Acer Dla Edukacji
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Społeczeństwo dynamicznie się zmienia, technologia wkracza
we wszystkie aspekty naszego życia. Aby nadążyć za tymi zmianami,
edukacja musi stać się bardziej elastyczna, twórcza i musi stawiać
większe wyzwania. W takich warunkach technologia staje się
narzędziem, które pozwala otworzyć nowe możliwości i stworzyć
warunki do aktywnego uczenia się.
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Dlaczego Acer Dla Edukacji?
Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu, Acer specjalizuje się w zaspokajaniu potrzeb rynku edukacji oraz
szerzeniu wiedzy za pomocą technologii.
Kompletna linia produktów firmy Acer wspiera każdy etap nauczania, umożliwiając poznawanie wszystkich
dziedzin w każdej sytuacji poza szkolną klasą. Produkty Acer są intuicyjne i zaprojektowane tak, by nauka była
ciekawa i zajmująca.
Naszym zdaniem nauka z wykorzystaniem technologii to prawo, a nie przywilej, dlatego nasze produkty nie są
drogie. Nasze produkty są niezawodne i solidne co redukuje całkowite koszty posiadania.
Przyjęty przez firmę Acer model w 100% pośredniego kanału sprzedaży umożliwia nam pracę z ekspertami
na rynku edukacji - Acer Education Reseller Partners. Skuteczne programy tego kanału umożliwiają świetną
współpracę, której efektem jest zapewnienie rozwiązań idealnie odpowiadających na zapotrzebowanie rynku.

Jako organizacja, która obala bariery między ludźmi, a technologią, Acer jest doskonałym partnerem dla współczesnych instytucji
edukacyjnych. W Acer wierzymy, że najcenniejszym aspektem komputerów jest możliwość szerzenia wiedzy za ich pomocą i poczuwamy
się do odpowiedzialności za wyposażenie obecnego pokolenia w wiedzę, której będzie potrzebowało w przyszłości. Celem projektu
„Acer Dla Edukacji” jest rozwijanie nowej formy interakcji między nauczycielami a uczniami oraz zapewnianie im niezawodnych i prostych
w użyciu rozwiązań, na których mogą polegać. Tworząc innowacyjne technologie dla klas, Acer pomaga uczniom przekraczać granice,
zapewniając im nowe kanały komunikacji i interakcji. Acer inspiruje nauczycieli, by podążali za współczesną technologią oraz dostarcza
uczniom i nauczycielom solidne i proste w użyciu rozwiązania.

Acer gwarantuje solidną obsługę klienta i wsparcie techniczne. Dla instytucji edukacyjnych jest to niezwykle
istotne, ponieważ proces nauczania nie powinien być zakłócany przez problemy techniczne.
Acer wraz ze swoimi partnerami inwestuje w przyszłość edukacji, aby zapewnić kolejnemu pokoleniu
lepsze jutro.
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Acer oferuje innowacyjne rozwiązania, w tym tablety,
notebooki, ultrabooki, chromebooki, komputery
stacjonarne, monitory i projektory. Szeroka gama
produktów Acer wspiera dynamiczne i interaktywne
środowisko kształcenia ze stałym dostępem do Internetu.

Nasze rozwiązania odpowiadają potrzebom edukacyjnym każdego poziomu kształcenia: intuicyjne tablety dla uczniów szkół
podstawowych; lekkie i wydajne notebooki dla uczniów szkół ponadpodstawowych, i w końcu najwydajniejsze komputery PC, by pomóc
studentom szkół wyższych i uniwersytetów w codziennych wyzwaniach. Nasze rozwiązania dla pracowni obejmują niezawodne komputery
stacjonarne, tablice interaktywne i projektory, które pomagają szkołom opracować nowe podejście do kształcenia oparte na angażowaniu
uczniów w proces edukacyjny.
Acer koncentruje się na rozwoju nowych technologii, które pobudzają ciekawość uczniów i umożliwiają im poznawanie świata. Wszystkie
nasze produkty są niezawodne, a korzystanie i zarządzanie nimi jest łatwe i przyjemne. Ułatwiają uczniom i nauczycielom dostęp do treści
i informacji oraz dzielenie się nimi, co sprawia, że proces nauczania jest mocniej oparty na współpracy i a przez to staje się ciekawszy.

