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ILE WYNOSI WSPARCIE FINANSOWE?
• Szkoła podstawowa, ponadpodstawowa 

(wielkość dofinansowania 14 000 zł)

• Szkoła podstawowa, ponadpodstawowa w 
których kształcą się uczniowie ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym z 
niepełnosprawnością (wielkość dofinansowania 
35 000 zł)

• Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla 
uczniów niewidomych lub słabowidzących 
(wielkość dofinansowania 100 000 zł)

HARMONOGRAM PROGRAMU AKTYWNA TABLICA 2022

do 15 maja szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących

do 30 maja organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów

do 30 czerwca kwalifikacja wniosków przez wojewodów

do 31 sierpnia przekazanie środków finansowych organom prowadzącym szkoły

Aktywna Tablica 2022
W latach 2022-2024 kontynuowany będzie rządowy 
program Aktywna Tablica, finansowany w 80% ze środków budżetu 
państwa i co najmniej 20% wkładu własnego samorządów.

Wsparcie finansowe w ramach Aktywnej Tablicy może być udzielone 
na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz 
dodatkowo na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.



CO MOŻNA ZAKUPIĆ?
• tablica interaktywna

• tablica interaktywna z projektorem 
ultrakrótkoogniskowym

• projektor lub projektor 
ultrakrótkoogniskowy

• głośniki lub inne urządzenia pozwalające 
na przekaz dźwięku

• interaktywny monitor dotykowy 
o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

• wirtualne laboratoria

• materiały do nauczania kodowania 
i robotyki

• pomoce dydaktyczne: notatniki 
brajlowskie, linijki brajlowskie lub  inne 
urządzenia brajlowskie stanowiące 
połączenie funkcji notatnika i linijki 
brajlowskiej

• drukarki brajlowskie

• drukarki druku wypukłego

• drukarki 3D.

DLA KOGO?
• Publiczne i niepubliczne szkoły 

podstawowe, które nie korzystały 
ze wsparcia w poprzedniej edycji 
programu w latach 2017-2019

• Szkoły za granicą, które nie otrzymały 
wsparcia w latach 2017-2019

• Szkoły podstawowe, w których uczą się 
uczniowie niewidomi

• Szkoły podstawowe, w których uczą 
się uczniowie posiadający różnorodne 
zaburzenia rozwojowe

• Publiczne i niepubliczne szkoły 
ponadpodstawowe dla dzieci 
i młodzieży (licea ogólnokształcące, 
technika, branżowe szkoły I stopnia)

• Publiczne i niepubliczne szkoły 
ponadpodstawowe dla dzieci 
i młodzieży w zakładach poprawczych 
i schroniskach dla nieletnich (branżowe 
szkoły I stopnia)

• Specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze dla uczniów 
niewidomych i słabowidzących.

Więcej o programie Aktywna Tablica: 
www.aktywnatablica.pl

Masz pytania?  Skontaktuj się z nami! 
www.mentorpolska.pl/kontakt

DLACZEGO MY?
• zestawy z najnowszymi monitorami myBoard Silver

• produkty wspomagające dzieci z SPE

• produkty do robotyki i programowania

• dostęp do bezpłatnej platformy myBoard PLUS

• darmowe aplikacje Corinth, Meridian i wiele więcej!

www.mentorpolska.pl 

  /Mentorpolska

  /mentorpolska.pl

  /mentorpolska



20 lat temu 
w naszych głowach 
zrodził się pewien 
pomysł...
... a nawet kilka, głównie z obszaru 
wykorzystania multimediów we 
współczesnej edukacji. Po prostu 
działaliśmy.

Minęło 20 lat, od kiedy Mentor stał 
się jednym z największych w Polsce 
producentów, projektantów i dystrybutorów 
rozwiązań multimedialnych dla szkół i 
biznesu. Dzisiaj jesteśmy liderem w ofercie 
systemów językowych i konferencyjnych, 
właścicielem marki monitorów i tablic 
interaktywnych myBoard, a także podłogi 
interaktywnej SmartFloor. Dystrybutorem 
produktów STEM, m.in. robota do nauki 
kodowania Codey Rocky. W swojej ofercie 
posiadamy kompleksowe wyposażenie 
pracowni przedmiotowych.

Ale Mentor to także idea, obszar inspiracji. 
Jako założyciel Fundacji Inspiruje.my oraz 
autor programu wsparcia dla nauczycieli 

- Mentorowe Inspiracje, prowadzimy 
certyfikowane webinaria, warsztaty, 
szkolenia, stworzyliśmy też międzyszkolną 
sieć - grupę „Zainspirowani” na Facebooku.

