy na stronę www.evernote.com. Kolejnym
krokiem będzie założenie wirtualnego konta. To tam
będą trafiały wszystkie tworzone przez użytkownika notatki.

www.evernote.com

Zakładanie konta

2 Klikamy w ikonę Załóż konto, a następnie wpisujemy
swój e-mail i zabezpieczamy konto hasłem. Będziemy
z niego korzystali przy każdym wejściu na nasze konto
w Evernote.
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Krok po kroku

3 Na e-mail podany przy rejestracji zostanie wysłany
link, w który trzeba kliknąć, by zakończyć proces rejestracji. Zostanie nam też automatycznie przydzielony
login i adres e-mail (będzie wykorzystywany m.in. do
udostępniania notatek). Producent załączył też link do
samouczka i do pobrania aplikacji. Możemy też korzystać z naszego konta on-line.

Tworzenie notatki
Aby rozpocząć tworzenie notatki, wystarczy kliknąć
na ikonę Nowa notatka. W wersji na system Windows
tuż przy niej znajdziemy rozwijalną listę z rodzajami notatek (w edytorze tekstu, odręczną, głosową lub wideo).
W wersji na Mac OS standardowo pojawi się edytor tekstu. By zmienić wersję, np. na notatkę głosową, trzeba
klikną w ikonę Plik (znajduje się w menu głównym programu), a następnie wybrać rodzaj notatki.
Notatkę możemy ubogacać na różne sposoby: dodawać
zdjęcia, pliki PDF, filmiki, dźwięk. Wszystko odbywa się
w sposób intuicyjny.

Witamy w Evernote

4 Aplikację możemy pobrać w każdej chwili korzystając
ze strony evernote.com. W zakładce Produkty znajdziemy plik instalacyjny Evernote, który zapisujemy na dysku komputera. Po jego uruchomieniu aplikacja zostanie
zainstalowana (interfejs programu może się różnić w zależności od systemu operacyjnego, jednak różnice te nie
mają wpływu na komfort pracy z aplikacją).

Tworzenie notatki

Tworzenie notatki głosowej

Porządek dzięki notatnikom i znacznikom

Instalacja programu
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Dzięki specjalnym wirtualnym notatnikom nasze notatki
możemy poukładać tematycznie, chronologicznie, w zależności od ich ważności. To wielka zaleta Evernote.
Notatnikom możemy też nadawać nazwy, a dodajemy
je klikając w ikonę Dodaj notatnik.
W Evernote są dwa rodzaje notatników – lokalny (dostępny tylko na komputerze, w którym został utworzony) oraz zsynchronizowany (dostępny na każdym
urządzeniu).
Innym sposobem porządkowania notatek jest opatrywanie ich znacznikami (nazywanymi też tagami lub
słowami kluczowymi). Odpowiednie oznakowanie pozwoli nam na szybkie odnalezienie notatek, np. na temat polskich romantyków. Notatki możemy wyszukiwać po dacie utworzenia lub modyfikacji.
MARZEC/KWIECIEŃ 2015

Krok po kroku

Tworzenie notatników

Udostępnianie notatek i notatników
1 Także i ta funkcjonalność jest zaletą programu.
Udostępnianie notatek odbywa się intuicyjnie. Notatkę możemy wysłać mailem (program wygeneruje specjalny link do notatki), opublikować na Facebooku lub
Tweeterze.

Udostępnianie notatnika

4 Zo wybraniu opcji Udostępnij osobom wpisujemy
adresy e-mail odbiorców. Możemy też dodać wiadomość. Następnie klikamy w ikonę Udostępnij.

Udostępnianie notatnika

Na wskazane adresy e-mail wpłyną zaproszenia z linkiem do notatnika. Po zalogowaniu się do serwisu
evernote.com nauczyciel lub uczeń otrzyma informację o udostępnionym notatniku.

Udostępnianie notatki

2 Znakomicie sprawdza się też opcja udostępniania
całych notatników. Umożliwia ona wyświetlanie w naszej aplikacji notatek utworzonych przez innych użytkowników i odwrotnie. Niestety edytowanie notatki
przez innych użytkowników jest możliwe tylko w wersji płatnej aplikacji. Aby udostępnić uczniom lub radzie pedagogicznej notatnik należy kliknąć w zakładkę Udostępnij ten notatnik.
3 Po kliknięciu w ikonę udostępniania wybieramy jedną z dwóch opcji:
a. U
 dostępnij osobom (wybierzemy osoby, które będą
miały dostęp do notatnika),
b. Utwórz łącze publiczne.

Tadeusz Sławecki, wiceminister edukacji
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Szyfrowanie
W Evernote mamy możliwość zaszyfrowania notatki lub jej fragmentów. Aby to zrobić, wystarczy
zaznaczyć interesujący nas fragment, a następnie prawym przyciskiem myszy wybrać opcję.
1 Zaznacz tekst, który ma być
zaszyfrowany, kliknij prawym
klawiszem myszy i wybierz opcję
Szyfruj zaznaczony tekst.
Szyfrowanie tekstu

2 Wpisz hasło umożliwiające
odszyfrowanie tekstu.

3 Aby odszyfrować tekst, należy
kliknąć w niedostępny fragment,
a następnie wpisać nadane
uprzednio hasło.
Zaszyfrowany tekst

WAŻNE

Na forach internetowych poświęconych tej aplikacji często
pada pytanie o bezpieczeństwo
danych zapisanych na kontach
Evernote. Notatki są zabezpieczane za pomocą protokołu SSL,
a więc w ten sam sposób, jak nasze konta e-mail.
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Skitch, czyli porządek
Skitch, aplikacja pomyślana jako narzędzie do robienia
i oznaczania zrzutów ekranu, w nauczycielskich rękach
może stać się znakomitym narzędziem do tworzenia
szkolnego przewodnika po skarbach przyrody czy historycznych miejscach. Może też posłużyć do budowy
dydaktycznego portfolio, szkolnej (wirtualnej) kroniki lub
zapisanej w chmurze tablicy ogłoszeń.
Wielką zaletą aplikacji jest jej uniwersalność. Działa z systemami operacyjnymi: Mac OS X, Windows Desktop, Windows 8 (Touch) oraz na urządzeniach mobilnych – iPad,
iPhone, iPod Touch, a także na tabletach z systemem Android. Jednak aby z niej skorzystać, trzeba założyć konto
w usłudze Evernote. Po zainstalowaniu aplikacji w smartfonie lub tablecie zyskujemy możliwość nie tylko robienia
zdjęć, lecz również ich opisywania i oznaczania.

Krok 1
Instalacja

Zapisywanie na dysku

Krok 2
Przechowywanie
Aplikacja jest powiązana z naszym kontem
w Evernote. Jej każdorazowe uruchomienie przeniesie
nas do notatek Skitch w tejże usłudze. Tu też będą
przechowywane wszystkie projekty realizowane przy
użyciu Skitch.

a) W zakładce Produkty na stronie
www.evernote.com znajdziemy plik instalacyjny
Skitch. System sam dobierze rozszerzenie pliku do
systemu operacyjnego (np. Windows lub iOS).

Notatki Skitch w Evernote

Krok 3
Praca ze Skitchem
W górnym menu znajduje się okno pozwalające na rozpoczęcie pracy z programem Skitch. Z rozwijalnej listy
wybieramy dowolną opcję.
b) Plik zapisujemy na dysku komputera. Po jego uruchomieniu aplikacja zostanie zainstalowana (interfejs
programu może się różnić w zależności od systemu
operacyjnego, jednak różnice te nie mają wpływu na
komfort pracy z aplikacją).
Warto wiedzieć

Skitch i Web Clipper to aplikacje, które pomogą nauczycielowi w dokumentacji projektów edukacyjnych
lub w stworzeniu dydaktycznego portfolio.

Wybór trybu
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Dzięki nim każde zdjęcie, zrzut strony internetowej
lub pdf możemy opisać lub specjalnie oznaczyć.

Możemy zrobić zrzut ekranu…

Opisywanie i oznaczanie

Możemy też zakreślać ciekawe fragmenty, dodawać
punktory…

…dodać dowolne zdjęcie lub plik pdf z dysku komputera…

Zakreślanie i dodawanie

…a także np. rozpikselować fragment obrazu lub tekstu.
Wszystko odbywa się w sposób intuicyjny (dzięki czytelnym ikonom w pasku narzędzi).
…albo zrobić zdjęcie i je opisać.

Krok 4
Opisywanie, zakreślanie, zapisywanie
Po lewej stronie ekranu aplikacji Skitch znajduje się
pasek narzędzi.

Piksele

Pasek narzędzi
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Krok 1
Pobieranie i instalowanie
Dodatek pobieramy ze strony www.evernote.com.
Aplikację znajdziemy w zakładce Produkty. Web Clipper
w najnowszej wersji jest kompatybilny ze wszystkimi
popularnymi przeglądarkami.

Przycinanie

Krok 5
Zapisywanie i wysyłanie
Gotowa notatka automatycznie zapisywana jest na naszym
koncie w Evernote. Można ją też wysłać (lub umieścić
w serwisie społecznościowym) klikając w ikonę wyślij
umieszczoną w prawym górnym rogu.

