
Przyłącz się do rządowego programu dla szkół podstawowych „Aktywna tablica”  
i skorzystaj ze swojej szansy na doposażenie szkoły w nowoczesne technologie.

AKTYWNA TABLICA

Nasze tablice i monitory interaktywne są wykorzystywane w ponad 25.000 klas w szkołach w całej Polsce.  

Czas na złożenie wniosku TYLKO do 31 sierpnia 2017.



Harmonogram programu na rok 2017:  

• złożenie wniosków przez dyrektorów do organów prowadzących do 31 sierpnia 
• złożenie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów do 15 września 
• kwalifikacja wniosków do 27 września 
• przekazanie dotacji organom prowadzącym do 30 października  
• wykorzystanie wsparcia finansowego do 31 grudnia 

 

Na stronie www.multimediawszkole.pl/aktywnatablica znajdziesz: 

• przykładowe zestawy nowoczesnych pomocy dydaktycznych w kwocie do 14.000 zł.,  
• kalkulator doboru sprzętu,  
• gotowy wniosek z uzasadnieniem dla organu prowadzącego.  

„Aktywna tablica” to program rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2017-2019, na który 

przewidziana jest kwota 279 mln 428 tys. zł.

Przyłącz się do rządowego programu  
dla szkół podstawowych „Aktywna tablica”

i skorzystaj ze swojej szansy na doposażenie szkoły w: 

• tablicę interaktywną
• monitor interaktywny
• projektor 
• nagłośnienie

Sprawdź, czy  
 Twoja szkoła
spełnia wymagania programu:

posiada  
dostęp do internetu  
na poziomie co najmniej  
30 Mb/s...

                ... na każdą wnioskowaną   
      tablicę lub monitor    
 interaktywny przypada: 
- jeden laptop  
(z systemem operacyjnym,  
pakietem biurowym,  
antywirusem i blokadą  
przed dostępem do treści  

niepożądanych), 
- router,...

...co  najmniej  jedną   
salę  lekcyjną   
z  dostępem  do internetu 
przystosowaną do 
funkcjonowania tablicy 
interaktywnej lub monitora...

...oraz punkt 
dostępowy dla 
uczniów korzystających z 
internetu w ramach zajęć 
pozalekcyjnych oraz w 
czasie wolnym od nauki



Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80 
z projektorem ultrakrótkoogniskowym Epson EB-670

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 100 Pro 
z projektorem ultrakrótkoogniskowym Vivitek D755WT

W połączeniu z nowoczesnym projektorem ultrakrótkootniskowym marki 
Epson, tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80 stanowi zestaw idealny 
do zastosowań edukacyjnych. 

Tablica marki Avtek wyróżnia się bogatą funkcjonalnością zachowując przy 
tym przystępną cenę. Precyzyjna technologia podczerwieni pozwala na 
jednoczesne korzystanie z 6 punktów dotyku, a paski skrótów umieszczone 
po obu stronach tablicy dają szybki dostęp do kluczowych funkcji 
oprogramowania.

Tablica interaktywna w panoramicznym formacie, wyposażona w 
niezwykle wytrzymałą porcelanową powierzchnię. Posiada doskonałe 
właściwości suchościeralne oraz pozwala na zachowanie znakomitych 
parametrów wyświetlanego obrazu. Rozdzielczość projektora Vivitek 
idealnie wpasowuje się w panoramiczny rozmiar tablicy. Jakość 
projektora jest potwierdzona specjalną gwarancją dla podmiotów 
edukacyjnych: 5 lat gwarancji na projektor i 3 lata na lampę (do 2.000 
godzin).

posiada  
dostęp do internetu  
na poziomie co najmniej  
30 Mb/s...

TABLICE INTERAKTYWNE

ZESTAWY INTERAKTYWNE

8999,-

8499,-

2999,-



Więcej produktów znajdziesz na stronie: 
www.multimediawszkole.pl/aktywnatablica.
Pomoc w doborze sprzętu i przystąpieniu do programu zapewni nasz partner handlowy.

Listwa głośnikowa  
Avtek Soundbar

Projektor ViewSonic PA503X

Interaktywny monitor dotykowy  
Avtek TouchScreen 55 Pro4K

Najnowszy model 
charakteryzujący się wysoką 
jasnością (aż 3.600 ANSI lm) oraz 
niespotykaną żywotnością lampy, 
sięgającą 15.000 godz. w trybie 
oszczędnym. 

Wielokrotnie nagradzana marka monitorów interaktywnych Avtek 
po raz kolejny wnosi nową jakość do edukacji. Rozdzielczość 
Ultra HD (3.840 x 2.160) pozwala na wyświetlanie niezwykle 
szczegółowego obrazu, a wbudowane narzędzia pozwalają na 
przeprowadzenie interaktywnych zajęć. Doskonałe rozwiązanie audio dla sal lekcyjnych, które 

wymagają wyższej głośności dźwięku. Listwa głośnikowa 
jest łatwa w instalacji, podłączeniu i użytkowaniu. 0% VAT na monitory interaktywne dla szkół.

(więcej informacji na www.multimediawszkole.pl)

Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  
Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.
Podane ceny to sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające podatek VAT (23% lub 0% w zależności od produktu objętego odpowiednią stawką) 
i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walutowego. 
Wszystkie znajdujące się w broszurze znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

MONITORY INTERAKTYWNE PROJEKTORY

GŁOŚNIKI

1679,-
6999,-

349,-


