
Urzędy i szkoły poszukują 
najtańszych urządzeń 
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Technologie przetwarzania obrazu trafiły do szkół i wszystko na to wskazuje, że zasiadły w szkolnych 
ławach na dobre. Najpopularniejsze są komputery i ich monitory, które coraz częściej zastępują 

papierowe zeszyty. 

T
echnologie pomagają w rozwijaniu umie
jętności niezbędnych w XXI wieku, ta
kich jak praca w zespole, kreatywność, 

innowacyjność, umiejętność rozwiązywania pro
blemów czy krytyczne myślenie - tak ważne 
przy ocenie wiarygodności źródeł i treści pocho
dzących z Internetu. Posiadanie tych umiejętno
ści stanowić będzie o sukcesie na rynku pracy 
obecnych uczniów. Poza tym, lekcje z kompute
rami są po prostu ciekawsze, a uczniowie je lu
bią. Dzięki komputerom dostępne stają się 
również nowe sposoby sprawdzania wiedzy, jak 
testy czy quizy przeprowadzane w klasie - ich 
wyniki znane są nauczycielowi i uczniom od ra
zu po zakończeniu testu. Pozwalają na natych-

Panasonic UB T88o. 
Ma interaktywne 
i wielofunkcyjne 
pióro - można nim wybrać 
kolory pisania, opcję gumki 
do mazania czy funkcję 
myszki. Dzięki temu, 
obsługując tablicę nie trzeba 
klikać w specjalnym 
programie czy korzystać 
z różnych piór - prowadzący 
zajęcia ma w ręku pełną 
kontrolę. 

miastową weryfikację postępów uczniów, a na
uczyciel nie musi poprawiać sprawdzianów 
w domu, oszczędza więc swój czas. 
- Oczywiście, komputery na lekcji nie zastępują 
książek ani nauczyciela. Komputery i Internet są 
elementami dodatkowymi, mogą być wykorzy
stywane na lekcji np. przez 10-15 minut. To wy
starczy, aby uczniowie aktywnie uczestniczyli 
w zajęciach - mamy takie doświadczenia choćby 
z programów pilotażowych, prowadzonych np. 
na Śląsku. Istotne jest, aby podczas zajęć każdy 
uczeń miał do dyspozycji osobny komputer, 
na którym może pracować zgodnie z własnym 
rytmem i potrzebami. Sam sprzęt informatyczny 
jednak nie wystarczy, potrzebne są multimedial

ne, interaktywne treści edukacyjne, a nauczyciele 
muszą zdobyć umiejętności wykorzystania kom
puterów i Internetu w swoim warsztacie pra
cy - przekonuje Tomasz Hodakowski, dyrektor 
ds. rozwoju sektora edukacyjnego w Intel Tech
nology Poland. 
Widząc taką potrzebę, Intel opracował specjalny 
program, składający się z wielu modułów szkole
niowych, które elastycznie można dopasowywać 
do potrzeb nauczycieli. Program ten nazywa się 
Intel Teach i już od ponad 10 lat doskonale 
sprawdza się na całym świecie. Przez ten czas 
przeszkolonych zostało już ponad 10 milionów 
nauczycieli. To jedyny tego typu program 
na świecie realizowany na tak wielką skalę. Miał 
on swą edycję także w naszym kraju. W progra
mie szkoleniowym „Intel - nauczanie ku przy
szłości" do 2006 roku wzięło udział ok. 80 tys. 
nauczycieli. Był to największy do tej pory polski 
program szkoleniowy, pozwalający nauczycie
lom zapoznać się z możliwościami, jakie w pro
cesie kształcenia niosą ze sobą nowe technologie. 

