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Sprzęt z klasą

Na cenę sprzętu trzeba patrzeć w szerszym, niż zakup kontekście. Ważna jest gwa-

rancja, serwis, kompatybilność z innymi urządzeniami. Co nam po tablecie z jedną 

kamerą i to zamontowaną z przodu urządzenia? – podkreśla Piotr Nalepa, dyrek-

tor marketingu Grupy Edukacyjnej S.A., która przygotowuje nową ofertę sprzętu 

multimedialnego dla placówek.

Projekt na miarę  
potrzeb szkół i przedszkoli

Sprzęt z klasą to nowy projekt Grupy Edukacyjnej, 

wydawcy podręczników MAC Edukacja i Juka oraz pomocy 

dydaktycznych ELEO. Skąd pomysł na poszerzenie 

asortymentu?

Komputery, tablety, zestawy multimedial-

ne to w polskich szkołach ciągle raczej luksus 

niż standard. Przepaść pomiędzy Polską a  in-

nymi krajami UE wytknęła nam działająca 

pod auspicjami ONZ Międzynarodowa Unia 

Telekomunikacyjna. Jak wskazała w  specjal-

nym raporcie, jeden komputer w polskiej szko-

le przypada aż na  ośmioro uczniów. Gorzej 

pod tym względem jest tylko w Grecji, Rumu-

nii i  we Włoszech. Autorzy raportu wskazują 

też, że  są problemy z  dostępem do internetu, 

a więc podstawowego dziś nośnika informacji.  

To pokazuje przed jak ogromnym wyzwaniem 

stoi nasza edukacja. Konsultanci Grupy Edu-

kacyjnej od wielu lat wsłuchują się w głosy 

nauczycieli i dyrektorów, znają ich potrzeby, 

wiedzą o niedostatkach. W naszej ofercie znaj-

dują się również systemy do zarządzania pla-

cówkami: Dzień Smyka, Nasze Oceny, PRIMO. 

Do ich użytkowania potrzebny jest komputer, 

laptop lub tablet. Rozmawiając z nauczycielami 

i dyrektorami, nietrudno było się zorientować, 

że  bardzo często, barierą do wprowadzenia 

dzienników elektronicznych są braki sprzętowe 

w placówce. To m.in. dlatego zdecydowaliśmy 

się na ten projekt i wychodzimy z szeroką ofer-

tą naprzeciw potrzebom szkół i przedszkoli.

Rozmawiał

Maciej Kułak

Piotr Nalepa, dyrektor marketingu Grupy Edukacyjnej S.A.



Jakie są podstawowe założenia projektu?

Projekt powstał na kanwie rozmów z nauczy-

cielami, dyrektorami szkół i przedszkoli, eksper-

tami od IT w edukacji i wiodącymi producen-

tami. Wybraliśmy sprzęt markowy, o wysokiej 

wydajności, który cechuje prostota użytko-

wania i oszczędność, a także niewygórowana 

cena. Do tego, dzięki sieci konsultantów, każdy 

dyrektor może liczyć na wsparcie merytoryczne, 

poradę, pomoc w szkoleniu. Dla urozmaicenia 

zajęć placówka nie potrzebuje np. 20 kompute-

rów, a tylko jeden wydajny laptoptop, projektor 

z mobilną lub stacjonarną tablicą interaktywną. 

To  wystarczy, by przekształcić lekcję geogra$i 

lub historii w wędrówkę po współczesnych czy 

starożytnych Chinach. Musi to być jednak sprzęt 

dobrej jakości, bo szkół nie stać na jego corocz-

ną wymianę.

W myśl powiedzenia mniej, a lepiej. Kto oprócz Grupy 

Edukacyjnej bierze udział w projekcie?

Partnerów dobieraliśmy niezwykle starannie, 

sięgając po opinie ekspertów i nauczycieli-prak-

tyków. Dlatego w projekcie oprócz Grupy Eduka-

cyjnej biorą udział tak uznani producenci: Epson, 

BenQ, Lenovo, Prestigio oraz Multitablica.

Szkoły, kupując sprzęt, ciągle kierują się niską ceną, 

a jakość rzadko idzie z nią w parze. Pamiętam placówkę, 

która kupiła kilkadziesiąt tabletów. Później się okazało, 

że mają tylko jedną kamerę i to, co gorsza, usytułowaną 

z przodu urządzenia.

