OFERTA MOJE BAMBINO W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO
„AKTYWNA TABLICA 2022”

PAKIET SPE AKTYWNA TABLICA
1 x Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65 PREMIUM
Najwyższa jakość obrazu 4K UHD, płynna obsługa gestami oraz prosta obsługa monitora sprawiają, że jest
on najchętniej wybieranym sprzętem przez placówki edukacyjne.
• 65 cali
• Rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160
• Kontrast 4000:1
• Jasność 370cd/m2
• Głębia kolorów 8 bit
• Czas reakcji 8ms
• Funkcja Plug&Play – urządzenie gotowe do korzystania od razu po uruchomieniu, bez konieczności kalibracji i instalacji oprogramowania
• Technologia dotyku IR
• Multi-touch - 20 punktów dotyku w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android
• Proporcje obrazu 16:9
• Panel LED o żywotności do 30 000 godzin
• Slot OPS
• Kąt widzenia 178°
• Ekran szyba hartowana z powłoką Anti Glare
• Video/Audio: PAL/NTSC/SECAM
• Napięcie robocze: AC 100-240V 50/60Hz
• Głośniki 2x15W (głośnik z przodu)
• Wejścia/Wyjścia AV:
• Przód: HDMI 1.4(4K@30Hz) × 1, USB(Touch) × 1, USB(Dynamic) × 2, MIC × 1
• Tył : HDMI 2.0/1.4(4K@60Hz) × 2, DP1.2(4K@30Hz) × 1, VGA(1920×1080@60Hz) × 1, USB(Touch) × 4
• Wyjścia: HDMI Out(Support 4K@60Hz, 1920×1080@60Hz) × 1
• Inne: USB 2.0(Dynamic) × 1, USB 3.0(Dynamic) × 1, USB 2.0 Embedded × 1, RS232 × 1, RJ45 × 2, OPS (4K@60Hz) × 1, Line Out × 1, SPDIF Out × 1
• Obsługiwane formaty multimediów:
• Obraz: JPEG, BMP, PNG
• Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding)
• Dźwięk: MP3, M4A, (AAC)
• Wymiary 1546 × 943 × 95 mm
• Waga 45 kg
• Pobór prądu max.: 220W
• Moduł Wi-Fi w zestawie
- W pakiecie znajduje się również uchwyt ścieny do monitorów insGraf DIGITAL o maksymalnym udźwigu 120 kg oraz kącie nachylenia 15 stopni.

，

1 x Laptop DELL Vostro i3 8GB 256SSD
Sprzęt komputerowy niezbędny do pracy z pomocami multimedialnymi zawartymi w pakiecie. Sprawdzi
się zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia.
• Ekran o przekątnej 15,6 cali
• Procesor: Intel Core i3
• Pamięć RAM: 8 GB
• Dysk: 256 SSD
• Brak wbudowanego napędu optycznego
• Złącza: HDMI, USB, Czytnik kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 Pro

1 x Photon Moduł Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE)
50 ćwiczeń do terapii pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych z uczniami ze spektrum autyzmu lub
zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi. To innowacyjne narzędzia terapeutyczne, stworzone przez
terapeutów.
Materiały, pomoce dydaktyczne, wspierające pracę terapeuty stanowią obudowę metodyczną do robota.
- Photon™ Robot for Education (robot Photon, przewód microUSB do ładowania robota, instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną)
- Photon™ Mata Edukacyjna (2 szt.)
- 5 zestawów fiszek do przeprowadzania ćwiczeń (50 kart):
piktogramy do komunikacji podczas zajęć (na bazie komunikacji AAC)
emocje, przedmioty, czynności
WRAZ Z ZESTAWEM KLIENT OTRZYMUJE!
z życia codziennego
symbole z aplikacji
dostęp do aplikacji: Photon EDU, Photon Coding,
cyfry i litery
Photon Robot oraz Photon Magic Bridge,
stosunki przestrzenne
dostęp do stale aktualizowanej bazy scenariuszy
prowadzenia zajęć oraz dodatkowych materiałów
dydaktycznych w formie cyfrowej

1 x Tablet Terra Pad 10 cali
Tablet kompatybilny z zestawem do nauki programowania z robotem Photon (Photon Moduł Specjalne
Potrzeby Edukacyjne (SPE)
• Ekran: 10.1
• Procesor: ARM CortexA53
• Rozdzielczość: 1280 x 800
• Pojemność: 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej
• Pamięć RAM: 2 GB
• System: Android 10
• Kamera tylna 5 Mpix
• Kamera przednia 2 Mpix
• Złącza/łączność: GPS, Bluetooth 4.0, WiFi
• USB C, Czytnik kart Micro SD, SDHC, SDXC
• Załączone wyposażenie: Ładowarka, Przewód USB

