ALAN Systems
ul. Obwiednia Południowa 22
44-200 Rybnik
tel.: 32 733 86 00
info@alan-systems.com
www.alan-systems.com
www.ePrzedszkole.com.pl
ALAN Systems to firma z branży IT posiadająca długoletnie doświadczenie w tworzeniu
rozwiązań informatycznych. Już od 1999 roku nasz zespół specjalistów w oparciu o
najnowsze technologie buduje rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta, które cieszą się
uznaniem w Polsce i Europie.
System ATMS Kids stworzony przez nas z myślą o potrzebach samorządów i placówek,
służy do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolu. Dla gminy stanowi bogate
źródło informacji na temat podległych placówek. Połączony z internetową platformą
ePrzedszkole.com.pl podnosi jakość komunikacji na linii przedszkole – rodzice. Samorządy i
placówki w całej Polsce już doceniły go za wygodę, bezpieczeństwo, dopasowanie do
przepisów i wsparcie codziennej pracy.

ARTYZAN
ul. Kopalniana 2A
32-540 Trzebinia
tel. 32 623 92 57
www.kreatywnemaluchy.pl

AV Multimedia
ul. Głowackiego 7/7
25-368 Kielce
tel./fax: 41 3681891
AV Multimedia
ul. Granowska 18
01-804 Warszawa
tel./fax: 22 6385042
e-mail: biuro@avmultimedia.pl
www.avmultimedia.pl

PRZYJAŹNI SZKOLE I BIZNESOWI
Oferujemy audiowizualny sprzętu szkoleniowo-konferencyjny głównie w szkołach, uczelniach, firmach, urzędy,
muzeach – wszędzie gdzie operując obrazem i dźwiękiem trzeba przekazać ważne treści w atrakcyjny i
komunikatywny sposób.
Oferujemy:
 pracownie z projektorami i tablicami interaktywnymi
 monitory i projektory interaktywne
 pracownie językowe
 nagłośnienia i radiowęzły
 podłogi interaktywne
 notebooki, komputery, drukarki
 mikroskopy, wizualizery
 ekrany, tablice
 oprogramowanie edukacyjne
 rzutniki
Dodatkowo oferujemy serwis i wynajem urządzeń audiowizualnych.

CADXPERT P. Gurga M. Dukat Spółka Jawna

ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków Polska / Poland
tel. +8 12 307 25 24
e_mail: info@druk3d.cx, www: www.cadxpert.com.pl

Cadxpert jest Autoryzowanym Resellerem produktów MakerBot, czołowego światowego
producenta niskobudżetowych drukarek 3D oraz przemysłowych drukarek 3D Blueprinter,
pracujących w profesjonalnej technologi spiekania proszku.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętych technologiach 3D związanych z
projektowaniem, prototypowaniem, inżynierią odwrotną, produkcją i prezentacją produktów.
Jesteśmy profesjonalistami w również obszarze wdrożeń systemów 3D CAD/CAM/CAE oraz
skanerów 3D. Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę: opieka gwarancyjna i
pogwarancyjna, wsparcie techniczne, wdrożenia, uruchomienia oraz szkolenia.
Cadxpert is an Authorized Reseller of MakerBot - the world's leading producer of low-budget 3D
printers and Blueprinter - industrial 3D printers working in a professional technology Selective
Heat Sintering.
We have got many years of experience in the 3D technologies related to the design, prototyping,
reverse engineering, production and presentation of products.
We are professionals in the field of systems implementation of 3D CAD / CAM / CAE and 3D
scanners. We offer our clients comprehensive services: care warranty and post-warranty services,
technical support, implementation, commissioning and training.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „ CEZAS” Sp. z o.o.
25-562 Kielce,
ul. Peryferyjna 12
tel./fax (41) 331-23-79

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 17:00
Dział Handlowy
Meble i pomoce dydaktyczne
 tel. (41) 331-51-72
 tel kom 505 941 046
 e-mail: biuro@cezaskielce.pl
Druki szkolne i artykuły papierniczo -biurowe
 tel./fax (41) 361-02-35
 tel kom 505 941 057
 e-mail: cezaskielce@xl.wp.pl
Filia:





26-600 Radom,
ul. Kraszewskiego 1/7,
tel./fax (48) 331-70-44
e-mail: cezas_radom@wp.pl

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 15:00

PZS Cezas Sp. z o.o. jest wyspecjalizowaną Firmą działającą w zakresie kompleksowego
wyposażenia placówek szkolnych, oświatowych, obiektów użyteczności publicznej oraz w
obszarze zaopatrzenia biura zarówno firm jednoosobowych, jak i dużych organizacji.
Posiadamy bogatą ofertę handlową, którą staramy się stale poszerzać szukając nowych
rozwiązań. W naszym asortymencie znajdą Państwo między innymi meble szkolne , meble
biurowe , krzesła obrotowe i gabinetowe , pomoce szkolne , artykuły biurowe, sprzęt
sportowy oraz audiowizualny. Współpracujemy z czołowymi polskimi producentami
posiadającymi towary o wysokich walorach zarówno jakościowych jak i estetycznych,
gwarantujących realizacje zamówień zgodnych z najnowszymi trendami w poszczególnych
branżach, potwierdzonymi licznymi certyfikatami i atestami. Dzięki zdobytemu
doświadczeniu i długoletniej współpracy z Naszymi Klientami staramy się coraz lepiej
rozumieć ich potrzeby i sprostać coraz to nowszym wyzwaniom . Realizujemy zamówienia
standardowe jak również indywidualne. Naszym priorytetem jest zadowolenie i satysfakcja
klienta dlatego staramy się świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Wysoko
wykwalifikowana kadra , odpowiednie zaplecze gospodarcze oraz własna baza są gwarancją
naszego sukcesu.
Oferujemy nie tylko podstawowy zakres usług, ale również elastycznie reagujemy na Państwa
potrzeby.
Cały asortyment meblowy oprócz standardowych wzorów i rozmiarów jest również
wykonywany pod indywidualne zamówienia klienta-według jego potrzeb odnoście
wymiarów, użytych materiałów oraz desingu.
Oferowane przez nas produkty wyróżnia funkcjonalność oraz jakość. Służymy fachowym
doradztwem przy dokonywaniu zakupów w naszej Firmie. Współpraca z klientem odbywa się
w dogodnej dla Państwa formie- kontakt osobisty, mailowy, telefoniczny.
Współpracujemy z czołowymi polskimi producentami posiadającymi towary o wysokich
walorach zarówno jakościowych jak i estetycznych, gwarantujących realizacje zamówień
zgodnych z najnowszymi trendami w poszczególnych branżach, potwierdzonymi licznymi
certyfikatami i atestami.

ClickMeeting
ul. Arkońska 6/A4
80-387 Gdańsk
Pomorskie

ClickMeeting jest obecny na rynku od 5 lat, w ciągu tego czasu firma zbudowała sobie silną
pozycję na rynku, dzięki temu została wydzielony z GetResponse i funkcjonuje jako
niezależna firma.
Misją firmy jest dostarczanie najlepszych rozwiązań do tworzenia skutecznych i intuicyjnych
webinarów, tak, aby organizacje mogły: docierać do tysięcy osób, pozyskiwać nowych
klientów i edukować w angażujący sposób.

