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Aktywna tablica to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Z pierwszej edycji programu w latach 2017-2019 skorzystało prawie 12 000 szkół, które 
otrzymały łącznie ponad 165 mln zł wsparcia finansowego z budżetu państwa. Na 
program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł z budżetu 
państwa. Program będzie finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% 
z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

W ostatnich czterech latach z powodzeniem zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów 
związanych z programem Aktywna Tablica dzięki temu mamy wiedzę i doświadczenie
w przeprowadzeniu projektu na każdym jego etapie zarówno formalnym tak 
i technicznym:

     na wstępie określamy potrzeby i pomagamy wybrać odpowiedni sprzęt, możliwość 
indywidualnej konsultacji i prezentacji on-line przeprowadzonej przez technika 
z praktyczną wiedzą,

     po akceptacji sprzętu wypełniamy indywidualnie wniosek dla Szkoły,

     uzgadniamy dogodny termin montażu oraz szkolenia,

     dla wszystkich Szkół oraz organów prowadzących preferencyjne warunki płatności,

     zapewniamy pomoc techniczną po zakupie oraz pełną konfigurację i zgodność 
współpracy zakupionych urządzeń,

     gwarancja na sprzęt (monitory interaktywne, tablice) nawet do 5 lat.

Program dofinansowania dla szkół "Aktywna Tablica" edycja 2022 
w pigułce:

Kto może skorzystać z programu?

    Szkoły podstawowe, które nie brały udziału w edycji programu w latach 2017-2019 i szkoły 
ponadpodstawowe - dofinansowanie 17500 zł (w tym 3500 zł wkład własny)
    Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
nawet jeśli brały udział w edycji 2017-2019 - dofinansowanie 43750 zł (w tym 8750 zł wkład własny)
    Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze - dofinansowanie 125000 zł (w tym 25000 zł wkład 
własny)



NA CO PRZEZNACZYĆ
D O F I N A N S O W A N I E

WKŁAD WŁASNY

Wkład finansowy w wysokości 20% wnioskowanej kwoty jak i również sprzęt 
komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce 

dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia 
złożenia wniosku o udział w programie (może być łączony).

Monitory interaktywne
Tablice interaktywne z projektorami
Projektory
Głośniki
Materiały do robotyki i kodowania
Laptopy
Drukarki 3D
Pomoce do nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami



Kto i gdzie składa przygotowany wcześniej wniosek oraz jak dokonuje zakupu?

Wniosek składa Dyrekcja Szkoły do organu prowadzącego w wyznaczonym terminie.

Ustawodawca dał wolna rękę organom prowadzącym w zakresie zakupów. Zazwyczaj dokonują go 
Dyrektorzy po otrzymaniu zgody od organów prowadzących na zakup. W poprzednich edycjach aż 
90% Dyrektorów samodzielnie dokonywało zakupów w ramach projektu.

Dodatkowe wymagania uprawniającego do udziału w projekcie:

1. posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania 
przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:

 a. laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:

      preinstalowanym systemem operacyjnym,
  oprogramowaniem biurowym,
  oprogramowaniem antywirusowym,
  oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, 
  przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych 
  urządzeniach sieciowych,

 b. router;

2. w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych 
wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, 
dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego 
monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden 
wnioskowany monitor;

3. w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, 
posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do 
potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;

4. posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania 
z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych.



POLECANE
R O Z W I Ą Z A N I A

Posiadamy pełną ofertę dla szkół, które kształcą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

(SPE) i chcą skorzystać z projektu w celu uzyskania wsparcia na poprawę warunków edukacji tych 

uczniów.

Przygotowaliśmy przykładowe zestawy o wartości 43 750 zł, w której zawiera się finansowanie 

w ramach programu Aktywna Tablica w kwocie 35 000 zł oraz wkład własny 8 750 zł. 

