
MOC EMOCJI PRO 
Kompetencje emocjonalno-społeczne.  
Poziom 2 
Specjalistyczny program multimedialny przeznaczony do 
pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej z uczniami 
w wieku 10–15 lat. Wspiera kształtowanie kompetencji 
społecznych i emocjonalnych wszystkich uczniów, będzie 
też pomocą w pracy ze starszymi dziećmi i nastolatkami 
niedostosowanymi społecznie. 

Dzięki tematyce poruszanej w materiałach pomoże 
przeprowadzić różnego rodzaju zajęcia wychowawcze 
dotyczące m.in. relacji rówieśniczych i rodzinnych, emocji, 
wyzwań typowych dla okresu dojrzewania czy zagrożeń, 
takich jak cyberprzemoc.

CENA: 2499 ZŁ

KONCENTRACJA 
UWAGI PRO 
Program zawierający gry multimedialne przeznaczone 
do terapii i profilaktyki zaburzeń koncentracji uwagi, 
pamięci oraz procesów uczenia się u uczniów w wieku 
6–15 lat.

KONCENTRACJĘ UWAGI PRO tworzą 54 gry multimedialne 
o zróżnicowanym poziomie trudności, które podzielono na 
9 etapów – w sumie prawie 500 wariantów.

NOWOŚCI

ZA
MÓW W PROGRAM

IE AKTYWNA TABLICA

Gotowy materiał 
na godziny 

wychowawcze

Nowości eduSensus dla specjalistów pracujących z uczniami 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także dla wszystkich 

nauczycieli szukających skutecznych narzędzi TIK.

Do pracy 
indywidualnej 

i w małej  
grupie

CENA: 3999 ZŁ



Programy LOGOPEDIA PRO są przeznaczone dla logopedów, terapeutów 
i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym, które wymagają terapii logopedycznej: mają problemy 
z artykulacją głosek, z przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem. 

Nowość 2023 

LOGOPEDIA PRO 
Pakiet PLATINUM 
Zestaw 23 specjalistycznych multimedialnych modułów 
i programów logopedycznych wspierających profilaktykę, 
diagnozę i terapię najczęściej występujących u dzieci 
zaburzeń mowy i języka oraz procesów komunikacji.

Bezterminowa licencja na 3 stanowiska, w tym 
na 2 komputery i na 1 tablet z systemem Android.

Zapytaj o ofertę.

W sprzedaży w 2 kwartale 2023 r.

W zestawie:

• program LOGOPEDIA PRO pakiet GOLD obejmujący 
18 modułów 

• 5 programów wspierających terapię logopedyczną:

 » Logo-gry

 » Logorytmika

 » Zabawy słowem

 » Obrazkowy słownik 
tematyczny

 » Mówiące obrazki



LOGOPEDIA PRO 
Pakiet GOLD 
Pakiet 18 multimedialnych pakietów logopedycznych. 
Bezterminowa licencja na 3 stanowiska, w tym na 
2 komputery i na 1 tablet z systemem Android.

CENA: 4799 ZŁ

LOGOPEDIA PRO 
Pakiet POSZERZONY 
Pakiet 13 multimedialnych pakietów logopedycznych. 
Bezterminowa licencja na 3 stanowiska, w tym na 
2 komputery i na 1 tablet z systemem Android.

CENA: 3999 ZŁ

DYSLEKSJA PRO
Poziom 2
Przeznaczona dla uczniów klas 4–8 szkoły podstawowej 
kontynuacja programu multimedialnego DYSLEKSJA PRO, 
cieszącego się od lat zaufaniem specjalistów. 

Program wspomoże profilaktykę i terapię trudności 
w czytaniu i pisaniu, będzie pomocny w kształtowaniu 
świadomości ortograficznej, poprawnej pisowni oraz 
czytania ze zrozumieniem. Jest spójny z podstawą 
programową nauczania języka polskiego w klasach 4–8 
szkoły podstawowej i zawiera ćwiczenia w tworzeniu takich 
form jak list (e-mail), opis postaci, rozprawka czy post 
w serwisie Facebook, dlatego wesprze również trening 
tworzenia wypowiedzi pisemnych.

CENA: 3499 ZŁ

Ponad  
2300 ćwiczeń,  

w tym ćwiczenia  
na wszystkie etapy 

terapii głosek

NOWOŚĆ!  
Głoski  

„t”, „d”, „n”

Bezterminowa 
licencja na  
5 urządzeń  

(w tym 4 
treningowe)

Podane ceny katalogowe obowiązują do 31 marca 2024 r.



Kontakt do działu sprzedaży Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Nowej Ery:

spe@nowaera.pl      Joanna Baranowska-Smolińska, 608 298 686       Anna Widerska, 600 382 423

Dodatkowe informacje na temat oferty 
Kontakt do przedstawiciela oświatowego Nowej Ery

Nowa Era Sp. z o.o. 

Aleje Jerozolimskie 146D

02-305 Warszawa

Zobacz inne produkty z serii eduSensus www.nowaera.pl/terapiairozwoj

Bądź na bieżąco www.facebook.com/eduSensus/

Nowość 2023 

PERCEPCJA SŁUCHOWA  
I PRZETWARZANIE SŁUCHOWE PRO 
Specjalistyczny program multimedialny wspomagający terapię zaburzeń percepcji słuchowej i przetwarzania słuchowego, 
w tym centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży w wieku 6–15 lat. Materiał został podzielony 
na 3 poziomy, według wieku ucznia i stopnia trudności ćwiczeń.

Znajdzie zastosowanie m.in. podczas terapii dzieci i młodzieży:

• z dysleksją i ryzykiem dysleksji, 

• z niedokształceniem mowy o typie afazji, 

• ze specyficznymi zaburzeniami językowymi SLI, 

• z dyslalią, 

• z ADHD/ADD, ASD i trudnościami z koncentracją uwagi. 

Zapytaj o ofertę.

W sprzedaży w 2 kwartale 2023 r.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty 
handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