Dzisiaj cieszymy się z Państwa pozytywnych 
ocen, z opinii firmy profesjonalnej, 
kompetentnej i odpowiedzialnej. Cieszymy 
się równie mocno z tego, że nasi pracownicy 
doskonale rozumieją nasze intencje 
i podążają za nimi. Cieszymy się ze wspólnej 
wizji.
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MONITORY 
INTERAKTYWNE  
myBoard
Od kilkunastu lat z powodzeniem rozwijamy technologie interaktywne, 
projektując monitory pod własną marką myBoard. Wysokie parametry użytkowe 
zostały już docenione przez wielu naszych Klientów, a my nadal poszerzamy 
swoją ofertę o nowe modele.

ANDROID

KOMPUTER OPS

ULTRA HD 
4K 60 HZ

SCREENSHARE

 ŻYWOTNOŚĆ 
PANELU

MYBOARD PLUS

60 Hz
4 K

50 000 h
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ANDROID 9

Pozwoli uzyskać jeszcze 
lepszy komfort pracy 
dzięki optymalizacji 
oraz nowoczesnemu, 
zaktualizowanemu 
interfejsowi.

TECHNOLOGIA 
OCHRONY WZROKU

Redukcja niebieskiego 
światła w połączeniu 
ze zintegrowanym 
czujnikiem oświetlenia 
zapewnia wysoki poziom 
bezpieczeństwa wzroku.

EDYTOWALNY  
DOLNY PASEK

Tak samo jak na swoim 
telefonie, za pomocą 
metody drag&drop, ustaw 
wygodne dla siebie skróty 
do Twoich ulubionych 
aplikacji, aby były zawsze 
pod ręką.

Monitor  
interaktywny 
myBoard Silver

MYBOARD PLUS
Aplikacje, narzędzia, dodatki

GENIAL.LY
Genialna platforma online do tworzenia 
multimediów oraz interaktywnych treści 
edukacyjnych i nie tylko. Teraz masz dostęp do 
wersji EDU PRO aż na 3 miesiące! Dodatkowo 
dajemy 30% zniżki na zakup pełnej licencji.

myBoard Silver to monitor z odświeżonym, nowoczesnym 
i intuicyjnym interfejsem opartym na systemie Android 9. 
Całość zamknięta w eleganckiej stylowej ramie, która w 
połączeniu z minimalną przestrzenią pomiędzy szkłem 
a ekranem daje niesamowite wrażenia oraz podnosi 
komfort pracy z monitorem.

G
W

AR

ANCJA • GWARANCJA • GWARANCJA
 •

5
lat*

*2 + 3 lata dodatkowej gwarancji po rejestracji

NOWOŚĆ
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NAGRYWANIE EKRANU

Wbudowana i zintegrowana 
funkcja nagrywania ekranu 
pomoże zapisać do pliku 
wideo Twoją pracę, aby 
później móc ponownie ją 
odtworzyć.

AUTOMATYCZNE 
AKTUALIZACJE

Automatyczne aktualizacje 
oprogramowania układowego 
to innowacyjne rozwiązanie, 
które pozwoli na zdalną 
aktualizację monitora 
interaktywnego.

FUNKCJA GŁOSOWANIA

Nowa wersja 
oprogramowania do 
nanoszenia notatek w trybie 
białej tablicy pozwala na 
przeprowadzanie krótkich 
głosowań.

9Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl 

Monitory interaktywne



Monitor  
interaktywny 
myBoard Silver

ROZDZIELCZOŚĆ 4K UHD 3840 × 2160 @60Hz

SYSTEM Android 9

PROCESOR 4 × ARM Cortex-A55

ŻYWOTNOŚĆ PANELU 50 000 h

WBUDOWANE GŁOŚNIKI 2 × 20 W

DWUSTRONNY PISAK
W zestawie z monitorem myBoard Silver 
znajdują się dwa podwójne pisaki magnetyczne 
– z cienką i grubą końcówką – sam wybierz, 
jakim stylem chcesz pisać!