1 x Profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny PLUS
21 programów multimedialnych wspomagających pracę z uczniem ze SPE. Programy są przeznaczone do terapii
pięciu rodzajów trudności występujących u uczniów młodszych i starszych szkół podstawowych, wskazanych w
rozporządzeniu programu „Aktywna tablica 2020-2024”.
Materiały, pomoce dydaktyczne, wspierające pracę terapeuty stanowią obudowę metodyczną do programu multimedialnego Rozwijanie
Kompetencji Emocjonalno-Społecznych.

Przy zakupie Profesjonalnego Gabinetu
edukacyjno-terapeutycznego PLUS
program multimedialny mTalent DOM:
Zajęcia logopedyczne GRATIS!

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (3 programy)
mTalent Zajęcia logopedyczne cz.1 i 2 - seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami
sprawności językowej.
mTalent Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych - zestaw interaktywnych ćwiczeń przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych
wspomagających terapię pozanormatywnej realizacji wybranych głosek, a także ćwiczenia z zakresu prozodii i dykcji.
Wyroby medyczne | certyfikat ISO 9001 dla producenta | każdy program w zestawie posiada bezterminową licencję – 1 stanowisko online (praca na dowolnym urządzeniu, w dowolnym
miejscu i czasie) + 2 stanowiska offline | bezpłatne szkolenie online z obsługi programów | bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta.

AUTYZM (4 programy)
Zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami
komunikacyjnymi. Ćwiczenia wspomagają rozwijanie sprawności komunikacyjnej.
mTalent AUTYZM. Rozumienie i naśladowanie mowy
mTalent AUTYZM. Mowa czynna, od słowa do zdania
mTalent AUTYZM. Mowa w kontekście społecznym cz.1+ 2
Wyroby medyczne | certyfikat ISO 9001 dla producenta | każdy program w zestawie posiada bezterminową licencję – 1 stanowisko online (praca na dowolnym urządzeniu, w dowolnym
miejscu i czasie) + 2 stanowiska offline | bezpłatne szkolenie online z obsługi programów | bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta.

PERCEPCJA SŁUCHOWA Pakiet Ekspert (2 programy)
Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację uwagi
opartej na analizatorze słuchowym oraz zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących wyższe funkcje słuchowe.
mTalent Percepcja słuchowa
mTalent Zaburzenia przetwarzania słuchowego
Wyroby medyczne | certyfikat ISO 9001 dla producenta | każdy program w zestawie posiada bezterminową licencję – 1 stanowisko online (praca na dowolnym urządzeniu, w dowolnym
miejscu i czasie) + 2 stanowiska offline | bezpłatne szkolenie online z obsługi programów | bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta.

PERCEPCJA WZROKOWA (1 program)
mTalent Percepcja wzrokowa - zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także
wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze wzrokowym.
Wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja – 1 stanowisko online (praca na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie) + 2 stanowiska offline |
bezpłatne szkolenie online z obsługi programu | bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta.

KONCENTRACJA I PAMIĘĆ (1 program)
mTalent Koncentracja i pamięć - zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze, a także usprawniających
spostrzeganie, pamięć i koncentrację uwagi.
Certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja – 1 stanowisko online (praca na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie) + 2 stanowiska offline | bezpłatne
szkolenie online z obsługi programu | bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta.

MATEMATYKA. DYSKALKULIA Pakiet Ekspert (2 programy)
mTalent Matematyka. Dyskalkulia Pakiet Ekspert - zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności
matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie i dzieci z dyskalkulią.
MATEMATYKA. To rozumiem! - seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności
językowej.
Certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja – 1 stanowisko online (praca na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie) + 2 stanowiska offline | bezpłatne
szkolenie online z obsługi programu | bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta.

ROZWIJANIE KOMPETENCJI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYCH (2 programy)
Będzie dobrze (wiek 10+) - Program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz udzielanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w kontekście sytuacji kryzysowych i traumatycznych (10-15 lat).
Rozwijanie Kompetencji Emocjonalno-Społecznych (6-13 lat) - pakiet multimedialnych programów terapeutycznych z odrębnymi
ćwiczeniami dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego i uczniów starszych.
Certyfikat ISO 9001 dla producenta | każdy program w zestawie posiada bezterminową licencję – minimum 3 stanowiska online (praca na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i
czasie) + 6 stanowisk offline | bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta.

