MOBILNA PRACOWNIA INNOVATORS-ECO
Mobilna pracownia INNOVATORS-ECO jest zaprojektowana w technologii bezprzewodowej,
zwiększającej potencjał do wykorzystania komputerów w salach lekcyjnych i poza nimi, przeznaczona
jest zarówno do pracy indywidualnej z uczniami jak i do pracy w grupach. Rozwiązanie skoncentrowane
jest na przyjaznym dla ucznia i nauczyciela środowisku przy jednocześnie niskim koszcie wdrożenia.
Mobilna pracownia INNOVATORS-ECO to gotowy do pracy w szkole System łączący komputery
i specjalne oprogramowanie, dedykowany do edukacji, składający się z:
1. Laptopa nauczyciela
2. Odpowiedniej ilości notebooków uczniowskich, wyposażonych w oprogramowanie uczniowskie w
zależności od ilości uczniów w klasie.
3. Certyfikowanego routera do bezprzewodowej transmisji danych.
4. Szafki mobilnej, w której można ładować i przechowywać komputery.
Korzyści dla Szkoły:
1. Realizacja zaleceń Nowej Podstawy Programowej dotyczących wykorzystania technologii
informatycznych
2. Brak konieczności tworzenia osobnej sali lekcyjnej na potrzeby zainstalowania pracowni mobilnej
3. Możliwość wykorzystania komputerów INNOVATORS-ECO do prowadzenia zajęć z przedmiotów
innych niż informatyka
4. Atrakcyjna oferta edukacyjna i wyższa jakość pracy Szkoły.
Korzyści dla Uczniów:
1. Zdobycie umiejętności biegłego korzystania z narzędzi technologii informacyjnej
2. Łatwiejsze przyswajanie i utrwalanie wiedzy
3. Bezpieczny i łatwy dostęp do zasobów wiedzy, literatury, filmu, Internetu etc.
4. Nowoczesny dostęp do informacji
5. Ciekawe lekcje
6. Lepsze wyniki z egzaminów
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Korzyści dla Nauczyciela:
1. Wspomaganie pracy za pomocą multimediów, prezentacji i
2. innych zasobów cyfrowych.
2. Rozwijanie umiejętności przekazania wiedzy poprzez różnorodność metod nauczania
3. Możliwość zorganizowania indywidualnego nauczania wg potrzeb uczniów.
Dodatkowymi elementami pracowni mogą być
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projektor wraz z ekranem projekcyjnym
Drukarka sieciowa monochromatyczna lub kolorowa
Tablica interaktywna
Dotykowy Monitor o przekątnej od 50 do 80”
Wizualizer
Inne

Oprócz samych komputerów i urządzeń do pracowni polecamy
różnego rodzaju oprogramowanie dla szkół bezpłatne oraz płatne.
Pakiety biurowe
Pakiet OfficeStd 2013 SNGL OLP NL Acdmc

Pakiet OfficeStd 2013 SNGL OLP NL Acdmc zaprojektowano tak, aby pomagał Ci tworzyć i komunikować się szybciej
dzięki nowym, oszczędzającym czas funkcjom i przejrzystemu, nowoczesnemu interfejsowi. Oprócz tego dokumenty
można zapisywać w chmurze w usłudze SkyDrive i uzyskiwać do nich dostęp z niemal dowolnego miejsca.
Co zawiera pakiet:
Najnowsze wersje programów:
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Apache Openoffice 4.1.1 pl

Apache OpenOffice (wcześniej OpenOffice.org) to w pełni darmowy pakiet biurowy, rozpowszechniany
na zasadach Open Source. Jest to jeden z najpoważniejszych konkurentów Microsoft Office. W skład
pakietu wchodzą niezależne aplikacje: procesor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, moduł
bazodanowy Base, program graficzny Draw, a także program do tworzenia prezentacji Impress.

