Pomoce i narzędzia do terapii

SPEcjalne
f inansowanie
dla Twojej szkoły
AKTYWNA TABLICA
Rządowy Program Rozwijania
Szkolnej Infrastruktury

specjalne
potrzeby
edukacyjne

Zapraszamy Państwa do programu „Aktywna tablica” na lata 2020–2024, który w nowej edycji uwzględnia
również szkoły podstawowe kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wa r to wzią ć udział

w programie Aktywna Tablica
Rozwój Twojej placówki

43 750 zł dla Twojej szkoły

100% dofinansowania

Wypełnij wniosek
Zgodnie z Rządowym Programem „Aktywna Tablica” wybierz nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii.

Pobierz wniosek
www.aktywnatablica.eisystem.pl

Co n a s wy różn ia?

Różnorodność
i rozwój kompetencji
cyfrowych

Dla uczniów
na każdy etap
rozwoju 6-15 lat

Nasze pakiety są kompleksowe.
Składają się z innowacyjnych
narzędzi oparte na
o technologii 3D i z ćwiczeń
multimedialnych. Dodatkowo
zawierają karty pracy oraz
tradycyjne pomoce dydaktyczne.

Nowoczesne pomoce
przeznaczone są dla
każdego ucznia
w wieku od 6 do 15 lat.

Kompleksowość
terapii

Bogate
doświadczenie

Wspieramy terapie
wszystkich uczniów
o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych.

Od 12 lat wspieramy uczniów
i grono pedagogiczne
w prowadzeniu ciekawych
i skutecznych zajęć
terapeutycznych.
Zaufało nam kilka tysięcy
nauczycieli i pedagogów.

Co zawierają nasze pakiety?

gry w parach

gry na podłogę

ćwiczenia
multimedialne
karty pracy
narzędzia
do terapii

Po m o ce dydaktyczn e i n arzę dzia d o terapi i

Terapia psychoneurologiczna dla uczniów
z zaburzeniami uwagi i koncentracji,
z niepełnosprawnością intelektualną oraz
dla uczniów z zaburzeniami procesów
uczenia się*

Dowiedz się więcej www.aktywnatablica.eisystem.pl
* Zgodnie z Dz. U. z dnia 26.10.2020 r. poz. 1883 §2 pkt. 6 ppkt. 2a
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Pom o ce d yd a k tyczn e i n a r zę dz i a d o te ra pii

Eduterapeutica Dysleksja i Dyskalkulia zestaw 6-10 lat
Program do prowadzenia terapii w formie multimedialnej. Ćwiczenia w programie przygotowano
w kilku wariantach, o różnych stopniach trudności, co zapewnia możliwość ich dostosowania
do wieku i poziomu umiejętności ucznia, a także wykorzystywania w kolejnych etapach zajęć.
Eduterapeutica Dysleksja zawiera:
16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych,
436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych,
22 ćwiczenia filmowe,
15 interaktywnych gier i zabaw,
poradnik metodyczny,
219 kart pracy – w programie i wydrukowane,
dodatkowo – pomoce dydaktyczne takie jak bingo literowe,
rozsypanki sylabowe, alfabet 35 kart z literami.
W krótkim czasie uczniowie z ryzykiem dysleksji lub zdiagnozowaną
dysleksją rozwojową mają szansę opanować umiejętności koncentracji
uwagi, sylabizowania i budowania zdań, czytania, pisania poprawnego
ortograficznie.

Eduterapeutica Dyskalkulia zawiera:
10 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych,
127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych,
22 ćwiczenia filmowe,
11 interaktywnych gier i zabaw,
163 karty pracy – w programie i wydrukowanych,
poradnik metodyczny,
dodatkowo – pomoce dydaktyczne takie jak domino geometryczne,
karty matematyczne, tabliczka mnożenia.
W krótkim czasie Twoi uczniowie mają szansę opanować i rozwinąć
syntezę i analizę wzrokową, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację
w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, kształty cyfr oraz
znaków matematycznych, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie,
segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania
odwrotne oraz pamięć.

