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Krok 1. 
Rejestracja szkoły online: www.klasazesnow.pl

ź Start rejestracji: 1 października 2015 roku 

ź Rejestracji może dokonać wyłącznie pracownik 

danej placówki edukacyjnej – dyrektor lub 

wytypowany przez niego nauczyciel.

ź Podczas rejestracji należy podać dokładną nazwę 

szkoły, jej adres, kontakt do dyrektora oraz 

wytypowanego nauczyciela – opiekuna akcji.

ź Ostateczny termin rejestracji: 

15 listopada 2015 roku.

Krok 2. 
Nakręcenie filmu przedstawiającego wymarzoną 

klasę wyposażoną w nowoczesne technologie

ź Film może przedstawiać modele, makiety

i inne prace plastyczne, a także być klipem 

muzycznym, filmem animowanym

czy historią fabularną. 

ź Parametry filmu:

  dwusekundowa plansza z nazwą szkoły na 

otwarcie filmu,

  długość filmu: maksymalnie 2 minuty,

  minimalna rozdzielczość: 720p.

ź Ostateczny termin nadsyłania filmów:

31 stycznia 2016 roku.

Krok 3. 
Wybór najlepszych produkcji

ź Wyłonienie 30 najlepszych filmów przez jury:

29 lutego 2016 roku.

ź W skład jury, który zostanie opublikowany na 

stronie www.klasazesnow.pl na początku roku 

szkolnego, wchodzić będą osoby bezpośrednio 

związane z branżą mediów.

ź Głosowanie publiczności online:

1-15 marca 2016 roku.

Krok 4. 
Przyznanie 6 nagród głównych:

ź 3 nagrody publiczności, przyznane podczas 

głosowania,

ź 3 nagrody przyznane przez jury.
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ZOBACZ NAGRODY – STRONA 6

Marzenia się spełniają
Z przyjemnością ogłaszamy 6. już edycję Ogólnopolskiego Konkursu 

Artystycznego  KLASA  ZE  SNÓW. 
KLASA ZE SNÓW to marzenie o idealnej lekcji – zgranym zespole uczniów 

pod wodzą świadomego swojej roli nauczyciela, korzystającego
z nowoczesnych technologii dla dobra młodych ludzi, którzy poznają
i zdobywają świat. 
Dwa duże przedsięwzięcia w ramach formuły Ogólnopolskiego Konkursu 

Artystycznego: konkurs filmowy dla uczniów i konkurs merytoryczny 
dla nauczycieli, są zachętą do kreatywnej pracy i do zdobywania 

wspaniałych nagród. Zapraszamy do udziału w naszych 
konkursach z nadzieją, że idea 

KLASY ZE SNÓW doda Wam 
skrzydeł.



Krok 1.
Rejestracja szkoły online: www.klasazesnow.pl

ź Start rejestracji: 1 października 2015 roku.

ź Rejestracji może dokonać wyłącznie pracownik 
danej placówki edukacyjnej – dyrektor lub 
wytypowany przez niego nauczyciel.

ź Podczas rejestracji należy podać dokładną nazwę 
szkoły, jej adres, kontakt do dyrektora oraz 
wytypowanego nauczyciela – opiekuna akcji.

ź Ostateczny termin rejestracji:
15 listopada 2015 roku.

Krok 4. 
Przyznanie nagród

ź Wytypowanie przez jury 5 najlepszych prac 
pisemnych: 31 marca 2016 roku.

W skład jury, który zostanie opublikowany na 
stronie www.klasazesnow.pl na początku roku 
szkolnego, wchodzić będą osoby bezpośrednio 
związane z branżą mediów.

Krok 3. 
Praca pisemna na temat: 
„Jak wykorzystał(a)bym monitor interaktywny
do pracy dydaktycznej z uczniami? 
Pomysły na kreatywne wykorzystanie sprzętu
AV na lekcji.”

ź Maksymalna objętość pracy: 2 strony A4 (3.600 
znaków na stronie).