Na cenę sprzętu trzeba patrzeć w szerszym, 

niż zakup, kontekście. Ważna jest gwarancja, 

serwis, kompatybilność z  innymi urządzenia-

mi. Co nam po tablecie z jedną kamerą i to za-

montowaną z przodu urządzenia? Przecież nie 

da się nim kręcić filmów czy robić zdjęć. Tym 

samym nie nadaje się np. do pracy metodą pro-

jektu. Podobnie jest z  drukarkami. Elektro-

markety przepełnione są modelami w  cenach 

od 150 do 200 zł. Kuszące, prawda? Jednak 

po  wydrukowaniu kilkuset stron ten cenowy 

czar pryska. Okazuje się, że cena tuszów lub to-

nera przewyższa wartość drukarki. Czy więc ta 

drukarka tak naprawdę była tania? W Sprzęcie 

z klasą takich pułapek nie ma. Nasze urządze-

nia drukują po  kilka tysięcy stron, a  ceny tu-

szów do nich, nie rujnują szkolnych budżetów. 

Podobnie jest z innymi produktami. 

Tablety wybieraliśmy specjalnie z  myślą 

o pracy metodą projektową. Dlatego mogą być 

wykorzystywane prawie przez cały dzień bez 

ładowania, wyposażone zostały w  dwie kame-

ry i wydajny procesor. Jeden z modeli laptopów 

ma certy$kat amerykańskiej armii. Jest odporny 

na zalania, niestraszny mu kurz czy nawet sybe-

ryjskie mrozy. Do tego dzięki nowej baterii może 

pracować, bez ładowania, nawet 11 godzin. To 

pozwala na komfortową pracę z dziećmi.

W katalogu można znaleźć konkurujące ze sobą urządze-

nia: tablice interaktywne, moduł interaktywny i wielko-

formatowe All-in-One.  Jak w tym się nie pogubić?

Nie konkurujące, a  uzupełniające się. Je-

śli szkoła nie ma pieniędzy na zakup tablic in-

teraktywnych, do większości klas może kupić 

kilka projektorów z  modułami interaktywny-

mi. Umożliwiają one przemianę zwykłej ściany 

w powierzchnię interaktywną i można je prze-

nosić z klasy do klasy. To znakomite rozwiązanie 

dla szkół, które prowadzą $lie lub funkcjonują 

w wynajętych pomieszczeniach. Z kolei tablice 

interaktywne to dziś najpopularniejsze nośniki 

multimedialne. Te nasze cechuje wysoka jakość 

wykonania, są też bardzo trwałe, co ma kolosal-

ne znaczenie, przede wszystkim w szkołach pod-

stawowych. Dopełnieniem zestawu są niezwykle 

wydajne, wykonane w technologii 3LCD projek-

tory. Mogą się one poszczycić doskonałą jakością 

wyświetlanych kolorów, co umożliwia korzysta-

nie z tablic nawet w słoneczne dni, a także długą 

żywotnością lamp i,  co nie mniej ważne, przy-

stępną ceną.

All-in-One to już inna półka. Jakość wyświe-

tlanego obrazu jest zadziwiająca. Można po-

wiedzieć, że  to  taki 65-calowy tablet Full HD 

z najnowszym Windowsem. Mamy tu monitor, 

powierzchnię dotykową i  wbudowany kompu-

ter, bezprzewodowo podłączony do interne-

tu. Do działania nie potrzebuje dodatkowych 

– poza zasilającym – kabli, laptopa lub innych 

multimediów. Co więcej, dzięki specjalnemu 

rozwiązaniu, urządzenie to  możemy połączyć 

z uczniowskimi tabletami i  stworzyć wirtualną 

klasę. Oczywiście pod pełną kontrolą nauczycie-

la. To on zdecyduje jakie treści i kiedy pojawią 

się na uczniowskich tabletach, które z nich i kie-

dy zostaną zablokowane.  
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Na co więc szczególną uwagę powinni zwracać dyrekto-

rzy, wybierając sprzęt do swojej szkoły?

Przypominają mi się słowa Dariusza Stachec-

kiego, wicedyrektora Gimnazjum w Nowym To-

myślu, innowacyjnego nauczyciela, publicysty 

EduFaktów. Na początku musi być pomysł, a po-

tem wsparcie kadry pedagogicznej, bo bez tego 

nie uda się dokonać żadnych zmian. Nauczyciele 

muszą być przekonani, że technologia pomoże im 

w pracy, że ułatwi im życie, a nie je skomplikuje. 

To pomoże w wyborze sprzętu. Może się okazać, 

że w jednej szkole sprawdzą się tablety – bo gros 

zajęć odbywa się tam w formie projektów, działa 

szkolna telewizja i sala kinowa. W innej ważniej-

sze będą komputery stacjonarne, o dużej mocy, 

bo takich potrzebują gra$cy. W niektórych wy-

starczy tablica interaktywna lub multimedialna 

typu All-in-One. Ważne, by dyrektor o tym wie-

dział, by wysłuchał swoich nauczycieli i wspólnie 

z nimi przygotował plan zakupów.