1 590 zł brutto
Licencja otwarta

Zobacz
film

Zobacz
film

Złapmy Lwa! Specjalne potrzeby edukacyjne 6-14 lat
Multimedialne gry do zabawy na tablicy interaktywnej! Wspomagają rozwój dzieci z ryzykiem dysleksji
lub dyskalkulii oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD i problemami emocjonalnymi.
Zestaw zawiera:
kilkanaście zabaw i gier multimedialnych
na tablicę interaktywną,
materiały w wersji elektronicznej: ćwiczenia,
karty pracy, certyfikaty, kolorowanki,
poradnik metodyczny,
szkolenie on-line dla nauczycieli,
dodatkowo – grę do zabawy na podłodze
(plansza z poduszkami), 6 gier planszowych
z drewnianymi klockami, kartonowe koła
z „emotikonami” symbolizującymi emocje
(szczęście, radość, smutek, strach, złość, inne),
naklejki dla dzieci.

1 290 zł brutto
Licencja otwarta
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Gra pomaga dzieciom ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w takich
obszarach jak:
myślenie logiczne, myślenie strategiczne,
pamięć i orientacja przestrzenna,
umiejętność analizy i rozwiązywania
problemów,
rozwija intuicję, koncentrację na zadaniu
czy przewidywanie konsekwencji
własnych działań.
Gra jest też pomocna w pracy z dziećmi
z problemami w sferze emocji
i mówieniu o nich.

Zobacz
film

Hit
2019
roku

Po m o ce dydaktyczn e i n arzę dzia d o terapi i

Eduterapeutica ADHD i Eduterapeutica SPE 1-3 zestaw 6-10 lat
Kompleksowy zestaw ćwiczeń multimedialnych!
Zestaw różnorodnych multimedialnych ćwiczeń, które wspierają terapie m.in. w takich obszarach jak percepcja,
pamięć, grafomotoryka, ortografia, koncentracja, kompetencje emocjonalne i społeczne.
Proponowane zadania, aktywności i symulacje są stworzone w oparciu o aktualne trendy rozwojowe z uwzględnieniem
potrzeb neurobiologicznych mózgu dzieci z zespołem nadruchliwości psychoruchowej z deficytami uwagi.
Zestaw zawiera:
blisko 400 ćwiczeń multimedialnych,
300 wydrukowanych i elektronicznych kart pracy,
innowacyjny długopis Banach 3D z kartami pracy
i ćwiczeniami dla dzieci nadpobudliwych ruchowo,
poradniki metodyczne ze scenariuszami
prowadzenia zajęć,
szkolenie on-line dla nauczycieli.

Dodatkowo w zestawie znajduje się:
gra wielkoformatowa Pajacyk SPE do zabawy
na podłodze – rozładowuje emocje, pomaga
w usprawnianiu motoryki i koordynacji
wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
gra stolikowa Figu-Miku – wzbogaca u dzieci
umiejętności społeczne, językowe, myślenie
operacyjne, pamięć i koncentrację uwagi.

NOWOŚĆ

2021

4 380 zł brutto

ROKU

Zobacz
film

Licencja otwarta

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4-8 10-15 lat
dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
Jedyny taki program multimedialny z bogatą
i różnorodną bazą ćwiczeń dla uczniów
z orzeczeniem!
Zestaw zawiera:
blisko 500 ćwiczeń multimedialnych, które można
komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów
ucznia,
zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier
edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier
komputerowych,
420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również
w programie,
poradnik metodyczny z instrukcją obsługi,
innowacyjny długopis Banach 3D wraz z szablonami
rysunków i ćwiczeń dla uczniów z problemami
matematycznymi.

