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3 dni = 1 sek. 

~ Moc obliczeniowa potrzebna do kontroli lotu na księżyc w 1969! 

Sequoia	  (20PF)	  

Dawno temu (1969 – 2013) 



Dziś rano 



Infrastruktura w rękach ucznia i nauczyciela (1991) 
 

“PIONIER	  is	  the	  Polish	  Na#onal	  Research	  and	  Educa#on	  Network	  
created	  to	  provide	  high-‐speed	  Internet	  access	  and	  to	  conduct	  
network-‐based	  research.	  Most	  of	  the	  government	  founded	  higher	  
educaDon	  organisaDons	  and	  all	  of	  metropolitan	  area	  networks	  in	  
Poland	  are	  connected	  to	  the	  PIONIER	  network,	  and	  are	  members	  
of	  the	  PIONIER	  ConsorDum…”	  

Źródłó:	  hNp://en.wikipedia.org/wiki/PIONIER	  

Internet	  –	  brak	  
Procesor	  –	  8	  bit,	  1,77	  Mhz	  	  
Dysk	  -‐	  64	  KB	  RAM,	  dysk	  
zewnętrzny	  
Rozdzielczość	  –	  320	  x	  280	  
	  



Infrastruktura w rękach ucznia i nauczyciela (2013) 
 

“PIONIER	  is	  the	  Polish	  Na#onal	  Research	  and	  Educa#on	  Network	  
created	  to	  provide	  high-‐speed	  Internet	  access	  and	  to	  conduct	  
network-‐based	  research.	  Most	  of	  the	  government	  founded	  higher	  
educaDon	  organisaDons	  and	  all	  of	  metropolitan	  area	  networks	  in	  
Poland	  are	  connected	  to	  the	  PIONIER	  network,	  and	  are	  members	  
of	  the	  PIONIER	  ConsorDum…”	  

Internet	  –	  nie	  TAK,	  TAK,	  TAK,	  pełna	  
integracja	  aplikacji	  z	  usługami	  on-‐line	  
Procesor	  –	  8	  bit	  processor,	  1,77	  Mhz	  1,3	  
Ghz	  2	  x	  core	  +	  GPU	  +	  koprocesor,	  	  
~	  1000	  x	  szybszy	  
Dysk	  -‐	  64	  KB	  of	  RAM,	  external	  floppy	  
	  512	  MB	  DRAM,	  ~	  10000	  x	  większa,	  
64GB	  storage	  built-‐in	  
Rozdzielczość	  –	  HD+,…	  4K,	  8K,	  16K	  
	  
Dobre	  standardy	  przetrwały:	  TCP/IP	  i	  
ANSI	  C	  nadal	  działa!	  
	  



hCp://platontv.pl/?id=1831	  



Laboratorium Szkoły Przyszłości: B+R dla cyfrowej edukacji 
http://edulab.pcss.pl 

Zapraszamy JST, dyrektorów, nauczycieli i uczniów od 30 września 2016! 

Poznań, ul. Zwierzyniecka 20 	  



Miejsce	  współpracy	  	  
i	  wymiany	  doświadczeń	  

Plakorma	  badań	  	  
TIK/edukacji	  

Model	  szkoły	  cyfrowej:	  
-‐  Rekomendacje	  
-‐  Dobre	  praktyki	  
-‐  Adaptacja…	  

Innowacyjne	  interdyscyplinarne	  
scenariusze	  edukacyjne	  

Rodzic	  Nauczyciel	  

Uczeń	  

Laboratorium Szkoły Przyszłości: B+R dla cyfrowej edukacji 
http://edulab.pcss.pl 



Wirtualna rzeczywistość (CAVE) 
 



Symulatory i trenażery 
 



Wirtualna rzeczywistość (Oculus)  
 



Wirtualna rzeczywistość 
 



Symulatory i trenażery 
 



Symulatory i trenażery 
 



Scenariusze edukacyjne 
 



Współpraca grupowa 



Współpraca grupowa 



Klasa I 



Klasa II 
Klasa I 



Klasa II Klasa II 



Klasa II 



Naturalne interfejsy użytkownika 
 





Rozszerzona rzeczywistość 
 



Przykładowe rozwiązania dla edukacji 
Nauka programowania dla najmłodszych 
 

ScoPeGo	  -‐	  gra	  edukacyjna	  odgrywająca	  ważną	  
rolę	  w	  procesie	  nauczania	  i	  uczenia	  podstaw	  
programowania,	  tworząca	  środowisko,	  gdzie	  
dzieci	  wraz	  z	  nauczycielem	  eksperymentują	  	  
z	  wykorzystaniem	  klocków	  	  
•  doskonali	  umiejętności	  analitycznego	  i	  logicznego	  

myślenia	  
•  uczy	  rozwiązywania	  skomplikowanych	  

problemów	  i	  pracy	  w	  grupie	  
•  rozwija	  intuicję	  i	  myślenie	  algorytmiczne	  
•  uczy	  używania	  technologii	  w	  celach	  edukacyjnych	  



Internet rzeczy i sensory 
 



BeCreo	  -‐	  modułowy	  elektroniczny	  zestaw	  do	  
nauki	  programowania	  dla	  dzieci.	  	  
•  Dzięki	  pełnemu	  kursowi	  z	  wyzwaniami	  o	  rosnącym	  

stopniu	  trudności	  oraz	  wieloma	  modułami	  
elektronicznymi	  gotowymi	  do	  użycia,	  spędzisz	  wiele	  
godzin	  na	  w	  pełni	  kreatywnej	  zabawie	  edukacyjnej.	  

•  Design,	  muzyka,	  inżynieria,	  nauka.	  Roboty	  nie	  tylko	  
jeżdżące,	  inteligentny	  dom,	  Internet	  rzeczy,	  
innowacyjne	  ubrania	  i	  wiele	  więcej.	  	  

•  Wszystko	  to	  zaprogramowane	  samodzielnie	  przez	  
ucznia	  z	  wykorzystaniem	  zestawów	  BeCreo.	  

Przykładowe rozwiązania dla edukacji 
Nauka programowania dla dzieci i młodzieży 
 



Science Technology Engineering (+Art) Math  

Art	  



Prace B+R 



Prace B+R 



Prace B+R 

Źródło: IBM Corporation 



Witaj, czego się dziś nauczymy?

Prace B+R 



Prace B+R 



~160	  szkół	  w	  Wielkopolsce	   300	  szkół	  w	  Wielkopolsce	  do	  2020	  
Uczniowskie	  Laboratoria	  Informatyczne	  

Podejmowane działania od 2016 

???	  szkół	  w	  Wielkopolsce	  



Programowanie robota 



Programowanie 4 latka (jeszcze bez robota…) 



Dziękuję! 