College Medyczny

ul. Wesoła 19/3
25-305 Kielce
www.college-med.pl

Konsorcjum Naukowo Edukacyjne College Medyczny to marka, która dynamicznie weszła na
rynek edukacyjny w 2011 roku, skupiająca szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół
publicznych. Spełniamy oczekiwania klientów w szerokim zakresie usług edukacyjnych z
licznymi sukcesami dzięki profesjonalnej kadrze, gwarantującej wysoki poziom kształcenia,
nowoczesnej bazie dydaktycznej i przyjaznej atmosferze. Skupiamy wokół siebie wysokiej
klasy specjalistów tworzących znakomicie współpracujący zespół, którego celem
jest propagowanie oświaty i kształcenia ustawicznego.
Scientific and Educational Consortium College Medyczny is a company that dynamically
entered in the educational market in 2011, bringing together non-public schools with public
school rights. We meet the expectations of customers in a wide range of educational services
with numerous successes thanks to the professional staff, which guarantees a high level of
education, modern didactic base and friendly atmosphere. We focus around our company
high-class specialists who make up well-cooperating team, which aim is to promote education
and continuing education.

Hurtownia ”D and A”
Artur Śliwiński
ul.Żniwna 21
25-419 Kielce
tel.+48 41 343 15 80
e-mail; dandatm@wp.pl

Nasza firma zajmuje się sprzedażą zabawek, gier, puzzli, art. szkolnych i biurowych.
Stawiamy na rozwój i edukację dzieci, dlatego też dokładamy wszelkich starań aby sprostać
wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów. Posiadamy 25-cio letnie
doświadczenie w branży. Nasza oferta skierowana jest do hurtowni, sklepów, szkół oraz
przedszkoli, znajdziecie tu Państwo towary między innymi takich firm jak:
MATTEL
TREFL
GRANNA
HASBRO
COBI
RAVENSBURGER
REBEL
TUPIKO
MOCH TOYS
WADER
MARIO-INEX
DROMADER
i wielu wielu innych.

DIDAKTA.PL

SILCOM Multimedia Polsk Sp. z o.o.
ul. Motelowa 21, 43-400 Cieszyn, Polska

www.didakta.pl

Didakta.pl – Multimedialne programy edukacyjne dla szkół podstawowych i gimnazjów
Producent i wydawca multimedialnych programów edukacyjnych i rozrywkowych, spółka
SILCOM Multimedia przedstawia portal Didakta.pl zawierający szeroki zasób materiałów
edukacyjnych i naukowych dostępnych online. Programy w wersji online latwo się
uruchomiają na dowolnym komputerze bez instalacji i działają na każdej tablicy
interaktywnej. Gwarantują dostosowanie treści do podstawy programowej i dużą ilość opcji.
Wypróbuj jeszcze dzisiaj wszystkie multimedialne programy edukacyjne w pełnych wersjach
za darmo i bez zobowiązań na www.didakta.pl

ECOPHON
www.ecophon.pl

Firma Ecophon, należąca do grupy Saint-Gobain, jest światowym dostawcą systemów dźwiękochłonnych
sufitów podwieszanych i paneli ściennych, zapewniających komfort użytkowania obiektów biurowych,
oświatowych, służby zdrowia i przemysłu czystego.
Celem Ecophon jest osiągnięcie pozycji globalnego lidera w kształtowaniu komfortu akustycznego poprzez
dostarczenie dźwiękochłonnych systemów oraz zapewnienie lepszego samopoczucia i zwiększenia wydajności
użytkowników budynków. Ecophon współpracuje z agencjami rządowymi i instytutami badawczymi
zajmującymi się środowiskiem pracy. Przyczyniamy się do poprawy warunków wszędzie tam, gdzie ludzie
pracują i porozumiewają się.

Ecophon, being a part of Saint-Gobain Group, is a global supplier of sound-absorbing ceilings and wall panels,
systems that contribute to good room acoustics and a healthy indoor environment with the focus on offices,
education, health care and industrial manufacturing premises.
Ecophon efforts are guided by a vision of earning global leadership in room acoustic comfort through soundabsorbing systems, enhancing end-user performance and wellbeing. Ecophon works together with government
agencies, working environment research institutes, and is involved in formulating national standards in the field
of room acoustics where Ecophon contributes to a better working environment wherever people work and
communicate.

www.ecophon.com

EduMagica Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wieczorynki 7
60-193 Poznań

Razem tworzymy Edukację jutra
Celem Projektu jest promowanie nauczania zintegrowanego w atrakcyjnej i nowatorskiej
formie; pokazanie uczniom, ze nauka przez zabawę jest równie skuteczna jak przyjemna.
Użyta przez nas nowatorska technologia doskonale umożliwia wspieranie nowoczesnej
edukacji.
Dzięki kreatywnym metodom wykorzystywanym w multimedialnej lekcji dzieci nauczą się
okazywać uczucia, twórczo myśleć, spontanicznie działać, komunikować się i współpracować
z innymi. Wreszcie – bardziej świadomie podejmować decyzje oraz rozwijać pasje i dążyć
wytrwale do wyznaczonego celu.
Celem innowacji jest popularyzacja wiedzy z edukacji przyrodniczej w klasach 0– III.
Zastosowaliśmy unikalna technologia Avatar Live dzięki której dzieci mogą na żywo
porozmawiać z z animowaną postacią.
Lekcja została przygotowana zgodnie z podstawą programową. Autorami scenariusza są
eksperci od edukacji wczesnoszkolnej.
Projekt powstał dzięki wykorzystaniu technologii firmy Digital Emotions stworzonej przez
Krzysztofa Kieszkowskiego

EDUMAL

ul. Kamieniecka 49
50-511 Wrocław
www.edumal.pl
biuro@edumal.pl

EDUMAL Wydawnictwo
Układanki map – pomoce dydaktyczne
MAPY HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNE
Osoba układająca zdobywa wiedzę o otaczającym nas świecie, uczy się geografii, historii oraz
położenia danego państwa, województwa czy regionu.
Układanka Polska
Powycinana jest zgodnie z granicami województw i stolic województw. Na mapę naniesione
są ilustracje ważniejszych zabytków kultury, bitew historycznych oraz krótkie opisy i
ciekawostki z nimi związane. Nadrukowane są herby miast oraz informacje o populacji
ludności.
Opinia prof. Andrzeja Nowaka (Uniwersytet Jagielloński / PAN):
"Układanka Polska to nie tylko wprowadzenie miejsca naszej Ojczyzny do geograficznej
wyobraźni dziecka. To także powiązanie naszego miejsca na mapie z krótkim, symbolicznym,
najbardziej przystępnym skojarzeniem z dziedzictwem historycznym. Znakomita i mądra
zabawa - lekcja patriotyzmu."
Układanka Krainy Polski
Podzielona jest na krainy geograficzne Polski. Zawiera ilustracje i opisy zwierząt żyjących w
Polsce.
Układanki Europa, Azja oraz Świat
Powycinane są zgodnie z granicami państw. Na mapy naniesione są ilustracje zabytków i
ciekawostek historycznych z opisami oraz informacje o populacji ludności, powierzchni
państw i ich godła.

EGIS Sp. z o.o.
ul. Pilotów 71
31-462 Kraków
e-mail:media@egis.com.pl
tel. 12 410 86 10

EGIS Sp. z o.o. w swej działalności koncentruje się na popularyzowaniu i dystrybucji
materiałów do nauki języka angielskiego wydawnictwa Express Publishing oraz
promocji i wdrażaniu innowacyjnych systemów tablic interaktywnych eBeam firmy
Luidia, której jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce. Tablica eBeam to
najlepsze, najmniejsze i najbardziej intuicyjne przenośne urządzenie tego typu na
świecie!
Oferta firmy obejmuje także inny sprzęt multimedialny (projektory, laptopy itp. )
wraz z montażem,
pozwalający na kompleksowe wyposażenie placówek
oświatowych.
Dla nauczycieli organizujemy wykłady poświęcone nowym
technologiom oraz warsztaty i szkolenia służące rozwijaniu kompetencji w tym
zakresie.