2 890 zł brutto
Licencja otwarta

Zobacz
film
3

Pom o ce d yd a k tyczn e i n a r zę dz i a d o te ra pii

Długopisy Banach 3D zestaw 6-14 lat
Zmieniają rysunki w przestrzenne obiekty. Długopis Banach 3D to innowacyjne i proste
w obsłudze narzędzie do prowadzenia skutecznej terapii.
Długopis Banach 3D:
wymusza odpowiedni chwyt pisarski, ćwiczy
sprawność manualną,
wyzwala dobre emocje, które wspomagają
proces uczenia,
efekt pracy jest natychmiastowy i dziecko
doświadcza poczucia sprawstwa,
uczy cierpliwości,
kształci precyzję i dokładność,
rozwija kreatywność, wyobraźnię
Bestseller
przestrzenną i artystyczną,
uczy planowania i organizacji działań.

Zestaw zawiera:
6 sztuk długopisów Banach 3D – łatwe
w obsłudze do samodzielnego użycia
przez uczniów
6 sztuk przenośnych baterii (power
bank) do korzystania
z długopisów 3D bez zasilania,
materiału do druku – filament,
karty do pracy z długopisami 3D,
szkolenie online dla nauczycieli.

Zobacz
film

2 990 zł brutto
Licencja otwarta

EDUTERAPEUTICA TIK 7-14 lat
Uwaga i koncentracja

ZE STAW
Zestaw zawiera:

Eduterapeutica SPE 4-8,
Eduterapeutica Dysleksja i Dyskalkulia 1-3,
Długopisy Banach 3D zestaw 6 sztuk.

8 900 zł brutto
Zyskujesz 989 zł

4

10%

TANIEJ!

Po m o ce dydaktyczn e i n arzę dzia d o terapi i

Terapia procesów komunikacji,
w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego
u uczniów (m.in. z zaburzeniami
koncentracji i uwagi)*

Dowiedz się więcej www.aktywnatablica.eisystem.pl
* Zgodnie z Dz. U. z dnia 26.10.2020 r. poz. 1883 §2 pkt. 6 ppkt. 2a
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Pom o ce d yd a k tyczn e i n a r zę dz i a d o te ra pii

Eduterapeutica ADHD 6-10 lat
Nowoczesny program multimedialny do pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo!
Ćwiczenia uczą kontrolowanej dekoncentracji, dają narzędzia myśleniowe w sytuacjach emocjonalnych,
wprowadzają elementy treningu zastępowania zachowań trudnych, wspierają procesy poznawcze
bardzo istotne w procesie uczenia się.
Zestaw zawiera:
100 ćwiczeń multimedialnych na pen-drive,
karty pracy w programie i wydrukowane,
poradnik ze scenariuszami zajęć dla nauczyciela,
długopis Banach 3D z kartami pracy oraz materiałem do tworzenia modeli (3 kolory
filamentu); długopis zmienia rysunki w przestrzenne obiekty. Dla dzieci z ADHD
szczególnie pomocny ponieważ uczy cierpliwość oraz rozwija wyobraźnię przestrzenną.
szkolenie online dla nauczycieli.

Ćwiczenia multimedialne skoncentrowane są
w 5 obszarach stymulacyjnych:
Moduł 1 – Hamowanie reakcji,
Moduł 2 – Kontrola własnych emocji „Panowanie nad sobą”,
Moduł 3 – Koncentracja uwagi mimo działania dystraktorów,
Moduł 4 – Gotowość do poświęceń na rzecz nadrzędnego celu,
Moduł 5 – Pamięć operacyjna (Aktywowana „TU” I „TERAZ”).