Pobieranie aplikacji

Po zainstalowaniu aplikacji w pasku narzędzi przeglądarki
pojawi się ikona słonia. To symbol nożyczek sieciowych
Evernote.

Wysyłanie

Web Clipper, czyli strona internetowa w notatniku
Producent Evernote’a przygotował kolejną niespodziankę
użytkownikom tego elektronicznego notatnika. Specjalny, instalowany wraz z przeglądarką internetową, dodatek
umożliwia zapisywanie dowolnych stron internetowych
jako notatek. Dzięki temu możemy mieć dostęp do ulubionych artykułów nawet wówczas, gdy strona internetowa,
na której się znajdowały, została zlikwidowana.

Krok 2
Praca z nożyczkami
Po kliknięciu na ikonę słonia pojawi się okno
aplikacji. Możemy w nim opisać stronę internetową,
której
zrzut
zostanie
zapisany
jako
notatka
w Evernote.
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Wycinanie fragmentu strony

Skopiowane, przy użyciu nożyczek
sieciowych, strony internetowe zostaną zapisane na naszym koncie
w Evernote.

Strona zapisana na koncie w Evernote

Polub nas!

Zapraszamy do odwiedzenia
facebookowej strony magazynu
EduFakty – Uczę Nowocześnie.
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tekst Marta Wnukowicz, Źródła: http://www.hojnacki.net, http://hotpot.uvic.ca,
http://www.enauczanie.com, http://www.winrar.pl

E-learning – samouczek

Testy interaktywne
w programie Hot Potatoes
Instalacja i konfiguracja programu Hot Potatoes
Hot Potatoes to zbiór kilku programów służących do tworzenia krzyżówek, testów, zadań:
JCloze – zadania z luką
JMix – tasowanie zdań i wyrazów
JCross – krzyżówka
JQuiz – test wielokrotnego wyboru
JMatch – zadania na porządkowanie – przeciągnij i upuść
TheMaster – tworzy stronę www, na której zostaną zebrane wszystkie wcześniej utworzone (wybrane) testy
i krzyżówki.
Opracowane ćwiczenia można zamieścić na stronie internetowej i rozwiązywać on-line, można także drukować
i rozdawać do rozwiązania, mając równocześnie wydrukowany klucz do ich rozwiązania. W ćwiczeniach można
zamieszczać zarówno tekst, jak i grafikę.
Jest to program w wersji anglojęzycznej, można wybrać ustawienia innej wersji językowej, niestety nie polskojęzycznej. Istnieje jednak możliwość konfiguracji programu do wersji polskojęzycznej poprzez pobranie pliku ze
strony www i wczytanie go do programu. Program nie jest przetłumaczony w całości, ale tłumaczenie w znacznym
stopniu ułatwia korzystanie z niego.

Krok 1
Pobieramy program ze strony www i instalujemy na dysku komputera.

1

2

1 W oknie przeglądarki wpisujemy adres strony http://hotpot.uvic.ca.
2 Na wczytanej stronie odszukujemy opcję Downloads – wybieramy.
www.edufakty.pl | 17
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7

3

3 Następnie wybieramy link Hot Potatoes 6.3 installer
(dla systemu Windows; jeśli korzystamy z innego systemu operacyjnego wskazujemy odpowiedni link w tej
części okna).

4

7 Otwiera się okienko o nazwie
Otwieranie pliku – ostrzeżenie o zabezpieczeniach.
Wybieramy przycisk ekranowy Uruchom.

b

a

a

4 Otwiera się okienko, w którym wybieramy:
a) przycisk ekranowy Zapisz,
b) następnie opcję Zapisz jako.

b

8 Otwiera się okno, w którym wybieramy język instalacji:
a) wybieramy strzałkę – rozwijamy listę, na której wskazujemy język polski,
b) wybieramy przycisk ekranowy OK.

5
a

b

5 W oknie o nazwie Zapisywanie jako:
a) wskazujemy miejsce na dysku,
b) następnie wybieramy przycisk ekranowy Zapisz –
plik instalacyjny programu zostanie pobrany.
6 Uruchamiamy instalację programu
wybierając ikonę pliku
setup_hotpot_6304.exe.
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6
9 Otwiera się pierwsze okno kreatora instalacji
– decydujemy się na zainstalowanie programu –
wybieramy przycisk ekranowy Dalej>.
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12 Otwiera się okno, w którym możemy wybrać miejsce
instalacji programu (jeśli chcemy zainstalować program
w innym miejscu, niż zaproponowane domyślnie, wtedy
wybieramy przycisk ekranowy Przeglądaj…). Zostawiamy domyślne miejsce zapisu:
a) w okienku wyświetlona jest domyślna ścieżka
dostępu – program zostanie zainstalowany domyślnie
na dysku C:
b) wybieramy przycisk ekranowy Dalej>.

10

b

13
10 Otwiera się okno, w którym wyświetla się treść umowy licencyjnej – należy ją przeczytać:
a) jeśli decydujemy się na zainstalowanie programu
musimy zaakceptować licencję – wybieramy opcję
Akceptuję warunki umowy,
b) wybieramy przycisk ekranowy Dalej>.

a

13 W kolejnym oknie wybieramy folder, w którym będą
zamieszczone skróty do programu:
a) zostawiamy domyślną nazwę folderu (możemy
zmienić miejsce zapisu wybierając przycisk ekranowy
Przeglądaj…),
b) wybieramy przycisk ekranowy Dalej>.

11

11 W kolejnym oknie kreatora instalacji powinniśmy
przeczytać zapisane tam informacje, następnie wybieramy przycisk ekranowy Dalej>.

14
a

12
b
a

b

14 Podejmujemy decyzję, które zadania dodatkowe
mają być wykonane:
a) zostawiamy zaznaczoną opcję
Utwórz ikonę na pulpicie,
b) wybieramy przycisk ekranowy Dalej>.
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7

3

3 Następnie wybieramy link Hot Potatoes 6.3 installer
(dla systemu Windows; jeśli korzystamy z innego systemu operacyjnego wskazujemy odpowiedni link w tej
części okna).

4

7 Otwiera się okienko o nazwie
Otwieranie pliku – ostrzeżenie o zabezpieczeniach.
Wybieramy przycisk ekranowy Uruchom.

b

a

a

4 Otwiera się okienko, w którym wybieramy:
a) przycisk ekranowy Zapisz,
b) następnie opcję Zapisz jako.

b

8 Otwiera się okno, w którym wybieramy język instalacji:
a) wybieramy strzałkę – rozwijamy listę, na której wskazujemy język polski,
b) wybieramy przycisk ekranowy OK.

5
a

b

5 W oknie o nazwie Zapisywanie jako:
a) wskazujemy miejsce na dysku,
b) następnie wybieramy przycisk ekranowy Zapisz –
plik instalacyjny programu zostanie pobrany.
6 Uruchamiamy instalację programu
wybierając ikonę pliku
setup_hotpot_6304.exe.
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12 Otwiera się okno, w którym możemy wybrać miejsce
instalacji programu (jeśli chcemy zainstalować program
w innym miejscu, niż zaproponowane domyślnie, wtedy
wybieramy przycisk ekranowy Przeglądaj…). Zostawiamy domyślne miejsce zapisu:
a) w okienku wyświetlona jest domyślna ścieżka
dostępu – program zostanie zainstalowany domyślnie
na dysku C:
b) wybieramy przycisk ekranowy Dalej>.

10

b

13
10 Otwiera się okno, w którym wyświetla się treść umowy licencyjnej – należy ją przeczytać:
a) jeśli decydujemy się na zainstalowanie programu
musimy zaakceptować licencję – wybieramy opcję
Akceptuję warunki umowy,
b) wybieramy przycisk ekranowy Dalej>.

a

13 W kolejnym oknie wybieramy folder, w którym będą
zamieszczone skróty do programu:
a) zostawiamy domyślną nazwę folderu (możemy
zmienić miejsce zapisu wybierając przycisk ekranowy
Przeglądaj…),
b) wybieramy przycisk ekranowy Dalej>.

11

11 W kolejnym oknie kreatora instalacji powinniśmy
przeczytać zapisane tam informacje, następnie wybieramy przycisk ekranowy Dalej>.

14
a

12
b
a

b

14 Podejmujemy decyzję, które zadania dodatkowe
mają być wykonane:
a) zostawiamy zaznaczoną opcję
Utwórz ikonę na pulpicie,
b) wybieramy przycisk ekranowy Dalej>.
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15

a

b

d

17 Ostatnie okno kreatora instalacji programu – informacja o zakończeniu instalacji. Ponieważ jest domyślnie zaznaczona opcja Uruchom program
Hot Potatoes, program zostanie uruchomiony zaraz
po zamknięciu kreatora instalacji. Wybieramy przycisk
ekranowy Zakończ.

c

15 Instalator jest gotowy do rozpoczęcia instalacji:
a) informacja o miejscu instalacji i wszystkich dodatkowych ustawieniach,
b) jeżeli chcemy zmienić ustawienia – wybieramy przycisk ekranowy <Wstecz,
c) możemy anulować instalację – wybieramy przycisk
ekranowy Anuluj,
d)kontynuujemy instalację – wybieramy przycisk ekranowy Instaluj.

