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

PAKIET SPE GABINET MULTIMEDIALNY
1 x Laptop Acer TravelMate B311
Sprzęt komputerowy niezbędny do pracy z pomocami multimedialnymi zawartymi w pakiecie. Sprawdzi
się zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia.
• Przekątna: 11,6 cali
• Procesor: Intel Pentium N5030
• Pamięć RAM: 4 GB
• Dysk: 128GB PCIe NVMe SSD
• Karta graficzna: Intel HD Graphics
• Złącza: 1x HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Czytnik kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 11 Pro
• W zestawie: Wacom AES Pen (Rysik)
• Do 12 godzin pracy na baterii
• Model odporny na zalanie
• Zawiasy 360 stopni
• Kolor: czarny

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?

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.)
- 50
- 5 zestawów fiszek do przeprowadzania ćwiczeń (50 kart):
piktogramy do komunikacji podczas zajęć (na bazie komunikacji AAC)
emocje, przedmioty, czynności
z życia codziennego
symbole z aplikacji
cyfry i litery
stosunki przestrzenne

WRAZ Z ZESTAWEM KLIENT OTRZYMUJE!
dostęp do aplikacji: Photon EDU, Photon Coding,
Photon Robot oraz Photon Magic Bridge,
dostęp do stale aktualizowanej bazy scenariuszy
prowadzenia zajęć oraz dodatkowych materiałów
dydaktycznych w formie cyfrowej

1 x Program multimedialny Zajęcia logopedyczne cz. 1+2 Pakiet Ekspert mTalent
Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności
językowej.
Wyrób medyczny
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
Wsparcie techniczne producenta

1 x Programy multimedialne: Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania + Autyzm.
Mowa w kontekście społecznym cz. 2 mTalent
Zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością
intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi. Ćwiczenia wspomagają rozwijanie sprawności
komunikacyjnej.
Wyrób medyczny
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
Wsparcie techniczne producenta

tel.: 42 233 79 79

1 x Program multimedialny PERCEPCJA SŁUCHOWA Pakiet Ekspert

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.
Wyrób medyczny
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
Wsparcie techniczne producenta

1 x Programy multimedialne DYSKALKULIA Pakiet Ekspert
Zestaw dwóch programów multimedialnych (z wyposażeniem dodatkowym) wspierających uczniów z
pierwszego etapu edukacyjnego, a także uczniów z początków drugiego etapu na zajęciach korekcyjnokompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych, a także zajęciach wspierania
ucznia
szczególnie
tel.: 42
233
79 79
zainteresowanego matematyką lub językiem angielskim
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
Wsparcie techniczne producenta

1 x Program multimedialny Percepcja wzrokowa
Narzędzie na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne i inne mające na celu
kształtowaniei usprawnianie percepcji wzrokowej,
Wyrób medyczny
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
Wsparcie techniczne producenta

1 x Program multimedialny ROZWIJANIE KOMPETENCJI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYCH
Dwa programy z blisko 300-oma ekranami multimedialnymi z interaktywnymi ćwiczeniami nawiązywania
relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych.
dwa programy , których celem jest wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży,
której dotyczą problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych,
programy wpływające korzystnie na poziom sukcesu osobistego, obraz samego siebie oraz przeciwdziałające występowaniu
nieakceptowanych społecznie zachowań,
ćwiczenia multimedialne i scenariusze zajęć adresowane do młodszych i starszych uczniów szkoły podstawowej (6-13 lat),
ćwiczenia usprawniające umiejętności skutecznego komunikowania się, okazywania empatii, rozwiązywania konfliktów, budowania
dobrych relacji z innymi, a także kształcenie sposobów radzenia sobie z problemami związanymi z procesem rozwojowym lub sytuacjami
kryzysowymi,
osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz dla uczniów starszych, w przypadku których zadania zawierają
tekst pisany i ćwiczenia bardziej złożone,
zestaw materiałów dodatkowych w pudełku, w tym szczegółowy poradnik metodyczny z propozycjami spotkań tematycznych,
dwa programy (dwie części dla dwóch grup wiekowych), do każdego licencje dla 3 użytkowników,
dodatek w postaci kursu obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej
liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego ucznia).

1 x Akademia Bambika - pakiet MED
Program terapeutyczny do wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci; wspomaga pracę z uczniem podczas
zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych, świetlicowych;
ciekawa i kolorowa szata graficzna,
łatwość obsługi i przejrzysta nawigacja,
dostosowanie zadań do dzieci, które jeszcze nie czytają lub mają kłopoty z samodzielnym czytaniem • po najechaniu kursorem na postać
Bambika, polecenia i teksty czyta lektor (lub materiał podany jest w formie graficznej),
możliwość wielokrotnego powtarzania zadania i wrócenia do treści, którą dziecko chce sobie przypomnieć, stworzenie jednolitego dla
wszystkich zadań systemu motywacyjnego - smok Bambik informuje dziecko o poprawności wykonania zadania, często wypowiada
słowną pochwałę lub w przypadku nieprawidłowych odpowiedzi, zachęca do dalszej pracy.
bezterminowa licencja na 3 stanowiska

1 x Słuchaj z Bambikiem MED
Multimedialny program do terapii słuchowej; oprogramowanie medyczne klasy I;
Zebrane ćwiczenia rozwijają uwagę i pamięć słuchową oraz umiejętność identyfikowania i różnicowania dźwięków
Pomoc jest skonstruowana zgodnie z zasadą stopniowania trudności, dlatego jest również doskonałym narzędziem do stymulacji
wyższych funkcji słuchowych w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją dziecięcą, dysleksją, z zaburzeniami słuchu,
autyzmem, a przede wszystkim z zaburzeniami przetwarzania słuchowego [APD]
Odpowiedni poziom funkcji słuchowych ma wpływ na kształtowanie się prawidłowej wymowy, sprawności językowych, a w
późniejszym czasie na opanowanie funkcji fonologicznych tj. różnicowania głosek, łączenia ich w wyrazy, ustawiania w
odpowiedniej kolejności w wyrazie i przekształcania
Program Słuchaj z Bambikiem umożliwia dziecku rozwijanie zdolności, które warunkują prawidłową naukę czytania i pisania

1 x Photon Moduł Edukacja Społeczno-Emocjonalna (SEL)
Robot edukacyjny Photon wraz z akcesoriami i podręcznikiem do pracy z zestawem; zawiera 50 scenariuszy
ćwiczeń z obszaru edukacji społeczno-emocjonalnej;
Ćwiczenia wspierają rozwój dzieci w następujących obszarach:
Świadomość społeczna
Samoświadomość
Odpowiedzialne podejmowanie decyzji
Zarządzanie sobą
Umiejętności związane z relacjami

Zestaw zawiera:
robot Photon EDU
zestaw scenariuszy zajęć (50 szt.)
maty edukacyjne (2 szt.)
zestawy fiszek (5 kpl.)
karty pracy

2 x Tablet Terra Pad 10 cali - Tablet do nauki programowania z robotem
Photon
• 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

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

Skontaktuj się z nami!
tel.: 42 233 77 77

