
Kompetencje dla innowacji
Po raz pierwszy w Polsce technologie informatyczne w szkole są dostępne na wyciągnięcie 
ręki nauczycieli. I w ich rękach. Dosłownie.

Gdynia – wzór do naśladowania

Zespół Szkół Ogólnokształcących numer 8 w Gdyni zaprojektowany i zbudowany został w taki sposób, aby uczeń 
był w centrum uwagi. Celem projektu jest rozwój kompetencji niezbędnych w XXI wieku, zarówno wśród dzieci, 
jak i pedagogów. Technologia zajmuje tu szczególne miejsce, jest zintegrowana w ramach kompleksowego systemu 
wspomagającego rozwój dziecka. Rozwiązania zaprojektowane przez technologicznych liderów, takich jak Dell, Intel 
czy Microsoft w ramach programu pilotażowego, ułatwiają pracę pedagogów.

Ta szkoła jest wzorem dla ludzi oświaty, 
samorządowców, którzy chcieliby zobaczyć, 
jak powinno być zorganizowane miejsce 
do efektywnej nauki – mówi Bartosz 
Bartoszewicz, wiceprezydent miasta Gdyni.

Takiej szkoły potrzebujemy już dziś

Holistyczne spojrzenie na ucznia, przestrzeń edukacyjną 
i refleksyjne wykorzystanie technologii to największe 
wyzwania, przed jakimi stoi szkoła XXI wieku – mówi 
Oktawia Gorzeńska, dyrektor Zespołu Szkół nr 8 
w Gdyni – Microsoft Showcase School.

W ZSO nr 8 dbają o rozwój ucznia. Klasy wyposażono 
w nowoczesny sprzęt komputerowy (m. in. w rozwiązanie 
Intel Unite® ułatwiające współpracę w klasie, czy 
drukarki 3D) oraz ergonomiczne, modułowe meble 
pozwalające dopasować przestrzeń klasy do potrzeb 
zajęć. Szkoła podłączona jest do szybkiego Internetu 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, który zapewnia 
dostęp m. in. do usług i aplikacji Microsoft w chmurze. 
Części wspólne – miejsca do wypoczynku, ogrody 
na dachu, tarasy i duża ilość przeszkleń sprzyjają 
nawiązywaniu relacji i ułatwiają współpracę.

Musimy pamiętać, że technologia nie jest celem samym 
w sobie. Jest po prostu jednym z narzędzi, którego 
używamy i które ułatwia nam pracę – dodaje Joanna 
Szymańska, wicedyrektor ZSO nr 8.

Użyte rozwiązania technologiczne:

• biznesowe laptopy dla nauczycieli DELL
Latitude serii 5300 z procesorami Intel® Core™ i5
oraz z systemem Windows 10 Pro, oparte na
platformie Intel® vPro

• wieloskładnikowa autentykacja wspomagana
sprzętowo – bezpieczne logowanie i dane

• Office 365 dla edukacji w tym Microsoft Teams

• Intel Unite® – ciekawe lekcje

• komputery przenośne dla uczniów z systemem
Windows 10 Pro

• ergonomiczne meble (modułowe ławki
i wyprofilowane krzesła)



Notebook nauczyciela – osobiste 
narzędzie pracy

Istotną innowacją jest wyposażenie nauczycieli 
w komputery osobiste. Wybrano biznesowe laptopy 
DELL Latitude serii 5300 z procesorem Intel® Core™ i5 
oraz z systemem Windows 10 Pro, oparte na platformie 
Intel® vPro. Komputery są dostosowane do potrzeb 
pedagogów: są bardzo lekkie, wydajne, pozwalają 
na efektywną pracę w szkole, jak i przygotowanie 
do zajęć w domu. 

Co istotne, każdy komputer jest przypisany do jednego 
nauczyciela. Jest to komputer prawdziwie osobisty. 
Nauczyciel ma notebooka do wyłącznej dyspozycji, 
nie musi się z nim dzielić z innymi nauczycielami, tak 
jak nie dzieli się z innymi swoim smartfonem.

Dzięki Intel® vPro komputery nauczycieli są bezpieczne. 
Wieloskładnikowa autentykacja wspomagana sprzętowo 
sprawia, że postronne osoby nie są w stanie zalogować 
się do systemu, nawet gdyby weszły w posiadanie hasła. 
Dzięki temu dane uczniów są bezpieczniejsze. Jest to 
szczególnie istotne w świetle obowiązujących przepisów 
o ochronie danych osobowych (RODO).

Szkoła otwarta na współpracę

Osobiste notebooki nauczycieli w Gdyni zapewniają 
łatwiejszy kontakt z rodzicami i uczniami. Dzięki nim 
nauczyciele mają dostęp w dowolnym miejscu i o każdej 
porze np. do dedykowanych dla edukacji rozwiązań firmy 
Microsoft, takich jak Microsoft Teams.

Współpracę w klasie usprawnia system Intel Unite®, 
pozwalający na bezprzewodowe wyświetlanie treści 
na tablicy multimedialnej i współdzielenie ekranu między 
różnymi urządzeniami. Intel Unite® jest dostępny na wiele 
systemów operacyjnych, zarówno stacjonarnych jak 
i mobilnych. Wyświetlanie i wspólna edycja prezentacji, 
odtwarzanie materiałów audio i wideo w jakości HD 
jeszcze nigdy nie było tak łatwe. 

W codziennej nauce wykorzystywane są elementy 
usługi Office 365 dla Edukacji, m.in. OneNote czy Sway. 
Dostęp do tych narzędzi mają zarówno nauczyciele 
jak i uczniowie i ich rodzice. ZSO nr 8 uczestniczył 
w programie Microsoft Flagship School jako jedna 
z 21 placówek na świecie, a od września 2019 roku 
należy do światowej sieci Microsoft Showcase School. 

Przestrzeń do rozwoju

Projekt pokazuje, że kluczem do efektywnej nauki 
nie muszą być wcale dziesiątki zadań domowych 
czy ustawione w równych rzędach ławki. Uczniowe 
potrzebują przestrzeni, którą sami mogą zaprojektować, 
a nowe technologie mogą im w tym wymiernie pomóc. 

Liczy się dla nas przede wszystkim własna praca dziecka. 
To ona je rozwija – podsumowuje Joanna Szymańska.
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Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań 
edukacyjnych firmy Intel®, wejdź na stronę: 
www.intel.pl/education 

Aby uzyskać więcej informacji na temat 
technologii Intel Unite®, wejdź na stronę: 
www.intel.pl/unite