POTRAFIĘ (KL. 4-6) (2 programy)
mTalent POTRAFIĘ. Obszar matematyczny kl. 4-6 - zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć
wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji matematycznej dla uczniów klas 4-6.
mTalent POTRAFIĘ. Obszar polonistyczny kl. 4-6 - zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć
wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji polonistycznej dla uczniów klas 4-6.
Certyfikat ISO 9001 dla producenta | każdy program w zestawie posiada bezterminową licencję –3 stanowisko online (praca na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie) +
6 stanowisk offline | bezpłatne szkolenie online z obsługi programów | bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta.

CZYTANIE SYLABAMI Pakiet Ekspert (2 programy)
Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania, opartych na zbiorze sylab otwartych oraz multimedialnych ćwiczeń do nauki
czytania, inspirowanych metodą 18 struktur wyrazowych.
mTalent Czytanie sylabami cz.1
mTalent Czytanie sylabami cz.2
Certyfikat ISO 9001 dla producenta | każdy program w zestawie posiada bezterminową licencję –3 stanowiska online (praca na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie) +
6 stanowisk offline | bezpłatne szkolenie online z obsługi programów | bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta.

ORTOGRAFIA (1 program)
mTalent Ortografia - seria programów kształcących świadomość ortograficzną i nawyki poprawnej pisowni.
Certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja – 3 stanowiska online (praca na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie) + 6 stanowisk offline | bezpłatne
szkolenie online z obsługi programów | bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta.

TRUDNOŚCI W PISANIU (1 program)
mTalent Trudności w pisaniu - specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i
rozwijania motoryki małej.
Certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja – 1 stanowisko online (sugerowana praca na tablecie, w dowolnym miejscu i czasie)+ 3 stanowiska offline | bezpłatne
szkolenie online z obsługi programu | bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta.

Materiały i publikacje DRUKOWANE wspierające pracę terapeuty lub stanowiące
obudowę metodyczną dla programów multimedialnych z Profesjonalnego
gabinetu edukacyjno-terapeutycznego PLUS
• mTalent Zajęcia logopedyczne cz.1 i 2 - Poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć tematycznych (grupowych)
oraz logopedycznym zbiorem wyrazów, zestawień wyrazowych i zdań do każdej głoski z cz.1 i 2 programu;
• ilustrowane książki pt.: „Krótkie, dłuższe lecz praktyczne wyliczanki logopedyczne cz.1”, „Krótkie, dłuższe lecz
praktyczne wyliczanki logopedyczne cz.2”, „Krótkie, dłuższe lecz praktyczne wprawki i teksty logopedyczne”
• książka pt.”100 pomysłów podanych na tacy, czyli stos naprawdę niezłych kart pracy – ZAJĘCIA
LOGOPEDYCZNE”, zawierająca logopedyczne karty pracy do kopiowania,
• mTalent Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych- Poradnik metodyczny
• mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy- Poradnik metodyczny
• mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania- Poradnik metodyczny
• autyzm- tablice motywacyjne i plansze tematyczne
• mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1 i 2 - Poradnik metodyczny
• autyzm- kartonowe kostki EMOCJE
• mTalent Percepcja słuchowa – Poradnik metodyczny
• mTalent Zaburzenia przetwarzania słuchowego – Poradnik metodyczny
• mTalent Percepcja wzrokowa – Poradnik metodyczny
• mTalent Koncentracja i pamięć – Poradnik metodyczny
• mTalent Matematyka. Dyskalkulia – Poradnik metodyczny ze scenariuszami lekcji dla uczniów uzdolnionych, oraz
dla uczniów z trudnościami matematycznymi
• Aktywni na matmie!- dodatek metodyczny
• Matematyka. To rozumiem!- kl.1-3 – Poradnik metodyczny ze scenariuszami lekcji, karty pracy
• Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, scenariusze lekcji dla uczniów kl. 1-3 oraz 4-8
• Będzie dobrze – Poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć
• mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny kl. 4-6 - Poradnik metodyczny
• Grama-Fiszki (w pudełku)
• Ilustrowana książka pt. „Krótkie, dłuższe lecz praktyczne wyliczanki gramatyczne”
• mTalent Potrafię. Obszar matematyczny kl. 4-6- Poradnik metodyczny
• Mat-Fiszki (w pudełku)
• mTalent Czytanie sylabami cz.1- Poradnik metodyczny
• „SY-LA-BO-WA gra STO-LI-KO-WA”, zestaw 300 kart z sylabami otwartymi oraz propozycje gier i zabaw z ich
wykorzystaniem
• mTalent Czytanie sylabami cz.2- Poradnik metodyczny
• ilustrowana książka pt. „Wyliczanki SY-LA-BO-WE”
• mTalent Ortografia – Poradnik metodyczny
• ilustrowana książka pt. „ORTO-RYMY, czyli wierszowanie ułatwiające pisanie”
• Orto-Fiszki (w pudełku)- gra, na którą składa się 200 ilustracji oraz 1000 wyrazów połączonych w zbiory
synonimów zawierających określoną trudność ortograficzną
• mTalent Trudności w pisaniu – Poradnik metodyczny
• książki z kursem tworzenia własnych, autorskich materiałów interaktywnych na bezpłatnej platformie eKreda