EPSON EUROPE B.V. Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel: +48 22 375 75 13
Fax: +48 22 375 75 01
www.epson.pl

Firma Epson jest globalnym liderem w dziedzinie technologii, która łączy ludzi, rzeczy i
informacje. W szerokiej ofercie Epson znajdują się zarówno atramentowe drukarki i
urządzenia wielofunkcyjne, jak i projektory 3LCD, inteligentne okulary, systemy czujników i
roboty przemysłowe. Tworzone przez nią produkty są wydajne, kompaktowe i precyzyjne.
Celem firmy jest wspieranie innowacyjności i wykraczanie poza oczekiwania klientów
związane z drukiem, komunikacją wizualną, urządzeniami przenośnymi i robotyką.
Grupa Epson, na czele której stoi japońska firma Seiko Epson Corporation, zatrudnia ponad
67 000 pracowników w 90 spółkach na całym świecie. Jednym z podstawowych założeń
strategii firmy jest wnoszenie pozytywnego wkładu w rozwój społeczności, w których
funkcjonuje oraz ciągłe starania o minimalizację wpływu na środowisko.
www.global.epson.com

EUROIMPEX
ul. Mydlana 3B
51-502 Wrocław
tel. 71 784 81 00
www.euroimpex.pl

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
tel. (022) 875 85 40, (22) 875 85 57, (22) 875 85 74, (22) 875 85 97
fax (022) 875 85 40 wew. 102

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej współpracuje z ponad piętnastoma tysiącami
szkół, kilkudziesięcioma samorządami i bibliotekami. Wspiera merytorycznie uczestników i
uczestniczki programów, udostępnia scenariusze zajęć, publikacje, ćwiczenia, materiały
multimedialne, dobre praktyki. Realizuje najstarszy w Polsce program nauczania WOS:
Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS), który zachęca młodzież do
interesowania się problemami społeczności lokalnej. Wspólnie z samorządami wypracowuje
zasady polityki oświatowej. Prowadzi ośrodek szkoleniowy Wildze i wydawnictwo Civitas.
Jest jest organizacją pożytku publicznego.
Fundacja Szkoła z Klasą powstała w 2015 roku, działając w oparciu o potencjał i
doświadczenia programu Szkoła z Klasą – jednej z największych ogólnopolskich akcji
społecznych, prowadzonej od 2002 roku. Fundacja dąży do tego, by szkoła była miejscem
przyjaznym, otwartym i zaangażowanym w rozwiązywanie problemów społecznych,
działającym w przejrzysty sposób, wspierającym różnorodność, miejscem w którym panują
relacje oparte na szacunku i zaufaniu, gdzie rozwija się kompetencje XXI wieku, krytyczne
myślenie, pracę zespołową, odpowiedzialność za proces uczenia się i gdzie wyrównuje się
szanse edukacyjne młodych ludzi.

Fundacja Nowoczesna Polska
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
tel.: +48 22 621 30 17
e-mail: fundacja@nowoczesnapolska.org.pl
www.nowoczesnapolska.org.pl

Organizacja pozarządowa funkcjonująca od 2001 roku. Tworzymy narzędzia dostępu do wolnych dóbr
kultury, budujemy programy edukacji medialnej oraz walczymy o prawo do uczestnictwa w kulturze.
Nasze największe serwisy: wolnelektury.pl, edukacjamedialna.edu.pl, prawokultury.pl. Organizujemy
pierwszą w Polsce Olimpiadę Cyfrową (olimpiadacyfrowa.pl) i prowadzimy projekt kształtujący
bezpieczne zachowania w sieci „Cybernauci” (cybernauci.edu.pl).

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Krajowe Biuro EPALE
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel. 22 46 31 063
e-mail: epale@frse.org.pl

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE)
EPALE (www.ec.europa.eu/epale) to ogólnoeuropejska wielojęzyczna dedykowana
specjalistom z obszaru uczenia się dorosłych m.in.: nauczycielom osób dorosłych,
edukatorom, szkoleniowcom, wolontariuszom, decydentom, naukowcom zajmującym się
andragogiką czy też doradcom zawodowym.
Celem platformy jest stworzenie ogólnoeuropejskiej społeczności profesjonalistów z obszaru
edukacji dorosłych i wsparcie ich w rozwoju zawodowym. Korzystanie z niej jest bezpłatne.
Platforma jest finansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE)

EPALE (www.ec.europa.eu/epale) is a Europe-wide multilingual platform designed for
professionals working in the field of adult learning: teachers, trainers, researches, policy
makers, volunteers and anyone else interested in that sector. Aims of the EPALE are: creation
of interactive community of professionals adult learning and development of competences of
professionals working in the field od adult learning. Access to the platform is free of charge.
EPALE is funded by the European Commission within the Erasmus+ programme.

Funtronic Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce

Z pasją tworzymy nowoczesne i zaawansowane technologicznie pomoce dydaktyczne, które ułatwiają
pracę wychowawcom, a dzieciom pozwalają uczyć się podczas zabawy. Nasze rozwiązania pozwalają
placówkom edukacyjnym oraz rehabilitacyjnym połączyć tradycyjne metody pracy z nowoczesną
technologią.
Magiczny Dywan jest właśnie takim interaktywnym urządzeniem projekcyjnym, stworzonym tak, by
spełniać jednocześnie funkcje podłogi i stołu interaktywnego – dzięki temu dedykowany jest do
ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Jego niewątpliwym atutem jest także zestaw treści
multimedialnych przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz
rehabilitacji osób dorosłych i starszych. To polskie, multimedialne urządzenie edukacyjne jest coraz
częściej doceniane, wyróżniane i nagradzane w Polsce.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

ul. Grunwaldzka 411
80-309 Gdańsk
tel. 58 764 60 52
www.gwo.pl

Nasze wydawnictwo powstało w 1991 roku – obecnie jesteśmy jednym z najważniejszych
wydawców podręczników w Polsce. Jako jedni z pierwszych podjęliśmy również temat
cyfryzacji polskich szkół.
Od ponad 10 lat tworzymy multimedialne programy edukacyjne, które umożliwiają
nauczycielom prowadzenie lekcji z tablicą interaktywną oraz służą uczniom do indywidualnej
nauki na komputerze. Programy te zawierają setki animowanych zadań z różnych
przedmiotów i poziomów (od przedszkola aż po klasy maturalne).
Warstwę merytoryczną naszych programów przygotowują znakomici autorzy i redaktorzy
podręczników, zaś warstwę wizualną oraz mechanizmy działania – doświadczeni graficy oraz
programiści. Stale współpracujemy z dydaktykami zatrudnionymi w szkołach, dzięki czemu
tworzone przez nas programy są w pełni dostosowane do oczekiwań i wymagań naszych
klientów.
Obecnie programów GWO używa ponad 17 000 nauczycieli oraz 800 000 uczniów w ponad
5500 szkół w Polsce. Nasze multimedia zostały również docenione w środowiskach
kulturalno-naukowych (m.in. przez Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy i Uniwersytet
Gdański).
Oprócz programów komputerowych wydajemy również e-booki oraz multipodręczniki
(cyfrowe wersje podręczników GWO wzbogacone o treści interaktywne). Prowadzimy także
szkolenia dla nauczycieli, które m.in. pomagają przełamać bariery związane z zastosowaniem
nowoczesnych technologii w szkołach. Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji to
pierwsze tak duże targi w Polsce poświęcone tematyce, które jest nam bardzo bliska. Nie
mogło więc nas zabraknąć na tym wydarzeniu! Chętnie podzielimy się naszymi
doświadczeniami i poznamy rozwiązania innych firm dedykowane rozwojowi branży
edukacyjnej.