PRZEGLĄDANIE TREŚCI 
- W szkole najlepiej sprawdzi się komputer prze
nośny typu notebook lub netbook. Jest najbar
dziej uniwersalnym urządzeniem, ponieważ 
można na nim uruchamiać istniejące na rynku 
wartościowe aplikacje edukacyjne i w pełni ko
rzystać z treści dostępnych w Internecie. Obec
nie dostępnych jest na rynku bardzo wiele 
urządzeń, są to zazwyczaj urządzenia konsu
menckie, np. e-readery, tablety czy smartfony. 
Wiele z nich pełni funkcje dodatkowe w stosun
ku do komputera, przeznaczone są głównie 
do przeglądania treści - zauważa Tomasz 
Hodakowski. 
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(kzywiście, ekrany komputerów to nie jedyne 

urządzenia elektroniczne przetwarzające obraz. 

W klasach pojawiają się tablice interaktywne, 

projektory. Tablica interaktywna jest rozwiąza

niem, które w sposób niespotykany do tej pory 

urozmaica prowadzenie zajęć w szkole. Dzięki 

niej nauczyciele nie muszą sami opracowywać 

diagramów, schematów - wystarczy, że wyko

rzystają Internet, a na gotowym schemacie 

uczeń sam uzupełni niezbędne dane. Dla 

uczniów tablica interaktywna to nowa forma 

przekazywania wiedzy - za pomocą nowocze

snych technologii, czyli ich językiem. Można 

m.in. wyświetlić film i robić na n i m notatki, 

w ciągu pięciu m i n u t odnaleźć mapy historycz

ne z. czasów II wojny światowej i rozrysować 

największe w dziejach bitwy. Można też poka

zać modele 3D cząsteczek chemicznych czy po

kazać animację obiegu wody na Ziemi. 

Tablica interaktywna to przede wszystkim ideal

ne i intuicyjne narzędzie, które aktywizuje naj

ważniejsze zmysły ucznia - wzrok i słuch, 

oddziałując na jego pamięć. Pobudza kreatywność 

i ułatwia zapamiętywanie. Nie zmusza do noto

wania, gdyż wszystkie lekcje można w formie PDF 

rozesłać uczniom, co pozwala i m skupić się 

na lekcji czy wykładzie - wyjaśnia Adam Koźbiał, 

product manager w firmie Veracomp. 

Elementem składowym klasy mul t imedia lne j , 

poza tabl icami i n t e r a k t y w n y m i , są projektory. 

Bez projektora tablica jest zwykłą powierzch

nią suchościeralną i nie spełnia swojej funkcj i . 

Do tego segmentu r y n k u dedykowane są pro

jektory o krótkiej odległości rzutu. Dzięki te

m u na tablicy u n i k a m y zjawiska cienia, 

rzucanego przez osobę obsługującą to urzą

dzenie. Projektory te, ze względu na ognisko

wą, dz ie l imy na d w i e kategorie: krótk iego 

rzutu i u l t rakrótk iego r z u t u . W pierwszej g r u 

pie obraz o podstawie 1 m uzyskamy z odle

głości o k o ł o 0,8 m. W drugiej grupie odległość 

ta spada nawet d o 0,3 m, przez co efekt cienia 

całkowicie znika. 

Nowością w projektorach przeznaczonych dla 

edukacji jest coraz częstsze stosowanie funk

cji 3D. Dzięki możliwości wyświetlania obrazów 

przestrzennych można urozmaicić np. lekcje 

matematyki i pokazywać modele geometryczne 

w przestrzeni. W a r t o zaznaczyć, że taka funkcja 

jest bardzo przydatna na technicznych studiach 

wyższych, np. na architekturze - informuje 

Adam Koźbiał. 