G
W

AR

ANCJA • GWARANCJA • GWARANCJA
 •

5
lat*

*2 + 3 lata dodatkowej gwarancji po rejestracji10 www.mentorpolska.pl



DUET 75 + CAM
2x Monitor interaktywny myBoard Silver 75" 4K 
z Androidem 9.0

1x Kamera internetowa FullHD z mikrofonem

TRIPLET 65
3x Monitor interaktywny myBoard Silver 65" 
4K z Androidem 9.0

DUET 65 + CAM
2x Monitor interaktywny myBoard Silver 65" 4K 
z Androidem 9.0

2x Kamera internetowa FullHD z mikrofonem

DUET 65 OPS + CAM
2x Monitor interaktywny myBoard Silver 65" 4K 
z Androidem 9.0

2x Komputer myBoard OPS (i3-10100 4GB RAM 
SSD 128GB)

2x Microsoft Windows 10 Professional

1x Kamera internetowa FullHD z mikrofonem

ID: 5485
14 000 zł

ID: 5488
17 500 zł

ID: 5486
17 500 zł

ID: 5487
17 500 zł

MONTAŻ I SZKOLENIE W CENIE!
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Monitory interaktywne
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Akcesoria 
do monitorów 

Uzupełnieniem oferty Aktywna Tablica 2022 jest 
szeroki wybór dedykowanych akcesoriów do 
monitorów interaktywnych  – jeszcze więcej dla 
komfortu użytkowania!

KOMPUTERY OPS
Wysokiej jakości komputer OPS z procesorem 
Intel® Core™ i3/i5/i7 nowej generacji, dyskiem 
SSD oraz układem graficznym Intel z obrazem 
4K 60 Hz. Kompatybilny z monitorami 
myBoard, stanowi rozwiązanie „all in one” – 
bez konieczności podłączania dodatkowego, 
zewnętrznego komputera.

Zapytaj 
doradcę 
o cenę



SMART  
SKIZZE PEN
Wielofunkcyjny rysik 
z rozpoznawaniem ponad 4 
tysięcy poziomów nacisku. 
Współpracujący z technologią 
Windows INK.

BE

STSELLER
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WINDA/STATYW DO MONITORA 
INTERAKTYWNEGO
BalanceBox® 400 to perfekcyjne rozwiązanie 
montażowe dla monitorów dotykowych. Całość 
to po prostu niewielkich rozmiarów winda 
naścienna, która umożliwia bezwysiłkową, 
ręczną regulację wysokości ekranu w pionie. 
Została zaprojektowana tak, by przy użyciu 
jedynie lekkiego nacisku zmienić położenie 
ekranu na dowolnie wybranej wysokości.

STATYW  MOBILNY  
VIS 46 PLUS
Mobilny, uniwersalny 
dwusłupowy statyw 
na podstawie jezdnej. 
Wytrzymała konstrukcja 
umożliwia instalację 
monitorów do 75 cali.

ID: 7905
1 450 zł

ID: 4639 
3 950 zł

ID: 4641
6 100 zł

ID: 4410
370 zł

Winda Statyw

Monitory interaktywne
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Regulacja położenia

Teraz również w wersji eFun Pad!

STOLIK eFUN
Interaktywny stolik dla najmłodszych to pomysł 
na doskonale angażujące i ekscytujące zabawy 
dla dzieci. Interakcje przy stoliku eFUN rozwijają 
kreatywność i umiejętność myślenia abstrakcyjnego. 
Prosty w obsłudze, nie wymaga kalibracji.

ID: 5114
8 900 zł

ID: 6024
8 900 zł

STÓŁ  
MULTIMEDIALNY
Mobilny statyw kątowy 
pozwala stworzyć 
multiinteraktywny zestaw 
z monitorem, dzięki czemu 
możemy ustawiać go  
w pionie lub poziomie - jako 
stół interaktywny. Obsługa 
statywu pilotem podwyższa 
komfort pracy bez konieczności 
ręcznego regulowania  
i stabilizacji systemu.

*Podana cena dotyczy statywu.

ID: 7871
5 590 zł*



TABLICE  
INTERAKTYWNE 
myBoard
Połączenie efektywności projektorów 
i interaktywności tablic myBoard to 
idealne zestawienie, umożliwiające 
wyświetlanie obrazu z różnych źródeł, 
modyfikowanie go i zapisywanie zmian do 
pliku. W swojej ofercie „Aktywna Tablica 
2022” posiadamy tablice Black i Silver, 
a także szeroki wybór akcesoriów.

10 TOUCH

PANORAMA

SUCHOŚCIERALNA



5 LAT 
GWARANCJI

MOBILE  
SHARE

MULTI  
GESTURE
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PÓŁKA INTERAKTYWNA
Łatwy sposób na wybór danego koloru 
pisaka lub gąbki bez konieczności 
uruchamiania tej funkcji w programie. 

Tablica interaktywna 
myBoard Silver
Tablice interaktywne Silver gwarantują komfort pracy, 
bogatą funkcjonalność i niezawodność w działaniu. 
Dostępne z powierzchnią magnetyczną: ceramiczną 
i lakierowaną. Dostosowane do pisania i projekcji.

ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH 
PUNKTÓW DOTYKU 10 multi gesture

PRECYZJA POZYCJONOWANIA ± 0.5 mm

TYP POWŁOKI Suchościeralna o zwiększonej 
odporności na uszkodzenia

TECHNOLOGIA PLUG & PLAY tak

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE Półka interaktywna, głośniki, 
odbiornik WI-FI

ZESTAW 
NAGŁAŚNIAJĄCY  
AMP-32

ID: 6993
490 zł

ID: 6988
271 zł



ZESTAW INTERAKTYWNY DUET  
SILVER 101″ ULTRA
2× tablica interaktywna dotykowa myBoard Silver 101″ C Panorama
2× projektor ultrakrótkoogniskowy WXGA z uchwytem
2× zestaw nagłaśniający myBoard SILVER sound AMP-32 (40)

ZESTAW INTERAKTYWNY DUET  
SILVER 95″ SHORT
2× tablica interaktywna dotykowa myBoard Silver 95″ S Panorama
2× projektor krótkoogniskowy WXGA
2× zestaw nagłaśniający myBoard SILVER sound AMP-32 (40)
2× uchwyt ścienny do projektora

ID: 5805
17 500 zł

ID: 5804
14 000 zł
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ZESTAW 
NAGŁAŚNIAJĄCY  
AMP-32

MONTAŻ I SZKOLENIE W CENIE!

Tablice interaktywne



E-KURS

10 TOUCH

POWIERZCHNIA
ANTYREFLEKSYJNA

SOUNDBAR HD-005L PLUS
Jeszcze wyższa jakość dźwięku! Smukły, elegancki głośnik o mocy  
40 W z wyświetlaczem LED oraz wejściami AUX i USB, sterowany pilotem. 
Łączność przez Bluetooth zapewnia wygodę użytkowania.

PÓŁKA 
INTERAKTYWNA

ID: 7972
249 zł

ID: 7927
196 zł
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Tablica interaktywna 
myBoard Black
Seria dla wymagających. Tablice Black posiadają 
najwęższe ramki oraz cienką płytę. Zaletą są 
też boczne, malowane paski z przyciskami 
do najczęściej stosowanych funkcji. Dostępne 
z powierzchnią magnetyczną nanopolimerową.

ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH 
PUNKTÓW DOTYKU 10 touch / 2 touch

PRECYZJA POZYCJONOWANIA ± 0.5 mm

TYP POWŁOKI
Magnetyczna 
powierzchnia pokryta 
nanopolimerem

TECHNOLOGIA PLUG & PLAY tak



ZESTAW INTERAKTYWNY DUET BLACK 90″  
SHORT FULL HD
2 x tablica interaktywna dotykowa myBoard Black 90" Nano Panorama
2 x projektor krótkoogniskowy Full HD
2× soundbar myBoard HD-005L
2× uchwyt ścienny do projektora

ZESTAW INTERAKTYWNY DUET BLACK 90″  
ULTRA FULL HD
2× tablica interaktywna dotykowa myBoard Black 90″ Nano Panorama

2× projektor ultrakrótkoogniskowy Full HD z uchwytem

2× soundbar myBoard HD-005L

ID: 5802
14 000 zł

ID: 5803
17 500 zł

MONTAŻ I SZKOLENIE W CENIE!

19Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl 

Tablice interaktywne



20 www.mentorpolska.pl

PLATFORMA 
myBoard PLUS
Dla wygody użytkowników monitorów myBoard, stworzyliśmy platformę 
myBoard PLUS, na której zebraliśmy wszystkie dostępne narzędzia 
i programy multimedialne. Starannie skompletowane, dedykowane 
oprogramowanie, powstało w oparciu o autorskie aplikacje, a także te 
przy współpracy z naszymi Partnerami.

Dla monitorów 
interaktywnych
Dzięki aplikacji myBoard PLUS masz pewność, jakie programy 
otrzymujesz od nas za darmo - na start. Znajdziesz ją w menu 
Aplikacje - wystarczy kliknąć w odpowiednią ikonę i gotowe.

Dla tablic interaktywnych
Z zasobów myBoard PLUS możesz korzystać również na tablicach 
interaktywnych. Wystarczy zewnętrzny komputer - laptop lub PC, 
by móc wyświetlić na ekranie zawartość wybranych aplikacji.



21Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl 

MERIDIAN PRIME
Darmowy dostęp do platformy Meridian Prime, z bogatym 
zasobem map online, aż na 3 miesiące. Na start, przy zakupie 
monitorów myBoard.

