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O NAS

Ofer u jemy wybr ane z r ynku 
multimediów produkty dla Klientów 
biznesowych oraz instytucji.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie 
w branży IT i nowych technologi 
interaktywnych.

Wiemy, że dla naszych Klientów duże 
znaczenie ma wysoki poziom obsługi.



Nie bójmy się 
technologii

uczmy się ją wykorzystywać 
tak aby nam pomagała



Użytkownik wczoraj i dziś

• Urządzenia: komputery, tablety, 
smartphone

• Wiek: >1 rok

• Podstawowe zastosowanie: video, 
gry

• Treści: natłok, wideo, gry, reklamy

• Tryb pracy: internet

• Urządzenia: komputer y 8-bit, 
stacjonarne.

• Wiek: >12 lat

• Podstawowe zastosowanie: GRY

• Treści: mało dostępne prosta 
grafika brak, wideo

• Tryb pracy: samodzielny



Dlaczego multimedia wygrywają?

• Naturalny sposób interakcji 
człowieka od narodzin.

• Łatwość w obsłudze i brak 
potrzeby wykorzystywania 
dodatkowych zdolności 
manualnych.



Dlaczego się obawiamy technologii?

• Wiek użytkownika - co raz młodsi użytkownicy.

• Dostępne treści - PEGI.

• Łatwy i szeroki dostęp do technologii - nie tylko w domu.

• Internet.

Jako rodzice postrzegamy w 
naturalny sposób zagrożenia a nie 

możliwości!



Czy powinniśmy się obawiać?

• Tysiące gier i programów, których pochodzenie często nie jest 
znane.

• Nadmiarowa autentyczność przekazu treści. 

• Słaba edukacja rodziców w zakresie wykorzystywania urządzeń 
przez podopiecznych (tryb nadzorowany).

• Komercyjny wymiar rozwiązań multimedialnych.



Cyfryzacja polskich szkół
• Technologie cyfrowe stosowane są w około połowie polskich szkół. 

Blisko 50% ankietowanych zadeklarowało, iż w ich szkole, nie są 
stosowane żadne cyfrowe technologie.

• Typowa lekcja przy wykorzystaniu cyfrowych technologii 
edukacyjnych przebiega na ogół metodą frontalną, zbiorową, kiedy 
to nauczyciel użytkuje sprzęt, a uczniowie są biernymi odbiorcami 
przekazywanych treści.

• Nauczyciele najczęściej korzystają z prezentacji multimedialnych 
(42%) oraz tablic interaktywnych (27% wskazań). Na zajęciach 
szkolnych zdecydowanie najrzadziej wykorzystuje się eksperyment, 
gry dydaktyczne etc.

Źródło: Raport - POLSKA SZKOŁA W DOBIE CYFRYZACJI. DIAGNOZA 2017 / PCG Edukacja



Skuteczność technologi w nauczaniu

0%

15%

30%

45%

60%

skutecznść

zrozumienie

tempo

zakres 

czasu

przekaz

W kształceniu multimedialnym, w 
którym oddziałuje się na prawie 

wszystkie zmysły człowieka

Źródło: Raport - Zastosowanie multimedialnych środków w procesie nauczania



Bariery wejścia

• Nasza mentalność i postrzeganie rozwiązań multimedialnych jako elementów 
ułatwiających nadużycia.

• Program nauczania nie jest dostosowany do wykorzystania tego typu 
technologii.

• Inwestycje w wyposażenie.

• Brak dobrze przygotowanych treści multimedialnych.

• Obawa przed wykorzystaniem narzędzi Open Source.

• Brak kultury angażowania uczniów we wdrażanie rozwiązań.



Coś więcej niż 
tablet

nowe metody pracy z 
urządzeniami 

interaktywnymi



Koniec tabletów?

Sprzedaż tabletów na świecie spada na korzyść smartphone i 
urządzeń konwertowanych.
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Praca grupowa

• Nowe technologie w edukacji 
dają możliwość pracy 
grupowej, łączą w ten sposób 
klasyczne podejście do 
zabawy i wykorzystanie 
multimedialnych treści.



Grywalność

• Łatwy w zastosowaniu 
mechanizm grywalności czyli 
wykorzystania konkurencji w 
nauczaniu, co znacznie 
poprawia zaangażowanie 
uczniów (Quizy, Testy, Prace).



Jedno urządzenie wiele zastosowań

• Tak jak w przypadku 
komputera mamy możliwość 
stosowania różnorodnego 
oprogramowania które, z 
lekcji matematyki może 
zamienić się w rozrywkę na 
przerwie bądź narzędzie dla 
kółka szachowego.



Rozpoznawanie obiektów

• Metoda interakcji oparta na 
znakowaniu fizycznych 
obiektów kodem 
odpowiadającym za 
uruchomienie konkretnego 
programu,

• nowe zastosowania dla 
komunikacji w procesie 
nauczania.



Technologia ma 
znaczenie

praca z rozwiązaniami 
multimedialnymi powinna 
być przyjemna i efektywna.



Elementy niezawodności

• Wysokiej jakości sensory 
dotykowe - nano technologia.

• Odporność na wzmożone 
użytkowanie.

• Bezpieczeństwo użytkownika.



Stoliczek dla dzieci
32’’ obszar roboczy

optymalna jednostka 
centralna dla zastosowań 

edukacyjnych

ergonomiczny 
kształt

10-40 punktów 
dotyku 



Stoliczek dla dzieci

Prezentacja na 
żywo!



Dziękujemy!
TOUCHEVER SP. Z O.O.

tel. +48 510 905 553
email: info@touchever.com
www: www.stoliczek.info

mailto:info@touchever.com
http://www.stoliczek.info