ź Pracę należy przesłać do 16 marca 2016 roku.

Krok 2. 
Test wiedzy online „Jak świadomie wybierać 
technologie AV dla szkoły”

ź Przystąpienie do testu wiedzy jest możliwe po 
przejściu odpowiednich szkoleń online, 
dostępnych na indywidualnym koncie założonym 
podczas rejestracji.

ź Osiągnięcie w teście minimum 50% punktów 
gwarantuje otrzymanie certyfikatu dla nauczyciela 
oraz możliwość przystąpienia do kolejnej części 
konkursu (praca pisemna).

ź Uzyskanie podczas testu minimum 70%
punktów gwarantuje przyznanie godła
„Szkoła zorientowana technologicznie”.
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KLASA KONKURS MERYTORYCZNY
DLA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH

Na potrzeby konkursu merytorycznego monitor interaktywny można bezpłatnie 
przetestować:
ź Korzystając z indywidualnego konta wygenerowanego podczas rejestracji, należy 

podać preferowaną datę prezentacji monitora. O faktycznym terminie prezentacji 
decydować będzie kolejność zgłoszeń.

ź Prezentacja obejmuje bezpłatne szkolenie z obsługi monitora interaktywnego.
ź Terminy prezentacji można rezerwować od 1 października 2015 roku

do 15 listopada 2015 roku.
ź Prezentacje będą odbywać się od 16 listopada 2015 roku do 29 lutego 2016 roku.

Szczegółowe zasady konkursu oraz regulamin na stronie www.klasazesnow.pl

ZOBACZ NAGRODY – STRONA 6



NAGRODA
GŁÓWNA

Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65 Pro z komputerem OPS 
oraz systemem Windows 10

Dzięki połączeniu cech wysokiej klasy monitora LED i tablicy interaktywnej, monitor interaktywny 
Avtek TouchScreen 65 Pro jest aktualnie najnowocześniejszym narzędziem stosowanym
w edukacji. Ułatwia on przekazywanie wiedzy i jej odbiór, dając możliwość efektywnego 
wykorzystania czasu poświęconego danemu zagadnieniu podczas zajęć. Korzystanie z monitora 
interaktywnego w szkołach pozytywnie wpływa na skupienie uwagi dzieci, a zwiększone 
zainteresowanie tematem korzystnie wpływa na zrozumienie poruszanych kwestii. Proces 
nauczania jest znacznie ciekawszy i przyjemniejszy. Zajęcia, podczas których uczniowie
i nauczyciele mogą korzystać z funkcji monitorów interaktywnych, przebiegają znacznie sprawniej. 
Korzystanie z tych urządzeń umożliwia odnalezienie i rozwijanie talentów nastolatków. Ćwiczenia 
czy laboratoria, gdzie możliwe jest korzystanie z monitorów interaktywnych, stanowią ciekawą 
alternatywę dla tradycyjnie prowadzonych zajęć. Aktywny udział w lekcjach, dogłębne poznanie 
tematu i zachodzących w jego ramach zjawisk jest możliwe i znacznie łatwiejsze dzięki połączeniu 
komunikacji werbalnej z wizualną.

Wartość nagrody:
16.499 zł brutto

Główna nagroda to w pełni funkcjonalny monitor 
interaktywny o przekątnej 65” wraz z wbudowanym 
szybkim komputerem z dyskiem SSD, a także 
najnowszy system operacyjny Windows 10. 

Monitor Avtek TouchScreen 65 Pro to szereg 
technologii, które zostały stworzone z myślą 
o wykorzystaniu w szkole.

Computer4Touch – dzięki wbudowanemu komputerowi 
wystarczy podłączyć monitor do prądu, by korzystać 
z internetu, map, materiałów edukacyjnych czy innej 
dowolnej aplikacji.