Zestawy zostały podzielone na grupy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zakresie:
                                
 Logopedia                                 
 Spektrum autyzmu
 Problemy z percepcją słuchową i wzrokową
 Problemy emocjonalne                
 Niepełnosprawność intelektualna i ASD    
 Dysleksja, dyskalkulia                         

Każdy zestaw został nakierowany szczególnie na jedną z wymienionych potrzeb, jednak częściowo 
łączą też pozostałe, aby zajęcia rewalidacyjne były kompletne, ostatni zestaw jest najbardziej 
uniwersalny i zawiera oprogramowania pomocne w pracy ze wszystkimi potrzebami. 

Zestawy zostały przygotowane na podstawie naszego doświadczenia przy współpracy z Dyrektorami 
placówek oświatowych i ośrodków wychowawczych. Wiemy jednak, że najlepsza wiedza teoretyczna nie 
zastąpi praktycznej wynikającej z codziennej pracy z uczniem dlatego nauczyciele, pedagodzy 
i terapeuci w szkołach znają najlepiej potrzeby danej placówki i pozostawiamy Państwu pełną 
dowolność w modyfikowaniu i indywidualnym doborze zarówno w zakresie urządzeń jak 
i oprogramowania najbardziej odpowiadającego Państwa potrzebom.

Nasi Opiekunowie będą na każdym etapie projektu doradzać i dzielić się swoją wiedzą we wszelkich 
pytaniach i wątpliwościach związanych z oferowanymi pomocami dydaktycznymi.   

                  
WAŻNE! Oferowane pomoce dydaktyczne spełniają wymagania niezbędne do realizacji programów 
nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) zgodnie z wymogiem 

programu Aktywna Tablica 2022.



ZESTAW 1

Monitor interaktywny Optoma lub myBoard 75''

Komputer DELL Micro 7040 i5-6400T 8GB 240GB SSD Win 10

Stojak mobilny do monitora

Interaktywna podłoga SmartFloor Mobile Audio Rewalidacja

mTalent Zajęcia logopedyczne cz. 1  

mTalent Zajęcia logopedyczne cz. 2

mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI Pakiet Ekspert

mTalent Ortografia

Laptop HP 250 G8 i5-1135G7 15.6” FHD 8GB 512GB SSD Win 10H  

Pisak do podłogi interaktywnej SmartFloor teleskopowy

Szkolenie online z obsługi programu mTalent, wsparcie serwisowe i merytoryczne

Montaż monitora + szkolenie na miejscu

Zestaw pozwalający stworzyć w pełni mobilną pracownię logopedyczną, która umożliwi 
skuteczną i efektywną terapię w każdym miejscu w szkole. Połączenie oprogramowania 
i dodatkowych pomocy dydaktycznych, w postaci sprzętu pozwoli nauczycielom dopasować 
zajęcia do potrzeb uczniów. 

Walizka 6 szt. Długopisów Banach 3D z powerbankami

Zestaw filamentów 200 m do długopisów

mTalent Trudności w pisaniu 

Aktualizacje programów 

5 szt. 

5 szt. 



SPEKTRUM
A U T Y Z M U ZESTAW 2

Zestaw odpowiadający na różne potrzeby potrzeby uczniów ze spektrum autyzmu. 
Oprogramowanie w połączeniu z proponowanym sprzętem, pozwala na pracę zarówno na 
zajęciach rewalidacyjnych, terapeutycznych, jak i  dydaktycznych prowadzonych indywidualnie 
lub w małych grupach.

Monitor interaktywny Optoma lub myBoard 65''

Komputer DELL Micro 7040 i5-6400T 8GB 240GB SSD Win 10

Interaktywna podłoga SmartFloor Mobile Audio Rewalidacja

mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy (Mowa bierna)

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania

Pisak do podłogi interaktywnej SmartFloor teleskopowy

Szkolenie online z obsługi programu mTalent, wsparcie serwisowe i merytoryczne

Montaż monitora + szkolenie na miejscu

Walizka 6 szt. Długopisów Banach 3D z powerbankami

mTalent Koncentracja i pamięć 

Aktualizacje programów 

2 szt. 

2 szt. 

2 szt. 



NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
I N T E L E K T U A L N A  I  A S D ZESTAW 3

Zestaw to połączenie różnych narzędzi dla terapeuty, umożliwiających pracę z dziećmi, o różnym 
stopniu nasilenia niepełnosprawności. Pozwala na stworzenie przyjaznego i ciekawego 
wizualnie środowiska efektywnie wspomagającego drogę do sukcesu uczniów.

