
 

Oferta wydawnictwa Nowa Era w ramach programu rządowego „Aktywna tablica” dla szkoły 

podstawowej – pula środków na specjalne potrzeby edukacyjne 

Skład pakietu KOMPLEKSOWEGO 

 

Sprzęt komputerowy wchodzący w skład zestawów multimedialnych eduSensus i niezbędny do 

prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii i oprogramowania*  

• 2 szt. – tablet Lenovo TAB M10 (TB-X505F)  
Matryca: 10.1” HD IPS 

Procesor: 4 x 2.0GHz 

System operacyjny: Android Pie 

Zainstalowana pamięć RAM: 2 GB 

Pojemność dysku 32GB  

Porty: microSD, WiFi 

 

• 1 szt. – profesjonalny mikrofon logopedyczny USB 

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

 

Programy multimedialne eduSensus przeznaczone do terapii 5 rodzajów trudności wskazanych w 

rozporządzeniu dotyczącym programu „Aktywna tablica” 

• LOGOPEDIA PRO Pakiet POSZERZONY (więcej o programie) 
W zestawie 12 modułów obejmujących ćwiczenia do terapii logopedycznej. Wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa 

licencja na 2 urządzenia: 2x komputer | działanie w pełni offline. 

• SPEKTRUM AUTYZMU PRO (więcej o programie) 
Wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja na 2 urządzenia (1x komputer, 1x tablet) | działanie programu 

offline, przy czym korzystanie z licencji na urządzenie mobilne wymaga pobrania aplikacji.  

• SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 (więcej o programie) 
Wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja na 2 urządzenia (1x komputer, 1x tablet) | działanie programu 

offline, przy czym korzystanie z licencji na urządzenie mobilne wymaga pobrania aplikacji. 

• DYSLEKSJA PRO (więcej o programie) 
Wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer | działanie w pełni offline. 

• MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO (więcej o programie) 
Wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | Bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer | działanie w pełni offline. 

 

Materiały i publikacje drukowane wspierające pracę terapeuty lub stanowiące obudowę metodyczną 

dla programów multimedialnych eduSensus 

• Przesiewowe badanie mowy. Artykulacja, odbiór i nadawanie mowy 

• Logorymy, czyli zabawne wierszyki z odrobiną muzyki 

https://www.nowaera.pl/terapiairozwoj/logopedia/pakiet-poszerzony
https://www.nowaera.pl/terapiairozwoj/spektrum-autyzmu-pro
https://www.nowaera.pl/terapiairozwoj/spektrum-autyzmu-pro-2
https://www.nowaera.pl/terapiairozwoj/dysleksja
https://www.nowaera.pl/terapiairozwoj/matswiat


 

• DYSLEKSJA PRO Karty pracy 

• MATŚWIAT Terapia pedagogiczna PRO Karty pracy 

• SPEKTRUM AUTYZMU PRO Scenariusze zajęć 

• SPEKTRUM AUTYZMU PRO Przewodnik metodyczny  

• SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 Scenariusze zajęć 

• SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 Przewodnik metodyczny  

• Zestaw 3 plakatów logopedycznych – szereg ciszący, syczący, szumiący. 

 

Dodatkowe materiały dydaktyczne w formie elektronicznej 

Ok. 2000 pomocy dydaktycznych zapisanych pendrive z programem Logopedia PRO (pakiet Podstawowy, pakiet Poszerzony, 

pakiet GOLD, pakiet PLATINUM, MULTIMEDIALNY GABINET), Dysleksja PRO, Wspomaganie Rozwoju PRO i MatŚwiat Terapia 

Pedagogiczna PRO) . 

Zawartość: 

• Przesiewowe badanie mowy – podręczny kwestionariusz obrazkowy do przesiewowego badania mowy (odbiór i 

nadawanie mowy). 

• Multimedialnych książki eduSensus: LOGORYMY – wierszyki logopedyczne, głoski: K, G, H, szereg ciszący, syczący, 

szumiący, różnicowanie głosek 3 szeregów, R, L, wierszyki fonacyjne, artykulacyjne, zagadki logopedyczne, Już 

potrafię to wymówić, Cienie-szablony, ORTORYMY, Polska od A do Z, Bajkowy alfabet, Moje otoczenie. 

• Dźwięki, melodie i piosenki eduSensus: Słuchamy i powtarzamy-dźwięki do ćwiczeń głosek szeregu ciszącego, 

syczącego, szumiącego, Od piosenki nucenia do tabliczki mnożenia, Tupię, klaszczę podskakuję, LOGORYMY-nagrane 

wierszyki logopedyczne, Literkowa gimnastyka dla każdego smyka, Muzyka relaksacyjna - obudź moje zmysły. 

• Karty pracy do wydruku eduSensus: Mały projektant (szereg ciszący, syczący, szumiący), Wierszyki i kolorowanki 

logopedyczne (szereg ciszący, syczący, szumiący), Znam te litery!, Figurowe obrazki 

• Obrazki i gry eduSensus tj.: Domino – Zwierzęta, MEMO – Przeciwieństwa, MEMO – Czynności i narzędzia, 

Warzywa, Owoce, Zwierzęta domowe, Zwierzęta dzikie, Obrazki do zabaw głoskami, Kategorie, Cały, pół, ćwierć…., 

Pory roku, W domu, Moje otoczenie, Mój dzień, Cienie – szablony, Pięknie mówię, zestaw nagród do wydruku: 

zestaw medali, zestaw dyplomów, Zestaw znaczków do szatni lub półek (dla przedszkola).  

• Aplikacje (dodatkowe programy komputerowe) eduSensus: Śpiewanie na ekranie, Gimnastyka oka czytelnika, E-

sudoku, E-mandale. 

• Przewodnik metodyczny (plik pdf) po Pomocach  Dydaktycznych umieszczonych na karcie pamięci micro SD. 

 

Szkolenia z TIK 

• Dostęp dla placówki do platformy szkoleniowej Centrum Kompetencji Vulcan pod adresem ck.vulcan.pl obejmujący 

pakiet certyfikowanych szkoleń online poświęconych metodyce wykorzystania TIK w pracy z uczniami ze SPE, 

stosowanym narzędziom, ewaluacji. 

• Udział w spotkaniach pozwalających zbudować międzyszkolną sieć współpracy. 

Udział w szkoleniach pozwala wypełnić obowiązek organów prowadzących, a pośrednio podlegających im szkół, do zapewnienia wdrożenia stosowania TIK 

w procesie nauczania, zapisany w § 6 Rozporządzenia RM z 23.10.2020 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego  

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 

– „Aktywna tablica” (Dz. U. poz. 1883).  



 

GRATIS 

• Program multimedialny Każdy uczeń to uczeń zdolny, do pracy projektowej (więcej o programie).  

 

 

 

Kontakt w sprawie oferty 
spe@nowaera.pl 

58 322 45 46 
 

 

 

 

 

https://www.nowaera.pl/terapiairozwoj/szkola-podstawowa/uczen-zdolny
mailto:spe@nowaera.pl

