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Енвижън – един компютър много мишки

Енвижън е образователна платформа, чиято цел е интерактивно компютърно-базирано
обучение. Системата използва само един компютър и мултимедиен проектор и няколко
мишки за децата в класа, като по този начин дава възможност да се осъществи
интерактивно обучение, в което всички деца участват едновременно.

Какво получавате?









Ефективно използване на финансовите ресурси в училище
Безплатно учебно съдържание 1-4 клас – над 790 урока разработени от екипа
на Енвижън по програмата на МОН
Безплатно учебно съдържание 1-4 клас на електронните уроци на Просвета
Безплатно обучение на един преподавател за всеки закупен лиценз
Безплатна поддръжка при технически проблеми
Всички обновявания и нови разработки по софтуера
Възможност за домашно ползване на учители работещи с лицензиран софтуер
Годишен абонамент с всички нови версии на системата

*Цената е изчислена за 12 паралелки с по 22 ученика. В пакета са включени 12 лиценза за една
календарна година, обучение намясто, 12 безжични мишки и 2 USB хъба.
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Нашите предложения:
За един лиценз Енвижън
Наименование

Брой

Цена за брой

Цена с ДДС

Лиценз за Енвижън

1

199,90 лв.

199,90 лв.

Безжични мишки

10

26,00 лв.

260,00 лв.

Хъбове

2

30,00 лв.

60,00 лв.
519,90 лв.

Общо за един брой лиценз:

За пет лиценза Енвижън и един комплект мишки
Наименование

Брой

Цена за брой

Цена с ДДС

Лиценз за Енвижън

5

160,00 лв.

800,00 лв.

Безжични мишки

14

26,00 лв.

364,00 лв.

Хъбове

2

30,00 лв.

60,00 лв.

Общо за 5 броя лицензи:

1224,00 лв.

Цена за една паралелка

244,80 лв.

За дванадесет лиценза Енвижън и един комплект мишки
Наименование

Брой

Цена за брой

Цена с ДДС

Лиценз за Енвижън

12

150,00 лв.

1800,00 лв.

Безжични мишки

14

26,00 лв.

364,00 лв.

Хъбове

2

30,00 лв.

60,00 лв.
2224,00 лв.

Общо за 12 броя:

185,34 лв.

Цена за една паралелка

* Енвижън се предлага с едногодишен абонамент.
**При закупуване на лиценза за по-малко от 6 класа, нямаме възможност да осигурим инсталиране и обучение на
място.

За Jumpido
Наименование

Брой

Цена за брой

Цена с ДДС

Безсрочен лиценз за Jumpido

1

499,00 лв.

499,00 лв.

Сензор Кинект за Windows

1

500,00 лв.

500,00 лв.

Общо:
*Повече информация за Jumpido на http://www.jumpido.com/bg/buy.

999,00 лв.
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Какво мисля другите за нас
Енвижън допринася за повишаване на качеството на учебния процес.Тази
технология се възприема с интерес от учениците, те работят с ентусиазъм в час, с
устойчиво внимание. Технологията спомага за изграждане на умение за самооценка от
страна на учениците, повишаване на желанието им за изява и тяхната активност по
време на учебния час.
Ваня Кастрева, началник на РИО София-град
Енвижън вече доказа, че иновативността е средство , а не цел. Средство с което може
да направим ученето интересно!137 СОУ разпозна Енвижън като част от своята
стратегия за училище на бъдещето. Днес мога да кажа, че Енвижън е част от успехите
на нашето училище.
Мариана Закова, директор на 137 СОУ София
Децата бяха очаровани, а очичките им грееха от щастие през целия час. Ще ни
върви по вълшебства през цялата година.
Дани Първанова, СОУ "Любен Каравелов" Димитровград
Енвижън ме заинтригува с достъпната, бърза, лесна, атрактивна и ефективна
комуникация между преподаващ и ученици. Продуктът дава възможност за по-голяма
активност на учениците в часа, а на учителя по-широк поглед върху знанията и
възможностите на децата.
Антоанета Миланова,СОУ "Летец Христо Топракчиев" Божурище
Новата електронна учебна среда „Енвижън“ има голямо бъдеще, защото малките
ученици трудно се справят със стандартните компютърни места в специализираните
кабинети. Средата е непринудена, творческа, емоционална. С Енвижън всеки учител
може да реализира иновативни варианти на преподаване и да бъде новатор. Децата се
чувстват добре и резултатите са отлични. Доверете му се, използвайте го и го
развивайте според нуждите и предпочитанията си.
доц. д-р Николай Цанев, Зам.-декан ФНПП към СУ

За контакти
Ще се радваме да отговорим на всички Ваши въпроси и да обсъдим офертата
допълнително. Можете да се свържете с мен, Кирил Русев, на телефон 0898 617114.