Laptop HP 250 G8 i5-1135G7 15.6” FHD 8GB 512GB Win 10H 

Interaktywna podłoga SmartFloor Mobile Audio Rewalidacja

Eduterapeutica Lux Autyzm 

Eduterapeutica Lux SPE 1-3

Eduterapeutica Lux SPE 4-8

Eduterapeutica Lux Niepełnosprawność intelektualna i ASD 10-15 lat

Pisak do podłogi interaktywnej SmartFloor teleskopowy

Dostęp do bogatej biblioteki wykładów online i webinariów

Walizka 6 szt. Długopisów Banach 3D z powerbankami

Złapmy Lwa 3x4! Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Wsparcie techniczne przez cały okres użytkowania

4 szt. 

4 szt. 

Zestaw filamentów 200 m do długopisów 5 szt. 



PERCEPCJA
WZROKOWA I SŁUCHOWA

ZESTAW 4

Zestaw to połączenie narzędzi do diagnozy, profilaktyki i terapii, oraz sprzętu pozwalającego na 
stworzenie nowoczesnego i atrakcyjnego miejsca do rozwoju percepcji wzrokowej i słuchowej 
uczniów. Dzięki zawartości ćwiczeń  stymulujących funkcje poznawcze, a także usprawniających 
spostrzeganie usprawnia i uskutecznia pracę na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, 
dydaktyczno-wyrównawczych i logopedycznych i rewalidacyjnych.

Laptop HP 250 G8  i3-1115G4 15.6” FHD 8GB 256GB Win 10H 

Interaktywna podłoga SmartFloor Mobile Audio Rewalidacja

mTalent Percepcja słuchowa

mTalent Percepcja wzrokowa

mTalent Koncentracja i pamięć 

mTalent Trudności w pisaniu 

Walizka 6 szt. Długopisów Banach 3D z powerbankami

mTalent Ortografia

Monitor interaktywny Optoma lub myBoard 65''

Komputer DELL Micro 7040 i5-6400T 8GB 240GB SSD Win 10

Szkolenie online z obsługi programu mTalent, wsparcie serwisowe i merytoryczne

Montaż monitora + szkolenie na miejscu

Aktualizacje programów 



LOGOPEDIA
PROBLEMY EMOCJONALNE

ZESTAW 5

Zestaw odpowiada jednocześnie na wiele specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, dzięki 
połączeniu odpowiedniego oprogramowania i sprzętu pozwala na pracę z dysleksją, 
dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią, niewielkimi problemami widzenia i słyszenia, z różnymi 
formami nadpobudliwości (np. ADHD), oraz problemami emocjonalnymi,, w tym również ze 
spektrum autyzmu. Sprawdzi się na zajęciach rewalidacyjnych, terapeutycznych i dydaktycznych 
prowadzonych indywidualnie lub w małych grupach.

Monitor interaktywny Optoma lub myBoard 65''

Komputer DELL Micro 7040 i5-6400T 8GB 240GB SSD Win 10

Interaktywna podłoga SmartFloor Mobile Audio Rewalidacja

Eduterapeutica Lux Logopedia rozszerzona pakiet (program + pomoce tradycyjne)

Eduterapeutica Lux Dysleksja 6–10 lat

Eduterapeutica Lux Dyskalkulia

Eduterapeutica Escape Room SPE 1-3

Harmonijny rozwój. Liczenie i porównywanie

Eduterapeutica Lux Problemy wychowawcze. 
Zestaw Problemy emocjonalne, przemoc i agresja, uzależnienia. 

Dostęp do bogatej biblioteki wykładów online i webinariów

Walizka 6 szt. Długopisów Banach 3D z powerbankami

Eduterapeutica Escape Room SPE 4-8

Pisak do podłogi interaktywnej SmartFloor teleskopowy

2 szt. 

2 szt. 

2 szt. 