Iconia One 8
•	Android
•	8-calowa matryca HD z technologią IPS

Dla uczniów | Szkoła podstawowa
Nauka przez zabawę
Nauka jest przyjemniejsza dzięki zabawom edukacyjnym. Tablety okazują się kluczowym elementem
w tworzeniu nowego środowiska edukacyjnego. Mogą być używane w klasie i poza nią, motywują
i zachęcają do formalnej i nieformalnej nauki. Intuicyjne i proste w obsłudze, nawet dla młodszych
uczniów, mają rozmiary dostosowane do ich niewielkich dłoni, są również cienkie i lekkie. Zapewniają
łatwą łączność i dostęp do szeregu aplikacji, zasobów i treści dostosowanych do każdego poziomu
i metody nauczania. Tablety firmy Acer dla szkół podstawowych charakteryzują się długim czasem
pracy baterii i odpornością na zużycie.

•	Powłoka zapobiegająca pozostawianiu
odcisków palców
•	Korzystaj ze zwykłego ołówka jak z rysika
•	Czas pracy baterii do 7,5 godzin

•	Wyposażony w procesory Intel®

Iconia Tab 10
• Android
• 10,1-calowa matryca HD lub FHD z technologią IPS
• Dźwięk Dolby Digital Plus
• Czas pracy na baterii do 7 godzin
• Wyświetlanie bezprzewodowe
• Ekran ze szkłem Gorilla® Glass 4

Iconia Tab 8W
• Windows 8.1
• 8-calowa matryca z technologią IPS
• Waga tylko 370g
• Opcjonalna klawiatura
• Czas pracy baterii do 8 godzin
• Dostępna opcja 3G

Aspire Switch 10 E
• 10,1-calowy ekran HD z technologią IPS
• Proste urządzenie typu 2 w 1
• Dwa aparaty fotograficzne
• Optymalna ochrona danych

Dla uczniów | Szkoła średnia

• Czas pracy na baterii do 11 godzin
• Wyposażony w procesory Intel®
• Różne warianty kolorystyczne

Towarzysz nauki w klasie i w każdym innym miejscu
Notebooki Acer dla szkół ponadpodstawowych są poręczne, łatwe w obsłudze w klasie i poza nią,
oraz są niezawodnymi towarzyszami nauki. Różnorodne opcje łączności zapewniają łatwy dostęp do
sieci, zasobów aplikacji i treści stworzonej, by pomóc uczniom w bardziej interaktywnym i twórczym
uczeniu się. Zapewniają uczniom łączność z sieciami społecznościowymi, co ułatwia im współpracę
oraz dzielenie się pomysłami i projektami. Notebooki mają wystarczającą moc obliczeniową by
poradzić sobie z większym obciążeniem, co pozwala uczniom na analizy danych, opracowywanie
wykresów i tabel, pisanie i tworzenie bardziej interesujących projektów

TravelMate B116
• 11,6-calowa matryca HD
• Acer BluelightShield™
• Cichy, pasywne chłodzenie
• Czas pracy baterii do 8 godzin
• Smukły i lekki
• Wyposażony w procesory Intel®

TravelMate P2 series
• Dostępny w rozmiarze 13,3, 14, 15,6 i 17 cali
• Inteligentny i wydajny
• Bezpieczeństwo gwarantowane przez
Acer Proshield
• Niezawodny i przyjazny dla środowiska
• Cały dzień pracy na baterii
• Wyposażony w procesory Intel®

Chromebook dla Edukacji

Chromebook C740

Gotowy? Start!

• 11,6-calowa przeciwodblaskowa matryca HD
• Dysk SSD 16 lub 32 GB

Chromebook uruchamia się w ciągu 7 sekund. Jesteś gotowy do pracy lub zabawy
w mgnieniu oka.

• Uruchamia się w ciągu 7 sekund
• Czas pracy baterii do 9 godzin
• Ultraszybka łączność bezprzewodowa
MIMO 2x2 802.11ac
• Procesor Intel® Core™ i3-5005U lub procesor
Intel® Celeron® 3250U

SZYBKO UPORAJ SIĘ Z ZADANIAMI

ZINTEGROWANE BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki najnowocześniejszym procesorom
funkcje bezpieczeństwa chronią
przed zagrożeniami.