Granna Sp. z o.o.

03 – 788 Warszawa
Ul. Księcia Ziemowita 47
www.granna.pl

GRANNA to znany polski wydawca i producent gier planszowych. Produkuje gry od
1991 roku.
Początkowo gry były dystrybuowane na rynku polskim, a od 2001 roku rozpoczęto
działalność eksportową. Obecnie GRANNA sprzedaje swoje produkty w oryginalnych
wersjach językowych do ponad 30 krajów na świecie. W ofercie firmy jest ponad 200 tytułów
dla osób w różnym wieku. Gry Granny otrzymały wiele nagród za swoje walory edukacyjno
poznawcze.
Bestsellerem GRANNY jest gra „Superfarmer”, przetłumaczona na wiele języków.
Dotychczas GRANNA sprzedała ponad milion egzemplarzy „Superfarmera” na całym
świecie.

HP Inc Polska Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2A
02-678 Warszawa
Poland
www.hp.pl/dlaszkoly

HP Inc. tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi.
Szerokie portfolio produktów firmy obejmuje drukarki, komputery osobiste, urządzenia mobilne oraz
rozwiązania i usługi, które sprostają nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom. Więcej
informacji można znaleźć pod adresem www.hp.pl

HP oferuje rozwiązania, które rewolucjonizują sposób zdobywania wiedzy przez uczniów, jak również
metody jej przekazywania przez nauczycieli. Wierzymy, że łącząc nieograniczony dostęp do nauki z
autentycznym przyswajaniem wiedzy, szkoły i społeczności mogą uzyskiwać wymierne rezultaty
społeczne i ekonomiczne.
W firmie HP rozumiemy, że uczniowie mogą zdobywać wiedzę i osiągać sukcesy, jeśli proces ich
kształcenia jest tak unikatowy jak oni: elastyczny i spersonalizowany zgodnie z potrzebami
edukacyjnymi poszczególnych osób. Nasze rozwiązania edukacyjne oferują uczniom stały dostęp
z dowolnego miejsca do treści, programów nauczania i funkcji współpracy, których potrzebują do
autentycznego przyswajania wiedzy i osiągania wymiernych rezultatów, zarówno indywidualnie, jak i
w społecznościach.

Instytut Badań Edukacyjnych

www.ibe.edu.pl

Instytut prowadzi badania, analizy i prace przydatne w rozwoju polityki i praktyki
edukacyjnej. Zatrudnia badaczy zajmujących się edukacją – pedagogów, socjologów,
psychologów, ekonomistów, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. IBE
uczestniczy w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Realizuje
m.in. projekt pozakonkursowy „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających
kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji.

JANGAR
ul. Słoneczna 34
05-500 Stara Iwiczna k. Warszawy
tel. (22) 648 03 14
fax (22) 499 45 45
e-mail: handlowy@jangar.pl
www.jangar.pl

Producent i bezpośredni importer pomocy dydaktycznych z różnych dziedzin i na wszystkie
poziomy nauczania.
Oferujemy: modele, zestawy i przyrządy do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów
szkolnych, interfejsy i czujniki pomiarowe, mikroskopy, okazy naturalne, zestawy i pomoce
do zajęć terenowych, plansze oraz wiele innych…
Odwiedź nas na: www.jangar.pl

Importer and manufacturer of teaching aids for various subjects, and all school levels. Our
sales activity covers whole Poland.
We offer: experiment sets, models, optical instruments incl. microscopes, specimens, field
equipment/instruments (measuring, testing, sampling ones), charts, sensors with interface, and
many others...

KOBIS

ul. Widok 16
33-176 Tuchów
tel. 14 678 91 60
www.kobis.net.pl

KOBIS, wyłączny dystrybutor renomowanej marki rozwiązań interaktywnych
TRIUMPHBOARD. Od wielu lat wdrażamy i integrujemy w sektorze edukacyjnym
rozwiązania interaktywne oraz IT, polepszając jakość i komfort nauczania w polskiej
cyfrowej szkole XXI wieku.

Konica Minolta Business Solutions Polska

ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
info@konicaminolta.pl
tel.: 22 560 33 00

Konica Minolta dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi, optymalizujące procesy biznesowe
związane z drukowaniem, kopiowaniem i zarządzaniem dokumentów. Jest czołowym producentem
i dostawcą drukarek, wielofunkcyjnych urządzeń peryferyjnych oraz cyfrowych systemów
produkcyjnych monochromatycznych i kolorowych. Firma stale rozwija swoją ofertę, wyróżniając się
innowacyjnością oferowanych produktów i usług w dziedzinie zarządzania dokumentami. Konica
Minolta dysponuje najbardziej rozbudowaną strukturą obsługi serwisowej i sprzedażowej w Polsce,
obsługując klientów w 15 oddziałach w całej Polsce.

As one of the world’s leading manufacturers of multi-functional peripherals (MFPs), Konica
Minolta has been developing high-performance, high-quality products for business offices
around the world. Against the backdrop of the increasing use of digital networking by both
industry and society, we provide customers with solutions to help them optimize their office
environments across the board by offering products selected from our wide-ranging product
lineup combined with cutting-edge ICT services. MFPs, which incorporate combinations of
functions such as copying, printing, scanning and faxing, are indispensable in today’s
business environment. As the name indicates, our bizhub series MFPs function as the hub of
business, contributing to enhancing quality and efficiency of business at our customers’
offices around the world. We also offer Optimized Print Services (OPS) to optimize the print
environment of business offices, and Managed Content Services (MCS) for integrated
management of various contents.

Grupa MAC S.A.
ul. Witosa 76
25 – 561 Kielce
e-mail: kontakt@mac.pl
tel: 41 366 55 55
www.mac.pl

Grupa MAC S.A. – www.mac.pl - to jedno z czołowych wydawnictw edukacyjnych
w Polsce, ze 100% polskim kapitałem. Należą do niego takie marki, jak: MAC Edukacja, MAC
Technologie i MAC Dydaktyka. Od ponad 25 lat wspiera nauczycieli i uczniów w codziennej
edukacji, wydając podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne, jak również materiały metodyczne.
Firma zatrudnia ok. 300 pracowników i współpracowników. Do tej pory wydawnictwo wydrukowało
już 80 000 000 książek.