Montaż monitora + szkolenie na miejscu

Wsparcie techniczne przez cały okres użytkowania



PRACA Z UCZNIEM
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

ZESTAW 6

Monitor interaktywny myBoard 75''

Komputer DELL Micro 7040 i5-6400T 8GB 240GB SSD Win 10

Winda Balance BOX 400-70 do monitorów interaktywnych

Interaktywna podłoga SmartFloor Mobile Audio Rewalidacja

Eduterapeutica Lux Logopedia rozszerzona program online (dostęp na 5 lat)

Eduterapeutica Lux Dysleksja program online (dostęp na 5 lat)

Eduterapeutica Lux Dyskalkulia program online (dostęp na 5 lat)

Eduterapeutica Lux SPE 1-3  program online (dostęp na 5 lat)

Eduterapeutica Lux Niepełnosprawność intelektualna i ASD 10-15 lat pr. online (dostęp na 5 lat)

Pisak do podłogi interaktywnej SmartFloor teleskopowy

Dostęp do bogatej biblioteki wykładów online i webinariów

Montaż monitora + szkolenie na miejscu

Zestaw pozwala na stworzenie uniwersalnej pracowni do pracy z uczniami ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Połączenie oprogramowania z fizycznymi pomocami dydaktycznymi, 
oraz monitorem zamontowanym na specjalnej windzie sprawia, że również dzieci 
z ograniczeniami ruchu mogą swobodnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach rewalidacyjnych, 
terapeutycznych i dydaktycznych.

Walizka 6 szt. Długopisów Banach 3D z powerbankami

Zestaw filamentów 200 m do długopisów

Eduterapeutica Lux SPE 4-8  program online (dostęp na 5 lat)

Wsparcie techniczne przez cały okres użytkowania

4 szt. 

2 szt. 



Automatyczne aktualizacje oprogramowania układowego to 
innowacyjne rozwiązanie, które pozwoli na zdalną aktualizację monitora 

interaktywnego

Nowa wersja oprogramowania do nanoszenia notatek w trybie białej 
tablicy pozwala nie tylko na swoją podstawową funkcję, jaką jest 
rysowanie na dowolnym obrazie, ale również na przeprowadzanie 
krótkich głosowań.

Wbudowana i zintegrowana funkcja nagrywania ekranu pomoże zapisać 
do pliku wideo Twoją pracę, aby później móc ponownie ją odtworzyć.

Tak samo jak na swoim telefonie, za pomocą metody drag&drop, ustaw 
wygodne dla siebie skróty do Twoich ulubionych aplikacji, aby były 
zawsze pod ręką.

Redukcja niebieskiego światła razem ze zintegrowanym czujnikiem 
oświetlenia zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa wzroku.

Poznaj niesamowitą jakość o rozdzielczości sięgającej nawet 3840 x 2160 
z odświeżaniem 60 Hz, dzięki czemu uzyskasz idealny i ostry obraz pełen 
detali, który na pewno zrobi wrażenie podczas obsługi monitora.

W zestawie dwa podwójne pisaki magnetyczne – z cienką i grubą 
końcówką. Minimalistyczny, elegancki pisak magnetyczny zapewni 
doskonałe odczucia podczas tworzenia notatek. Sam zdecyduj, którą 
końcówką chcesz pisać, a monitor automatycznie ją rozpozna! 

Pisz różnym kolorem, używając tylko jednego pisaka.

W najnowszej generacji monitorów myBoard SILVER jest wykorzystany 
zaktualizowany system Android, który pozwoli uzyskać jeszcze lepszy 
komfort pracy dzięki optymalizacji oraz nowoczesnemu, 
zaktualizowanemu interfejsowi.

MONITORY
M Y B O A R D



MONITORY
O P T O M A

Rozdzielczość Ultra HD 4K zapewnia czterokrotnie więcej szczegółów niż w Full HD, 
zapewniając ostrzejsze i bardziej realistyczne obrazy oraz bogatsze kolory. Dzięki aż 
20 punktom dotyku dzielenie się pomysłami jest prostsze niż kiedykolwiek. 
Prowadzenie ciekawych i nowoczesnych lekcji, interaktywne prezentacje nigdy nie 
były prostsze.