Koniec problemów z wyborem
oprogramowania antywirusowego!

EKSTREMALNA WYDAJNOŚĆ BATERII

SKORZYSTAJ

Pracuj lub usiądź wygodnie i relaksuj się, jak
długo chcesz. Nie wymaga doładowywania
przez ponad 8 godzin.

Z szerokiej gamy aplikacji Google. Dodatkowo
w sieci znajdziesz ich tysiące więcej i możesz
też pracować w trybie offline.

13”

Chromebook C810
• 13,3-calowa przeciwodblaskowa matryca HD lub Full HD
• Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę

AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE SYSTEMU
OPERACYJNEGO I APLIKACJI
Kolejna rzecz, o którą nie musisz się martwić

• Czas pracy baterii do 13 godzin

NAJWYŻSZY POZIOM ZARZĄDZANIA

• Ultraszybka łączność bezprzewodowa MIMO 2x2 802.11ac
• Procesor NVIDIA Tegra K1

dzięki Google Management Console.

15”
11”

Chromebook C730

Chromebook C910

• 11,6-calowa przeciwodblaskowa matryca HD

• 15,6-calowa przeciwodblaskowa matryca HD
lub Full HD

• Klawiatura odporna na zalanie
• Czas pracy baterii do 8,5 godziny
• Szybsza łączność bezprzewodowa 802.11ac
• Procesor Intel® Celeron® N2930 lub procesor
Intel® Celeron® N2830

• Szeroki kąt patrzenia dzięki technologii IPS
• Dysk SSD 16 lub 32 GB
• 2 głośniki stereo skierowane w górę
• Czas pracy baterii do 8 godzin
• Procesor Intel® Core™ i3-5005U lub procesor
Intel® Celeron® 3250U

Dla studentów | Uniwersytet
Wydajność i wielozadaniowość gdziekolwiek jesteś

Aspire Switch 12
• 12,5-calowa matryca FHD z technologią IPS
• Ekran ze szkłem Gorilla® Glass 3
• Notebook 5 w 1 z klawiaturą bezprzewodową

Studenci na uniwersytetach potrzebują swoich notebooków do codziennych zadań,
takich jak pisanie prac, sporządzanie notatek, gromadzenie materiałów. Ale w niektórych
przypadkach mogą też wykonywać na nich bardziej skomplikowane projekty:
animacje, modelowanie matematyczne, symulacje ekonometryczne, projektowanie
graficzne, edycja filmów. Chętnie uczestniczą też w aktywności pozaprogramowej,
na przykład w sieciach społecznościowych, oglądają filmy, słuchają muzyki, publikują
zdjęcia, grają w gry, czatują i chcą, by było to możliwe w każdym czasie i miejscu.
Notebooki Acer zapewniają wydajność potrzebną do pracy i zabawy, są wszechstronne
i wygodne w przenoszeniu.

• Cicha konstrukcja bez wentylatora
• Czas pracy baterii do 8 godzin
• Wyposażony w procesor Intel®Core ™

Aspire V13/14/15
• Matryca HD lub FHD w rozmiarze 13,3, 14
lub 15,6 cali
• Niezawodna wydajność
• Technologia Dolby Digital Plus Home Theater
• Czas pracy na baterii do 7 godzin
• Opcjonalna funkcja multi-touch
• Wyposażony w procesory Intel®

Acer Switch
Dla Edukacji
Odkrywaj, Pisz,
Oglądaj, Dziel się

Dla nauczycieli

Aspire Switch oferuje Ci swobodę uczenia
się w wybrany przez Ciebie sposób.

