OTRZEBY

Szkoła XXI wieku potrzebuje nowoczesnych technologii
STEM, ponieważ:



szkoła powinna przygotować uczniów do funkcjonowania na przyszłym rynku pracy;



w przyszłości rynek pracy na pewno będzie oparty o technologię cyfrową;



nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym przeprowadzanie doświadczeń, nie może
odbywać się wyłącznie metodami tradycyjnymi, za pomocą urządzeń zaprojektowanych
jeszcze w XIX wieku.

Nauczyciele nie zawsze wiedzą, jak w pełni wykorzystać
zakupione do szkoły systemy i urządzenia, gdyż:

ROBLEMY*)


dostarczony sprzęt to często wiele różnych systemów cyfrowych i każdego trzeba się nauczyć
oddzielnie;



dostawcy obiecują szkolenia, ale nie zawsze dostatecznie dobrze znają realia pracy na lekcji;



uruchomienie urządzeń i wykonanie doświadczenia często zajmuje dużo czasu, a nie ma go ani
przed lekcją, ani na lekcji;



nauczycielom trudno dorównać w posługiwaniu się urządzeniami cyfrowymi swoim uczniom,
którzy „urodzili się z komórkami w rękach”.

*) - problemy zgłaszane przez dyrektorów szkół podczas warsztatów, rozmów, konferencji.

OZWIĄZANIA

System PASCO składa się z trzech części obsługiwanych
za pomocą tego samego oprogramowania i zawiera:



doświadczenia przyrodnicze z cyfrową rejestracją danych oraz analizą ich wyników metodami graficznymi
i matematycznymi;



kodowanie wbudowane w oprogramowanie, w którym można wykorzystać wszystkie czujniki przyrodnicze
oraz urządzenia wykonawcze;



roboty, kontrolery i urządzenia sterujące zaprojektowane do wykonywania zadań związanych z robotyką,
inżynierią i zjawiskami przyrodniczymi.

!

System PASCO zawiera doświadczenia i aktywności
gotowe do użycia na lekcji
(które w razie potrzeby można łatwo modyfikować).

ALETY

!

PASCO w Polsce zapewnia szkolenia wdrożeniowe
i dydaktyczne prowadzone przez trenerów z praktyką
w szkole oraz infolinię techniczno-dydaktyczną.

Dodatkowo:



czujniki cyfrowe umożliwiają błyskawiczne przeprowadzanie doświadczeń (także takich, których dotychczas nie można było w ogóle
wykonać w szkole);



dzięki specjalnemu oprogramowaniu dla szkół analiza
i wyciąganie wniosków z doświadczeń przebiega szybko oraz
pozwala zaoszczędzić czas na lekcji;



połączenie doświadczeń przyrodniczych, kodowania i robotyki
w jeden spójny system powoduje pogłębienie zrozumienia
każdej z tych dziedzin i znacznie zwiększa motywację uczniów
do nauki;



uczestnicy szkoleń wdrożeniowych PASCO potrafią
już następnego dnia użyć urządzeń cyfrowych na swojej lekcji;



urządzenia PASCO posiadają 5-letnią gwarancję producenta
i są zaprojektowane specjalnie dla szkół.
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