DODATKOWE materiały dydaktyczne
Poza blisko 20 000 ćwiczeń interaktywnych i tysiącami kart pracy do wydruku jakie zawierają łącznie pełne wersje
programów wchodzących w skład Profesjonalnego gabinetu edukacyjno-terapeutycznego PLUS, cały pakiet został
dodatkowo uzupełniony o narzędzia niezbędne do prawidłowego prowadzenia terapii oraz elementy tradycyjne
wspierające diagnozę i terapię:
mikrofony,
słuchawki dla terapeuty oraz ucznia,
głośniki,
karty dźwiękowe USB
instrumenty muzyczne (trójkąt, pudełko akustyczne, bębenek)
liczmany, żetony, kolorowe patyczki, pieniądze, klocki, lupa, latarka, zegar, stemple, zestawy pomocy
uatrakcyjniający ćwiczenie paluszków: farby, kredki, krążek rehabilitacyjny, pęseta i inne

Szkolenia z TIK
nieograniczony czasowo bezpłatny dostęp do certyfikowanego szkolenia online z obsługi programów mTalent na
platformie mtalent.pl wraz z imiennym zaświadczeniem o jego ukończeniu dla każdego terapeuty,
bezpłatny udział w cyklicznie organizowanych konferencjach i szkoleniach online poświęconych metodyce
wykorzystania TIK w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1 x Robot edukacyjny Photon EDU
Nowoczesny robot edukacyjny, który zachęca uczniów do nauki przy użyciu innowacyjnych
pomocy edukacyjnych.
• Pudełko zawiera: robota Photon, przewód microUSB do ładowania robota, instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną
• Dostęp do aplikacji Photon EDU, Coding, Robot oraz Photon Magic Bridge
• Dostęp do stale aktualizowanej bazy scenariuszy prowadzenia zajęć oraz dodatkowych materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej.

1 x Pomysł na wychowawczą. Prezentacje multimedialne dla klas IV-VIII
Gotowe rozwiązania na godzinę wychowawczą, poruszające palące tematy dotyczące młodzieży;
zawierają: zadania, karty pracy, plakaty, prezentacje multimedialne;
Każda z opracowanych prezentacji zawiera:
• informacje o celach i przebiegu zajęć oraz potrzebnych materiałach (szczegółowy konspekt zajęć dla nauczyciela)
• materiał dla nauczycieli (krótkie opracowanie teoretyczne tematu – prezentacja multimedialna)
• prezentację multimedialną dla uczniów
• zadania i karty do pracy dla uczniów (możliwość wydruku)
• plakat zawierający najważniejsze zagadnienia i wskazówki dotyczące omawianego tematu

TEMATY ZAJĘĆ REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU:
OGARNIJ SIĘ – jak skutecznie uczyć się i organizować pracę?
POGROMCY STRESU – jak sobie radzić ze zdenerwowaniem i tremą?
TRUDNA SZTUKA KOMUNIKACJI – jak sprawnie się porozumiewać?
ZAPLĄTANI W SIECI – jak się ustrzec przed uzależnieniem od komputera?
SZKOLNE WYZWANIA – lepiej razem czy osobno?

*Sprzęt stanowi integralną część zestawów. Zestawy nie podlegają dekompletacji.