Narzędzie TapCast bezprzewodowo wyświetla i udostępnia treści na dużym ekranie nawet
z 4 urządzeń na raz. Z łatwością klonuje urządzenie z Androidem, iOS, Windows, macOS lub Chrome 
za naciśnięciem jednego przycisku. Można przesyłać dokumenty, obrazy lub filmy zapisane na 
smartfonie, tablecie lub laptopie. Aplikacja działa również jako bezprzewodowa mysz i klawiatura, 
umożliwiając sterowanie urządzeniem. 

Tryb podwójnej aplikacji umożliwia jednoczesne wyświetlanie dwóch aplikacji na urządzeniu. Jeśli 
próbujesz skopiować i wkleić tekst z jednej aplikacji do drugiej lub chcesz obejrzeć wideo podczas 
skanowania dokumentów pakietu Office, możesz to łatwo zrobić bez konieczności korzystania
z zewnętrznego urządzenia.

Menedżer plików Optoma umożliwia zarządzanie plikami i folderami. Łatwy dostęp 
do dysków w chmurze aby szybko przeglądać, tworzyć, zmieniać nazwy, kopiować, 
przenosić i usuwać pliki.

          umożliwia łatwe przeglądanie, edytowanie i tworzenie dokumentów Word, Excel
i PowerPoint oraz wykonywanie zaawansowanych operacji PDF.

Wbudowany filtr niebieskiego światła TUV Low blue light w połączeniu z szerokimi 
kątami widzenia, znacznie zmniejszają zmęczenie oczu, zapewniając ostry i żywy obraz 
z każdego miejsca, minimalizując emisję niebieskiego światła z wyświetlacza.

Optoma Creative Touch v3 jest wyposażona w funkcję nagrywania wideo, która 
umożliwia nauczycielom nagrywanie lekcji w celu analizy lub późniejszej prezentacji.

Wbudowany czujnik światła wykrywa ilość światła otoczenia otaczającego panel i odpowiednio 
dostosowuje wyświetlacz tak, aby zagwarantować optymalną jakość obrazu.



DŁUGOPISY BANACH 3D są łatwe w obsłudze do samodzielnego użycia przez uczniów na każdej lekcji i 
na zajęciach dodatkowych. Obiekty powstają już po kilku minutach. Zajęcia z długopisami 3D integrują 
uczniów i uczą współpracy.

Korzyści dla ucznia:
    Praca z długopisami 3D wyzwala dobre emocje, 
które wspomagają proces terapii i uczenia się.
    Uczy cierpliwości.
    Kształci precyzję i dokładność.
    Uczy planowania i organizacji działań.
    Motywuje do realizacji własnych pomysłów.
    Używanie długopisu 3D wymusza odpowiedni 
chwyt pisarski, ćwiczy sprawność manualną.
    Rozwija kreatywność, wyobraźnię 
przestrzenną i artystyczną.

Korzyści dla nauczyciela:
    Atrakcyjna metoda szczególnie podczas 
zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych 
(stymuluje integrację sensoryczną).
    Efekt pracy jest natychmiastowy i dziecko 
doświadcza poczucia sprawstwa.
    Praktyczne łączenie teorii z praktyką.
    Praca ucznia z urządzeniem w parach 
lub 1 na 1.
    Urządzenie dla wszystkich uczniów, 
a przede wszystkim dla tych ze SPE.
    Materiał do drukowania w długopisach 
(filament) ten sam co do drukarek 3D.

DŁUGOPISY
B A N A C H  3 D



Eduterapeutica Lux to zestawy nowoczesnych programów multimedialnych i różnorodnych pomocy 
dydaktycznych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przyjazne i ciekawe 
wizualnie ćwiczenia interaktywne zachęcają dzieci do udziału w terapii, a dodatkowo budują w nich 
optymizm, wytrwałość i wiarę we własne możliwości.

KOMPLEKSOWOŚĆ
    dostęp do różnorodnych materiałów: atrakcyjnych ćwiczeń multimedialnych, kart 
pracy, pomocy tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi, takich jak długopis 3D,
    wsparcie dzieci w terapii najczęściej występujących dysfunkcji.

WYGODA
    licencja otwarta pozwala na zainstalowanie programu na dowolnej liczbie 
urządzeń – dostęp do programu dla całej kadry pedagogicznej i wszystkich uczniów,
    prosta obsługa programu,
    bezpłatne wsparcie techniczne przez cały okres użytkowania.

