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Zanim o Cyfrowej Szkole i nowej perspektywie… 



Zanim o Cyfrowej Szkole i nowej perspektywie… 

8 Mb/s - 16 Mb/s 
•  Dokument (1 MB in size) ~ 6 sekund 
•  Audio (4 MB in size) ~ 0.5 minuty  
•  Wideo (6 GB in size) ~ 10 godzin 

100 Mb/s - 1 Gb/s 
•  Dokument (1 MB in size) < 0.1 sekundy 
•  Audio (4 MB in size) < 0.1 sekundy 
•  Wideo (6 GB in size) ~ 1 minuty 

Szkoła	  ~	  100	  uczniów/urządzeń	  

•  Dokument ~ 10 minut 
•  Audio > 45 minut 
•  Wideo > 7 dni 

•  Dokument <1 sekunda 
•  Audio ~ kilka sekund 
•  Wideo  < 45 minut 



•  Mul9medialne	  ćwiczenia	  i	  zadania	  
edukacyjne	  na	  pla?ormie	  epodreczniki.pl	  

•  Dostęp	  do	  treści	  cyfrowych	  dla	  wybranych	  
użytkowników	  i	  ich	  potrzeb	  
–  dostęp	  w	  trybie	  off-‐line	  
–  dla	  osób	  z	  dysfunkcjami	  	  
–  personalizacja	  treści	  i	  notatek	  e-‐podręcznika	  

•  Integracja	  z	  zewnętrznymi	  pla8ormami	  
edukacyjnymi	  (np.	  e-‐dzienniki,	  uspp.pl)	  

	  

E-podręczniki do kształcenia ogólnego 
www.epodreczniki.pl 



Z jakich urządzeń korzystają uczniowie/nauczyciele? 

Desktop	  

Smartphone	  

Tablet	  

Unknown	  

Tv	  

Console	  

Chrome	  

Firefox	  

Internet	  Explorer	  

Safari	  

Android	  Browser	  

Opera	  



„Odwrócona” klasa czy raczej klasa bez Internetu? 



Jedna podstawa programowa vs. wiele różnych regionów i JST 



Stan obecny infrastruktury dostępu do Internetu w szkołach 
http://u3alina.epodreczniki.pl/ 



Perspektywa dla infrastruktury sieciowo-sprzętowo-usługowej dla szkół 

szkoła	   szkoła	   szkoła	   szkoła	   szkoła	   szkoła	   szkoła	   szkoła	   szkoła	  …	  …	  

Problem	  „ostatniej	  mili”	  
oraz	  dostawców	  nowych	  usług	  	  	  	  

i	  aplikacji	  edukacyjnych	   	  	  	  	  szkoła	  

Problem	  profesjonalnej	  infrastruktury	  sieciowo-‐
usługowej	  oraz	  sprzętowej	  na	  terenie	  szkoły	  



•  Wykaz pomocy dydaktycznych 
(sprzęt) 

•  Okablowanie strukturalne        
i urządzenia aktywne 

•  System sieci bezprzewodowej 
•  Bezpieczeństwo sieci               

i użytkowników 
•  Dedykowana platforma 

zarządzania 

Profesjonalna infrastruktura na terenie szkoły 
(rekomendacje, standardy i dobre praktyki w Cyfrowej Szkole 2014-20) 



Otwarte standardy IT – np. usługa słownika podstawy programowej 
http://uspp.pl/ 

•  Czy usługi/systemy IT w edukacji mogą komunikować 
się ustandaryzowanym „językiem” podstawy 
programowej? 

•  Opisanie każdej umiejętności, każdego węzła “drzewa” 
PP unikalnym i niepowtarzalnym identyfikatorem 
oraz odnośnikiem do odpowiedniego rozporządzenia 

•  Stworzony otwarty protokołu komunikacji oraz API 
do nowej usługi w chmurze udostępniającej słownik 
podstawy programowej, dostępnego dla każdego 
zainteresowanego podmiotu (placówki publiczne i 
rynek) 



•  Usługi Zarządzania Oświatą, e-dzienniki, LMS, itp. 
•  Usługi dystrybucji i dostępu do zasobów e-podręczników i innych 

otwartych zasobów edukacyjnych (np. Khan Academy, YouTube …) 
•  Usługi bibliotek cyfrowych, wirtualnych muzeów, itp.. 
•  e-kursy/MOOCs (ang. Massive Open Online Courses) 
•  Usługi bezpieczeństwa, federacji oraz zabezpieczeń tożsamości i 

danych uczniów/nauczycieli w Internecie 
•  Usługi chmurowe obliczeń, składowania i archiwizowania danych 
•  …  

A teraz o nowej perspektywie… 



A teraz naprawdę o nowej perspektywie… 



A teraz naprawdę o nowej perspektywie… 



IoT	  

Warsztaty: „Living lab - by przedmioty ożyły”  
czyli programowanie w szkole przyszłości 



A teraz naprawdę o nowej perspektywie…  
http://edulab.pcss.pl 

… Poznań, ul. Zwierzyniecka 20 (przy starym ZOO) 



Dziękuję za uwagę! 