Wydajność i wielozadaniowość gdziekolwiek jesteś
Nauczyciele poszukują urządzeń prostych w obsłudze, aby mogli skoncentrować się na układaniu
ciekawych lekcji, a nie musieli martwić o technologie. Z tego powodu notebooki Acer są starannie
testowane i niezwykle niezawodne. Oferują zaawansowane opcje łączności i elastyczność pozwalającą na
przystosowanie się do zróżnicowanych warunków nauczania. Edukacja XXI wieku koncentruje się wokół
bardziej indywidualnego podejścia do nauki. Aby sprostać tym wymaganiom, notebooki Acer zostały
wyposażone w oprogramowanie Acer Classroom Manager, które pomaga nauczycielom na bezpośrednie
kontakty z uczniami i kontrolowanie ich postępów.

UDOSTĘPNIAJ

POZWALA CI DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI
Obróć ekran w stronę swoich kolegów, gdy pracujecie w grupie.
Ekran z technologią Zero Air Gap gwarantuje ostrzejszy obraz bez refleksów.

WYŚWIETLACZ
WYŚWIETLAJ

Aspire R13

Odwróć go i ustaw w daszek, by oglądać podcasty lekcji wraz z kolegami.
Dzięki technologii IPS obrazy są jasne i barwne z każdego kąta patrzenia.

• Innowacyjny zawias Ezel Aero Hinge™
• Smukła i lekka konstrukcja
• Najwyższa wydajność
•	Pokrywa ze szkła w technologii
Corning® Gorilla® Glass 3

LAPTOP
PISZ

• Czas pracy baterii do 7 godzin

Musisz napisać pracę, stworzyć prezentację lub wykres na matematykę?

• Wyposażony w procesory Intel®

Wystarczy wpiąć klawiaturę. Innowacyjna technologia Snap Hinge™
zapewnia stabilność połączenia.

TABLET
Trzymaj go w ręce i poszukuj informacji do szkolnego projektu, czytaj
podręcznik lub oglądaj film na temat Wielkiego Wybuchu. Jest smukły
i lekki, a mimo to wystarczająco mocny, by służył Ci codziennie.

TravelMate P645
DOTYKAJ

• 14-calowa matryca Full HD
• Niezawodna wydajność
• Możliwość podłączania urządzeń zewnętrznych
za pomocą stacji dokującej Acer ProDock
• Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki
TPM i Acer Proshield
• Czas pracy baterii do 8 godzin
• Wyposażony w procesory Intel®

Do pracowni
Wysoka wydajność i kompaktowa konstrukcja
Idealnym rozwiązaniem dla biblioteki szkolnej czy pracowni komputerowej są komputery
stacjonarne i monitory Acer, które można zamontować w każdej sali, gdzie intensywna eksploatacja
narzuca wymogi dużej wydajności. Rozwiązania Acer dla pracowni szkolnych są niezawodne i proste
w zarządzaniu, oferują funkcje bezpieczeństwa, których poszukują szkoły i instytucje edukacyjne.
Desktopy poradzą sobie ze wszystkimi zadaniami, obudowy niewielkich rozmiarów idealne poradzą
sobie w każdej klasie. Seria Veriton Z oferuje inteligentne rozwiązanie typu All-in-One, natomiast
Veriton L jak i Veriton N są wyjątkowo kompaktowe i wszechstronne. Monitory serii B6 i V6
występują w szerokiej gamie rozmiarów pozwalającej na dopasowanie ich o każdego otoczenia.
Zapewniają doskonałe odwzorowanie barw i komfort oglądania oraz posiadają wysokiej jakości
matryce o szerokim kącie patrzenia wykorzystujące technologie IPS i VA.

Komputery

Veriton seria N
• Niezwykła wydajność
• Możliwy montaż za monitorem
• Zaawansowane opcje zarządzania
• Oszczędność energii
• Obudowa ma 1 litr objętości
• Wyposażony w procesory Intel®

Veriton seria X
• Smukła obudowa
• Solidna wydajność
• Niezawodność przy kompatkowej obudowie
• Najlepszy poziom zarządzania i bezpieczeństwa
• Zgodność ze standardami przemysłowymi
• Wyposażony w procesory Intel®

Veriton seria Z
• Uproszczony design

Monitory

• Inteligentny i wydajny
• Bezpieczny
• Ekologiczna technologia
• Funkcja nawigacji dotykowej

Monitor B6 and V6 series

• Wyposażony w procesory Intel®

• Wysoka rozdzielczość i kontras
• Niższe zużycie energii
• Pełna łączność cyfrowa
• Możliwość montażu na ścianie
• Szeroki kąt widzenia dzięki matrycy
z technologią IPS i VA