MARKO

www.marko-baby.pl

Firma Marko z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim istnieje na rynku od 1991 r. i jest oficjalnym
i wyłącznym dystrybutorem kilkudziesięciu największych marek produkujących zabawki i
akcesoria dla dzieci. Naszą nadrzędną wartością jest bezpieczeństwo i rozwój dziecka. W
naszej ofercie znaleźć można produkty zarówno dla noworodków a także dla dzieci w wieku
szkolnym. Posiadamy szeroki wybór wózków, fotelików samochodowych oraz rozwijających
zabawek dla dzieci.
Wszystkie nasze produkty posiadają standardowe certyfikaty Unii Europejskiej. Prawidłowy
dobór produktów do naszej oferty potwierdzają otrzymane nagrody i wyróżnienia: Zabawka
Roku portalu zabawkowicz.pl, nagroda czytelników i ekspertów miesięcznika "Dziecko",
nagroda czytelników "Twojego Maluszka", HIT Mamo to ja, złote medale na targach "Czas
Dziecka" w Kielcach, nagrody w konkursie "Świat przyjazny dziecku" organizowany przez
Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz wiele innych wyróżnień.
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem marki BeSafe, która jest ekspertem w dziedzinie
bezpieczeństwa. Nasze foteliki dla dzieci otrzymują najwyższe oceny w testach
bezpieczeństwach. BeSafe chce chronić to, co w życiu najważniejsze, dlatego zaleca, by
dzieci były jak najdłużej przewożone tyłem do kierunku jazdy. Wymagane atesty, które są
przeprowadzane w trakcie udoskonalania produktów BeSafe, są o 40-50% bardziej
rygorystyczne niż przewidują to normy dla fotelików samochodowych. Nieustanne dążenie do
doskonałości potwierdzają wyniki skandynawskich i europejskich testów bezpieczeństwa, w
których foteliki BeSafe zdobywają najwyższe noty. Marko posiada także w swojej ofercie
adapter do pasów bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży, który chroni kobietę i jej nienarodzone
dziecko.
Szeroka oferta wózków pozwala spełnić wymagania wszystkich rodziców i dzieci. Marko ma
w swojej ofercie bardzo designerskie wózki marki Mima, które są wprost stworzone dla
nowoczesnych i modnych rodziców. Dla rodziców i dzieci lubiących spędzać czas aktywnie,
Marko proponuje wózki TFK, które idealnie nadają się do lasu a także na poranny jogging.
Gwiazdą w szerokiej gamie wózków zdecydowanie jest Babyzen YOYO, który jest tak lekki i
mały, że po złożeniu spełnia wymogi bagażu podręcznego w samolocie!
Dbając o rozwój i edukację dzieci Marko proponuje zabawki firmy Tiny Love oraz K's Kids.
Dzięki systemowi 7 elementów rozwoju opracowanego przez Tiny Love rodzić może w
sposób świadomy wybrać zabawki, które będą rozwijać u jego dziecka zdolności poznawcze,

zmysły, umiejętności motoryczne oraz sferę emocjonalną. Kolejnym udogodnieniem dla
rodziców jest trójkąt umiejętności marki K's Kids, który ukazuje czego dziecko potrzebuje dla
prawidłowego rozwoju: fizycznego, psychicznego i społecznego. To prosty przewodnik dla
rodziców, pokazujący, jakie umiejętności zdobywa lub rozwija dziecko w czasie zabawy daną
zabawką. Potrzeby mamy i maluszka zaspokoi z pewnością propozycja marki Nuby Natural
Touch, która posiada w swojej ofercie laktatory, innowacyjne butelki antykolkowe,
podgrzewacze i sterylizatory.
Wszystkie te produkty oraz wiele, wiele innych znajdą Państwo na stronie
www.marko-baby.pl

MEBELLAND 4 SPACE

ul. Czarneckiego 1
53-650 Wrocław
tel. 071 354 61 68
Krzysztof Marszałek
tel. +48 600 466 886
e-mail: k.marszalek@mebelland.pl

Mebelland 4 SPACE skupia się na poprawie wyników nauczania oraz kreowaniu marki
nowoczesnej oświaty. Robimy to łącząc wiedzę z zakresu projektowania przestrzeni
nauczania, innowacyjne wyposażenie, wsparcie szkoleniowe i zewnętrzne finansowanie
projektów. W efekcie dostarczamy uczelniom i szkołom piękne i wydajne miejsca nauki. Z
prezentowanych przez nas koncepcji korzystały już m.in. Stanford dSchool, CATS College
Cambridge, EM Strasbourg i wiele innych. Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem
w celu umówienia spotkania!

METALBIT
ul. Zwycięzców 26
78-460 Barwice
tel. 94 373 23 95

Microsoft Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 195A
02-222 Warszawa, Polska
www.microsoft.com

Microsoft jest wiodącym dostawcą platformy technologicznej i usług zwiększających produktywność. W myśl
strategii „Cloud First. Mobile First”, Microsoft tworzy rozwiązania wykorzystujące potencjał mobilności i
chmury obliczeniowej, które pozwalają każdemu użytkownikowi i każdej organizacji działać sprawniej i osiągać
więcej.
Od ponad 20 lat obecności na polskim rynku Microsoft oferuje szereg programów dedykowanych dla uczniów,
studentów, uczelni, szkół i nauczycieli, ale także dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją kreatywność i
kompetencje w obszarze nowych technologii. Polski oddział Microsoft angażuje się w rozwój polskiej
gospodarki, przedsiębiorczości i społeczeństwa, pragnąc zwiększyć szanse Polaków i polskich firm na skuteczne
wejście na rynek ze swoimi przedsięwzięciami biznesowymi. Tylko w 2014 roku inwestycje społeczne
poczynione przez Microsoft w formie grantów technologii i innych form wsparcia wyniosły blisko 0,5 mld
złotych.

Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
www.mojebambino.pl

Firma Moje Bambino na rynku edukacyjnym działa od 2006 roku, kontynuując 125-letnią tradycję firmy St.
Majewski. Marka Moje Bambino to już nie tylko kultowe kredki, ale kompleksowe wyposażenie żłobków,
przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni wyższych.
Oferujemy wyposażenie placówek edukacyjnych w materiały plastyczne, pomoce edukacyjne, zabawki, sprzęt
sportowyi rehabilitacyjny, wyposażenie meblowe, multimedia i place zabaw.
Jesteśmy z naszymi Klientami na każdym etapie od projektu po realizację,
gwarantujemy obsługę posprzedażową i merytoryczne wsparcie w postaci szkoleń.
Podczas Targów zapraszamy NA STOISKO MOJE BAMBINO na szkolenie z PROGRAMOWANIA W
JĘZYKU SCOTTIEGO.

MOKOPICO

ul. Wspólna Droga 23
05-502 Kamionka
e-mail: mokopico@mokopico.pl
www.mokopico.pl

Mokopico wyłączny przedstawiciel na Polskę marek:









Plus-Plus - duńskie klocki konstrukcyjne
Scratch - belgijska marka drewnianych zabawek dla najmłodszych
Geo Kids - belgijska marka akcesoriów dla młodych odkrywców
Dress Your Doll - belgijska marka kreatywnych zestawów do projektowania i szycia ubranek dla lalek
Ludus - włoska marka przestrzennych klocków konstrukcyjnych produkowanych z biodegradowalnej
masy
Wikki Stix - amerykańskie sznureczki woskowe wspomagające rozwój małej motoryki u dzieci
Mon Petit Art - francuskie produkty kreatywne dla dzieci
Atomic Soda - francuska marka zabawek i produktów dekoracyjnych dla dzieci i dorosłych

Mokopico exclusive distributor of the following brands in Poland:









Plus-Plus - Danish construction bricks
Scratch - Belgian brand of wooden toys for children
Geo Kids - Belgian brand of accessories for young explorers
Dress Your Doll - Belgian brand of creative kits for designing and sewing clothes for dolls
Ludus - Italian brand of construction toys made from eco-friendly plastic
Wikki Stix - American products made of hand-knitting yarn enhanced with wax
Mon Petit Art - French creative products for children
Atomic Soda - French brand of toys and decorative products for children and adults

Mozaik Education

Klauzal sq. 1., 6720 Szeged, Hungary
tel. +36 62 554 664
e-mail: office@mozaweb.com
www.mozaweb.com