OBRAZ ADMINISTRACJI 
Nasza administracja, podobnie jak sektor edu

kacyjny, rozwija się pod względem wykorzysty

wania najnowszych technologii. Ciekawym 

przykładem p r o d u k t u kierowanego d o sektora 

KATARZYNA WEGLIŃSKA 

MENEDŻER W SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA 

Przygotowaliśmy system informowania 

o zmianach w planie lekcji. Potrzebujemy do tego 

monitorów LCD. Jeden znajduje się w pokoju 

nauczycielskim, drugi zaś na korytarzu. Gdy 

nauczyciel nie może się pojawić w szkole lub 

istnieje inny powód zmiany planu lekcji, dyrektor 

jednym ruchem na swoim tablecie wpisuje 

poprawki. Te automatycznie pojawiają się na 

monitorach. Uczniowie i nauczyciele wiedzą, że 

coś się zmieniło. Od razu wiemy, kto kogo 

zastępuje, do której sali mają się udać uczniowie. 

administracji są ekrany dotykowe lub rozwiąza

nia, w których te ekrany dotykowe stanowią 

element interakcji między systemem a użyt

kownik iem. M o w a tutaj np. o kioskach m u l t i 

medialnych, każdego rodzaju infomatach czy 

nawet coraz częściej obecnych elektronicznych 

punktach obsługi klienta. Wszystko to jest 

możl iwe dzięki powszechnemu zastosowaniu 

ekranów dotykowych. 

Inną nowością są sieci digital signage, stosowane 

do informowania petentów, o zadaniach realizo

wanych przez dany urząd. Sieci takie są centralnie 

zarządzane i dzięki temu mamy gwarancję spój

ności przekazu. Co więcej, nowoczesne webowe 

moduły zarządzania umożliwiają przygotowanie 

nowej treści i wymianę starej w bardzo krótkim 

czasie. Ekrany dotykowe i digital signage mogą zo

stać połączone w jedną koncepcję komunikacji 

i interakcji z użytkownikiem. Tym sposobem użyt

kownik, zachęcony wyświedaną na ekranach in

formacją, zaczyna zagłębiać się w treści i wybierać 

na ekranie dotykowym różne warianty wśród do

stępnych opcji. Pozwala to na skrócenie czasu ob

sługi petentów, ponieważ część z nich może 

samodzielnie dokonać pewnych czynności po

przez interakcję z ekranem dotykowym wpiętym 

do sieci. 

\ 

TOMASZ BUK 
COUNTRY CATEGORY MANAGER PERSONAL 

SYSTEM GROUP HEWLETT-PACKARD POLSKA. 

N a s z k o l e m o ż n a z a r o b i ć 

Segment edukacji w HP jest podzielony między 

szkoły wyższe i pozostałe, w tym podstawówki, 

gimnazja, licea, szkoły techniczne itd. Uczelnie są 

posiadają dedykowanego account managera, 

który współpracuje z integratorami przy realizacji 

projektów. Pozostałe placówki są adresowane 

przez nas za pomocą sieci partnerów 

handlowych. Zarówno tych autoryzowanych, jak 

też. mniejszych, dla których dedykujemy bardzo 

atrakcyjną ofertę promocyjną skierowaną 

do edukacji. Najlepiej wygląda współpraca 

z partnerami, którzy koncentrują się na rynku 

edukacyjnym lub przynajmniej wyznaczyli zespół 

czy osobę odpowiedzialną za ten rynek. Potencjał 

jest ogromny - kilkadziesiąt tysięcy placówek 

podległych kuratorium, w których czeka 

na wymianę około pół miliona komputerów. 

Partnerzy, którzy dostrzegają tę szansę i wybrali 

na partnera biznesowego HP, realizują z. nami 

wiele mniejszych i większych projektów, 

otrzymując w zamian za swoją lojalność pełne 

wsparcie HP i wysoką, nierzadko 20% proc. marżę. 

Zakupy dla administracji odbywają się na zasa

dach przetargów, w których g ł ó w n y m kryte

r i u m jest cena. Czy zatem zawsze urządzenia 

kierowane do sektora publicznego, z racji pożą

danych niskich cen, muszą oferować słabe pa

rametry techniczne? 

- Tak będzie zawsze dopóty, dopóki w przetar

gach dla sektora publicznego jedynym kryte

r i u m wyboru będzie w 100 proc. cena. Niestety, 

lepsza jakość produktu, całego rozwiązania, czy 

usługi wiąże się z wyższą ceną - podsumowuje 

A d a m Koźbiał. 
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