Chromebox CXI
• Łatwość zarządzania i skalowania
• Bieżące aktualizacje dzięki systemowi operacyjnemu Chrome
• Uruchamia się w ciągu 8 sekund
• Profesjonalny poziom zabezpieczeń dzięki TPM
• Szybki bezprzewodowy dostęp do Internetu
• Wyposażony w procesory Intel®

Acer Classroom Manager
Projektory

Proste zarządzanie cyfrową pracownią
Intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs Acer Classroom Manager pozwala na połączenie zalet nauczania i uczenia się z wykorzystaniem
multimediów oraz zarządzaniem i monitorowaniem komputerów w pracowni za pomocą komputera nauczyciela. Umożliwia
skoncentrowanie się na samym nauczaniu i przejmuje zarządzanie różnorodnymi urządzeniami w klasie. Oprogramowanie wyposażone
w wiele funkcji bierze pod uwagę indywidualne potrzeby nauczycieli, uczniów i pracowników administracji. Nauczyciele mogą z łatwością
kontrolować pracę i komunikować się z poszczególnymi uczniami, z grupami lub z całą klasą. Mogą przełączać się i logować na wszystkie
komputery w pracowni, uruchamiać aplikacje i strony internetowe na wszystkich komputerach uczniów równocześnie, prowadzić listę
obecności, śledzić historię zadań wykonywanych przez uczniów, zobaczyć, czym uczniowie się zajmują i jakie robią postępy oraz testować
ich wiedzę i umiejętności.

Acer Classroom Manager pomaga nauczycielom, umożliwiając im:

Projektor U5320W
• Projektor o ultrakrótkiej ogniskowej
• Rozdzielczość WXGA
• Projekcja bezprzewodowa
• Ukryty adapter bezprzewodowy

CENTRALNIE PRZEKAZUJ
uczniom polecenia na ich komputery
lub udostępniaj im treści.

ŚLEDŹ
szczegółowy przebieg lekcji i z łatwością
zachowuj wybrane elementy.

• Czas pracy lampy do 6000 godzin

Nowy sposób nauczania i uczenia się
Cyfrowe środowisko kształcenia nie byłoby kompletne bez
projektorów. Umożliwiają one stosowanie nowych technik
nauczania i uczenia się, pomagają zwiększać osiągnięcia uczniów
i zachęcają do większej aktywności podczas pracy w grupie.
Projektory Acer doskonale łączą najważniejsze dla szkoły funkcje,
takie jak funkcja 3D, sterowanie LAN i elastyczna łączność,
aby wspierać opracowywanie fascynujących lekcji.

Projektor S1383WHne
• Projektor o krótkiej ogniskowej

MAKSYMALNIE
wykorzystuj czas dzięki łatwemu
dostępowi do treści.

MONITORUJ
pracę uczniów i pomóż
im skupić się na zadaniu.

• Rozdzielczość WXGA
• Opcje szybkiej łączności
• Obsługa projekcji 3D
• Czas pracy lampy do 8000 godzin

Acer Classroom Manager jest darmowy dla wszystkich produktów
marki Acer. Może być fabrycznie zainstalowany na urządzeniu
oraz jest dostępny do pobrania z oficjalnej strony Internetowej
firmy Acer acer.com.

Rozwiązanie edukacyjne Intel

®

Acer i Intel®współpracują na polu edukacji, by dostarczać innowacyjne
i niedrogie rozwiązania dla globalnej społeczności szkolnej.

Sieć Partnerska
Acer współpracuje z międzynarodową grupą partnerów z branży edukacyjnej, by dostarczać jej
innowacyjne i kompleksowe rozwiązania.

Urządzenia Acer mogą być wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie
Intel® Education Software.
Intel® Education Software to pakiet aplikacji opracowanych, by pomagać uczniom w zdobywaniu
umiejętności XXI wieku, takich jak komunikowanie się, współpraca, rozwiązywanie problemów
i znajomość technologii cyfrowych. Daje pedagogom szansę zmiany sposobu nauczania i bardziej
efektywnego zarządzania klasą. Promuje bezpieczne zachowania w środowisku IT.

