
WYPOŻYCZALNIA SCWEW

W celu wypożyczenia pozycji z katalogu należy sprawdzić 
jego dostępność w Rejestrze sprzętu i pomocy dydaktycznych



Przeznaczony jest do pracy indywidualnej i w małych grupach na zajęciach 
terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktycznych.

 wsparcie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze 
spektrum autyzmu

 narzędzie w pracy terapeutycznej ze wszystkimi dziećmi, u których występują trudne 
zachowania

SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 1
w zestawie z tabletem i notebookiem

Specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli 
i terapeutów, przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum 

autyzmu, rekomendowany w wieku przedszkolnym i szkolnym



Jest profesjonalnym programem multimedialnym wspierającym rozwój kompetencji 
społecznych, samodzielność, samoświadomość i umiejętność dbania o bezpieczeństwo 
swoje i innych wynikającą z wieku rozwojowego uczniów ze spektrum autyzmu. 

 Niezwykle przydatne narzędzie w pracy terapeutycznej również z uczniami, u których 
występują trudne zachowania.

 Wspomaga organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej i realizację założeń 
edukacji włączającej.

 Przeznaczony jest do pracy indywidualnej i w małych grupach na zajęciach 
terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktycznych.

SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2
w zestawie z tabletem i notebookiem

Specjalistyczny program multimedialny wspierający terapię 
dzieci w starszym wieku szkolnym i młodzieży ze spektrum 

autyzmu.



JAWS umożliwia niewidomym użytkownikom samodzielną i wydajną pracę. Udźwiękawia i udostępnia 
w brajlu system Windows. Informacje z ekranu są przetwarzane na mowę za pomocą syntezatora 
mowy, są także wyświetlane na brajlowskim monitorze. 

JAWS zapewnia niewidomym użytkownikom kontrolę nad systemem operacyjnym i nad programami 
użytkowymi. Umożliwia bezwzrokową obsługę zarówno standardowych aplikacji typu edytory tekstu, 
arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne itp..

PROGRAM „JAWS”
w zestawie z notebookiem



ZoomText Magnifier powiększa i uwydatnia wszystko, co znajduje się na ekranie komputera 
z niezrównaną jakością i łatwością. Doskonała technologia wyświetlania powiększonych czcionek 
powoduje, że program ten uznawany jest za najlepszy na świecie w swojej klasie.

PROGRAM ZOOM TEXT MAGNIFIER
w zestawie z notebookiem

ZoomText Magnifier to zaawansowany program umożliwiający osobom 
słabowidzącym korzystanie z komputera poprzez powiększenie 
i uwydatnianie wyświetlanego na ekranie komputera obrazu.



POWIĘKSZALNIK „EXIGO”
Exigo to przenośny powiększalnik z dwoma ekranami.

Szczególnie przydatny dla niedowidzących uczniów i studentów. Jest to jedyny powiększalnik 
umożliwiający równoczesne śledzenie tablicy i podręcznika lub zeszytu. Komfort i szybkość pracy 
zapewniają dwie kamery z 10,5-calowymi wyświetlaczami. Jedna z kamer przeznaczona jest do bliży, 
druga do dali. Nie ma potrzeby przełączania się pomiędzy poszczególnymi trybami. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu, użytkownik nie traci czasu na ciągłe przestawianie kamery i odszukiwanie miejsca, 
w którym się znajdował. Szeroki zakres regulacji kąta ustawienia ekranów, a co za tym idzie ich 
wysokości, zapewnia komfort pracy użytkownikom o różnym wzroście.



BOARDMAKER & DYNAMICALLY 
PRO

 Jest doskonałym narzędziem wspomagającym proces komunikacji osób niemówiących. Program 
wspomaga doskonale umiejętności posługiwania się symbolami. Przeznaczony jest dla osób 
wymagających alternatywnych metod komunikacji. 

 Boardmaker oferuje min. bogaty zbiór ponad 4500 symboli PCS (Picture Communication Symbols) 
(zarówno czarno-białych, jak i kolorowych) oraz możliwość tworzenia i dodawania do bazy własnych 
symboli. Dzięki tak bogatej bazie symboli w łatwy sposób i szybko zaprojektujesz własne karty i tablice 
komunikacyjne

BoardMaker z rozszerzeniem Speaking Dynamically Pro jest 
programem wspierającym komunikację alternatywną do tworzenia 
mówiących tablic komunikacyjnych, planów dnia, nakładek, kart 
pracy.



Notatnik brajlowski/linijka brajlowska 

Braillant BI40X 

Terminale i notatniki brajlowskie pozwalają na wyświetlenie informacji tekstowej pismem Brailla. Urządzenia dynamicznie 
wyświetlają (uwypuklają) punkty brajlowskie, odpowiadające znakom (literom, cyfrom i innym znakom), pozwalając osobom 
niewidomym czytać dotykiem. Terminale (zwane także linijkami brajlowskimi) łączą się zwykle (przewodowo lub bezprzewodowo) ze
smartfonem lub komputerem wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie i wyświetlają treści dostępne na monitorze tego 
urządzenia. Notatniki brajlowskie mają poza funkcjonalnością linijek brajlowskich także własną pamięć: są mini-komputerami 
pozwalając na zapisywanie istotnych informacji, prowadzenie kalendarza a często także połączenie z internetem.

Brailliant BI 40X to najnowszy model wyświetlacza brajlowskiego znanej i 
cenionej firmy HumanWare. Nowe funkcje, w porównaniu z poprzednią serią 
Brailliant BI, obejmują możliwość stabilnego połączenia Bluetooth nawet z 
pięcioma urządzeniami w tym samym czasie (np. telefon, komputer), czytnik 
książek, kalkulator, zegar, Wi-Fi, które umożliwia dostęp do zasobów online np. 
Bookshare i inne. 