18

18 Uruchamia się program Hot Potatoes – wybieramy
przycisk ekranowy
Use English (program w wersji anglojęzycznej).

16

19

16 Zielony pasek świadczy o postępie instalacji programu (w każdej chwili możemy przerwać instalację wybierając przycisk ekranowy Anuluj).

19 Otwiera się główne okno programu.

17
20 Na pulpicie została utworzona ikona skrótu do
programu.
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Krok 2
Konfiguracja programu – polska wersja językowa – przygotowanie.
Należy pobrać pliki i foldery ze strony internetowej, zamieścić w odpowiednich folderach – niektóre wkleić a inne
nadpisać.

1

1 W oknie przeglądarki wpisujemy adres strony http://www.enauczanie.com/authoring/Hot Potatoes i wybieramy
link Instalacja, konfiguracja i spolszczenie Hot Potatoes.

UWAGA

2

2 Otwiera się podstrona, na której wybieramy kolejny link
Hot Potatoes v.6xx po polsku dla Windows 2000 i nowszych.

Żeby
rozpakować
pobrany plik, należy
skorzystać z programu, który to umożliwia – jest to archiwizer WinRar. Można
go pobrać ze strony
http://www.winrar.pl.
Każdy może korzystać z oprogramowania przez okres
testowy o długości
40 dni. Po upływie
okresu testowego
lub w trakcie, aby dalej używać programu WinRAR, należy zakupić licencję.
[za http://www.winrar.pl/winrar/licencja, 30.10.2012 r.]
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a

3

a

4
b

b
c

3 Otwiera się kolejna podstrona:
a) przesuwamy suwakiem w dół strony wyświetlając
część Polonizacja,

4 Rozpakowujemy plik hotpotatoes6pol.zip:
a) na ikonie pliku wybieramy prawy klawisz myszy,
b) o
 twiera się podręczne menu, z którego wybieramy
opcję Wypakuj tutaj.
b) wybieramy link to archiwum ZIP – pobieramy plik
hotpotatoes6pol.zip zapisując go na dysku komputera (wybieramy przycisk ekranowy Zapisz, następnie
opcję Zapisz jako).

5

c) wybieramy link POLSKIE6.ZIP – pobieramy plik
polski6.zip zapisując go na dysku komputera (wybieramy przycisk ekranowy Zapisz, następnie opcję
Zapisz jako).
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a

9

6

6 Foldery zostały zapisane w tym samym miejscu,
w którym był zapisany plik hotpotatoes6pol.zip (w naszym przypadku na pulpicie).

a

b

7
9 Rozpakowane z pliku hotpotatoes6pol.zip 4 foldery
należy skopiować do folderu, w którym znajduje się
program Hot Potatoes. Trzeba nadpisać wszystkie
znajdujące się w nim pliki wersji angielskiej.
a) zaznaczamy wszystkie foldery, wybieramy prawy
klawisz myszy,
b) otwiera się podręczne menu – wybieramy Kopiuj.

b

10
7 Rozpakowujemy plik polski6.zip:
a) na ikonie pliku wybieramy prawy klawisz myszy,
b) otwiera się podręczne menu, z którego wybieramy
opcję Wypakuj tutaj.

b

8

8 Plik został zapisany w tym samym miejscu, w którym
był zapisany plik polski6.cfg (w naszym przypadku
na pulpicie).

10 Wklejamy do folderu, w którym znajdują się pliki
i foldery programu Hot Potatoes:
a) otwieramy folder programu Hot Potatoes,
b) wybieramy prawy klawisz myszy, wybieramy Wklej.
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13

a

11

a

b
b

11 Otwiera się okienko o nazwie Potwierdź zamianę
folderu:
a) zaznaczamy opcję Wykonaj dla wszystkich
elementów bieżących (znaleziono: 2),
b) wybieramy przycisk ekranowy Tak – jedne foldery
zostają skopiowane, inne nadpisane.

13 Kopiujemy plik polski6.cfg do folderu translations:
a) na ikonie pliku wybieramy prawy klawisz myszy,
b) o
 twiera się podręczne menu, z którego wybieramy
opcję Kopiuj.

12

a

14

b

a

12 Następnie otwiera się okienko – Kopiuj plik:
a) zaznaczamy opcję
Wykonaj dla następnych 16 konfliktów,
b) wybieramy opcję Kopiuj i zamień – jedne pliki zostają skopiowane, inne nadpisane.
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14 W folderze HotPotatoes6 otwieramy folder translations i wklejamy plik polski6.cfg:
a) w folderze translations wybieramy prawy klawisz
myszy,
b) otwiera się podręczne menu, z którego wybieramy
opcję Wklej.
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Krok 3
Konfiguracja programu – polska wersja językowa.
Należy otworzyć każdy z programów składających się
na Hot Potatoes i wczytać polską wersję językową. Niestety spolszczenie wersji 6.xx pakietu nie jest kompletne – nie są przetłumaczone niektóre nowe funkcje oraz
przewodnik. Mimo wszystko dzięki takiemu stopniu
spolszczenia, korzystanie z programu jest łatwiejsze.
Ponadto do dyspozycji jest polski przewodnik w wersji
5.5 i angielski w wersji 6.0.

1

a
b

nego pliku – polski.hif,
d) wybieramy przycisk ekranowy Otwórz.

3
3 Otwiera się okienko o nazwie Confirm – wybieramy
przycisk ekranowy Yes (twierdząco odpowiadamy
na pytanie – Czy chcielibyśmy zastosować ten plik interfejsu dla wszystkich aplikacji w pakiecie?).

c

4
4 Otwiera się okienko o nazwie Information – wybieramy przycisk ekranowy Yes (należy ponownie uruchomić
program Hot Potatoes).
1 Otwieramy program Hot Potatoes.
a) z menu wybieramy opcję Options,
b) opcję Interface,
c) następnie opcję Load interface file.

a

5
5

2

b

c

d

2 Otwiera się okno o nazwie
Load a Hot Potatoes Interface file:
a) w polu Szukaj w: domyślnie wyświetla się folder
translations (jeśli nie – należy odnaleźć go w folderze
Hot Potatoes,
b) w polu okna Nazwa wyświetlają się pliki konfiguracyjne – odszukujemy plik o nazwie polski. hif – wskazujemy go,
c) w polu Nazwa pliku: zostaje wczytana nazwa wybra-

5 W oknie ponownie uruchomionego programu
Hot Potatoes nazwy opcji wyświetlają się teraz w języku polskim.

6

6 Otwieramy jeden z 5 programów, np. Jcross (tworzenie krzyżówki).
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7

9 Otwiera się okno o nazwie Otwieranie:
a) w polu Szukaj w: rozwijamy listę,
b) w
 ybieramy folder translations w folderze HotPotatoes6.

10
a

b

7 Otwiera się program do tworzenia krzyżówek. Z menu
wybieramy Opcje, następnie Konfiguruj format wyjściowy.
c

a

10 W oknie Otwieranie:
a) w polu Szukaj w: wyświetla się nazwa folderu translation,
b) w polu Nazwa wybieramy plik polski6.cfg,
c) w polu Nazwa pliku: wyświetla się nazwa pliku polski6.cfg,
d) wybieramy przycisk ekranowy Otwórz.

8
b

a

8 Otwiera się okno o nazwie Plik konfiguracyjny:
a) w nazwie okna podana jest informacja, jaki jest
wczytany plik konfiguracyjny i w którym folderze się
znajduje – english6.cfg,
b) żeby załadować polski plik konfiguracyjny, wybieramy przycisk ekranowy Ładuj.

a

9

b
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11

b

c

11 Wracamy do okna Plik konfiguracyjny:
a) w nazwie okna podana jest informacja, jaki jest
wczytany plik konfiguracyjny i w którym folderze się
znajduje – polski6.cfg,
b) zapisujemy wybór pliku konfiguracyjnego, wybieramy przycisk ekranowy Zapisz,
c) zatwierdzamy konfigurację i wracamy do okienka
testu – wybieramy przycisk ekranowy OK.

E-learning – samouczek

12 W oknie programu
JCross wybieramy:
a) Opcje,
b) następnie Interfejs,
c) opcję Załaduj plik
interfejsu.

12

a

c

b

13
a

b

d

c

13 Otwiera się okno o nazwie Załaduj plik interfejsu
Hot Potatoes:
a) w polu Szukaj w: domyślnie wyświetla się folder
translations (jeśli nie – należy odnaleźć ten folder
w folderze Hot Potatoes),
b) w polu okna Nazwa wyświetlają się pliki konfiguracyjne – odszukujemy plik o nazwie polski.hif – wskazujemy go,
c) w polu Nazwa pliku: zostaje wczytana nazwa wybranego pliku – polski.hif,
d) wybieramy przycisk ekranowy Otwórz.

14

15
15 Otwiera się okno o nazwie Information – wybieramy przycisk ekranowy Yes – musimy ponownie uruchomić moduły
pakietu Hot Potatoes, aby otrzymały nowy interfejs.
16 Zamykamy okno programu JCross i ponownie go uruchamiamy.