NOWOCZESNOŚĆ
    możliwość prowadzenia terapii na różnych urządzeniach: komputerze, laptopie, 
tabletach oraz ekranach dotykowych,
    możliwość pobrania ćwiczeń interaktywnych i przesłanie ich uczniowi za pomocą 
wiadomości e-mail,
    możliwość pracy z uczniem w klasie i gabinecie, a także na odległość.

OPROGRAMOWANIE
T E R A P E U T Y C Z N E

Dodatkowe wsparcie merytoryczne! Przy zakupie dowolnego 
programu z serii Eduterapeutica Lux otrzymasz dostęp do 
bogatej biblioteki wykładów online i webinariów.

Ćwiczenia zostały tak skonstruowane, 
aby poprzez zabawę motywować 
dzieci oraz nastolatków 
i krok po kroku prowadzić 
je do kształtowania 
nowych umiejętności 
społecznych.



PODŁOGA
INTERAKTYWNA

SmartFloor to innowacyjna podłoga interaktywna, która oprócz standardowej reakcji na ruch, 
umożliwia również sterowanie obrazem za pomocą specjalnych pisaków interaktywnych. 
Na podłożu wyświetla się panel startowy z podglądem dostępnych pakietów - do obsługi na 
pisak lub ruch. Każdy z pakietów zawiera zbiór aplikacji pogrupowanych alfabetycznie. 
Po wyborze interesującej nas gry możemy już tylko zatracić się w zabawie!

Mocną stroną SmartFloor są bogate zestawy gier i zabaw. Przy zakupie interaktywnej 
podłogi klient otrzymuje na start około 500 kart pracy. Są one przeznaczone dla 
3-latków, 6-latków oraz starszych. Zabawy wspomagają rozwój i naukę dziecka. Ćwiczą 
koordynację wzrokowo-ruchową, wyobraźnię i logiczne myślenie. Dostarczają wielu 
emocji i niezapomnianych wrażeń.

Na SmartFloor masz już zainstalowane cztery zestawy aplikacji: Mali Odkrywcy, 
W krainie kolorów, Rusz głową i Kulkowo. Możesz swobodnie rozbudowywać SmartFloor 
o nowe gry i zabawy, pobierając je ze strony motioncube.io. Baza aplikacji jest 
nieustanie poszerzana o nowe gry, aby każdy krok był nowym doświadczeniem!

Pisaki interaktywne to zupełnie nowy sposób interakcji! Pisaki interaktywne 
dostarczają zupełnie innego poziomu wrażeń niż tradycyjna podłoga interaktywna. Z ich 
pomocą można nie tylko rysować, kolorować czy pisać. Pisaki zastąpią niemal każdy 
rekwizyt w grze interaktywnej!

Rewalidacja Happy Stones to zestaw interaktywnych zabaw i ćwiczeń ruchowych do 
wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych z dziećmi. Proponowane ćwiczenia 
    stymulują w szczególności percepcję wzrokową, myślenie
    logiczne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość. Rozwijają
    umiejętności językowe, a także zachęcają do podejmowania
    inicjatywy i działania, także tych związanych z aktywizacją
        społeczną, poprzez możliwość
        pracy w grupie. Przyjazna,
        spokojna grafika stymuluje nie
        tylko oko, ale i kubki smakowe.
        Szykujcie się na apetyczną 
        i mądrą zabawę!



Najnowsza i najbogatsza na polskim rynku seria programów wspierających terapię 
logopedyczną i pedagogiczną. Oferuje ponad 15 tysięcy interaktywnych ekranów! 
Możliwość tworzenia własnych, indywidualnie dopasowanych ćwiczeń.

Gwarancja najwyższej jakości merytorycznej, nad którą czuwa specjalnie w tym celu 
powołany zespół przedstawicieli uniwersytetów i ośrodków badawczo-rozwojowych.

Programy uzyskały status wyrobu medycznego oraz pozytywną ocenę kliniczną, co 
gwarantuje skuteczność oraz bezpieczeństwo ich wykorzystania podczas zajęć i terapii.