NOWOŚĆ

2021
ROKU

2 390 zł brutto
Licencja otwarta

Eduterapeutica Autyzm 7-15 lat
Jedyny taki system i zbiór różnorodnych
materiałów cyfrowych z dostępem do
filmów i prezentacji multimedialnych!
Zestaw zawiera:
dostęp do zbioru 20 filmów edukacyjnych
o dzieciach i młodzieży ASD,
prezentacje multimedialne dla pedagoga
do przeprowadzenia WDN,
długopis Banach 3D z 10 kartami pracy i 30 m
filamentu w 3 kolorach. Pracując z długopisem
uczniowie z ASD uczą się koncentracji,
cierpliwości, ćwiczą umiejętności manualne
(np. właściwy chwyt pisarski); praca z długopisem
3D wyzwala pozytywne emocje, które
wspomagają proces uczenia,
szkolenie on-line dla nauczycieli,
dodatkowo: ponad 60 zabaw wspierających
relacje i komunikację między uczniami,
11 plakatów edukacyjnych, poradniki dla
nauczycieli/wychowawców, blisko 20 kart pracy
integrujących uczniów, 5 sztuk praktycznych
fiszek dla nauczycieli,
3 arkusze buziek emotikonek.

Bestseller

1 990 zł brutto
Licencja otwarta
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Zobacz
film

Po m o ce dydaktyczn e i n arzę dzia d o terapi i

Złapmy Lwa! Specjalne potrzeby edukacyjne 6-14 lat
Multimedialne gry do zabawy na tablicy interaktywnej! Wspomaga rozwój dzieci z ryzykiem dysleksji
lub dyskalkulii oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD i problemami emocjonalnymi.
Gra Złapmy lwa i metodyka jej wdrażania w szkole w sposób szczególny uwzględniają potrzeby dzieci ze zwiększonym ryzykiem dysleksji
i ze stwierdzoną dysleksją rozwojową.
Gra pomaga dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w takich obszarach jak:
myślenie logiczne, myślenie strategiczne, pamięć i orientacja przestrzenna, umiejętność analizy i rozwiązywania problemów,
a także rozwija:
intuicje, koncentracje na zadaniu czy przewidywanie konsekwencji własnych działań.
Gra jest też pomocna w pracy z dziećmi z problemami w sferze emocji i mówieniu o nich.

Zestaw zawiera:

Hit
2019
roku

kilkanaście zabaw i gier multimedialnych na tablicę interaktywną,
materiały w wersji elektronicznej: ćwiczenia, karty pracy, certyfikaty,
kolorowanki,
poradnik metodyczny,
szkolenie on-line dla nauczycieli,
dodatkowo – grę do zabawy na podłodze (plansza z poduszkami),
6 gier planszowych z drewnianymi klockami, kartonowe koła
z „emotikonami” symbolizującymi emocje (szczęście, radość,
smutek, strach, złość, inne), naklejki dla dzieci.

1 290 zł brutto

Zobacz
film

Licencja otwarta

Długopisy Banach 3D 6-14 lat
Zestaw 6 długopisów z kartami pracy, powerbankami, filamentami i materiałami instruktażowymi.
Wykorzystanie długopisów 3D na zajęciach z uczniami SPE:
wspiera rozwój kompetencji takich jak kreatywność,
innowacyjność oraz tzw. transversal skills, które są
kluczowe w rozwijającym się społeczeństwie XXI wieku,
pozwala wzbogacić tradycyjne zajęcia wprowadzając
innowacyjność oraz nowoczesność,
kształtuje cierpliwość, precyzję, dokładność oraz
systematyczność, które odpowiednio wyćwiczone
zaprocentują podczas wszystkich zajęć dzieci
i młodzieży ze SPE.

2 990 zł brutto

Bestseller

Zobacz
film

Licencja otwarta
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Pom o ce d yd a k tyczn e i n a r zę dz i a d o te ra pii

Musicarium 6-9 lat
Nowatorska metoda wspierająca terapię słuchu oraz rehabilitację dzieci z autyzmem. Najchętniej
wybierane przez nauczycieli, którzy nie posiadają przygotowania i wykształcenia muzycznego.
Zestaw Musicarium. Folklor tradycyjnie zawiera:
12 utworów na pen-drive wyłącznie z instrumentami akustycznymi charakterystycznymi dla polskiej
muzyki ludowej, takie jak akordeon, skrzypce, altówka, kontrabas czy lira korbowa,
60 zabaw, kolorowanki,
kolorowe chustki,
szkolenie online dla nauczycieli.
Licencja otwarta

490 zł brutto

Zobacz
film

Zestaw Musicarium. Folklor nowocześnie zawiera:
12 utworów na pen-drive w których wykorzystano zarówno tradycyjne
instrumenty wykorzystywane w muzyce ludowej (np. klarnet czy
akordeon), jak i instrumenty współczesne: syntezatory,
instrumenty perkusyjne, gitary elektryczne,
60 zabaw, kolorowanki,
kolorowe wachlarze,
szkolenie online dla nauczycieli.