Dzięki 25-letniemu doświadczeniu wiodącego wydawcy podręczników dla szkół podstawowych i
średnich, Mozaik Education jest obecnie jednym z najważniejszych dostawców oprogramowania
edukacyjnego w Europie. Pakiet oprogramowania mozaBook i mozaWeb, używany w ponad 70%
szkół na Węgrzech, dostępny jest też dla nauczycieli i uczniów m.in. w Niemczech, Austrii, Egipcie,
Chile i Wielkiej Brytanii. Obsługująca ponad 20 języków mediateka mozaBook z ponad 1100
modelami 3D, 700 filmami wideo i 100 aplikacjami edukacyjnymi uhonorowana została amerykańską
nagrodą SMART MEDIA na gali EdTech Awards 2016.
With its 25-years experience as a leading K-12 textbook publishing house in Hungary, Mozaik
Education is now a top educational software developer in Europe. Today mozaBook and mozaWeb
education software suit, present in over 70% of schools in Hungary, is being used by teachers and
students in Germany, Austria, Egypt, Chile, the United Kingdom and many other countries. mozaBook
media library with its over 1100 of 3Ds, 700 video and 100 educational applications, is currently
available in over 20 languages and is a proud holder of the American SMART MEDIA AWARD of the
2016 EdTech Awards.

Multieducatio.pl

tel. 606 665 019, 509 361 666
e-mail: biuro@multieducatio.pl
www.multieducatio.pl

Multieducatio.pl zajmuje się produkcją filmów i multimediów edukacyjnych, przeznaczonych do
szkół - jako pomoc dydaktyczna dla uczniów i nauczycieli. Filmy te dotyczą tematyki
profilaktycznej, społecznej oraz ekologicznej. Do filmów dołączone są materiały dodatkowe scenariusze lekcji oraz wypowiedzi ekspertów.
Nasze filmy otrzymały nagrody m.in. Złotego Kopernika (Festiwal Filmów Edukacyjnych) w 2013,
2014 i 2015 roku, a także na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych w Łodzi (2015)
oraz na VIII Mędzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci w Krakowie (2015).

Multieducatio.pl is engaged in film production and media education, for schools - as a teaching aid for
students and teachers. These films concern the topics of prevention, environmental issues and social
issues. The lesson scripts and experts comments are attached to our educational films.

Muzeum Narodowe w Kielcach

pl. Zamkowy 1
25-010 Kielce
www.mnki.pl

Muzeum Narodowe w Kielcach ma ponad 100-letnią tradycję. W zbiorach posiada
cenne eksponaty z dziedziny malarstwa, rzemiosła artystycznego, sztuki ludowej,
archeologii i przyrody.
Główną siedzibą muzeum jest pałac należący niegdyś do biskupów krakowskich,
najcenniejszy zabytek architektury Kielc, jedyna w Polsce tak doskonale zachowana
rezydencja epoki Wazów. Na ekspozycji stałej można podziwiać wnętrza XVII i XVIIIwieczne, Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego, a w skrzydle północnym, Galerię
malarstwa polskiego i europejskiej sztuki zdobniczej oraz Gabinet Numizmatyczny –
najnowszą ekspozycję stałą poświęconą historii pieniądza w regionie w średniowieczu
i okresie nowożytnym.

nano Vo sp. z o.o.
ul. Pawliczka 22a
41-800 Zabrze
tel. +48 32 793 97 02
e-mail: info2mynanovo.com

Nasza firma została założona w 2010 roku i specjalizuje się w obróbce
metalu. W naszej ofercie znajdują się przede wszystkim komputery typu
All-In-One, które zostały wykonane z wysokiej jakości aluminium, dzięki
czemu stanowią mocną konkurencję plastikowym rozwiązaniom konkurencji.
Rozwiązania dostępne na rynku nie nadawały się do personalizacji przez
użytkownika oraz często nie potrafiły sprostać rygorystycznym wymogom
stawianym przez zamówienia publiczne. Marka nanoVo to odpowiedź na
potrzeby rynku oraz rosnące zainteresowanie zintegrowanymi
rozwiązaniami, które są nie tylko funkcjonalne ale nadążają za
światowymi trendami w designie.
Our company was founded in 2010 and specializes in metal processing. Our
offer includes mainly computers All-In-One, which are made of aluminum.
Our PC making a tough competition to the plastic solutions in the
market, that are not suitable for user settings and are often unable to
meet the stringent requirements set by the state purchases. Brand name
nanoVo is a response to the market needs and growing interest in
integrated solutions that are not only functional, but to keep up with
global trends in the field of design.

Nefere
Wierzchowisko, ul. Dębowa 7
42-233 Mykanów
Centrum Dystrybucji:
Ul. Akacjowa 2, 42-233 Mykanów
Tel. 662-393-528, 664-938-830
biuro@nefere.pl, sklep@nefere.pl
www.nefere.pl

Naszą misją jest sprawić, by uśmiech gościł na twarzy dzieci dlatego dostarczamy produkty wysokiej
jakości, bezpieczne i estetycznie wykonane. Stawiamy na zabawki mądre, które nie tylko bawią, ale i
uczą. Oferujemy wiele ciekawych zabawek edukacyjnych wspomagających naukę w pierwszych
latach edukacji takich, jak alfabety, liczydła, tabliczki mnożenia itp. Dodatkowo stawiamy na zabawki
rozwijające motorykę i zainteresowania plastyczne u dzieci.
Bogaty asortyment, zgrupowany w kategoriach tematycznych to w chwili obecnej ponad 1300
produktów, które wciąż poszerzamy o nowe, ciekawe propozycje.
Jesteśmy firmą przyjazną środowisku, promującą i sprzedającą głównie produkty ekologiczne
wytworzone z biodegradowalnych materiałów jak drewno i tektura.
Dołącz do grona zadowolonych klientów!

Nowa Era

Aleje Jerozolimskie 146D
02-305 Warszawa
www.nowaera.pl

Nowa Era to największe w Polsce wydawnictwo edukacyjne z kompleksową i
nowoczesną ofertą obejmującą wszystkie etapy edukacyjne oraz wszystkie przedmioty,
w tym także języki obce oraz największy w Polsce wybór kartografii szkolnej. Naszą
ofertę uzupełniają nowoczesne rozwiązania informatyczne i oprogramowanie
wspomagające zarządzanie oświatą (firma VULCAN).
Towarzyszymy uczniom od początku ich przygody z książką, aż do najważniejszego
egzaminu – matury. Publikacje wydawnictwa Nowa Era można znaleźć praktycznie w każdej
szkole i przedszkolu. Stale wyznaczamy nowe standardy w edukacji, tworząc nowoczesne
rozwiązania dostosowane do potrzeb uczniów i nauczycieli oraz zmieniających się wyzwań
współczesnego świata.

Nowa Szkoła

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
90-248 Łódź
tel. 42 630 17 28
www.nowaszkola.com

Firma Nowa Szkoła już od 25 lat tworzy przestrzeń dla edukacji. Każdego roku publikujemy
i wysyłamy nasz katalog, który zawiera najnowsze trendy oraz starannie wyselekcjonowane produkty
dopasowane do wymagań naszych Klientów.
Na przestrzeni lat polska edukacja przeszła ogromne zmiany. Projekty unijne oraz programy
tematyczne stworzyły nowe możliwości dla rozwoju placówek takich jak: żłobki, przedszkola,
szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, gabinety terapeutyczne.
Dziś firma Nowa Szkoła to:


osiem dużych działów, m.in. meble, pomoce edukacyjne, kształtki rehabilitacyjne, zabawki,
kąciki zabaw i artykuły plastyczne



nowe kierunki
przedmiotowe



zindywidualizowane podejście do potrzeb każdego dziecka oraz nauczyciela



innowacyjne pomysły w dziedzinie pracowni
programowania

jak

laboratoria

przyrodnicze,

matematyczne,

językowe,

pracownie

SI (Integracji Sensorycznej) oraz nauki

Zapraszamy na stoisko F-1, gdzie nasi specjaliści odpowiedzą na pytania i pomogą Państwu wybrać
najlepsze rozwiązania.

