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Konferencja
W dniach 6-8 lutego br. uczestniczy³am w konfe-

rencji pod nazw¹ �X Ko³obrzeskie Spotkania Opieku-
nów Pracowni Komputerowych�. Zosta³a ona zorgani-
zowana przez Zespó³ Szkó³ nr 1 w Ko³obrzegu, Biuro
Podró¿y Wolski Travel, Zachodniopomorskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Edukacji Na-
uczycieli w Koszalinie. W ramach konferencji swoje
ekspozycje zaprezentowa³o wiele firm.

Pierwsza cze�æ pierwszego dnia wype³niona by³a
wyk³adami. Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ Marcin
Kempka, reprezentuj¹cy firmê LIBRUS (temat: �Inte-
gracja procesów edukacyjnych a strategia przetwarza-
nia danych osobowych uczniów�).

Po przerwie odby³y siê bardzo ciekawe panele dla
informatyków, dyrektorów i nauczycieli ró¿nych przed-
miotów niezwi¹zanych z informatyk¹.

Kolejne dni wype³nione by³y zajêciami warsztato-
wymi. Organizatorzy zorganizowali dla uczestników
wiele najró¿norodniejszych zajêæ praktycznych, które
odbywa³y siê równolegle. Uczestnicy musieli dokonaæ
wyboru, w których chcieli uczestniczyæ.

Bardzo ciekawe by³y zajêcia, w których uczestni-
czy³am. Podczas warsztatu �Pozyskiwanie informacji
z wykorzystaniem zaawansowanych metod wyszukiwa-
nia � lekcja pokazowa� ka¿dy z uczestników zosta³ wir-
tualnie wys³any do jednego z o�miu miejsc na �wiecie.
Oprócz spacerów po ulicach miast, pojawi³y siê rów-
nie¿ zadania-niespodzianki. W interesuj¹cy sposób po-
kazano, jak praktycznie mo¿na po³¹czyæ naukê z za-
baw¹. Zajêcia prowadzi³ Andrzej Szymczak, autor
podrêczników do informatyki z Wydawnictwa PWN.

Ciekawy pomys³ na lekcjê dla nauczycieli geogra-
fii, informatyki, biologii i historii pt. �Strefa dobrego kli-
matu � jak korzystaæ z materia³ów lekcyjnych publiko-
wanych w Strefie Nauczyciela na portalu Edu.esri.pl.�,
przedstawi³a Edyta Wyka z firmy Esri Polska.

Równie interesuj¹cy by³ warsztat, prowadzony przez
Paw³a Komara, po�wiêcony nowoczesnym technolo-
giom w edukacji. Zaprezentowano najnowsze urz¹dze-
nia wykorzystywane w edukacji, m.in. wielkoformato-
wy monitor z dotykowym ekranem, czyli urz¹dzenie
�wszystko w jednym�, ³¹cz¹ce w sobie funkcjonalno�æ
tablicy interaktywnej, projektora, urz¹dzeñ nag³o�niaj¹-
cych oraz komputera. Ponadto na przyk³adzie najnow-
szego wizualizera przeno�nego marki Epson pokazano,
w jaki sposób mo¿na wykorzystaæ te urz¹dzenia.

X Ko³obrzeskie Spotkania Opiekunów Pracowni Komputerowych
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE

Kolejne warsztaty, w których mia³am okazjê uczest-
niczyæ, poprowadzili przedstawiciele Grupy Wydawni-
czej Helion S.A. w Gliwicach � Grzegorz Jankowski
i Florian Ga³uszka, przedstawili mo¿liwo�æ wykorzysta-
nia darmowych e-booków zamieszczonych na platfor-
mie edukacyjnej.

Jak stworzyæ stronê internetow¹, nie znaj¹c jêzyka
programowania? Tego mo¿na by³o siê dowiedzieæ na
zajêciach prowadzonych przez Jacka �cibora, redakto-
ra naczelnego czasopisma �IT w Edukacji�. Prelegent
w bardzo ciekawy sposób pokaza³ sposób wykorzysta-
nia odpowiednich, dostêpnych w internecie, narzêdzi s³u-
¿¹cych do tego celu.