490 zł brutto
Licencja otwarta

Zestaw Musicarium. Klasyczne zawiera:
12 utworów na pen-drive w których wykorzystano cytaty muzycznych
utworów. Dzięki motywom z dzieł skomponowanych przez tak
wielkich polskich kompozytorów jak Fryderyk Chopin, Karol
Szymanowski, Stanisław Moniuszko, Wojciech Kilar, Krzesimir
Dębski czy Krzysztof Komeda, spektrum muzyczne będzie bogate
w różne tonalności i metra,
60 zabaw, kolorowanki,
shakery,
szkolenie online dla nauczycieli.

490 zł brutto
Licencja otwarta

EDUTERAPEUTICA TIK 7-14 lat
Procesy Komunikacji

ZE STAW
Zestaw zawiera:

Eduterapeutica Autyzm,
Złapmy Lwa SPE,
Długopisy Banach 3D zestaw 6 sztuk.

5 790 zł brutto
Zyskujesz 619 zł

8

10%

TANIEJ!

Zobacz
film

Po m o ce dydaktyczn e i n arzę dzia d o terapi i

Terapia dla uczniów z problemami
w edukacji szkolnej, w tym terapia
logopedyczna, psychologiczna, zaburzenia
integracji sensorycznej*

Dowiedz się więcej www.aktywnatablica.eisystem.pl
* Zgodnie z Dz. U. z dnia 26.10.2020 r. poz. 1883 §2 pkt. 6 ppkt. 2a
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Pom o ce d yd a k tyczn e i n a r zę dz i a d o te ra pii

Eduterapeutica Logopedia wersja rozszerzona 6-9 lat
To multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny, wspierający specjalistów w skutecznym
rozpoznawaniu wad wymowy i planowaniu indywidualnej terapii logopedycznej z wykorzystaniem
bogatej bazy ćwiczeń interaktywnych, a także tradycyjnych pomocy dydaktycznych.
To przyjazne i skuteczne narzędzie pracy logopedów i terapeutów
rekomendowane przez Polski Związek Logopedów.
Eduterapeutica Logopedia wersja rozszerzona obejmuje:
szereg szumiący (poziom łatwy, średni, trudny),
szereg syczący (poziom łatwy, średni, trudny),
szereg ciszący (poziom łatwy, średni, trudny),
różnicowanie szeregów,
artykulacja głosek r, k, g,
dźwięczność (mowa bezdźwięczna – poziom łatwy,
średni, trudny),
słuch fonematyczny,
skuteczna terapia jąkania,
różnicowanie szeregów (poziom łatwy, średni, trudny),
badanie mowy – umożliwia zdiagnozowanie budowy
i sprawności narządów mowy,
ćwiczenia do nauki i utrwalania kształtów liter
(grafomotoryka),
879 interaktywnych ćwiczeń,
690 wydrukowanych kart pracy,
poradnik metodyczny,
słuchawki z mikrofonem,
pomoce dydaktyczne: labiogramy wszystkich głosek
alfabetu, karty do ćwiczeń słuchu
fonemowego, memory, plansze sytuacyjne,
drukarkę laserową (Drukarka HP LaserJet Pro M15a)
czarno-biała.

3 390 zł brutto
Licencja otwarta
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Po m o ce dydaktyczn e i n arzę dzia d o terapi i

Eduterapeutica Problemy Wychowawcze 7-14 lat
Zestaw zawiera różnorodne materiały w wersji elektronicznej
przygotowujące szkołę do skutecznego przeciwdziałania:
przemocy i agresji,
problemom emocjonalnym,
uzależnieniom.