Nad serią pracuje zespół, który jako pierwszy w Polsce wprowadził technologię do 
gabinetów logopedycznych i terapeutycznych. Specjaliści mają już ponad 30 lat 
doświadczenia w tworzeniu nowoczesnych pomocy wspierających terapię.

Programy zostały zaprojektowane tak, aby  odpowiadać na potrzeby  terapeuty i jego 
podopiecznych. Każdy program był wielokrotnie testowany przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, szkoły, gabinety i ośrodki medyczne z całej Polski.

Wartość merytoryczna programów serii mTalent, ich efektywność, niezawodność, 
przewagi konkurencyjne, a także osiąganie zakładanych celów terapeutycznych 
zostały potwierdzone w opiniach klinicznych.

To jedyny polski program wspierający terapię, który otrzymał prestiżową nagrodę 
BELMA. Seria to także jedyne multimedialne rozwiązania nominowane do Bett Awards 
– najważniejszej na świecie nagrody sektora edukacyjno-technologicznego.

To jedyne programy terapeutyczne, z których można korzystać nie tylko tam, gdzie 
program został zainstalowany. To także jedyna seria pozwalająca na pracę zdalną bez 
konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania.

To jedyne programy terapeutyczne, które możesz uruchomić na praktycznie 
dowolnym urządzeniu multimedialnym i z dowolnym systemem operacyjnym. 
Na komputerze, laptopie, tablecie, tablicy i ekranie multimedialnym, czy smartfonie.

Bezterminowa licencja na wszystkie produkty z tej serii. Użytkownicy otrzymują 
bezpłatne aktualizacje programów, co często związane jest z dodaniem ćwiczeń lub 
dostosowaniem programów mTalent do nowych wersji systemów operacyjnych.

OPROGRAMOWANIE
T E R A P E U T Y C Z N E



MONITOR
N E W L I N E

Dotyk jest najbardziej naturalnym sposobem obsługi urządzeń. Nie musisz się go 
uczyć. Nie potrzebujesz wyjaśnień. Po dotykasz ekranu lub piszesz w naturalny 
sposób. Aktywny Pisak zapewnia naturalne doznania podczas pisania. 
Charakteryzuje się bardzo dużą prezycją. Dzieki dwóm wbudowanym przyciskom 
szybkiego dostępu można z łatwością ustawić funkcję gumki lub kliknąć prawym 
przyciskiem myszy. Dla wygody użytkowania pisak przymocowany jest do Flexa 
dzięki magentycznemu mocowaniu. Przechyl Flex pod odpowiednim kątem, aby 
rozpocząć pisanie. Dzięki technologii Palm Rejection możesz wygodnie oprzeć dłoń 
na monitorze.

Nowa generacja monitorów 
interaktywnych na biurko.

Podłącz Newline FLEX – jednem 
kablem do laptopa lub komputera 
i zyskaj najwyższej klasy urządzenie 
z funkcją dotyku, pisania i organizacji 
wideokonferencji. Korzystaj ze złącza 
USB-C do ładowania oraz przesyłania 
obrazu i dźwięku.

Flex jest wyposazony w ruchomą kamerę 4K 
UHD, zestaw 8 mikrofonów, które 
dostarczają wyraźny głos bez szumów. Dwa, 
wysokiej jakości, głośniki z wbudowanym 
subwooferem dostarczają znakomitej 
jakości dźwięk. 

Dla tych, którzy nie chcą już dłużej korzystać 
z myszki do pisania po ekranie. Dla osób, 
które teraz muszą skanować, żeby przenieść 
dokumenty, rysunki czy notatki do 
komputera. Dla nauczycieli i dla uczniów.



PRODUKTY
U Z U P E Ł N I A J ĄC E

W ramach dofinansowania do programu jest 
możliwość zakupu laptopów. Przy zakupie 
zapewniamy pełną konfigurację zakupionego laptopa, 
otrzymują Państwo sprzęt w pełni przygotowany do 
prowadzenia lekcji.