GENIAL.LY
Genialna platforma online do tworzenia multimediów oraz 
interaktywnych treści edukacyjnych i nie tylko. Teraz masz dostęp 
do wersji EDU PRO aż na 3 miesiące! Dodatkowo dajemy 30% 
zniżki na zakup pełnej licencji.

myBOARD v8
Rozbudowany program do rysowania. Narzędzie do 
rozpoznawania pisma odręcznego, odtwarzania wideo  
z możliwością „pisania” na filmie, zrzutów wideo, szybkiego 
tworzenia figur geometrycznych czy obiektów 3D i wiele innych.

CORINTH
Ponad 1500 modeli 3D dostępnych w zaawansowanej 
aplikacji edukacyjnej. Dla wszystkich użytkowników 
sprzętów myBoard udostępniamy pełną licencję aż na 
2 miesiące za darmo.

eMARKER
Idealne narzędzie do interakcji prezentera i uczestników 
spotkania z przedstawianym materiałem. Edytuj, nadpisuj, kreuj, 
a wszystko to w wygodnej, intuicyjnej formie.

EDUEXPERT
Seria produktów multimedialnych „Science-Lab. Fascynująca 
anatomia człowieka”, przedstawia niezwykłą pracę ludzkiego 
organizmu. Działanie i rolę zmysłów omówiono w połączeniu 
z elementami fizyki, chemii i geografii. Dostęp do licencji: 2 miesiące.

PIXBLOCKS
Najprostsze narzędzie do nauki programowania blokowego 
oraz tekstowego Python, które pozwala na tworzenie 
zaawansowanych programów dla najmłodszych.



ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE

Klocki Neuron
Zestaw programowalnych 
elektronicznych klocków, w którym 
znajdują się podstawowe czujniki 
światła i dźwięku. W połączeniu  
z programowaniem wizualnym, 
Neuron pomoże dzieciom już od 
najmłodszych lat realizować pomysły 
i tworzyć własne wynalazki, łączyć 
klocki z Lego czy gotowymi modelami 
z tektury. Kompatybilne  
z robotem Codey Rocky.

Baw się  
w kodowanie  
z mBlock
Aplikacja mBlock z językiem graficznym 
opartym na Scratch 3.0 lub tekstowym 
Python, która dzięki prostocie i bogactwu 
bibliotek świetnie nadaje się zarówno dla 
początkujących, jak i zaawansowanych 
programistów już od 7 roku życia. Posiada 
unikalne i zaawansowane funkcje - otwiera 
drogę do internetu rzeczy ( z ang. IoT – 
Internet of Things) i sztucznej inteligencji 
(z ang. AI – artificial intelligence).

Kontroler 
HaloCode
Bezprzewodowy zaawansowany 
mikrokontroler z wbudowanym modułem 
WI-FI i Bluetooth. Wyposażony jest 
w 12 diod RGB, mikrofon, 4 czujniki dotyku, 
przycisk oraz żyroskop. Oprogramowanie 
mBlock 5, ułatwia rozpoczęcie pracy z 
HaloCode i naukę kodowania. Idealny 
do nauki programowania w szkołach 
średnich.

22 www.mentorpolska.pl

ID: 8379
129 zł



Kompatybilny  
z Lego

Dostępny  
w zestawie: 6 sztuk

Codey Rocky
Inteligentny robot do nauki programowania STEAM i Internetu 
Rzeczy dla dzieci już od 6 roku życia. Bezprzewodowo łączy 
się z tabletem i komputerem, jest kompatybilny z Lego Technic, 
Makeblock Neuron i podłogą interaktywną SmartFloor. Uroczy robot 
posiada ponad 10 programowalnych czujników w tym żyroskop, 
czujnik rozpoznawania koloru, natężenia dźwięku i światła. 
W ofercie posiadamy również dedykowane maty do kodowania.

10 CZUJNIKÓW

3 METODY  
KOMUNIKACJI: 
WI-FI, BLUETOOTH,  
PODCZERWIEŃ

KOMPATYBILNY
ZE SMARTFLOOR

×10

23Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl 
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ID: 8030
849 zł

ID: 8102
5 190 zł

STEM dla edukacji



24 www.mentorpolska.pl

AKTYWNA TABLICA

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA EDUKACJI

www.edubama.pl

Zamów w naszym sklepieZamów w naszym sklepie
www.edubama.plwww.edubama.pl

PRZEDSZKOLE - SZKOŁA - BIURO
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA EDUKACJI

EDUBAMA
ul. Niedobczycka 94, 44-200 Rybnik

Tel. +48 509 563 602
Tel. +48 509 563 604
Tel. +48 32 433 17 77

e-mail: biuro@edubama.pl

facebook.com/edubamarybnik

Nasi konsultanci doradzą i odpowiedzą na Państwa
pytania od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.