Zestaw zawiera:
zbiór wygodnych materiałów w wersji elektronicznej
na pendrive;
materiały podzielono na trzy grupy wiekowe odpowiadające
klasom 1-3, 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej. Zestaw zawiera
scenariusze szkoleń i szkoleń dla nauczycieli, scenariusze
lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami.
SPECJALNY MODUŁ TERAPEUTYCZNY:
w materiałach zawarto kompletne programy
profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne
oparte na rozwijaniu 6 kompetencji niezbędnych
do prawidłowego wypełniania ról społecznych
(funkcjonowania w grupie społecznej, komunikacji
interpersonalnej, empatii, radzenia sobie
z emocjami, samooceny).
Dodatkowo: poradnik metodyczny, gry społeczne
na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych
elementów, które ułatwiają zaangażowanie całej
klasy lub grupy uczniów w zajęcia wychowawcze.
Zastosowane na kartonowych kołach ilustracje
kojarzą się z ikonami stosowanymi w portalach
społecznościowych, co sprawia, że są zrozumiałe
nawet dla najmłodszych uczniów,
a jednocześnie akceptowane nawet
przez ósmoklasistów.

Hit
2020
roku

1 990 zł brutto
Licencja otwarta

Długopisy Banach 3D 7-14 lat
Zmieniają rysunki w przestrzenne obiekty.
Kształtują kompetencje twórcze uczniów.
Zestaw zawiera:

Bestseller

6 sztuk długopisów Banach 3D
– łatwe w obsłudze do samodzielnego
użycia przez uczniów,
6 sztuk przenośnych baterii (power
bank) do korzystania z długopisów
3D bez zasilania,
materiały do druku – filament,
karty pracy z długopisami 3D,
szkolenie online dla nauczycieli.

2 990 zł brutto

Zobacz
film

Licencja otwarta
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Pom o ce d yd a k tyczn e i n a r zę dz i a d o te ra pii
Zestaw zawiera 12 produktów:

EDUTERAPEUTICA TIK
Prawidłowy rozwój

ZESTAW

ZESTAW Z LICENCJĄ OTWARTĄ
DLA CAŁEJ SZKOŁY

29 700 zł brutto

10%

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjny 1-3
Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4-8
Eduterapeutica ADHD
Eduterapeutica Logopedia rozszerzona
Eduteraputica Autyzm
Eduterapeutica Problemy Wychowawcze
Musicarium Folklor Tradycyjnie i Nowocześnie
Harmonijny Rozwój – terapia poznawcza
Złapmy Lwa Specjalne Potrzeby Edukacyjne
Długopisy Banach 3D 6 sztuk
Drukarka Banach 3D
Komputer Adax Libra

TANIEJ!

Zyskujesz 3 300 zł

Widoczne efekty
szkolnej terapii

Zaangażowanie
dzieci i młodzieży

Rozwój postaw
kreatywności

Umiejętność
pracy
zespołowej
Kształtowanie
kompetencji
twórczych

Rozwój kompetencji
cyfrowych

12

Po m o ce dydaktyczn e i n arzę dzia d o terapi i

Terapia dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym*

Dowiedz się więcej www.aktywnatablica.eisystem.pl
* Zgodnie z Dz. U. z dnia 26.10.2020 r. poz. 1883 §2 pkt. 6 ppkt. 2a
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Harmonijny rozwój – terapia poznawcza 6-7 lat
Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie,
eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz
koncentracji.
Każdy zestaw zawiera:
interaktywne gry przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej,
grę edukacyjną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do używania przez całą klasę lub duże grupy dzieci,
12 kart pracy,
poradnik metodyczny.

