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Dyrekcja Szkoły Ponadpodstawowej

w województwie lubelskim

Szanowni Państwo,

serdecznie  zapraszam  uczniów  i  nauczycieli  Państwa  Szkoły  do  udziału  w  siódmej  edycji

bezpłatnej  konferencji  informatycznej  pn.  Check  IT organizowanej  przez  Wydział  Strategii

i Przedsiębiorczości  Urzędu  Miasta  Lublin,  w  ramach  inicjatywy  Lubelska  Wyżyna  IT.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 marca 2022 roku w formie online. Wydarzenie ma na

celu  poszerzenie  wiedzy  i  zainteresowań  uczniów z  zakresu  nowych  technologii,  promocję

lubelskiej branży IT, a także zachęcenie młodzieży do studiowania kierunków informatycznych

na lubelskich uczelniach wyższych. 

W dniu 14 marca br. zaplanowaliśmy prelekcje online skierowane do uczniów m.in. na temat

przyszłości  świata IT,  sztucznej  inteligencji,  rzeczywistości  rozszerzonej  (AR),  tworzenia gier

komputerowych,  cyberbezpieczeństwa,  Big  Data,  analityki  biznesowej  (BI),  prezentacji

własnego  wizerunku  w  mediach  społecznościowych,  a  także  faktów  i  mitów  na  temat

studiowania kierunku informatyka.  Uczestnicy konferencji  będą mieli  także okazję do udziału

w spotkaniach  z  przedstawicielami  uczelni  oraz  firm  z  branży  IT  na  wirtualnych  stoiskach

promocyjnych, podczas których będą mogli poznać informacje dotyczące warunków przyjęcia

na studia informatyczne, poznać specyfikę działalności firm informatycznych czy też zapoznać

się z ofertą praktyk i staży.

W  dniu  15  marca  br.  odbędą  się  warsztaty  online,  podczas  których  uczniowie  nabędą

podstawowe  umiejętności  m.in.  z  programowania  w  językach  Python  i  C#  oraz  elektroniki

z wykorzystaniem Arduino. Dodatkowo uczestnicy warsztatów nauczą się tworzenia prezentacji

przy użyciu Canvy oraz pisania własnego bota do gry, a także zgłębią wiedzę z obszarów UX

Design, Infobrokeringu czy też Design Thinking.

Wzorem  lat  ubiegłych  przygotowaliśmy  specjalną  ofertę  prezentacji  dla  nauczycieli

w tzw. Pokoju  Nauczycielskim,  które  odbędą  się  w  dniach  14-15  marca  br.  w  godzinach

popołudniowych, w formie online. W programie przewidziano prelekcje na temat interaktywnych

i praktycznych metod nauczania informatyki i programowania, prowadzenia kół zainteresowań

w szkołach,  zastosowania  Learning  Apps  w  praktyce  szkolnej,  informatycznego wdrażania
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nowych form Polskiego Ładu, transformacji cyfrowej w lubelskiej oświacie, a także architektury

miejskich zasobów strategicznych. 

Szczegółowe informacje na temat konferencji, regulamin uczestnictwa oraz program znajdują

się  na  stronie  www.checkit.lublin.eu. Zachęcam  dodatkowo  do  dołączenia  do  wydarzenia

Check IT 2022 na portalu Facebook oraz polubienia fan page’a Lubelskiej Wyżyny IT.

Na konferencję obowiązuje rejestracja  na stronie  www.checkit.lublin.eu  (wymagane jest  aby

każdy z uczestników zarejestrował się indywidualnie). Prelekcje dla uczniów dostępne są dla

wszystkich  zainteresowanych osób,  z  kolei  w  przypadku  prelekcji w  Pokoju  Nauczycielskim

i warsztatów dla młodzieży liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na warsztaty dokonywane są

grupowo przez nauczyciela danej klasy. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, uczniowie jednej

szkoły mogą wziąć udział tylko w jednych warsztatach, zaś o uczestnictwie decydować będzie

kolejność zgłoszeń. Wszelkich informacji  na temat konferencji  udziela koordynator  inicjatywy

Lubelska  Wyżyna  IT,  pani  Oliwia  Wójtowicz  (e-mail:  oliwia.wojtowicz@lublin.eu,

tel.: 81 466 25 13). 

Jestem przekonany, że uczestnictwo w wydarzeniu Check IT będzie dla uczniów i nauczycieli

Państwa szkoły cennym i wartościowym doświadczeniem, pozwalającym na poszerzenie swojej

wiedzy  z  zakresu  informatyki  i  nowych  technologii.  Byłbym wdzięczny za  przyjęcie  przez

Państwa  naszego  zaproszenia  do  współpracy  i  umożliwienie  uczniom oraz nauczycielom

udziału w wykładach i warsztatach będących w kręgu ich zainteresowań.

     Z wyrazami szacunku

Dyrektor
Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości

dr Mariusz Sagan
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Znak sprawy: WSP-EG-V.7321.32.2021
Strona 2 z 2 Nr dokumentu Mdok: 164994/01/2022/W

mailto:oliwia.bednarczyk@lublin.eu

		2022-01-28T13:02:10+0100