NOVUM
Wyposażenie Placów Zabaw

Grom 36
12-130 Pasym
tel. 89 623 29 85
www.novumedukacja.pl

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
www.oeiizk.waw.pl

Publiczna placówka doskonalenia nauczycieli, prowadzona przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego, której zadaniem jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli w dziedzinie
kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjno komunikacyjnych. Utworzona przez Kuratora Oświaty 1 września 1991 roku.
Ośrodek posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wielokrotnie przyznane
godło programu „Inwestor w Kapitał Ludzki". Ośrodek ma także status Regionalnego
Centrum Innowacji (RCI) firmy Microsoft.
W 2011 roku, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, w uznaniu zasług dla
podnoszenia poziomu oświaty w regionie, uhonorował placówkę Medalem Pamiątkowym
„Pro Masovia”.
Podstawą działania Ośrodka było od samego początku uznanie istotnej roli nauczyciela
w budowaniu społeczeństwa wiedzy i przeświadczenie, że jest on osobą uczącą się przez całe
życie.
Od początku swojej działalności Ośrodek uczestniczył we wszystkich ważnych
ogólnopolskich programach dotyczących nauczania informatyki i technologii informacyjno komunikacyjnych w szkole. Były to między innymi: Projekty MEN – Ogólne
i specjalistyczne kursy dla nauczycieli, Pracownie komputerowe dla szkół; Intel – Nauczanie
ku Przyszłości; Intel – Classmate PC; Szkolenie projektu EFS Wspieranie doradztwa
zawodowego poprzez kursy i inne formy doskonalenia zawodowego; Komputer dla ucznia.
Prowadził też wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego Studium Podyplomowe Informatyki dla Nauczycieli pierwszego i drugiego stopnia.
Corocznie prowadzone są przez Ośrodek szkolenia informatyczne w ramach Grantów
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Ośrodek uczestniczył w licznych projektach międzynarodowych dotyczących zastosowań
informatyki i technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji. Były to między
innymi projekty: MatComp, Colabs, IT for US, ICTime, ICT for IST.
Ośrodek był też organizatorem jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Eurologo
2005, Międzynarodowej Konferencji Computer Based Learning in Science CBLIS 2010,
a w roku 2015 Konferencji Scientix, organizowanej w ramach międzynarodowego projektu
European Schoolnet. Wykładowcy Ośrodka to czynni zawodowo nauczyciele, którzy od lat
zajmują się wspieraniem swoich kolegów i placówek oświatowych w informatyzacji i
różnorodnych edukacyjnych zastosowaniach informatyki i technologii informacyjno –
komunikacyjnych. Pracownicy Ośrodka są autorami licznych artykułów i podręczników do
informatyki oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych dla różnych poziomów
kształcenia.
Ośrodek był pionierem programu Mistrzowie Kodowania wdrażanego przez firmę Samsung.
Kadra Ośrodka opracowała pierwsze materiały i scenariusze zajęć związane z metodyką
nauczania programowania w szkole oraz nadała cały kształt tego programu. Obecnie
uczestniczy w projekcie Warszawa Programuje realizowanym wraz z Warszawskim Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, którego celem jest nauczenie nauczycieli
programowania, tak aby mogli go uczyć w szkole już od pierwszego poziomu edukacyjnego.
Ośrodek prowadził również kursy kwalifikacyjne między innymi Kurs Kwalifikacyjny dla
Oświatowej Kadry Kierowniczej oraz liczne konkursy informatyczne dla uczniów, wśród nich
miniLogia i Logia powołane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Oba konkursy mają na
celu propagowanie i rozwijanie nauki programowania w szkołach.
Ośrodek prowadzi liczne serwisy internetowe dotyczące zastosowań informatyki i technologii
informacyjno – komunikacyjnych w dydaktyce.
W czasie swojej 25-letniej działalności Ośrodek zorganizował wiele tysięcy szkoleń
komputerowych, bardzo wysoko ocenionych przez kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy, ponad
tysiąc seminariów, warsztatów i konferencji.
Obecnie w stałej ofercie Ośrodka jest około 100 typów szkoleń dla nauczycieli różnych
przedmiotów ze wszystkich typów szkół i placówek, dyrektorów, doradców metodycznych,
wychowawców, nauczycieli bibliotekarzy, kadry zajmującej się oświatą z organów
prowadzących i sprawujących nadzór pedagogiczny.
Pracownicy Ośrodka opracowali i wdrożyli wiele pomocy dydaktycznych, umożliwiających
prowadzenie w szkole zajęć komputerowych. Są to między innymi programy, Logomocja,
Algo-Pascal, Modellus, Insight-Pomiary, Coach czy zestawy do pomiarów wspomaganych
komputerowo, jak CoachLab II+, ULAB, €Lab, €Sense, Ecolog i inne.
Od 2007 roku wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek wydaje kwartalnik „MERITUM”, cieszący się bardzo dobrą opinią w środowisku
oświatowym.
Ośrodek, w ciągu swojej 25-letniej działalności wypracował unikatową metodykę nauczania
wspomaganego technologią informacyjną, zgromadził wartościowe materiały, opracował
środki i pomoce dydaktyczne umożliwiające nauczanie oraz skompletował zespół ekspercki
w zakresie edukacyjnych zastosowań nowoczesnych technologii.

Ośrodek posiada swoją markę, która jest rozpoznawana nie tylko w kraju, ale także poza
granicami.
Misja Ośrodka: Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

www.ore.edu.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu
ogólnokrajowym, prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
Ośrodek realizuje zadania wyznaczone kierunkami polityki oświatowej państwa − wspiera
placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczne-pedagogiczne, biblioteki
pedagogiczne; wspomaga szkoły i placówki w realizacji ich zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych; opracowuje materiały informacyjne i metodyczne,
prowadzi szkolenia stacjonarne i online oraz edukacyjne serwisy informacyjne.
ORE wspiera edukację systemowo, realizując projekty dofinansowane przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Panasonic Business

http://business.panasonic.pl/

Panasonic Business dostarcza rozwiązania dla klientów instytucjonalnych. Celem PSCEU jest
usprawnienie działania przedsiębiorców oraz podniesienie efektywności i wydajności ich
organizacji. Panasonic Business pomaga w rejestracji, przetwarzaniu i przesyłaniu danych
wszelkiego typu: obrazu, głosu oraz tekstu. Oferta produktów obejmuje m.in. projektory,
wielkoformatowe monitory, drukarki dokumentów, bezobsługowe kamery, wytrzymałe
komputery przenośne i alarmy przeciwpożarowe. Więcej informacji o rozwiązaniach
profesjonalnych Panasonic znajduje się pod adresem: http://business.panasonic.pl/

OFICYNA EDUKACYJNA KRZYSZTOF PAZDRO

www.pazdro.com.pl

Oferujemy podręczniki i pomoce dydaktyczne do gimnazjów, liceów i techników, zgodne z
obowiązującą podstawą programową.
Licealistom i uczniom techników proponujemy:
MATEMATYKA
 kompendia maturalne
 zadania z rozwiązaniami
 zadania powtórkowe przed maturą
 zbiór – podstawianie zmiennej pomocniczej
 próbne arkusze maturalne
CHEMIA
 zbiory zadań
 repetytorium
 vademecum maturalne
 próbne arkusze maturalne
Gimnazjalistom polecamy zbiór zadań z matematyki oraz próbne zestawy do egzaminu
gimnazjalnego, a studentom – zbiór zadań z chemii ogólnej.

