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XXX Liceum Ogólnokszta³c¹ce prekursorem wdra¿ania systemu wideokonferencyjnego
11 marca 2020 dyrektor XXX Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Krakowie pani
Ewa Dziekan-Feliksiak zaprosi³a dr. in¿. Krzysztofa Kontka celem wdro¿enia w szkole systemu wideokonferencji oraz umo¿liwienia dzia³ania monitorów interaktywnych.
System jest standardem w szko³ach i
uczelniach w USA, bo pozwala zdalnie realizowaæ zadania dydaktyczne
oraz u³atwia kontakt z nauczycielami,
rodzicami oraz uczniami. W przypadku utrudnionego dojazdu do szko³y
np. przez osoby z niepe³nosprawnociami lub chorobami pozwala na nagranie zajêæ i pokazów w celu póniejszego odtworzenia. Dodatkowym
autem systemu jest mo¿liwoæ korzystania z niego za pomoc¹ smartfonów,
laptopów lub monitorów interaktywnych.
Podczas premierowej prezentacji
by³a mo¿liwoæ uczestnictwa w wideokonferencji ze szko³ami w Londynie,

Zurichu, Mediolanie i Los Angeles, a
XXX LO zaprezentowa³o swoje pokazy taneczne.
Kolejnym etapem wdra¿ania systemu
wideokonferencyjnego oraz monitorów interaktywnych by³o szkolenie
Rady Pedagogicznej prowadzone
przez firmê Acnet z udzia³em telewizji TVN. 7 kwietnia odby³a siê konferencja Rady Pedagogicznej, któr¹ prowadzi³a pani dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak, a 29 kwietnia mia³ miejsce
siê Wirtualny Dzieñ Otwarty XXX
Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Oba
przeprowadzone zdalnie z zastosowaniem systemu wideokonferencyjnego.
W prezentacji szko³y, w czasie Wir-

tualnego Dnia Otwartego, grono pedagogiczne XXX LO zaprezentowa³o
ofertê edukacyjn¹ na przysz³y rok
szkolny, przedstawi³o profile klas, zaprezentowa³o pokazy taneczne, a
uczniowie opowiedzieli o szkole oraz
atmosferze w niej panuj¹cej.
Na rêce pani dyrektor i grona pedagogicznego XXX LO zosta³y z³o¿one
podziêkowania od ministra cyfryzacji
pana Marka Zagórskiego za dzia³ania
podjête w tym trudnym dla wszystkich
okresie.
Jest to buduj¹cy przyk³ad obywatelskiej inicjatywy i zaanga¿owania.
Dziêki takim postawom ³atwiej, jako
spo³eczeñstwu uda nam siê sprostaæ
wyzwaniom, jakie stawia przed nami
sytuacja, której obecnie dowiadczamy  powiedzia³ pan minister.
Anna Moksa
Fot.: Anna S³owik

Nowy park w Dzielnicy dziêki g³osom mieszkañców
Trwa kolejna edycja Bud¿etu Obywatelskiego Miasta Krakowa, w ramach której mieszkañcy mog¹ poddaæ pod g³osowanie projekty
na inicjatywy w swojej dzielnicy lub w ca³ym
miecie. Jednym z projektów miejskich wybranych przez mieszkañców w 2016 roku jest
nowy park w Czy¿ynach, który wreszcie doczeka³ siê realizacji.
D³ugo nie by³o pewne, czy park powstanie.
Okaza³o siê, ¿e wobec dzia³ek na których mia³
zostaæ zrealizowany zg³oszono roszczenia. Dziêki determinacji mieszkañców oraz dobrej woli
urzêdników sprawa zosta³a doprowadzona do fina³u  na niemal trzech hektarach u zbiegu ulic
Stella-Sawickiego i Orliñskiego, które jeszcze do
niedawna by³y pokryte asfaltem dzisiaj zieleni¹ siê
drzewa.
Oprócz rolin, które ju¿ wczeniej obecne by³y
na omawianych terenach, posadzono oko³o 250
nowych, dorodnych drzew oraz tysi¹ce innych
rolin. W parku znalaz³y siê tak¿e boisko, nowoczesny plac zabaw oraz strefa relaksu. Ciekawostk¹ jest strefa parkour umo¿liwiaj¹ca pokonywanie

Pocz¹tkowy etap budowy parku.

ró¿nego rodzaju przeszkód terenowych i kszta³towanie sprawnoci fizycznej. Watro nadmieniæ, ¿e
w parku znajdzie siê równie¿ toaleta.
Bior¹c pod uwagê intensywn¹ zabudowê, która
powsta³a w ostatnich latach w tej okolicy, taki
teren zielony z pewnoci¹ oka¿e bardzo przydatny. Poza zapewnieniem relaksu, bêdzie tak¿e dobrym miejscem do uprawiania aktywnoci fizycznej. Bardzo cieszy, ¿e mieszkañcy okolicy oraz
osoby, które dopiero mia³y w niej zamieszkaæ
zmobilizowa³y siê i w 2016 roku zag³osowa³y za
budow¹ parku. Dzisiaj z satysfakcj¹ mog¹ ogl¹daæ owoce swojego zaanga¿owania.
A to jeszcze nie koniec zmian w tej okolicy. W
najbli¿szych latach granicz¹ce z pakiem tereny bêd¹ce pozosta³oci¹ po Lotnisku Rakowice-Czy¿yny zostan¹ zaadaptowane na oddzia³ Muzeum In¿ynierii Miejskiej, co bêdzie siê bardzo dobrze
uzupe³niaæ z nowym miejscem rekreacji i wypoczynku w Czy¿ynach.

Widok na nowy park od strony ul. Stella-Sawickiego.

S³awomir Bieniek
Fot. autor

Nowo posadzone drzewa w parku w Czy¿ynach.
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