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Bezpieczny,
nielimitowany dostęp
do Internetu
dla uczniów i nauczycieli

KONTEKST OFERTY
W świetle wydarzeń związanych z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa (COVID-19),
gwałtownie wzrosła konieczność wspierania przez zarówno biznes, jak i administrację rozwiązań
pozwalających na zachowanie jak największego bezpieczeństwa. Nowe okoliczności wymuszają
błyskawiczną adaptację i zapewnienie jak najbardziej elastycznego modelu funkcjonowania
wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Niezależnie od sektora organizacje i przedsiębiorstwa
muszą być dziś przygotowane na kolejne zalecenia czy obostrzenia, a w rezultacie zdalną pracę
swoich pracowników na niespotykaną wcześniej skalę.
Nie inaczej jest w wypadku szkolnictwa, gdzie szkoły, nauczyciele i uczniowie muszą zmierzyć się
z nieplanowaną wcześniej rewolucją i daleko idącą cyfryzacją. Od 12 marca 2020 r. zawieszone
zostało prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych.
Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło szereg nowych przepisów, zgodnie
z którymi nauka realizowana jest na odległość przy wykorzystaniu materiałów oraz lekcji
prowadzonych za pomocą sieci Internet.
Jednocześnie zdalna edukacja napotyka szereg przeszkód związanych z wykluczeniem cyfrowym.
Brak dostępu do szerokopasmowego Internetu o odpowiedniej przepustowości, limity transferu
danych związane zwłaszcza z mobilnym dostępem do sieci czy konieczność współdzielenia
niezbędnego sprzętu (komputery i laptopy) to główne przeszkody, przed jakimi stają dziś uczniowie
i ich rodzice. Z pomocą przychodzi program Zdalna Szkoła realizowany ze środków europejskich
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE
W ramach programu Zdalna Szkoła od 1 kwietnia 2020 r. gminy i powiaty mogą wnioskować
o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów i nauczycieli,
którzy nie posiadają odpowiednich możliwości, by uczestniczyć w zdalnych lekcjach.
Conectio jako operator telekomunikacyjny obejmujący swym zasięgiem cały obszar województwa
kujawsko-pomorskiego zapewnia odpowiedni do nauki, szerokopasmowy dostęp do Internetu bez
limitu transferu danych w bezkonkurencyjnej cenie. Dzięki transmisji radiowej opartej na ponad stu
nadajnikach rozlokowanych na terenie całego województwa zapewnia wysoki poziom stabilności
usług oraz gwarantuje pełną pomoc w konfiguracji urządzeń telekomunikacyjnych i szybki czas
reakcji na zgłoszenia i awarie.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY
•

Miesięczny abonament – 30 zł brutto

•

Brak ograniczeń w ilości przesyłanych danych

•

Bardzo wysoki transfer danych

•

Umowa na 6 lub 12 miesięcy

•

Krótki termin realizacji
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