
INAUGURACJA PROJEKTU
16 maja 2018 w Gdyni w Szkole Pod-
stawowej nr 40 im. kpt. ż. w. Karola 
Olgierda Borchardta miała miejsce 
inauguracja projektu Cyfrowa Klasa 
Canon”. Ideą projektu jest wdrażanie 
dzieci i młodzieży do nowych tech-
nologii. Gościem honorowym był m. in. 
prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

CYFROWA KLASA CANON
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„Projektujemy przyszłość edukacji 
─ Cyfrowa Klasa Canon”
 W świecie, który napędzają nowoczesne 
technologie, edukacja również musi podążać ścieżką 
innowacyjności. Projekt Cyfrowa Klasa Canon 
miał za zadanie pokazać, jak pozytywny wpływ 
na przekazywanie wiedzy młodzieży mogą mieć 
nowoczesne technologie. Canon Polska ufundował 
zestaw cyfrowych rozwiązań AV i foto do zastosowań 
dydaktycznych dla gdyńskiej Szkoły Podstawowej 
nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta. 

„Naszym marzeniem, jako firmy dostarczającej 
innowacyjne cyfrowe rozwiązania obrazowania 
jest to, aby każda szkoła dysponowała sprzętem 
porównywalnej klasy, co przekazany gdyńskiej 
placówce” – mówi Łukasz Gąsior, Senior Sales 
Manager, Canon Polska

Relacja wideo z inauguracji Cyfrowej Klasy Canon

https://youtu.be/ooYe_MAD4qk
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Jakie elementy AV 
wchodziły w skład projektu 
Cyfrowej Klasy Canon?

W ramach projektu Canon Polska 
ufundował gdyńskiej szkole szeroką  
gamę nowoczesnych produktów 
wspierających procesy dydaktyczne.  
W ramach projektu przekazano m. 
in. dwa kompleksowe rozwiązania 
AV, dostosowane do potrzeb rynku 
edukacyjnego, z projektorami Canon i tablicą multimedialną od 
firmy Mentor (sala edukacyjna i szkoleniowa). Akcesoria foto 
zostały przekazane szkolnemu kołu fotograficznemu.

Rozwiązania AV obejmowały:
• projektor Canon LV-WX310ST 
• projektor Canon LV-HD420
• tablicę interaktywną myBoard Silver 95′ S firmy Mentor
• ekran do projekcji multimedialnej

Więcej o projektorze Canon LV-WX310ST

Więcej o projektorze Canon LV-HD420
 

“Jeśli chcemy, aby młodzi 
ludzie, którzy za kilka czy 
kilkanaście lat wejdą na rynek 
pracy, byli dobrze przygotowani 
do nowoczesnych standardów 
i potrafili kreatywnie 
wykorzystać dostępne, cyfrowe 
rozwiązania, musimy ich do 
tego przygotować i motywować 
od najmłodszych lat”  
Dorota Haase, dyrektor Szkoły 

 
Projektory Canon LV
Seria projektorów doskonale 
nadających się do zastosowań 
edukacyjnych. Ich działanie 
oparte jest na technologii DLP.  
Wśród modeli tej serii znajdują 
się projektory zmiennoog-
niskowe i krótkoogniskowe  
(ST i UST) Oferują rozdzielczości 
obrazu XGA 1024×768 oraz 
WXGA 1280×800. Projek-
tory doskonale współpracują 
z tablicami interaktywnymi  
np. myBoard firmy Mentor. 

http://cyfroweav.pl/produkt/lv-wx310st/
http://cyfroweav.pl/produkt/lv-hd420/