14 Otwiera się okno o nazwie Confirm – wybieramy przycisk ekranowy Yes – zgadzamy się, aby
wybrany plik interfejsu (polski6.hif) był używany
we wszystkich komponentach pakietu.

cdn... rze

nume
Już w kolejnym

„U

ł JCross"

ki – modu
w
ó
ż
y
rz
k
ie
n
a
kład

www.edufakty.pl | 29

Lekcje z Samsungiem
rozmawiał Maciej Kułak, foto archiwum własne

Rozwiązanie musi być spójne
Już wkrótce prawdziwym hitem będzie rzeczywistość wirtualna. Dzięki specjalnym okularom
i oczywiście oprogramowaniu uczeń będzie mógł się przenieść do średniowiecznego zamku,
w dowolną epokę lub krainę i praktycznie dotknąć okalającej go, choć wirtualnej rzeczywistości – mówi Łukasz Kosuniak, B2B Marketing Manager w Samsung
Jaką rolę w polityce Samsunga odgrywa edukacja?
Ogromną, to jeden z pięciu strategicznych rynków.
Rozumiemy go jednak, nie tylko jako sformalizowane
szkolnictwo, tradycyjny system edukacji, ale też jako
cały segment instytucji komercyjnych dostarczających wiedzę w ramach projektów. Ważnym elementem tego rynku jest też edukacja ustawiczna.
Wszystkie te sektory staramy się czynnie współtworzyć, przede wszystkim poprzez dostarczanie szeregu
innowacyjnych rozwiązań. Dziś, technologia jest
dla młodych ludzi zwykłym narzędziem zdobywania
i wytwarzania informacji. Nie tak dawno znajomy
przechodził ze swoim czteroletnim synkiem obok
drukowanej reklamy tabletu. Jakież było jego rozczarowanie, gdy okazało się, że tablet… nie działa. Dla
pokolenia cyfrowych tubylców informacja, wiedza,
rozrywka podawane w sposób cyfrowy są czymś naturalnym. Jakiś czas temu jedna z firm informatycznych zadała grupie młodzieży pytanie: czy w trakcie
codziennych zajęć używacie nowoczesnych tech-
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nologii informacyjno-komunikacyjnych? Większość
odpowiedziała nie. Dla dzieci i młodzieży SMS, Facebook, dotykowy ekran nie są żadną nowoczesnością.
To pokazuje jakie wyzwanie stoi przed dorosłymi,
przede wszystkim nauczycielami. Dla nas technologia
to często gadżet, dla dzieci coś tak naturalnego jak
długopis w ręku nauczyciela. I te dwa światy powinny
się uzupełniać.
Niestety zbyt często się ścierają. Często uczniowie
przychodząc do szkoły są odcinani od technologii.
Potrzebny w tym wszystkim jest złoty środek. Umiejętności manualne zdobyte dzięki kartce i długopisowi
przydają się do pracy na tabletach z rysikami. Co
więcej osoby, które nie zaniedbały pracy przy użyciu
kartki i długopisu mają przewagę w świecie cyfrowym
na tymi, którzy takie umiejętności zatraciły. Z drugiej strony gros informacji, dziś w świecie dostępnej
to świat cyfrowy, od którego nie można uczniów odcinać, a raczej nauczyć mądrze korzystać.
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rzystaniem długopisu. Na tablecie te umiejętności
sprawdzić trudniej.
Jedno można połączyć z drugim. Samsung wprowadził dwa nowe tablety edukacyjne wyposażone
w rysiki imitujące długopis. Dzięki temu można
kształtować manualne umiejętności także na tablecie – ćwiczyć pisanie, kaligrafię – i jednocześnie uatrakcyjnić pracę. W przypadku papieru tylko nauczyciel może określić czy uczeń wykonuje
ćwiczenie poprawnie, czy nie. W przypadku tabletu, uczeń dostaje informację zwrotną na bieżąco.
Co więcej, efekt zamieniany jest na punkty w grze,
wirtualną nagrodę itd., a więc cała, zazwyczaj
żmudna lekcja, tu zyskuje też na atrakcyjności.

Łukasz Kosuniak, B2B Marketing Manager

Trzeba pamiętać, że dla ucznia narzędzie jest przezroczyste, a to jak je wykorzysta, co z nim zrobi, zależy
przede wszystkim od przewodnika.
Oczywiście technologia jest niezwykle istotna, bo
pozwala na pełne wykorzystanie zasobów.
Samsung postawił w edukacji na tablety i tablice multimedialne. Program Cyfrowa szkoła pokazał jednak,
że gros szkół wybrało tradycyjne komputery. Z czego
to wynika?
To zadanie dla producentów, by dawać więcej
inspiracji, materiałów, zapewnić większe wsparcie
merytoryczne. Pracujemy nad tym, choć do zrobienia jest jeszcze wiele. Musimy sprawić, by nauczyciele odkryli potencjał jaki tkwi w tych urządzeniach,
przestali się ich bać. To urządzenia idealnie sprawdzające się w edukacji, odciążające zapracowanych
nauczycieli. Wystarczy wziąć pierwszy lepszy moduł
testowy, który pozwoli na otrzymanie wyników
tu i teraz, a nie dopiero następnego dnia kosztem
wieczoru nauczyciela.
Prace domowe, rozwiązywanie testów, pisanie prac
klasowych to szansa na trening manualny, z wyko-

Rysik idealnie odzwierciedla nacisk na kartkę, w tym
wypadku wirtualną? Taki sam jest też czas reakcji?
W przypadku naszych tabletów, jak najbardziej. Plusy
długopisu i kartki w połączeniu z atrakcyjnością tabletu. Co więcej ten tablet jest dostępny tylko dla szkół
i zawiera tylko treści przydatne w edukacji.
Nie można też zapominać o innych zaletach markowego tabletu – kosztu urządzenia, oprogramowania
i zabezpieczeń. Pod każdym względem tablet wypada
lepiej od komputera. Cena zakupu, koszt utrzymania,
oprogramowanie czynią go 3-4 razy tańszym.
Jednak tablet tabletowi nie równy.
Oczywiście. Tablet powinien być elementem kompleksowego rozwiązania, a tylko nieliczni takie rozwiązania proponują. Niezwykle ważna jest też ich jakość
i trwałość. Co nabiera dodatkowego znaczenia w przypadku małych rączek, które nie specjalnie przykładają
się do tego, by o urządzenie dbać. Powinny być też
zabezpieczone przed upadkiem czy zalaniem. Kolejną
bardzo ważną rzeczą jest oprogramowanie. Pozycja
Samsunga wynika z tego, że zawsze ogromną wagę
przykładał do tego, aby dostarczyć odpowiednie oprogramowanie. Przykładem może być tu pakiet biurowy,
który funkcjonalnością przewyższa pakiet dostępny
na urządzeniach mobilnych. Nasz Hancom Office ma
80-85 proc. możliwości tradycyjnego, komputerowego
office’a.To najbardziej zaawansowany pakiet na tablety. I do tego, w przypadku rynku edukacyjnego, dostępny bezpłatnie. Dzięki temu tablet staje się jeszcze
bardziej uniwersalnym narzędziem, po dołączeniu
klawiatury pozwala tworzyć teksty w równie komfortowy sposób, jak na komputerze PC. A z mobilnymi
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pakietami biurowymi bywa różnie.
To nie jedyna zaleta tych urządzeń. Nasze tablety
mogą tworzyć spójne rozwiązanie z tablicą multimedialną. Specjalne oprogramowanie pozwala utworzyć
pracownię tabletową połączoną w sieci, z możliwością
przesyłanie informacji oraz ich prezentację na dużej
tablicy. To przyspiesza proces przygotowania treści
i zwiększa możliwości ich wykorzystania. Kiedy byłem
uczniem miałem opiekowałem się pracownią historyczną. Do moich podstawowych obowiązków należało klejenie starych, zniszczonych map historycznych.
Dziś nauczyciele mają dostęp do tysięcy grafik, często
interaktywnych na które mogą nanosić treści, współdzielić je z uczniami.
Oczywiście jeśli kupią sprzęt to umożliwiający.
Takich obaw nie ma w przypadku tabletów Samsung,
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zintegrowanych z dotykowym monitorem. Nasz system pozwala m.in. na rejestrację zajęć. Cała aktywność, a więc prace uczniów, a nawet dźwięk i obraz
mogą być zapisane i w dowolnym momencie odtworzone lub udostępnione np. nieobecnym uczniom.
Nauczyciel, w naturalny sposób może więc zbudować
portfolio lekcyjne i to bez dodatkowego nakładu sił.
Nauczyciele obawiają się, że mogą nie zapanować
na uczniami znacznie lepiej obytymi w posługiwaniu się
technologiami dotykowymi.
Także do nas takie sygnały docierały. Dlatego oprogramowanie zostało stworzone tak, by to nauczyciel
panował nad klasą. Z własnego urządzenia może
wymusić prezentację konkretnych treści, wyłączyć
dowolny tablet uczniowski itd. Samsung aktualizuje
oprogramowanie, więc nie jest ono statyczne. Co więMARZEC/KWIECIEŃ 2015
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cej praca z taką pracownią nie wymaga od nauczyciela
specjalnych umiejętności informatycznych.
Pracownia tabletowa może być nieustannie rozbudowywana i co ważne skutecznie i bezproblemowo
zarządzania. To za sprawą specjalnych narzędzi umożliwiających utrzymanie w należytym porządku nawet
kilkudziesięciu tabletów.
Także zdalnego?
Zdalna opieka staje się coraz popularniejsza. Administrator, dzięki naszym narzędziom ma np. możliwość przywracania ustawień do stanu pierwotnego, zamknięcia
pewnych funkcjonalności np. instalowania aplikacji czy
wchodzenia do internetu. Dokonując zakupów warto taką
możliwość wziąć pod uwagę.
Wspomniał pan o tablicach multimedialnych, czyli
ekranach dotykowych. Od lat są one w ofercie Samsunga. Ostatnie miesiące to jednak prawdziwy wysyp tablic
multimedialnych. Na co uważać dokonując wyboru?
Bardzo ważna jest jakość obrazu – w tym rozdzielczość, która przekłada się na to jak wyraźnie widzimy
treść – minimum to Full HD. Inną równie ważną sprawą jest jasność wyświetlanego obrazu. Nasza technologia sprawia, że monitory świecą naprawdę doskonale, nie wymagają zaciemnienia. Podobnie powinno być
w szkołach, by dzieci nie narażane były na zamazany
i ciemny obraz, czy piksele, które powodują zmęczenie
i bóle głowy. Uczniowie siedzący w czwartej, piątej
ławce muszą widzieć obraz bez konieczności zaciemniania pomieszczenia. Trzeba pamiętać, że takiego
komfortu nie zagwarantuje domowy telewizor.
Kolejną ważną sprawą jest żywotność urządzenia.
Nie kupujemy monitora dotykowego na 2 lata. Rozwiązania Samsunga są objęte trzyletnią gwarancją.
Do produkcji monitorów edukacyjnych nie używamy
materiałów stosowanych w telewizorach domowych,
także sama matryca jest osłonięta tak, by nawet
silne uderzenie pięścią nie zrobiło jej szkody.
W przypadku rozwiązań edukacyjnych równie ważne
co samo urządzenie jest oprogramowanie. Jeśli
nie ma możliwości prostego tworzenia treści, ich
zmiany, urozmaicania, to tablica będzie gadżetem do
wyświetlania filmów. Samsung dostarcza oprogramowanie pozwalające na intuicyjne tworzenie materiału, pracę na urządzeniu przez kilka osób na raz,
wrzucanie filmików, zakreślanie, uzupełnianie,
dodawanie materiału, przerabianie itd. Mamy różne