Note-ON-it – wbudowana w monitor aplikacja umożliwia 
uczniom i nauczycielom nanoszenie notatek na dowolny 
obraz oraz korzystanie z monitora jak z tablicy 
interaktywnej, nawet bez włączonego komputera.

Dual SnDBoost – doskonałe odwzorowanie dźwięku dzięki 
zastosowaniu cyfrowego przetwornika oraz wysoka moc 
z dwóch głośników; optymalizacja pod kątem sal lekcyjnych.

HardT Glass – hartowana szyba poddana specjalnemu 
procesowi utwardzania zapewnia najwyższe bezpieczeństwo 
użytkowania. Zastosowanie szyby o grubości 4 mm 
gwarantuje dzieciom w klasie najwyższe standardy 
bezpieczeństwa.

Nagrody przyznawane w konkursie 
filmowym przez publiczność 
1. Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65 

Pro z wbudowanym komputerem.
2. Zestaw do wideokonferencji Aver EVC130 PTZ 

Cam.
3. Tablica interaktywna Qomo QWB200-BW 

z projektorem Vivitek DX881ST oraz 
uchwytem.

Nagrody przyznawane w konkursie 
filmowym przez jury 
1. Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65 

Pro z wbudowanym komputerem.
2. Projektor interaktywny Vivitek D755WTiR.
3. Zestaw pilotów Qomo QClick QRF300 (32+1).
4. 15 bonów na zakupy produktów 

prezentowanych na 
www.multimediawszkole.pl

Nagrody przyznawane przez jury 
w konkursie merytorycznym
1. Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65 

Pro z wbudowanym komputerem.
2. Tablica interaktywna Qomo QWB200-BW 

z projektorem Vivitek DX881ST oraz 
uchwytem.

3. Projektor LED-Laser Casio XJ-V1.
4. 3 wizualizery Aver U50.
5. 15 bonów na zakupy produktów 

prezentowanych na 
www.multimediawszkole.pl

Nagrody dla nauczycieli za najlepsze 
wyniki z testu wiedzy oraz prace 
pisemne
1. Torba na laptopa.
2. Wskaźnik/ długopis.

Łączna wartość nagród: ponad 100.000 zł!

ZOBACZ,
CO MOŻESZ WYGRAĆ!
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Wideokonferencja AVER 130PTZ Wizualizer AVER U50

Urządzenia serii EVC marki AVER to jedne z najpopularniejszych na rynku zestawów do 
wideokonferencji. Obecnie coraz więcej szkół i uniwersytetów decyduje się na zakup 
wideokonferencji. Najmłodsi uczniowie docenią możliwość kontaktu ze swoimi 
rówieśnikami na całym świecie, poznając kulturę innych państw. Wideokonferencja to 
także świetna metoda nauki języków obcych. Bardziej zaawansowane możliwości to 
np. nauka na odległość czy transmitowanie procedur medycznych z sali operacyjnej do 
sali wykładowej. Możliwości są w zasadzie nieograniczone.
Jedną z największych zalet serii EVC jest kamera PTZ o szerokich kątach widzenia,
z 16-krotnym zoomem optycznym i możliwością sterowania przez każdą ze stron 
wideokonferencji. Warto wspomnieć również o mikrofonie, który gwarantuje najwyższej 
jakości dźwięk, dodatkowo eliminując tzw. efekt echa. Poza doskonałymi parametrami 
technicznymi, linia EVC ma 3-letnią gwarancję i cechuje się niskim całkowitym kosztem 
posiadania, co przekłada się na zdumiewająco szybki zwrot z inwestycji.