Poznawanie i rozumienie:
gry interaktywne: Sklep, Opowiadania,
Detektywi
gra wielkoformatowa: Sklep spożywczy

Słowa i znaki:
gry interaktywne: Dopasuj przeciwnie,
Ułóż zdania, Poeci
gra wielkoformatowa: Słowa, litery, znaki

Zmysły i ruch
gry interaktywne: Budowniczowie,
Łap i unikaj, Piraci
gra wielkoformatowa: Kierunki i kolory

Zobacz
film

1 390 zł brutto
Licencja otwarta

Długopisy Banach 3D 6-15 lat
Zmieniają rysunki w przestrzenne obiekty. Długopis
Banach 3D to innowacyjne i proste w obsłudze
narzędzie angażujące dzieci i młodzież.
Zestaw zawiera:
6 sztuk długopisów Banach 3D – łatwe
w obsłudze do samodzielnego użycia
przez uczniów,
6 sztuk przenośnych baterii (power bank)
do korzystania z długopisów 3D bez
zasilania,
materiał do druku – filament,
karty do pracy z długopisami 3D
(dedykowane na zajęcia z uczniami
z ADHD, Autyzmem, Dyskalkulią oraz
Dysleksją),
szkolenie online dla nauczycieli.

2 990 zł brutto
14

Bestseller

Zobacz
film

Po m o ce dydaktyczn e i n arzę dzia d o terapi i

Drukarka Banach 3D 6-15 lat
Drukarka Banach 3D to niezawodne urządzenie, które daje możliwość tworzenia gotowych modeli
przestrzennych. Służy nauczycielom i uczniom podczas codziennych lekcji, zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych a także do pracy nad bardziej skomplikowanymi projektami edukacyjnymi.

Terapia poznawczo-behawioralna
Leczenie zaburzeń bazujących na lęku
i wyprowadzaniu chorych z fobii, nerwic
i zaburzeń kompulsywno-obsesyjnych

0%
VAT

ADD
Praca z osobami z deficytem uwagi

ADHD
Terapia osób z zespołem nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi
i brakiem koncentracji

Niewidomi i niedowidzący
Przedstawianie pomniejszonych modeli 3D
miejsc, obiektów oraz brył, liter i innych
pomocy dydaktycznych

Dysleksja
Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania

Zestaw zawiera:
drukarkę Banach 3D,
instrukcję wdrożeniową,
bibliotekę 500 gotowych bezpłatnych
projektów 3D do edukacji na zajęcia
z matematyki, fizyki, chemii, biologii/przyrody
i innych przedmiotów, gotowych do wydruku
na drukarce Banach 3D,
materiał do druku (1kg filamentu PLA),
oprogramowanie do przygotowania obiektu
do druku 3D,
czytnik kart SD,
filmy instruktażowe dla nauczycieli z obsługi
drukarki Banach 3D,
szkolenie online dla nauczycieli.

6 990 zł brutto

Zobacz
film
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ZESTAW
EDUBANACH SPE TIK
Zestaw zawiera:
Monitor Promethean ActivPanel 75’’ 4K
z Androidem 8.0 Oreo
Uchwyt ścienny do montażu monitora
+ okablowanie
Zestaw: komputer PC ADAX Libra + monitor
+ klawiatura i mysz + słuchawki z mikrofonem
Zestaw długopisów Banach 3D
EDUTERAPEUTICA TIK UWAGA
i KONCENTRACJA 7-14 lat Zestaw
EDUTERAPEUTICA TIK PROBLEMY
W EDUKACJI SZKOLNEJ 7-14 lat Zestaw
Oprogramowanie do obsługi monitora
i prowadzenia lekcji ActivInspire Professional
w języku polskim (licencja wieczysta na
urządzenia typu pc, laptop)
Oprogramowanie do prowadzenia lekcji,
bezprzewodowych ankiet z wykorzystaniem
urządzeń mobilnych uczniów – ClassFlow
Desktop oraz ClassFlow Online w języku polskim
Usługa instalacji, uruchomienia, integracji
z infrastrukturą szkolną i szkolenia dla nauczycieli
3 lata gwarancji na monitory dotykowe
Dostęp do bezpłatnych szkoleń Promethean
Certyfikat Aktywnej Szkoły z Promethean

