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Nowe tendencje - nowe wyzwania 

94% uczniów posiada telefon z dostępem 
do internetu 

usługi edukacyjne dostarczane za 
pośrednictwem internetu 

treści dostarczane za pośrednictwem 
internetu 

mobilne środowisko edukacyjne 
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Szerokopasmowy Internet w szkole



Wybrane usługi zapewniane przez internet 

cyfrowe biblioteki 

cyfrowe muzea, laboratoria i parki nauki 

wideokonferencje 

ePodręczniki 

platformy edukacyjne 

internet rzeczy 

usługi społecznościowe 

usługi zdalnej administracji 



Praca zespołowa 

Rozwój  
umiejętności  

i postaw 

Mobilne środowisko edukacyjne 

Indywidualizacja 
kształcenia 

Nowe metody 
pracy i nowe 

narzędzia 

Nauczanie 
interdyscyplinarne 

0 

Nowe kanały 
dystrybucji treści 

0 



Mobilne środowisko edukacyjne 
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Bezpieczna sieć w szkole



Profesjonalny	  sprzęt	  
sieciowy	  



Przeznaczona dla !
UCZNIÓW 

pracujących na 
własnych 

urządzeniach!

Przeznaczona dla !
UCZNIÓW eKlasy oraz 

pracujących na 
urządzeniach szkolnych!

Przeznaczona 
WYŁĄCZNIE !

dla !
NAUCZYCIELI

Sieć bezprzewodowa!

GNT-WiFi! eKlasa_meru! Gimnazjum!

Internet!

UTM!



Funkcje bezpieczeństwa !

Zabezpieczenie przed atakami!

Kontrola antywirusowa!

Kontrola dostępu do sieci!

Filtrowanie treści!

Filtrowanie aplikacji!

Monitorowanie ruchu w sieci!



Autoryzacja użytkowników!



Autoryzacja użytkowników!

Baza uprawnionych!
użytkowników!

Logowanie do sieci!
Odpowiedź!

Zezwolenie/odmowa!

Sprawdzenie!





d.stachecki!

●●●●●●●



Filtrowanie treści 
UTM – Unified Threat Management 

chronione i filtrowane są wszystkie urządzenia w sieci 

opłata za licencje tylko dla jednego urządzenia 

ochrona sieci LAN i WIFI jednocześnie 

centralny panel administracji i raportowania 

aktualizacje tylko maszyny centralnej 

nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na 
urządzeniach końcowych 



SWITCH 

liczba i prędkość 
portów 

dodatkowe opcje  
PoE 

wydajność 
matrycy 

przełączającej 

obsługa VLAN 

WLAN 

standardy WiFi 
.11n / .11ac 

centralne 
zarządzenie 

przepustowość i 
liczba 

jednoczesnych 
połączeń 

technologia 
(mikro czy 
wirtualna 
komórka) 

UTM 

sygnatury 
skąd? jakie? czy 

aktualne? 

wydajność filtrów 
(mbps/pakiety) 

rodzaje filtrów 

raporty z 
działania 

użytkowników 

ROUTER 

liczba łącz WAN 

wydajność 
(liczba pakietów) 

firewall 
IPS / IDS 

obsługa VLAN 

RADIUS 

rodzaje usług 

integracja z  
e-dziennikiem 

elementy sieci komputerowej w szkole 

Jak powinna wyglądać sieć w szkole? 



Służbowa	  poczta	  
elektroniczna	  

@



loginy i hasła przekazujemy osobiście 

system bezpiecznych haseł 

KAŻDY uczeń i pracownik szkoły posiada własne 
konto 

do korespondencji używamy WYŁĄCZNIE 
służbowych kont pocztowych 

personalizacja dostępu do usług elektronicznych 
(SSO) 
korespondencja za pomocą popularnych 
darmowych systemów nie jest bezpieczna! 



Bezpieczny dostęp do  
dokumentacji szkolnej 

loginy i hasła przekazujemy osobiście 

system bezpiecznych haseł 

ewidencja dostępu do danych 

edziennik z wysokim poziomem bezpieczeństwa 

nie zachowujemy haseł w przeglądarkach 
internetowych 
nauczyciele logują się TYLKO z urządzeń 
przeznaczonych dla nich 



Szkolna polityka bezpieczeństwa 

jasno zdefiniowane reguły 

monitoring ruchu w sieci 

precyzyjne regulaminy 

prywatność TAK, anonimowość NIE 

konsekwencja 



d.stachecki@gim-nt.pl 



dziękuję za uwagę 


