
EDUKACJA SZKOLNA 

Jak multimedia wspierają ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
oraz spełniają kryterium dostępności?

Multimedia  
dla uczniów z SPE

Nauczanie stacjonarne i zdalne

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

Omawia zagadnienia 
z zakresu matematyki 
poprzez sytuacje dnia 
codziennego. 

Wprowadza wiedzę 
z zakresu edukacji 
polonistycznej, społecznej, 
językowej, matematycznej, 
przyrodniczej  
i muzycznej! 

Wspiera naukę 
przedmiotów 
przyrodniczych w 
klasach 4-8 oraz szkole 
ponadpodstawowej.  

możliwość 
powiększenia 

niektórych elementów, 
np. grafik lub czcionek

lektor w wersji 
polskiej i angielskiej 

wspomagający 
słuchanie i rozumienie 

tekstów 

intuicyjność treści 
przenikająca się 
z codziennymi 

czynnościami zachęca 
do poznawania świata  

zadania uwzględniające 
stopień trudności 

– również dla 
uczniów szczególnie 

uzdolnionych 

filmy edukacyjne oraz 
prezentacje multimedialne 

wpływające na 
lepsze zrozumienie 

poszczególnych zagadnień 

elementy interaktywne 
będące w zasięgu ręki 

ucznia 

bogata obudowa 
dydaktyczna 

uzupełniająca 
i rozszerzająca  

wprowadzaną tematykę 

czytelna, realistyczna 
oraz łatwa w 

interpretacji zadań 
grafika o odpowiednim 

kontraście 

możliwość 
uruchomienia programu 

na różnych nośnikach 
pozwala dopasować 

formę przekazu

brak dystraktorów, 
co ułatwia pełną 

koncentrację uwagi 
na omawianym 

zagadnieniu 

połączenie nauki 
i zabawy poprzez 

wykorzystanie 
elementów  
grywalizacji  

wybór sposobu pracy  
– dostępna wersja 

online i offline 

Specjalne potrzeby edukacyjne
- produkty multimedialne dla szkół

zgodność z Podstawą 
Programową MEN



Wszystkie produkty spełniają kryteria,  
umożliwiające ubieganie się  
o dofinansowanie do pomocy  
dydaktycznych w ramach projektu  
Aktywna Tablica 2021-2024  
dla szkół podstawowych  
oraz szkół specjalnych

Odwiedź stronę www.eduexpert.eu  
i zobacz DEMO produktów  
oraz szczegółowe informacje.

DEMO PRODUKTÓW

Wybierz produkt dopasowany do potrzeb placówki!

Bezpłatne plakaty i karty pracy 
        
         https://www.eduexpert.eu/pl/karty-pracy/

Matematyka
bez reszty

Science-Lab

Metoda projektu

kontakt@eduexpert.eu
+48 511 031 913

Wydawnictwo Eduexpert Sp. z o.o.  
otrzymało w 2017 r.  znak jakości Made in Toruń.

JEDNA PRZYGODA

POBIERZ, WYDRUKUJ I EDUKUJ! 

JEDNA CZĘŚĆ

JEDNA CZĘŚĆ JEDNA CZĘŚĆ

PAKIET

PAKIET PAKIET

299 zł brutto

799 zł brutto

699 zł brutto 845 zł brutto

1999 zł brutto

1799 zł brutto 2950 zł brutto
Oszczędzasz 
398 zł brutto!

Oszczędzasz
298 zł brutto!

Oszczędzasz
430 zł brutto!

zgodność z Podstawą 
Programową MEN

 