43 750 zł brutto

ZESTAW
BANACH SPE TIK
Zestaw zawiera:
Monitor Promethean ActivPanel 65’’ 4K
z Androidem 8.0 Oreo z modułem WI-FI
Uchwyt ścienny do montażu monitora
+ okablowanie
Zestaw: komputer PC ADAX Libra + monitor
+ klawiatura i mysz + słuchawki z mikrofonem
Zestaw długopisów Banach 3D
Drukarka Banach 3D wraz z zestawem
8 filamentów
HARMONIJNY ROZWÓJ TERAPIA
POZNAWCZA 6-7 lat
EDUTERAPEUTICA TIK PROCESY
KOMUNIKACJI 7-14 lat Zestaw
Oprogramowanie do obsługi monitora
i prowadzenia lekcji ActivInspire Professional
w języku polskim (licencja wieczysta na
urządzenia typu pc, laptop)
Oprogramowanie do prowadzenia lekcji,
bezprzewodowych ankiet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych uczniów – ClassFlow Desktop oraz ClassFlow Online w języku polskim
Usługa instalacji, uruchomienia, integracji z infrastrukturą szkolną i szkolenia dla nauczycieli
3 lata gwarancji na monitory dotykowe
Dostęp do bezpłatnych szkoleń Promethean
Certyfikat Aktywnej Szkoły z Promethean

43 750 zł brutto
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ZESTAW
EDUTERAPEUTICA SPE TIK

Zestaw zawiera:
Monitor Promethean ActivPanel 65’’ 4K
z Androidem 8.0 Oreo z modułem WI-FI
Uchwyt ścienny do montażu monitora + okablowanie
Zestaw: komputer PC ADAX Libra + monitor + klawiatura i mysz
+ słuchawki z mikrofonem
Zestaw długopisów Banach 3D
EDUTERAPEUTICA TIK UWAGA i KONCENTRACJA 7-14 lat Zestaw
EDUTERAPEUTICA TIK PROCESY KOMUNIKACJI 7-14 lat Zestaw
EDUTERAPEUTICA TIK PROBLEMY W EDUKACJI SZKOLNEJ 7-14 lat Zestaw
HARMONIJNY ROZWÓJ TERAPIA POZNAWCZA 6-7 lat
Oprogramowanie do obsługi monitora i prowadzenia lekcji ActivInspire Professional w języku polskim (licencja wieczysta
na urządzenia typu pc, laptop)
Oprogramowanie do prowadzenia lekcji, bezprzewodowych ankiet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych uczniów – ClassFlow
Desktop oraz ClassFlow Online w języku polskim
Usługa instalacji, uruchomienia, integracji z infrastrukturą szkolną i szkolenia dla nauczycieli
3 lata gwarancji na monitory dotykowe
Dostęp do bezpłatnych szkoleń Promethean
Certyfikat Aktywnej Szkoły z Promethean

43 750 zł brutto

Skorzystaj z naszego wsparcia!
Pomożemy Twojej szkole w przygotowaniu
dokumentacji projektowej oraz w jej prawidłowym rozliczeniu.

Joanna Wachowiak

Agata Łysik

Menedżer ds. nowych rozwiązań
w edukacji

Regionalny przedstawiciel
ds. nowych rozwiązań w edukacji
+48 690 148 670

+48 603 076 036

agata.lysik@eisystem.pl

joanna.wachowiak@eisystem.pl

Patryk Cichoracki
Menedżer ds. rozwoju produktu
+48 61 817 50 50
patryk.cichoracki@eisystem.pl

Ei System Sp. z o.o.
ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań
www.eisystem.pl | bok@eisystem.pl | tel. +48 61 817 50 50
www.aktywnatablica.eisystem.pl
Nasze produkty są obecne w sprzedaży u wszystkich dystrybutorów
nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