Z.P.H. PILCH

ul. Fabryczna 36
43-450 Ustroń
www.pilchr.pl

Jesteśmy producentem drewnianych zabawek edukacyjnych z 23-letnim doświadczeniem. Od samego
początku mamy na celu zbudowanie marki, która będzie ceniona za to, że tworzy z pasją i sercem.
Zależy nam na tym, aby nasze zabawki były wartościowe, trwałe, pomysłowe i pomagały w rozwoju.
Właściwy dobór zabawek i materiałów edukacyjnych dla najmłodszych ma bezpośredni wpływ na
zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie, wspomaga rozwój manualny i emocjonalny oraz pobudza
aktywność twórczą. Każdy z tych elementów jest szczegółowo analizowany przez pracowników
naszej firmy na etapie projektu zabawek.

Pocketbook International SA

Crocicchio Cortogna, 6
6900 Lugano
Szwajcaria
Kontakt:
Oksana Bogdanova
PR Manager
Tel.: +38 044 379 32 01
info@pocketbook-int.com

PocketBook is one of the largest global manufacturers of premium e-readers based on E Ink
technology. The company was founded in 2007 and its headquarters are located in Lugano
(Switzerland). PocketBook products are sold in 35 countries worldwide with more than 3
million PocketBook devices sold to date. With its mix of quality hardware, unique software
and ergonomic product design, PocketBook products are tailored for the premium e-readers
market segment. More information at www.pocketbook-int.com
PocketBook jest jednym z największych na świecie producentów wysokiej jakości
czytników książek elektronicznych z ekranami wykonanymi w technologii E Ink. Firma
powstała w 2007 roku i ma swoją siedzibę w Lugano w Szwajcarii. Produkty
PocketBook są dostępne w 35 krajach, gdzie dotąd sprzedano ich ponad trzy miliony
sztuk. Dzięki połączeniu sprzętu, unikalnego oprogramowania oraz ergonomicznego
wzornictwa e-czytniki PocketBook pozycjonują się w segmencie „premium” tego rynku.
Dodatkowe informacje na www.pocketbook-int.com/pl

SafeKiddo

Aleja KEN 93
02-777 Warszawa
tel. 691 060 247
www.safekiddo.com

SafeKiddo to intuicyjna i kompleksowa aplikacja, która chroni w sieci tysiące dzieci na całym
świecie! Jej kluczowe funkcjonalności to klasyfikacja przeglądanych stron internetowych oraz
pobranych aplikacji i blokowanie tych nieadekwatnych do wieku dziecka.
Aplikacja wprowadza nową, jakość rozwiązań w obszarze parental control. Rodzice mają do
dyspozycji specjalny panel WWW, który pomaga analizować aktywność dziecka w sieci z
poszanowaniem jego prywatności oraz ustalać godziny dostępu do aplikacji i Internetu.
Dzięki SafeKiddo rodzice mogą zadbać o bezpieczeństwo swojego dziecka w sieci, bez inwazyjnej
kontroli i odcinania go od możliwości korzystania z Internetu. Za to z poszanowaniem i zrozumieniem
jego ciekawości wobec tego, co oferuje mu dziś cyberprzestrzeń.
Misją SafeKiddo jest wspieranie rodziców w tym, co dla nich najważniejsze, – czyli w zapewnianiu
właściwej ochrony ich dzieci w wirtualnym świecie, z którym najmłodsi mają kontakt od wczesnych
lat życia.
SafeKiddo, jako pierwsza polska aplikacja, która zapewnia bezpieczeństwo dziecka w sieci, otrzymała
certyfikat, jakości międzynarodowego stowarzyszenia kidSAFE. To wyróżnienie podkreśla
skuteczność aplikacji i jest ważnym etapem w procesie globalnej ekspansji SafeKiddo. Ponad to
aplikacja SafeKiddo jest laureatem XIV edycji Konkursu „Świat przyjazny dziecku” w kategorii „
Dziecko i Internet” otrzymała Nagrodę Główną.
Aplikacja SafeKiddo chroni Twoje dziecko zarówno w Twojej sieci domowej, jak i w publicznych
sieciach Wi-Fi, a także sieci komórkowej 3G, 4G lub LTE.

SAMSUNG

www.samsung.com

Oferta firmy obejmuje sprzęt gospodarstwa domowego, taki jak telewizory, monitory,
drukarki, lodówki i pralki, a także wiodące produkty z branży telekomunikacyjnej, takie jak
smartfony i tablety. Firma Samsung pozostaje również zaufanym dostawcą kluczowych
komponentów elektronicznych, takich jak pamięć DRAM i inne półprzewodniki. Priorytetem
firmy Samsung jest tworzenie i dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług, które
poprawiają komfort i ułatwiają życie klientom z całego świata. Firma Samsung pragnie
przynosić pozytywne zmiany w społeczności globalnej poprzez ciągłe poszukiwanie
przełomowych innowacji i tworzenie wartości.

Thinkertoy Polska
ul. Kasztanowa 2
26-026 Bilcza

Thinkertoy Polska-zabawki kreatywno-edukacyjne. Nauka, technika, kreatywność, zabawa, rozwój.
Thinkertoy Polska-creativityandeducational toys. Science,technology,creativity,fun,development.

VULCAN sp. z o.o.

ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław
tel. 71 375 15 91
www.vulcan.edu.pl

VULCAN sp. z o.o. jest największym polskim producentem specjalistycznego oprogramowania
usprawniającego kompleksowe zarządzanie oświatą. Z oferowanymi przez firmę rozwiązaniami
pracują specjaliści ze szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych i pracownicy jednostek
samorządu terytorialnego.
Jako lider w swojej branży, VULCAN stawia sobie za cel nie tylko wyznaczanie kierunków rozwoju
usług oraz produktów dla oświaty i samorządów. Chce także nieustannie podwyższać poziom
zadowolenia swoich klientów, dostarczając im nowoczesne produkty i usługi najwyższej jakości.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa
Tel. centr. + 48 22 576 25 00

WSiP – miliony podręczników do szkół ogólnokształcących i zawodowych. Miliony uczniów
i nauczycieli, użytkowników i absolwentów. I satysfakcja nie do zmierzenia i nie do opisania.
Ale to tylko część prawdy o WSiP-ie. W ciągu ostatnich lat jeszcze bardziej rozwinęliśmy
skrzydła: udostępniliśmy wyjątkową platformę podręcznikowo-ćwiczeniową Wsipnet.pl,
wydajemy olbrzymie ilości elektronicznych materiałów dla uczniów i nauczycieli, oferujemy
kursy maturalne z matematyki i angielskiego, oraz popularną serię repetytoriów Zdasz.to. W
kupionej przez nas sieci szkół Profi-Lingua uczymy języków obcych, a w ORKE szkolimy
nauczycieli. Oto cały współczesny WSiP – Grupa Edukacyjno-Wydawnicza WSiP.