Marzena Tuliszka
uczestnik konferencji

konsultant ds.informatyki w ODN w S³upsku

Rzut oka na projektory
REFLEKSJA UCZESTNIKA KONFERENCJI

Projektor w klasie lekcyjnej przesta³ byæ urz¹dze-
niem nieosi¹galnym. Pierwszy projektor, który otrzyma-
³em na wyposa¿enie pracowni komputerowej w koñcu
lat 90. kosztowa³ ponad 50 tys. z³ i mia³ parametry dale-
ko ni¿sze ni¿ urz¹dzenia tego typu sprzedawane obec-
nie w cenie poni¿ej 2 tys. z³.

LCD vs DLP
Wybieraj¹c projektor do szko³y trzeba dokonaæ

wyboru technologii i odnale�æ siê pojêciach technicz-
nych. Zacznijmy od technologii generowania obrazu.
Najczê�ciej mamy do wyboru LCD i DLP. Nie zag³ê-
biaj¹c siê w techniczne ró¿nice generowania obrazu,
rozwa¿my, czy widoczne s¹ jakie� ró¿nice. Trzeba pod-
kre�liæ, ¿e w dobrej klasie projektorów mo¿emy ich
w ogóle nie dostrzec, ale. Zebra³em wady i zalety obu
technologii w tabeli, znak �+� oznacza przewagê.
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Projektory DLP generuj¹ efekt têczy na szczê�cie
niewidziany przez wiêkszo�æ ludzi. Do monta¿u na �cia-
nie/suficie wybra³bym projektor LCD, ale do zastoso-
wañ mobilnych lepszy by³by DLP.

Jak¹ jasno�æ powinien mieæ projektor? Jasno�æ
wyra¿ona jest w ANSI lumenach. Je¿eli nie zamierza-
my pracowaæ w standardowych warunkach o�wietle-
nia klasy 2000 ANSI okre�li³bym, jako minimum nie-
zbêdne do komfortowej pracy. Im wiêcej tym lepiej, ale
za urz¹dzenia powy¿ej 3000 ANSI trzeba du¿o wiêcej
zap³aciæ.

Obiektyw
Najczê�ciej wybieramy tañsze urz¹dzenia z obiek-

tywem standardowym, który wy�wietla obraz szeroko-
�ci po³owy odleg³o�ci projektora od ekranu. Jest to roz-
wi¹zanie najpopularniejsze, ale nie pozbawione wad.
Projektor najczê�ciej jest zamontowany na suficie w od-
leg³o�ci 2,5-4 m od ekranu. Niestety, je¿eli ekranem jest
tablica interaktywna, przy której pracujemy, bêdziemy
musieli liczyæ siê z walk¹ z w³asnym cieniem, który bê-
dzie nieco utrudnia³ pracê z tablic¹. Jeszcze gorzej, gdy
taki projektor ustawimy na stole. Oprócz jeszcze bar-
dziej uci¹¿liwego cienia, bêdzie nam �wieci³ w oczy.

Projektory wyposa¿one w obiektywy z krótk¹ ogni-
skow¹ potrafi¹ wy�wietliæ obraz ju¿ z odleg³o�ci poni¿ej
1m. Zawieszone na �cianie powy¿ej ekranu pozwalaj¹
unikn¹æ cienia, kosztem jednak jako�ci obrazu. Szcze-
gólnie jest to widoczne na dole obrazu w postaci ³uko-
watego zniekszta³cenia nazywanego w ¿argonie �efek-
tem banana�. Zniekszta³cenie geometryczne dolnej
czê�ci ekranu nie powinno przeszkadzaæ nam w pracy
na tablicy, ale mo¿e raziæ  podczas projekcji filmów.

Projektory wyposa¿one w obiektyw krótkoognisko-
wy maj¹ wy¿sz¹ cenê, ale praca z takim projektorem
na tablicy jest komfortowa. Wybieraj¹c projektor o ul-
tra krótkiej ogniskowej,  mo¿emy obj¹æ obrazem pro-
jektora standardow¹ tablicê interaktywn¹ nawet z od-
leg³o�ci 30 cm.