Programy wspomagające kontrolę nauczycieli nad pracą uczniów
BELFER COMMANDER

Między innymi możesz na komputerze pojedynczego ucznia lub
całej klasy zdalnie:
- uruchamiać dowolne programy
- uruchomić dowolną stronę internetową
- wyłączyć dowolny program
- blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor
- podglądać stan Pulpitu monitora ucznia
- wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia
- wysłać wiadomość na komputer ucznia
- odebrać wiadomość z komputera ucznia
- Możliwość oglądania zawartości monitora wskazanego ucznia.
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Wizualny Nadzór 4.15

Wizualny Nadzór to program polskiego
autorstwa stworzony z myślą o kompleksowej
kontroli
komputerów
w
pracowniach
komputerowych, a także jako pomoc
dydaktyczna
umożliwiająca
równoczesne
przeprowadzanie różnego rodzaju prezentacji i
szkoleń na wielu komputerach. Nauczyciel
otrzymuje narzędzie pracy pozwalające w pełni
kontrolować poczynania uczniów podczas lekcji,
może przeprowadzić prezentację w oparciu o
funkcję "wirtualnej projekcji", np. celem
przeszkolenia klasy w zakresie obsługi nowej aplikacji, ćwiczeń itp. Istnieje możliwość pomocy uczniowi
na odległość, dzięki zdalnemu dostępowi do dowolnego komputera. Program zapewnia obustronną
komunikację ze wszystkimi lub wybranym uczestnikiem zajęć oraz blokowanie wybranych aplikacji na
komputerach. Wizualny Nadzór działa jako usługa systemowa - wyłączenie go przez użytkownika
pracującego na koncie ograniczonym jest bardzo utrudnione.

Programy do prowadzenia zajęć i kontroli postępu pracy uczniów
OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE DO KAŻDEGO POZIOMU NAUCZANIA

Szkoła podstawowa klasy 0-3
Pakiet 1 zawiera:
Mango – przygoda na ziemi / Mango - Przygoda w kosmosie / Mango - Przygoda z pogodą / Moje
pierwsze słówka / Moje słówka i zwroty angielskie / Trening czytania / Trening ortograficzny
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Szkoła podstawowa klasy 4-6
Pakiet 2 zawiera:
Trening ortograficzny / Słownik szkolny języka polskiego / Słownik ortograficzny PWN /
Multimedialny słownik angielsko - polski i polsko - angielski PWN Oxford / Multimedialna
Encyklopedia Powszechna PWN 2010

Gimnazjum
Pakiet 3 zawiera:
Trening ortograficzny / Słownik szkolny języka polskiego / Słownik ortograficzny PWN /
Multimedialny słownik angielsko - polski i polsko - angielski PWN Oxford / Multimedialna
Encyklopedia Powszechna PWN 2010 / Angielski No problem+ (zestaw 3 poziomy) do wyboru
również jęz. niemiecki, jęz. hiszpański, jęz. francuski lub jęz. Rosyjski.

Programy antywirusowe oraz kontroli rodzicielskiej
Microsoft Security Essentials
Program Microsoft Security Essentials zabezpiecza w czasie rzeczywistym komputer, z
którego korzystasz w domu lub w małej firmie, przed wirusami, programami szpiegującymi i
innym złośliwym oprogramowaniem.
Cenzor EDU
Cenzor jest profesjonalnym polskim programem umożliwiającym kontrolę nad korzystaniem z
zasobów Internetu. Może być używany w domu, w szkole, w zakładzie pracy i wszędzie tam, gdzie
powinniśmy mieć wpływ na rodzaj dostępnych dla użytkowników informacji.
Cenzor ogranicza dostęp do niecenzuralnych treści internetowych oraz wybranych czatów i
komunikatorów. Główny nacisk został położony na strony z pornografią i przemocą oraz
narkomanią, czyli wszystkie te, które mogą powodować zaburzenia w rozwoju psychicznym młodych
internautów
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Nasza oferta nie wyczerpuje wszystkich możliwości
pracy w mobilnej pracowni. Każdą placówkę
traktujemy indywidualnie, zwracając szczególnie
uwagę na indywidualne potrzeby i wymagania w
różnych placówek oświatowych. W celu uzyskania
dokładniejszych
informacji
zapraszamy
do
kontaktu.
Nasi
przedstawiciele
przygotują
rozwiązania najbardziej optymalne do potrzeb i
możliwości finansowych.
Tel + 48 530 610 700
biuro@innovators-eco.pl
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