Wizualizer, zwany również kamerą dokumentową, to proste w obsłudze 
urządzenie, które umożliwia pokazywanie dowolnych przedmiotów lub 
dokumentów w powiększeniu, wykorzystując w tym celu projektor lub zwykły 
telewizor. 
Wizualizer AVER U50 charakteryzuje się wyjątkową mobilnością oraz wygodą 
użytkowania, m.in. dzięki możliwości zasilania bezpośrednio z portu USB. Płynny
i szczegółowy obraz w jakości FullHD 1080p oraz wbudowany mikrofon sprawiają, 
że wizualizer U50 sprawdza się doskonale nie tylko w edukacji, ale i podczas 
rozmów wideo. Załączone oprogramowanie umożliwia integrację z tablicą 
interaktywną.
Dodatkowym atutem jest wbudowana lampa LED, która pozwala na używanie 
wizualizera nawet w niesprzyjających warunkach oświetleniowych.

Wartość nagrody:
12.999 zł brutto

Wartość nagrody:
899 zł brutto

Wideo w jakości Full HD oraz 
współdzielenie materiałów
Swobodna komunikacja w czasie 
rzeczywistym, dzięki wideo o jakości 
do HD1080p 30 klatek na sekundę. 
Urządzenie umożliwia prowadzenie 
wideokonferencji i jednoczesne 
dzielenie się prezentacjami.

Nagrywanie jednym przyciskiem
Nagrywanie spotkań – obrazu, 
dźwięku, współdzielonych 
materiałów – bezpośrednio na 
pamięć USB flash. Nagrania można 
odtwarzać bezpośrednio z systemu 
EVC lub komputera.

Nowoczesny mikrofon
Zaawansowana technologia 
przetwarzania sygnału, która została 
zastosowana zarówno w mikrofonie 
jak i w module głównym, pozwala na 
znaczącą redukcję szumów, 
automatyczne dostosowanie 
wzmocnienia oraz tłumienie echa.

Kompaktowy design. 
Łatwy transport urządzenia z klasy do klasy.

Dodatkowe porty USB, działające jako HUB USB.

Zestaw interaktywny Tablica Qomo QWB200-BW
z projektorem krótkoogniskowym Vivitek DX881ST i uchwytem

Projektor ultrakrótkoogniskowy Vivitek 
D755WTiR 

Najpopularniejsza w polskich szkołach tablica interaktywna marki Qomo w zestawie
z najczęściej kupowanym projektorem krótkoogniskowym Vivitek o jasności 3.300 ANSI 
lumenów i rozdzielczości XGA (1.024 x 768) to gwarancja najlepszych parametrów podczas 
korzystania z zestawu interaktywnego w szkole. Wielofunkcyjna powierzchnia umożliwia 
korzystanie z tablicy jako klasycznej tablicy suchościeralnej, a wyświetlanie obrazu z projektora 
odbywa się bez uciążliwego efektu hot-spot. Zestaw sprawdzi się także w trudnych warunkach 
szkolnych, m.in. dzięki podwyższonej odporności powierzchni na uszkodzenia. 
Innowacyjna półka interaktywna, pozwalająca na szybki dostęp do trzech kolorów pisaka oraz 
do gąbki, usprawnia pracę nauczyciela z uczniami. Dodatkowe intuicyjne paski skrótów 
umożliwiają szybki dostęp do szeregu funkcji oprogramowania, co znacząco ułatwia
i przyspiesza pracę z tablicą. 
Projektor krótkoogniskowy to oczywisty wybór do współpracy z tablicą interaktywną. 
Doskonale sprawdzi się również we wszystkich innych instalacjach w salach lekcyjnych. Dzięki 
niskiemu współczynnikowi odległości projektor umożliwia uzyskanie dużego obrazu przy 
niewielkim oddaleniu od tablicy. Oszczędność miejsca nie jest tutaj jedyną korzyścią. Zyskujemy 
przede wszystkim redukcję cienia rzucanego przez osobę prowadzącą prezentację oraz 
ograniczenie sytuacji, w których projektor świeci w oczy prowadzącemu.