�ród³o grafiki: http://etechnologie.pl/

Co wybraæ? Je¿eli ma to byæ projektor do wspó³-
pracy z tablic¹ interaktywn¹, to optymalnym wyborem
jest urz¹dzenie wyposa¿one w obiektyw o krótkiej ogni-
skowej, które montujemy na uchwycie �ciennym. Je¿eli

wy�wietlamy obraz na ekranie, to wybra³bym tañszy
projektor z obiektywem standardowym lub � w przy-
padku du¿ej sali wyk³adowej � z teleobiektywem mon-
towane na suficie.

Po³¹czenie z komputerem czy z notebookiem?
Znacznie ³atwiej jest po³¹czyæ projektor z notebo-

okiem, który standardowo posiada dodatkowe gniazdo
D-SUB lub HDMI. Po³¹czenie z komputerem bêdzie
wymaga³o monta¿u dodatkowej karty graficznej lub po-
³¹czenia karty graficznej komputera z projektorem i mo-
nitora do gniazda wyj�ciowego projektora.

Najczê�ciej spotykanym, ale starym standardem jest
analogowe z³¹cze D-SUB, takie jak tradycyjne gniazdo
na monitorze komputera. Kabel jest do�æ gruby i mo¿e
byæ k³opotliwy w u³o¿eniu w listwie, szczególnie gdy trze-
ba zwrotnie pod³¹czyæ monitor i musimy wcisn¹æ do li-
stwy 2 grube kable wyposa¿one w filtry.

Co wybraæ? Zdecydowanie projektor wyposa¿ony
w HDMI, ale przyda³oby siê rezerwowe z³¹cze D-SUB,
na wypadek konieczno�ci po³¹czenia z notebookiem star-
szej generacji. Na co jeszcze zwróciæ uwagê, kupuj¹c
projektor dla szko³y? Rozdzielczo�æ im wy¿sza, tym le-
piej obraz bêdzie wype³niony pikselami. Uwa¿am, ¿e nie
warto rozpatrywaæ zakupu projektorów o rozdzielczo�ci
mniejszej ni¿ XGA 1024x768 pikseli.

Czas pracy i rodzaj gwarancji na lampê. Wielu pro-
ducentów nie udziela gwarancji na lampy, a ich ceny
siêgaj¹ niejednokrotnie 1/3 ceny projektora. ̄ ywotno�æ
lampy (�rednio ok. 5000 godzin) mo¿e zostaæ przed³u¿o-
na, je¿eli projektor jest wyposa¿ony w tryb ECO, który
zmniejsza o ok. 20% jasno�æ lampy, ale wyd³u¿a jej czas
pracy niemal o po³owê. Lampy w projektorach ledowych
maj¹ najd³u¿sz¹ ¿ywotno�æ (ok. 40 000 godzin), ale jak
dot¹d ta technologia nie umo¿liwia pracy w jasnych po-
mieszczeniach ze wzglêdu na niewielk¹ w stosunku do
tradycyjnych technologii moc jasno�ci lamp ledowych.
Z pewno�ci¹ przysz³o�æ bêdzie nale¿eæ do rozwi¹zañ hy-
brydowych laserowo-diodowych, ale jak dot¹d s¹ to pro-
jektory nieosi¹galne dla szkó³ ze wzglêdu na cenê.

Podsumowuj¹c, mo¿liwy jest zakup optymalnego
projektora z obiektywem standardowym za cenê ok 2900
z³ i wyposa¿onego w optykê krótkoogniskow¹ za ok 4000 z³.

Koñcz¹c krótki przegl¹d zagadnieñ zwi¹zanych
z wyborem projektora do klasy lekcyjnej, ¿yczê wszyst-
kim dyrektorom szkó³ bud¿etów na miarê ciekawych tech-
nologii, niew¹tpliwie wzbogacaj¹cych �rodki dydaktycz-
ne, jakimi podczas lekcji mo¿e i powinien pos³ugiwaæ siê
nauczyciel. ö
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