aplikacje uatrakcyjniające lekcje. Sercem rozwiązania jest bowiem komputer z systemem Windows, co
zwiększa możliwości tablicy.
Także takie niuanse jak dotyk zostały dopracowane
w najmniejszym szczególe. Musi on być precyzyjny,
szybki. Jeśli oprogramowanie jest niestabilne, za
placem pracującego na tablicy ciągnie się smuga,
zawiesza się czas reakcji, pojawiają się przerwy w wyświetlanym obrazie. To zniechęca, a nie zachęca do
korzystania z urządzeń.
Co w przyszłości?
Pomysłów na to jak może wyglądać edukacja jest
wiele. Jednak nawet te dziś dostępne technologie nie
są do końca wykorzystane. Jestem fanem podcastów
i uważam, że są znakomitym narzędziem dydaktycznym. Pozwalają pożytecznie wykorzystać czas
w trakcie jazdy samochodem, czy nawet podczas
domowych porządków. Dzięki nim, mogę zapoznać
się z tym co mają do powiedzenia wybitni naukowcy
udostępniający swoje przemyślenia. Wielu uczniów,
za namową nauczycieli, może skorzystać z tej drogi
przy pomocy własnych smartfonów czy tabletów
A pozytywnych przykładów jest sporo. Widziałem
ostatnio w sieci, jak ksiądz nagrywał podcasty dla
tych, którzy nie chcą, bądź nie mogą chodzić na religię i stał się gwiazdą internetu.
Jednak prawdziwym hitem będzie rzeczywistość
wirtualna. Dzięki specjalnym okularom i oczywiście
oprogramowaniu uczeń będzie mógł się przenieść
do średniowiecznego zamku, w dowolną epokę lub
krainę i praktycznie dotknąć okalającej go, choć
wirtualnej rzeczywistości. Co ciekawe produkty te są
już dostępne – można więc zacząć eksperymentować już dziś. Wynalazcy Gear VR – naszych okularów
rzeczywistości wirtualnej byli przekonani, że sprawdzą się przede wszystkim w rozrywce, bo wrażenia
są ogromne. Miałem przyjemność ich doświadczyć.
Jednak wiele projektów wykorzystujących rzeczywistość wirtualną jest nastawiona na świat biznesu lub
edukacyji. To novum i treści nie ma zbyt wiele, ale
za wkrótce ich przybędzie. Nowe technologie ciągle
stawarzają nowe sposoby przekazywania wiedzy –
bardzo się cieszę, że możemy mieć w tym swój udział
jako innowacyjna firma inwestująca w wiele programów edukacyjnych – np. Mistrzowie Kodowania.
Inwestycja w edukację, szczególnie dzieci i młodzieży
zawsze się opłaca.
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WorkFlowy,
czyli uporządkuj sobie w głowie
Rzeczywistość, także szkolna, zmusza nas do gromadzenia coraz większej liczby informacji. Coraz częściej też zajmujemy się planowaniem najróżniejszych przedsięwzięć: od
zakupów, przez uroczystości szkolne, projekty realizowane z uczniami po pracę placówki.
W zadania te często zaangażowanych jest wiele osób, co dodatkowo utrudnia płynną ich
realizację. Planowanie działań, rozpisywanie ich na przejrzyste części składowe, podział
obowiązków dotyczących ich realizacji, a także współdzielenie planów będzie prostsze, jeśli skorzystamy z – darmowego w podstawowej wersji – serwisu WorkFlowy.com.
Autorzy serwisu WorkFlowy.com stworzyli aplikację, którą reklamują sloganem: Organize your brain (w wolnym tłumaczeniu: Uporządkuj sobie w głowie). Zawiedzie się ten, kto spodziewa się po niej możliwości wykorzystania zdjęć, filmów, prezentacji czy innych plików multimedialnych. To w założeniu bardzo proste narzędzie,
które pozwala na tworzenie list – np. listy działań niezbędnych do wykonania danego zadania. Do wykonania
każdego z tych działań można stworzyć kolejną listę składającą się z bardziej szczegółowych działań. Innymi
słowy: korzystając z WorkFlowy powinniśmy kierować się zasadą: Od ogółu do szczegółu.
Poniżej przedstawiamy samouczek – jak przejść przez proces rejestracji oraz jak korzystać z podstawowych
funkcji i narzędzi oferowanych przez serwis. To, jak wykorzystamy to nieskomplikowane narzędzie zależeć jednak będzie wyłącznie od naszej pomysłowości.

Rejestrujemy się w usłudze WorkFlowy
1 W oknie przeglądarki internetowej wpisujemy adres: www.workflowy.com
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2 Podczas pierwszej wizyty w serwisie wypełniamy
pola w centralnej części ekranu. Wpisujemy kolejno:
a) nasz adres e-mail (w polu Your Email:),
b) potwierdzamy adres wpisując go powtórnie (Re-enter
Email:),
c) wymyślone przez nas hasło (New Password:).
3 Klikamy na przycisk Sign Up (zapisz się).
4 Zostajemy przeniesieni do głównej strony serwisu.
UWAGA

Powyższa procedura obowiązuje tylko podczas zapisywania się do usługi. Za każdym następnym razem,
gdy będziemy chcieli korzystać z serwisu, wystarczy
wpisać nasz adres e-mail oraz hasło w prawym górnym rogu ekranu (w pola Email: i Password:) a następnie kliknąć przycisk Login.
Jeśli zapomnimy, jak brzmi nasze hasło, wystarczy
kliknąć w znajdujące się poniżej zdanie (Forgot your
password?). Dzięki temu na podany przy rejestracji
adres poczty elektronicznej zostaną wysłane informacje umożliwiające odzyskanie hasła.

UWAGA

Podczas pierwszej po zalogowaniu wizyty na stronie
WorkFlowy.com w prawym dolnym rogu pojawi się
okienko pomocnicze. Znajdziemy w nim trzy zakładki:
– How-to, czyli samouczki wideo dotyczące korzystania z poszczególnych narzędzi programu,
– Commands – zawiera spis skrótów klawiszowych
dotyczących poszczególnych funkcji oferowanych
przez serwis,
– Support, czyli wsparcie w postaci m.in. najczęściej
zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących działania serwisu, zapowiadanych udoskonaleń itp.
Okienko zamykamy klikając krzyżyk w jego prawym
górnym rogu. Zawsze jednak możemy je przywołać
korzystając z przycisku Help po prawej stronie u góry serwisu.
Niestety, serwis nie jest dostępny w polskiej wersji językowej. Niemniej ze względu na zakres słownictwa,
jak też intuicyjność i prostotę zastosowanych w nim
rozwiązań nie powinno to być przeszkodą uniemożliwiającą wykorzystanie go także przez tych, którzy
posługują się językiem angielskim sporadycznie.