P r o j e k t o r y  u l t r a k r ó t k o o g n i s k o w e , 
przymocowane w odległości od kilku do 
kilkudziesięciu centymetrów od tablicy czy 
ekranu, wyświetlą obraz o satysfakcjonującej 
wielkości (np. o przekątnej 80”). Atutem 
korzystania z projektorów krótkoogniskowych 
jest praktycznie brak cienia (nie można wejść 
między światło projektora a tablicę) oraz 
wyeliminowanie zagrożenia, jakim jest dla 
wzroku patrzenie w lampę projektora.
Wysoka jasność i rozdzielczość umożliwi 
komfortową pracę na zajęciach lekcyjnych. 

Wartość nagrody:
6.699 zł brutto

Wartość nagrody:
4.999 zł brutto

P r o j e k t o r  V i v i t e k 
D755WTiR wyposażony 
jest dodatkowo w funkcję 
i n t e r a k t y w n ą ,  k t ó r a 
zmienia dowolną płaską 
powierzchnię dotykową
w  w i r t u a l n ą  t a b l i c ę 
interaktywną! W zestawie 
znajdują się dwa pisaki 
o r a z  s p e c j a l n e 
oprogramowanie. 
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Bon na zakupy 

Torba na laptopa Kensington SP30 Clamshell

Dla 15 uczestników konkursu filmowego oraz 15 nauczycieli biorących udział
w konkursie merytorycznym nagrodą dodatkową będą bony na zakupy produktów 
prezentowanych na stronach multimediawszkole.pl. Bony można zrealizować
u partnerów handlowych portalu multimediawszkole.pl do 30.06.2016 roku.

Nagroda dla nauczycieli biorących udział w konkursie merytorycznym – 100 pierwszych 
nadesłanych prac nagrodzonych zostanie torbą na laptopa Kensington SP30 Clamshell. 

Qomo QClick QRF300 (32+1) Projektor Casio XJ-V1

QOMO QClick jest narzędziem wykorzystywanym na zajęciach szkolnych, podczas których 
wymagane jest otrzymywanie informacji zwrotnej. Narzędzie to pozwala na sprawne, 
interaktywne zbieranie danych. Zestaw składa się z 32 pilotów dla uczniów, pilota dla 
nauczyciela i odbiornika.

Zalety korzystania z systemów testowych:
ź oszczędność czasu
ź różnorodność formy prowadzonych testów
ź duża oszczędność papieru
ź efektywność pracy nauczyciela
ź szybka i obiektywna ocena rezultatów nauczania
ź lepsze przyswajanie wiedzy przez uczniów

Rewolucyjny projektor w technologii Laser&LED
Jasny, wszechstronny projektor. Idealne wyposażenie nowoczesnej klasy 
lekcyjnej. 

Niskie koszty użytkowania to główny atut technologii Laser&LED 
Zaletą Laser&LED jest przede wszystkim wytrzymałość źródła światła, 
obliczona na 20 000 godzin. To kilkakrotnie więcej niż w przypadku tradycyjnych 
lamp rtęciowych. Dodatkowo dochodzi do tego dużo niższe zużycie energii
(w przybliżeniu wynosi ono połowę zużycia energii przez projektory z rtęciowym 
źródłem światła o porównywalnej jasności). Wszystkie te zalety przenoszą się na 
bardzo niskie całkowite koszty użytkowania w porównaniu do klasycznych 
projektorów z lampami rtęciowymi (na które składają się koszty: zakupu, 
wymiany lampy, wymiany filtrów oraz energii elektrycznej). Oznacza to duże 
oszczędności dla budżetów szkolnych.
W przeciwieństwie do lamp rtęciowych, źródła światła Laser&LED nie wymagają 
czasu na rozgrzewanie się i chłodzenie. Projektor jest gotowy do pracy z pełną 
jasnością w ciągu 5 sekund, a jego wyłączenie następuje natychmiast po 
naciśnięciu przycisku.  

Wartość nagrody:
5.999 zł brutto Wartość nagrody:

2.799 zł brutto
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Nagroda dla 200 nauczycieli, którzy jako pierwsi zdadzą egzamin z wiedzy technicznej.

Wskaźnik teleskopowy z długopisem