Laptop poleasingowy DELL Latitude 5480 14,1” HD 
i5-6300U 2x3.00GHz 8GB 256GB SSD HDMI Kamera 
Windows 10 Pro, 24 miesiące gwarancji

1 499 zł

Nowy laptop HP 250 G8 15,6” FHD
i5-1135G7 8GB 512GB SSD Windows 10 Home 3 049 zł

Nowy laptop HP 250 G8 15,6” FHD
i3-1115G4 8GB 256GB SSD Windows 10 Home2 299 zł

Oferta nie ma charakteru wiążącego dla stron, ostateczne warunki są potwierdzane przy zawarciu umowy.



S t o j a k i  m o b i l n e
d o  m o n i t o r ó w

i n t e r a k t y w n y c h

AKCESORIA
D O  M O N I TO R Ó W

S o u n d b a r  
l u b  g ł o ś n i k i

*oferta może ulec zmianie w zależności od dostępności produktów



Nasze instalacje sprzętu elektronicznego w szkołach w ostatnich latach. W zakresie referencji 
prosimy o kontakt z którąś z podanych szkół. 

 

Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie  
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu 
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi  
III Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie 
XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie 
Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko - Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Chorzowie 
Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko - Technikum Samochodowe w Chorzowie 
Technikum Mechaniczne Nr 30 w Krakowie 
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku 
Technikum Nr 2 w Sandomierzu 
Branżowa Szkoła I Stopnia w Sandomierzu 
Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie 
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Tucholi 
Branżowa Szkoła I Stopnia w Pszowie 
Technikum w Pszowie 
Technikum Nr 2 w Tucholi 
Technikum w Sadownem 
Technikum w Lubomierzu 
Technikum w Nadrożu  
Technikum Nr 4 w Łomży 
Technikum w Żelechowie 
Technikum w Kamieńsku 
Technikum w Mszczonowie 
Technikum Nr 1 w Zakopanem 
Technikum Elektroniczne Nr 1 w Woli 
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Łomży 
Branżowa Szkoła I Stopnia w Żelechowie 
Branżowa Szkoła I Stopnia w Kamieńsku 
Branżowa Szkoła I Stopnia w Mszczonowie 
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zakopanem 

 



I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie 
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie 
Technikum Nr 1 w Zambrowie w Zespole Szkól Nr 1 
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Wodzisławiu 
Technikum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach 
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach 
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Mławie 
Technikum Nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Mławie 
I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie 
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zgierzu 
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie 
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 9 im. Wita Stwosza w Krakowie 
Technikum Inżynierii Środowiska Nr 13 w Krakowie 
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Andrychowie 
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Andrychowie 
III Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 
Technikum Elektryczno-Elektroniczne Nr 1 w Warszawie 
LXXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie 
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Ostródzie 
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku 
Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie 
Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego w Lubomierzu 
Branżowa Szkoła I Stopnia w Lubomierzu 
Liceum Ogólnokształcące Im Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych 
Branżowa Szkoła I Stopnia w Bielicach 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie 
Liceum Ogólnokształcące w Radzanowie 
Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu 
Liceum Ogólnokształcące  im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu 
Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej 
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie 
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie 
Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kosowach 
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie 
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krakowie 
Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 



zobacz wszystko na mapach google

szkoly@ser vecom.pl
34 343 30 10

Szkoła Podstawowa w Ibramowicach 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 roku w Nagoszewie 
Technikum Komunikacyjne Nr 25 w Krakowie 
Liceum Ogólnokształcące w Solcu nad Wisłą 
I Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle 
XII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie 
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich 
Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach 
Szkoła Podstawowa w Skaratkach 
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki Łodzi  
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach 
Zespół Placówek Oświatowych w Sędowicach 
Zespół Szkół w Goleniowach 
Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 w Częstochowie  
Zespół Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach 
Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwiździu 
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bęble 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Domaszowicach  
Szkoła Podstawowa w Kołacinie  
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie  
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie 
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego Tucholi 
GMINA GŁUBCZYCE  
GMINA WIELGOMŁYNY 
GMINA DOBROSZYCE 
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach 
Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13lKHPeB-M7sPVOiO6Wvmb1CoVYDyoLyX&ll=52.032149727458545%2C19.050186149999995&z=7