Wygląd serwisu
Serwis zbudowany jest w bardzo prosty sposób. Po lewej stronie umieszczono pole wyszukiwania (widnieje
w nim szary napis Search) oraz symbol gwiazdki, który
umożliwia oznaczanie i szybkie wyświetlanie wybranych
fragmentów listy. Po prawej stronie od środka widnieją
dwie strzałki – ich działanie odpowiada funkcjom cofnij oraz przywróć (undo, redo). Następnie, kierując się
ku zewnętrznej krawędzi ekranu, znajdziemy przycisk

Completed: Visible. Pozwala na wybór opcji wyświetlania
zrealizowanych zadań z listy. Zaznaczona opcja Visible (widoczny) sprawia, że zrealizowane zadania pozostają na liście (odróżniają się od pozostałych przekreśloną i wyszarzoną czcionką). Włączona opcja Hidden (ukryty) powoduje,
że zrealizowane zadania nie są widoczne na liście. Kolejny
przycisk – Help – kieruje nas do okienka pomocniczego,
w którym zamieszczono filmy instruktażowe, skróty klawiszowe oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Po prawej stronie widzimy jeszcze przycisk Save now (zapisz teraz), który umożliwia zapisanie dokumentu. Program
wyposażony jest jednak w opcję autozapisu (autosave),
dzięki czemu co kilkadziesiąt sekund sam zapisuje dokonawww.edufakty.pl | 35
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ne przez nas zmiany (wtedy zamiast Save now pojawia się
wyszarzony napis Saved).

Przy prawej krawędzi ekranu widać jeszcze trójkąt,
po którego naciśnięciu możemy skorzystać z rozwijanej listy.

Settings – funkcja przekierowuje nas do ustawień
programu. Dzięki temu możemy np. ustawić odpowiadającą nam czcionkę, tło (w wersji pro), sprawdzić
dostępną przestrzeń do przechowywania naszych
notatek, zmienić hasło itp.
Print – umożliwia drukowanie notatek.
Export All – służy do przesyłania całej zawartości naszego konta WorkFlowy (w formie zwykłego tekstu,
tekstu sformatowanego lub w formacie OPML).
Sign Out – służy do wylogowania się z usługi.
Na dole widzimy adres e-mail, na który jesteśmy zalogowani w serwisie.

Wyświetli się kolejna kropka, obok której wpisujemy Dom. Analogicznie tworzymy dowolną liczbę
głównych punktów notatki.

Załóżmy, że jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie w naszej szkole balu karnawałowego. Powinniśmy go więc umieścić w odpowiednim miejscu na naszej liście. Zapewne znajdzie się w kategorii Praca.
Jednak bal nie jest jedyną rzeczą, która zaprząta
nam głowę w pracy. Tym bardziej, że być może nasza praca nie ogranicza się do szkoły. Spróbujmy zatem uszczegółowić wpisy w kategorii Praca. Możemy
to zrobić albo naciskając Enter po słowie Praca a następnie naciskając klawisz Tab, albo klikając szarą
kropkę po lewej stronie wpisu Praca.

Rozpoczynamy pracę z serwisem
Na pierwszy rzut oka serwis przypomina zwykły
notatnik. Na początku widzimy jedynie szarą kropkę i migający przy niej kursor. I to za ich pomocą będziemy tworzyć notatki, plany, listy zadań – słowem:
wszystko, na co pozwoli nam wyobraźnia. Zacznijmy
więc porządkować myśli – stwórzmy pierwszą notatkę
w WorkFlowy.
Na początku usystematyzujmy sobie obszary naszych działalności poczynając od najbardziej ogólnego
podziału: np. na pracę, dom i rozrywkę. Wystarczy wpisać obok szarej kropki: Praca i nacisnąć klawisz Enter.

W pierwszym przypadku zobaczymy kropkę pod wpisem
Praca, możemy teraz tworzyć podpunkty dotyczące pracy,
przy czym widoczne będą także pozostałe nadrzędne kategorie (Dom i Rozrywka).

W drugim przypadku znikną kategorie nadrzędne, a my
przejdziemy do edycji podpunktów wpisu Praca.
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UWAGA

Żeby powrócić do widoku ogólnego, wystarczy kliknąć napis Home >.
Teraz powinniśmy uzupełnić kategorię Praca.
Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmijmy,
że mamy dwie prace: jedna to szkoła, druga – wolontariat. Wpisujemy więc obie według opisanego wyżej
sposobu.

Analogicznie uzupełniamy listy w poszczególnych
kategoriach i tworzymy nowe, podrzędne. Teoretycznie możemy je zagnieżdżać (listy w listach) w nieskończoność. Uzupełnijmy teraz zadania w kategorii
Szkoła. Postępujemy analogicznie, jak przy uzupełnianiu kategorii Praca. Oto przykładowe zadania, z jakimi
wiąże się nasza praca w szkole.

Teraz możemy się zająć zadaniami związanymi
z organizacją balu. Spróbujmy je spisać.

Nasza lista zaczyna się rozrastać. Jeśli chcemy
widzieć tylko wybrany jej fragment, wystarczy kliknąć na szarą kropkę obok danego punktu. W naszym
przypadku będzie to Bal karnawałowy. Dzięki temu pozostałe punkty znikną i nie będą nam przeszkadzały.

Nad punktem, nad którym pracujemy pojawiły
się punkty nadrzędne (Home, Praca i Szkoła). Żeby
przejść do szerszego widoku, wystarczy kliknąć któryś z nich.
Zostańmy jeszcze przez chwilę przy organizacji
balu. Żeby mógł się odbyć, potrzebne będzie wcześniejsze przygotowanie sali.
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WorkFlowy to: intuicyjność,
Zamiast całego planu pan Józek zobaczył tylko to,
za co odpowiada: dowiedział się, że na jego głowie
jest oświetlenie i nagłośnienie.
WorkFlowy pozwala na zaznaczenie rzeczy, które są zrealizowane. Załóżmy, że pan Józek zapewnił
i sprawdził działanie oświetlenia na bal. Żeby to zaznaczyć w naszym notatniku, wystarczy najechać kursorem na szarą kropkę obok punktu (w naszym przypadku Oświetlenie) i na rozwijanej liście zaznaczyć
Complete (zakończone).

Żeby dodać opis do punktu, wystarczy najechać
kursorem na szarą kropkę znajdującą się przy nim
i zaznaczyć opcję Add Note (dodaj notatkę). W  naszym przykładzie zaznaczyliśmy, że sala powinna być
przygotowana do 15 stycznia. Notatka będzie widoczna
przy punkcie nawet wtedy, gdy schowamy podpunkty.
Punkt Sala składa się w naszym przykładzie z kilku podpunktów. Każdy z nich możemy oznaczyć (podobnie, jak robimy to np. korzystając z Twittera) –
obok wybranego punktu wpisujemy znak @ i np. imię
osoby, która będzie odpowiedzialna za jego realizację
(pamiętajmy, by między znakiem @ a imieniem nie pozostawić wolnego miejsca). O oznakowaniu świadczy
podkreślony i wyszarzony napis rozpoczynający się
znakiem @. W naszym przykładzie rozdzieliliśmy zadania związane z przygotowaniem sali między Anię,
Tomka, klasę IIIb, klasę IIIa oraz pana Józka. Takie
oznakowanie jest pomocne w przeszukiwaniu rozbudowanych planów, w które zaangażowanych jest
sporo osób. Dzięki niemu pan Józek nie będzie musiał przeczesywać całej notatki, żeby dowiedzieć się,
jakie są jego zadania – wystarczy, że w polu Search
(wyszukaj) wpisze symbol @ oraz swoje imię.

Podpunkt zostanie wyszarzony i przekreślony. Możemy też zrezygnować z wyświetlania zrealizowanych punktów klikając w przycisk Completed: Visible
po prawej stronie u góry ekranu. Wtedy jego nazwa
zmieni się na Completed: Hidden a zrealizowane zadanie zniknie z listy.
Do charakteryzowania poszczególnych punktów służy
także znak #. Używamy go podobnie jak symbolu @ (możemy w ten sposób oznaczać np. punkty #ważne, #pilne
itp.). Wyszukiwanie przebiega analogicznie jak w przypadku oznaczania osób.

Przydatne narzędzia
Zauważyliśmy już, że po najechaniu kursorem
na szarą kropkę obok danego punktu rozwija się lista
narzędzi. Dwa pierwsze (Complete oraz Add Note) już
poznaliśmy.
Następnym jest Share, umożliwiający udostępnianie innym całego planu lub tylko wybranych jego
punktów. Ogromną zaletą serwisu jest możliwość
przesłania dokumentu osobom niezarejestrowanym
w usłudze WorkFlowy.
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prostota, swoboda, kontrola.

Załóżmy, że chcemy udostępnić fragment naszego planu – ten, który dotyczy balu. Wystarczy najechać kursorem na szarą kropkę obok punktu Bal karnawałowy albo – jak w ilustracji powyżej – na tytuł
tego punktu i wybrać opcję Share

Pojawia się komunikat o rozpoczętej procedurze
udostępniania listy. W  wersji darmowej możemy ją
udostępnić przez tworzony przez serwis unikatowy
link (Via a secret shared link). Komunikat informuje
nas, że dzięki tej opcji każdy, komu udostępnimy link
będzie miał dostęp do naszej listy (w naszym przypadku do listy Bal karnawałowy). Mamy do wyboru
dwie opcje: pozwalamy innym tylko zobaczyć naszą
listę (opcja: Others can view this list) albo zezwalamy im na jej edytowanie (Others can edit this list) –
wybrana opcja podświetli się na niebiesko. Klikamy
przycisk Share.