Dzisiaj coraz więcej osób dokonuje zakupów na Allegro 

i w sklepach internetowych. Tam jest ogromny wybór 

laptopów, tablic, projektorów. Czym wyróżnia się projekt 

Grupy Edukacyjnej na tym tle?

Istotny jest również czas, a  tego najczęściej 

nam brakuje. Porównywanie parametrów, produ-

centów jest uciążliwe i wymaga poświęcenia z na-

szej strony. Produkty w naszym folderze zostały 

starannie wyselekcjonowane.

To  produkty właśnie dla sektora edukacji. 

Proszę pamiętać również o  komforcie zakupów.  

Wiemy, do kogo się zwrócić – ludzi których znam 

od lat i darzę zaufaniem. Kolejna przewaga to do-

stępność towaru. Kupując przez internet, musimy 

liczyć się z tym, że wybranego przez nas modelu 

już nie ma, a kolejna dostawa dotrze dopiero za 

trzy miesiące, ale już w nowej cenie.

Co nie mniej ważne, większość produktów 

nie jest dostępna w  detalicznej sprzedaży i  nie 

można jej znaleźć na półkach sklepowych. Ma-

my bardzo konkurencyjne ceny, klient nie pono-

si dodatkowych opłat za wysyłkę czy dojazd do 

oddalonego, np. o 30 km, sklepu. Zawsze może 

liczyć też na pomoc naszego konsultanta oświa-

towego, który jest na miejscu i może przyjechać 

do placówki. Jeśli kupujemy przez internet, albo 

w sklepie, musimy się liczyć z tym, że kontaktu-

jemy się z osobą oddaloną o np. 100 kilometrów.

Teraz wszyscy i wszystko konsultują z porównywarkami 

cenowymi. Nie boją się państwo tej wojny cenowej?

Wierzymy w zdrowy rozsądek dyrektorów szkół 

i nauczycieli. Trzeba wiedzieć, że nie wszystko zło-

to co się świeci, a porównywarki nie są wolne od 

wad. Bywa, że inna cena jest w przeglądarce porów-

nywarki, a inną znajdziecie po wejściu do serwisu 

sprzedażowego. Bardzo często towaru o tej najniż-

szej cenie nie ma w sprzedaży, a gdy go chcemy za-

mówić, cena rośnie. Trzeba też zwrócić uwagę na to, 

że modele o tej samej nazwie mogą się różnić wypo-

sażeniem. Tańszy tablet może mieć np. tylko jedną 

kamerę, laptop inny procesor lub nie mieć systemu 

operacyjnego. A to poważne wady, szczególnie, gdy 

dotyczą sprzętu przeznaczonego dla szkół. Uczula-

my więc nauczycieli na takie łatwe do przeoczenia 

detale. W  przypadku sprzętu oferowanego przez 

Grupę Edukacyjną, specjalnie dobranego dla edu-

kacji, takich niespodzianek nie będzie.

Czy oferta będzie rozwijana?

Oczywiście to dopiero początek i myślę, że  już 

niedługo dołączą do nas kolejni potentaci z sektora 

IT. Produktów też będzie więcej, ale ciągle przyświe-

cać będzie założony cel: najważniejsza jest jakość, bo 

jakość oznacza oszczędność i mniej reklamacji, niż-

sze koszty eksploatacji, dłuższą wydajność, słowem, 

zadowolenie z użytkowania i komfort pracy.

Już wktótce szkoły będą mogły korzystać z e-

-podręcznika. Bez odpowiedniego sprzętu na-

uczyciele i uczniowie nie będą mogli w pełni 

wykorzystać jego zalet. Dlatego tak ważne jest 

stworzenie odpowiednich warunków, w tym za-

dbanie o dostęp do najnowocześniejszych urzą-

dzeń.
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  Najlepsza cena w klasie tablic 

Tablica interaktywna WIT

07

0,5

2,5

5

 

TABLICE INTERAKTYWNE 

R
E
K
L
A
M
A

R
E
K
L
A
M
A



PROJEKTORY

INFOLINIA: 801 700 102, 41 366 57 91
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 Bardzo jasna projekcja
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korekcja geometrii obrazu
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  03 Tablice interaktywne

 08 Projektory 

 15 Akcesoria

 15 Drukarki

  20 Laptopy i tablety 
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