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Problematyka stosowania komputerów 
 w prowadzeniu lekcji szkolnych 



NetMan for Schools – Firma H+H Software 
GmbH 

Kim jesteśmy? 
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Rok założenia: 1989 
Siedziba: Getynga/Niemcy 

 

Profil: 
- tworzenie oprogramowania 
- doradztwo informatyczne 
- własny zespół pomocy  
technicznej 
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NetMan for Schools – Firma H+H Software 
GmbH Nasze produkty 

Zarządzanie i 

udostępnianie 

czasopism 

elektronicznych 

oraz baz danych 

online. 

 

Łatwe 
udostępnianie 
aplikacji i/lub ich 
wirtualizacja. 

 

Elektroniczna 

klasa. 

 

 

Zaawansowane 
udostępnianie 
informacji i 
aplikacji w sieci. 

 

Użytkowanie 

emulowanych 

mediów 

optycznych  — 

na lokalnym 

komputerze lub 

w sieci. 
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Komputery w szkole 
zalety i wady 

Nauka odbywa się za pomocą 

najnowocześniejszych narzędzi i technologii,  

które na codzień otaczają dzieci/młodzież 

szkolną  

Zalety 

W szkołach o profilu ogólnym możliwość 

zapoznania się ze standardowym 

oprogramowniem (jak np. MS-Office), a w 

szkołach zawodowych dodatkowo także  ze 

specjalistycznym oprogramowaniem dla 

przyszłej pracy zawodowej (np. programy 

finansowe lub dla biur turystycznych, itp).  

Dostęp w trakcie lekcji do internetu i zawartych 

tam informacji  

Wady  

Wysokie nakłady inwestycyjne 

Trudności w interaktywnym prowadzeniu lekcji 

Niekontrolowany dostęp do internetu w trakcie 

lekcji 

Konieczność dodatkowych szkoleń nauczycieli 

Każda klasa powinna być wyposażona 

software’owo i hardware’owo odpowiednio dla 

danego przedmiotu 

Konieczność instalowania programów na 

komputerach uczniów 

Niebezpieczeństwo zainfekowania wirusami lub 

zdekonfigurowania komputerów uczniowskich 

Nauczyciel w trakcie lekcji nie jest w stanie 

bieżąco kontrolować  tego, co uczniowie robią na 

swoich komputerach (gry? czat?) 
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Komputery w szkole 
Tyle wad! Prawie same problemy! Co dalej?! 

 



6 

NetMan for Schools 
Rozwiązanie problemów 

 

Centralna instalacja specjalistycznego 

oprogramowania  na serwerach terminalowych 

Możliwośc użytkowania prostych i tanich 

komputerów uczniowskich (thin clients) 

Możliwość  współpracy z PC-tami, laptopami, 

notebookami, tabletami, ... 

Technologia serwerów terminalowych 

Możliwość prowadzenia interaktywnej lekcji 

komputerowej (wygaszanie ekranów komputerów 

uczniowskich,  zrzut ekranu ucznia na ekran 

nauczyciela lub odwrotnie, podłączenie się pod 

inteligentną tablicę) 

Możliwość pracy spoza szkoły z programami, które 

nauczyciel udostępnił uczniom na szkolnym 

serwerze 

Prywatne komputery mogą być ad hoc wpięte do 

klasowej sieci (BYOD – bring your own device) 
Kontrola dostępu uczniów do internetu 

Kontrola dostępu do napędów dysków (także 

pendrajwów) 

Centralne sterowanie cała klasą zza biurka 

nauczyciela 

Dodatkowe oprogramowanie pedagogiczne 

NetMan for Schools 

Sprawdziany lub nawet egzaminy państwowe 

prowadzone pod obostrzoną kontrolą software’ową 

Automatyczne rozprowadzanie materiałów lekcyjnych 

na komputery uczniowskie 

Nauczyciel może zdalnie startować i zamykać 

programy na komputerach uczniowskich 

Prostota obsługi po stronie nauczyciela i wynikająca 

stąd łatwość wdrożenia się 

Praca w grupach: interaktywna konfiguracja grup 

Nakładka oddzielająca nauczyciela od techniki 
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NetMan for Schools 

• Oprogramowanie służące do prowadzenia lekcji za pomocą komputerów 

 

• NetMan for Schools tworzy ramę technologiczną do prowadzenia lekcji i nie ingeruje 

bezpośrednio w jej zawartość. Przez to nie jest też konkurencją do takich rozwiązań jak 

np. podręczniki elektroniczne. 

 

• Sposób instalacji: 

• pojedyncza instalacja na terenie danej szkoły 

• instalacja w centrum obliczeniowym dla większej ilości szkół (zalecane) 

 

• Trzy grupy użytkowników:  

• administratorzy (przeważnie informatycy spoza szkoły)  

• nauczyciele (znajomość zagadnień informatycznych nie jest wymagana) 

• uczniowie 

 

• Instalacje w ponad 450 szkołach na terenie Niemiec, Szwajcarii, Austrii i Luksemburga  

 

• Ponad 30.000 komputerów uczniowskich i ponad 500 serwerów szkolnych jest 

obsługiwanych przez NetMan for Schools 
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H+H Software GmbH 

 
    
 
Kontakt: 

A.Z. Szarejko 
Market Development Poland 
H+H Software GmbH 
Maschmühlenweg 8-10 
37073 Göttingen 
Tel.: +49 551 / 52208-0    Fax: -25 

Kom. +49 151 65864041 

E-Mail: Zbigniew.Szarejko@hh-software.com 

 
Internet: www.netmanforschools.de 