Chmura dla edukacji

Pojawia się kolejny komunikat wraz ze stworzonym
unikatowym linkiem do naszej listy (pod zdaniem:
Send this secret link to anyone you want to see this list.).
Link jest zaznaczony, wystarczy go skopiować (np.
używając klawiszy ctrl + C). Teraz musimy tylko wkleić skopiowany link w treść wiadomości e-mail (np.
za pomocą klawiszy ctrl + V) i wysłać ją tym, którym
chcemy. Po skopiowaniu klikamy przycisk Close (zamknij).
Osoby, które klikną w wysłany przez nas link zostaną przeniesione do serwisu WorkFlowy.com i zobaczą
listę, którą im udostępniliśmy. W  naszym przypadku
będzie to wyglądało tak:

wskazówka

W każdej chwili możemy zakończyć udostępnianie listy. Wystarczy najechać kursorem na fioletową kropkę i z rozwijanej listy wybrać opcję Share (napis powinien być pogrubiony). Wówczas wyświetli się znany
nam komunikat o udostępnianiu listy. Tym razem
użyjemy przycisku Stop sharing this list (zakończ
udostępnianie tej listy), który spowoduje, że wysłany
wcześniej link przestanie działać.
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Ze względu na to, że wybraliśmy opcję umożliwiającą innym edytowanie naszej listy, mogą oni nanosić na nią poprawki, uzupełniać, zaznaczać podpunkty jako zrealizowane itp. Zmiany przez nich dokonane
będą dla nas widoczne niemalże w czasie rzeczywistym.

waniu zamykamy okno przyciskiem Close.
Kolejną funkcją serwisu jest narzędzie powielania
list. Przydaje się szczególnie wtedy, gdy jakieś zadanie jest w wielu podpunktach tożsame z innym. Dzięki
niemu nie musimy przepisywać wszystkich podpunktów, lecz korzystając z listy rozwijanej użyć przycisku
Duplicate (powiel). Po wykonaniu tej czynności w naszej notatce pojawi się skopiowany punkt (o takiej samej nazwie z dopiskiem copy), który możemy dowolnie modyfikować.

O  tym, które z punktów zostały przez nas udostępnione innym informuje nas fioletowe zabarwienie kropki.
Wszystkie notatki sporządzone w serwisie WorkFlowy możemy zapisać. Służy do tego kolejny z przycisków na rozwijanej liście: Export. Po wciśnięciu
pojawi się okienko Export List.

Ostatni z przycisków na rozwijanej liście (Delete)
usuwa zaznaczoną listę.

Program umożliwia skopiowanie naszych notatek
– od nas zależy, czy w wersji sformatowanej, jako
zwykły tekst czy też w formacie OPML. Kopiujemy
tekst przy użyciu klawiszy ctrl + C, a następnie wklejamy go (ctrl + V) do dowolnego programu. Po skopio40 | EDUFAKTY – UCZĘ NOWOCZEŚNIE 
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Jak korzystać z rozwijanej

Complete – zaznacz, które zadania zostały już wykonane.
Add Note – dodaj opis
lub notatkę do punktu.
Share – udostępnij notatki innym.
Export – przenieś notatki do innego programu.
Duplicate – powiel listę zadań.
Delete – usuń listę.

Płacić, czy nie?
WorkFlowy jest usługą bezpłatną, choć można
wykupić dostęp do wersji Pro, która da nam większe
możliwości. Najważniejszym ograniczeniem darmowej wersji jest limit tworzenia maksymalnie 500 punktów miesięcznie (każdy może zawierać dowolną ilość
tekstu). Wersja Pro (kosztuje 4,99 USD/m-c lub 49
USD/rok) zapewnia:
• codzienny backup całej zawartości na Dropboxa,
• dodatkowe zabezpieczenie list hasłem,
• możliwość zmiany wyglądu serwisu,
• możliwość tworzenia nieograniczonej liczby punktów.

Serwis działa w każdej przeglądarce internetowej, niezależnie od systemu operacyjnego, także na tabletach
i smartfonach. Można z niego korzystać także wtedy, gdy nie mamy dostępu do internetu. Umożliwia to rozszerzenie dla przeglądarki Chrome (https://chrome.google.com/webstore/detail/workflowy/koegeopamaoljbmhnfjbclbocehhgmkm?hl=pl&utm_source=chrome-ntp-launcher) lub aplikacja mobilna na system iOS
(https://itunes.apple.com/us/app/workflowy/id551139514?mt=8). Gdy tylko połączymy się z internetem,
zawartość naszych notatek zostanie automatycznie zsynchronizowana. Istnieją też specjalne aplikacje
na urządzenia mobilne, które ułatwiają korzystanie z serwisu WorkFlowy.

“
WorkFlowy pomaga w organizacji działań:
– planowanie (od zakupów po rozwój szkoły),
– archiwizowanie notatek, pomysłów, zadań,
– zarządzanie pracą zespołu.

“


Tak wyglądają nasze notatki na ekranie tabletu z systemem Android – wyświetlone za pomocą bezpłatnej aplikacji WorkFlowy Agent.
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Co nowego w prawie oświatowym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie wysokości wskaźników
zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
Na podstawie art. 22aga ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.1)) zarządza się̨, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wysokość́ wskaźników, o których mowa w art. 22ae ust. 5a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, w odniesieniu do kwot dotacji celowej, o których mowa w art.
22ae ust. 5 ustawy.
§ 2. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością̨ intelektualną w stopniu lekkim posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą̨ korzystać́ z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1. kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2,0;
2. kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy − wysokość wskaźnika wynosi 2,5;
3. kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 3 i 5 ustawy − wysokość wskaźnika wynosi 2,3.
§ 3. W  przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1. kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy − wysokość wskaźnika wynosi 2,5;
2. kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 3 i 5 ustawy − wysokość wskaźnika wynosi 2,0.
§ 4. W przypadku uczniów niesłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy
będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb eduka- cyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1. kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1, 3 i 5 ustawy − wysokość wskaźnika wynosi 2,6;
2. kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy − wysokość wskaźnika wynosi 2,8.
§ 5. W przypadku uczniów słabosłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1. kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1 ustawy − wysokość wskaźnika wynosi 2,0;
2. kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy − wysokość wskaźnika wynosi 2,5;
3. kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 3 i 5 ustawy − wysokość wskaźnika wynosi 2,3.
§ 6. W  przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych, do- stosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1. kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1, 3 i 5 ustawy − wysokość wskaźnika wynosi 2,4;
2. kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy − wysokość wskaźnika wynosi 2,6.
§ 7. 1. W przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr
227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z2009 r.Nr6,poz.33,Nr31,poz.206,Nr56,poz.458,Nr157,poz.1241iNr219,poz.1705,
z2010 r.Nr44,poz.250, Nr54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149,
poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811,
1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.
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potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w druku powiększonym, dla:
1. kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1 ustawy − wysokość wskaźnika wynosi 2,0;
2. kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy − wysokość wskaźnika wynosi 2,5;
3. kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 3 i 5 ustawy − wysokość wskaźnika wynosi 2,3.
W przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy
będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w druku powiększonym, dla kwot
dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy, wysokość wskaźnika wynosi 8.
§ 8. 1. W przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w systemie Braille›a, dla:
1. kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1, 3 i 5 ustawy − wysokość wskaźnika wynosi 2,6;
2. kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy − wysokość wskaźnika wynosi 2,8.
W przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą
korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w systemie Braille’a, dla kwot dotacji
celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy, wysokość wskaźnika wynosi 20.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 marca 2015 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
Na podstawie art. 22ag ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902) wprowadza
się następujące zmiany:
1. w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w 2015 r. – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, a w przypadku
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących,
słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
tych uczniów – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2a do rozporządzenia.”;
2. w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w 2015 r. – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia, a w przypadku
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących,
słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
tych uczniów – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5a do rozporządzenia.”;
3. w § 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w pierwszej kolejności, uwzględniając kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy,
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241
i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr
139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290,
538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.
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z uwzględnieniem art. 22ae ust. 5a ustawy, oraz prognozowaną liczbę uczniów odpowiednich klas w szkołach, które
w danym roku są obowiązane zapewnić bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwicze- niowe;”;
4. w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w 2015 r. – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia, a w przypadku
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących,
słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
tych uczniów – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7a do rozporządzenia.”;
5. w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w 2015 r. – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia, a w przypadku
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących,
słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
tych uczniów – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.”;
6. po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do
niniejszego rozporządzenia;
7. załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
8. po załączniku nr 5 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 5a w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do
niniejszego rozporządzenia;
9. po załączniku nr 7 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 7a w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do
niniej- szego rozporządzenia;
10. załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
11. po załączniku nr 9 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 10 w brzmieniu określonym w załączniku nr 6
do niniej- szego rozporządzenia.


44 | EDUFAKTY – UCZĘ NOWOCZEŚNIE 
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Zmiany w prawie
Poz.  452
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Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie postępowania w celu
uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień
do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty
Na podstawie art. 93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.13)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1. rodzaje dokumentów, które przedkłada się wraz z wnioskiem o uznanie świadectwa lub innego dokumentu,
o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, oraz
wymagania dotyczące formy przedkładanych dokumentów;
2. rodzaje dokumentów, które przedkłada się wraz z wnioskiem o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień
do kontynuacji nauki, o którym mowa w art. 93a ustawy, z których bezpośrednio lub pośrednio wynika posiadanie
przez wnioskodawcę wykształcenia uzyskanego za granicą lub nabycie uprawnień do kontynuacji nauki za granicą;
3. sposób uwierzytelnienia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3 ustawy;
4. warunki, jakie muszą spełniać tłumaczenia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust.
3 ustawy, oraz dokumentów, o których mowa w pkt 2;
5. warunki i tryb przeprowadzania rozmowy sprawdzającej, w tym skład komisji, o której mowa w art. 93f ust. 1
ustawy, oraz warunki ustalania wyniku rozmowy sprawdzającej, a także zakres przedmiotów, które mogą być objęte
rozmową sprawdzającą;
6. wysokość wynagrodzenia członków komisji, o którym mowa w art. 93f ust. 5 ustawy;
7. tryb wnoszenia opłaty, o której mowa w art. 93g ust. 1 ustawy;
8. wysokość opłaty, która może podlegać zwrotowi w przypadkach, o których mowa w art. 93g ust. 5 ustawy,
oraz tryb zwrotu opłaty;
9. przypadki, w których opłata, o której mowa w art. 93g ust. 1 ustawy, nie podlega zwrotowi.
§ 2. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 93 ust. 3 ustawy, do wniosku o uznanie świadectwa lub innego
dokumentu, zwanych dalej „świadectwem”, dołącza się do wglądu oryginał albo duplikat świadectwa zalegalizowany przez:
1. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie
edukacji wydano świadectwo, lub
2. władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
3. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
2. Jeżeli świadectwo zostało wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych,
sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939), do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się oryginał świadectwa albo jego duplikat − do wglądu, albo kopię świadectwa potwierdzoną
notarialnie za zgodność z oryginałem, wraz z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną do dokumentu apostille.
3. Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, do wniosku, o którym mowa w ust. 1,
dołącza się:
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr
70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z2009 r. Nr6, poz.33, Nr31, poz.206, Nr56, poz.458, Nr157, poz.1241 iNr219,
poz.1705, z2010 r. Nr44, poz.250, Nr54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.
814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598,
642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.
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1) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub
zaliczenie danego etapu kształcenia;
2) wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;
3) informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą treści kształcenia, planowanego czasu nauki
i skali ocen;
4) informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,
oraz o zakresie tych uprawnień.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję eduka- cyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego
systemie edukacji wydano świadectwo.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1–3, dołączone do wniosku składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
§ 3. 1. W  przypadkach, o których mowa w art. 93a ustawy, do wniosku o potwierdzenie wykształcenia lub
uprawnień do kontynuacji nauki dołącza się:
1) oryginał albo duplikat świadectwa – do wglądu, lub dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3, lub dokumenty pozwalające w sposób pośredni na określenie poziomu wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki,
w szczególności dokumenty poświadczające uzyskane kwalifikacje zawodowe lub zatrudnienie, odbyte praktyki
lub staże, lub
2) oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanym wykształceniu, ukończonych szkołach, instytucjach edukacyjnych lub etapach kształcenia za granicą lub uprawnieniach do kontynuacji nauki lub oświadczenie wnioskodawcy
dotyczące informacji, o których mowa w § 2 ust. 3.
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi dołączają ponadto do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokument
potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołączone do wniosku składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
§ 4. 1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1–3 i § 3 ust. 1, powinny być przetłumaczone na język polski przez:
1) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
2) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie
edukacji wydano świadectwo, lub
4) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa,
na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
2. Jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski zgodnie z ust. 1 napotyka trudne do usunięcia przeszkody, kurator oświaty może wyrazić zgodę na przedłożenie przez wnioskodawcę tłumaczenia dokonanego przez inny
podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń.
§ 5. 1. Kurator oświaty informuje wnioskodawcę o zakresie rozmowy sprawdzającej i uzgadnia z nim termin
jej przeprowadzenia.
2. Rozmowa sprawdzająca może obejmować:
1) literaturę obcą, historię powszechną, matematykę, biologię, geografię powszechną, fizykę oraz język obcy
nowożytny – jeżeli wnioskodawca ubiega się o uznanie świadectwa za dokument potwierdzający wykształcenie
gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie lub uprawnienie do kontynuacji nauki albo o potwierdzenie wykształcenia gimnazjalnego, zasadniczego zawodowego lub średniego lub uprawnienia do kontynuacji nauki;
2) literaturę obcą, matematykę oraz język obcy nowożytny − jeżeli wnioskodawca ubiega się o uznanie
świadectwa za dokument potwierdzający wykształcenie podstawowe lub uprawnienie do kontynuacji nauki albo
o potwierdzenie wykształcenia podstawowego lub uprawnienia do kontynuacji nauki.
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3. Jeżeli rozmowa sprawdzająca obejmuje język obcy nowożytny, wyboru języka dokonuje wnioskodawca
spośród języków obcych, z których można przystąpić odpowiednio do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego albo
egzaminu maturalnego.
4. Wprzypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do rozmowy sprawdzającej
w uzgodnionym terminie, kurator oświaty uzgadnia z wnioskodawcą nowy termin rozmowy sprawdzającej.
5. Jeżeli wnioskodawcą jest osoba niepełnosprawna, rozmowę sprawdzającą przeprowadza się wwarunkach
i w sposób dostosowany do rodzaju jego niepełnosprawności.
§ 6. 1. Komisja przeprowadzająca rozmowę sprawdzającą, zwana dalej „komisją”, składa się z 3 do 5 osób,
w tym przewodniczącego.
2. W ramach ustalonego przez kuratora oświaty zakresu rozmowy sprawdzającej komisja przygotowuje propozycje pytań na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu
edukacyjne- go. Propozycje pytań akceptuje kurator oświaty.
§ 7. 1. Rozmowa sprawdzająca rozpoczyna się od sprawdzenia tożsamości wnioskodawcy. 2. Komisja przedstawia wnioskodawcy pytania oraz wyznacza czas na przygotowanie się wnioskodawcy do udzielenia odpowiedzi.
3. Podczas rozmowy sprawdzającej wnioskodawca ma swobodę wypowiedzi.
4. W  przypadku wnioskodawcy, który nie zna języka polskiego, rozmowę sprawdzającą przeprowadza się
w języku, którym posługuje się wnioskodawca. Jeżeli żadna z osób wchodzących w skład komisji nie zna języka,
którym posługuje się wnioskodawca, podczas rozmowy sprawdzającej jest obecna w charakterze tłumacza osoba
znająca ten język.
§ 8. 1. Po przeprowadzeniu rozmowy sprawdzającej komisja wydaje opinię dotyczącą poziomu wykształcenia lub
uprawnień do kontynuacji nauki, których dotyczy postępowanie w sprawie uznania świadectwa za dokument potwierdza- jący określony poziom wykształcenia lub uprawnienie do kontynuacji nauki albo postępowanie w sprawie
potwierdzenia wykształcenia lub uprawnienia do kontynuacji nauki. Opinia może być pozytywna albo negatywna.
2. Komisja wydaje opinię w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
3. Opinię sporządza się na piśmie. Opinia zawiera szczegółowe uzasadnienie oraz zdania odrębne osób
wchodzących w skład komisji, które nie zgadzają się z wydaną opinią, i ich szczegółowe uzasadnienie.
4. Opinię podpisują osoby wchodzące w skład komisji.
5. Komisja sporządza protokół zawierający szczegółowy opis przebiegu rozmowy sprawdzającej, w tym czas jej
trwania. Do protokołu dołącza się opinię, o której mowa w ust. 1.
6. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. 7. Komisja przekazuje kuratorowi oświaty protokół wraz
z dołączoną opinią. § 9. Wynagrodzenie członka komisji, o którym mowa w art. 93f ust. 5 ustawy, wynosi 200 zł.
§ 10. 1. Opłatę za rozmowę sprawdzającą, o której mowa w art. 93g ust. 1 ustawy, wnioskodawca wnosi na rachunek bankowy wskazany przez kuratora oświaty.
2. W  przypadkach, o których mowa w art. 93g ust. 5 ustawy, wniesiona opłata może podlegać zwrotowi,
po potrące- niu kosztów manipulacyjnych w wysokości nieprzekraczającej 10% opłaty.
3. Opłatę podlegającą zwrotowi przekazuje się na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez wnioskodawcę.
4. Jeżeli wnioskodawca nie stawi się na rozmowę sprawdzającą w wyznaczonym terminie i nie zawiadomi o tym
kuratora oświaty z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
3)
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r.4)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostry- fikacji
świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443), które traci moc z dniem wej- ścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357).
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Samsung Galaxy Tab Active, prawdziwy twardziel wśród tabletów:
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Ci kroku – Samsung GALAXY Active.
• System Anti-Shock wzmocniony gumową obudową to odporność na wstrząsy i upadki
• Norma IP67 to gwarancja odporności na kurz oraz wodę
• Szkło Gorilla Glass chroni ekran tabletu przed zarysowaniami
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Samsung GALAXY Tab Active.
Sprawdź, na co go stać!