KNO TEXTBOOKS*

INTEL EDUCATION LAB CAMERA

Opracowane do celów edukacji Kno Textbooks*
to interaktywne e-czytniki, które umożliwiają
uczniom nawigację, wyszukiwanie, wykonywanie
notatek, zarządzanie kursem i poszukiwanie
źródeł.

Lab Camera to aplikacja do badań naukowych,
na którą składa się sześć narzędzi pomagających
uczniom w prowadzeniu obserwacji naukowych
i pomiarów z wykorzystaniem wbudowanej kamery.

ARTRAGE*

INTEL EDUCATION MEDIA CAMERA

ArtRage to narzędzie od rysowania i malowania,
które symuluje rzeczywiste materiały, aby
umożliwić uczniom tworzenie wyrafinowanych
cyfrowych dzieł sztuki.

Kamera multimedialna umożliwia uczniom robienie
i edytowanie zdjęć i filmów, wykonywanie napisów
w celu tworzenia własnych multimedialnych projektów.

MCAFEE ANTIVIRUS PLUS

ACER CLASSROOM MANAGER

McAfee AntiVirus Plus wymusza bezpieczne
zachowania w środowisku IT oraz aktywnie chroni
uczniów i pedagogów przed narażeniem na
złośliwe oprogramowanie i kradzież tożsamości.
Licencja IES obejmuje 5-letnią licencję McAfee.

Acer Classroom Manager pomaga nauczycielom
zarządzać cyfrową pracownią. Dzięki intuicyjnemu
i łatwemu w obsłudze interfejsowi, nauczyciele
mogą komunikować się z poszczególnymi uczniami,
z grupami lub całą klasą.

FOXIT READER

SPARKVUE

Czytnik plików PDF, który umożliwia uczniom
ich otwieranie, przeglądanie i drukowanie.
Uczniowie mogą wykonywać notatki, wypełniać
formularze i dodawać tekst do dokumentów PDF.

Aplikacja do analizy danych, która wykorzystuje
wewnętrzne i zewnętrzne czujniki. Umożliwia
uczniom naukę przedmiotów ścisłych i rozumienie
pojęć matematycznych przez gromadzenie, ocenę
i analizę danych.

®

®

®

**

*Inne nazwy i marki mogą należeć do innych firm. **Oprogramowanie SPARKvue wymaga zastosowania próbników laboratoryjnych podłączanych za pomocą Bluetooth lub USB, sprzedawanych oddzielnie. Szeroką gamę próbników
laboratoryjnych umożliwiających przeprowadzanie prostych i bardziej zaawansowanych eksperymentów oferuje firma PASCO i inni producenci. Oprogramowanie SPARKvue wykorzystuje również czujniki wbudowane w tablet lub laptop.
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Od 2009 roku Acer współpracuje z siecią European Schoolnet (EUN), aby promować nauczanie i uczenie się
z wykorzystaniem technologii. European Schoolnet to sieć zrzeszająca 31 ministerstw edukacji z państw Europy.
Zapewnia ministerstwom i szkołom informacje i usługi związane z innowacyjnym zastosowaniem technik
nauczania; pomaga prowadzić kampanie w określonych dziedzinach kształcenia, takich jak matematyka, nauki
przyrodnicze i technologia; prowadzi też badania. Acer jest sponsorem Klasopracowni Przyszłości, która jest jedna
z inicjatyw EUN. Klasopracownia Przyszłości pomaga pokazać, jak w prosty sposób można przekształcić tradycyjne
klasopracownie i inne miejsca, w których odbywają się zajęcia tak, aby sprzyjały zmieniającym się stylom nauczania
i uczenia się.

Misją firmy Intel jest tworzenie i szerzenie technologii informacyjnej, by w ciągu tej dekady wzbogacić życie
każdego ucznia i studenta na ziemi. Intel współpracuje z grupami akademickimi i instytucjami, aby promować
osiągnięcia i innowacje w dziedzinie edukacji za pomocą motywujących czynników, takich jak konkursy STEM,
granty badawcze i wiele innych. Intel dostarcza zasoby, które nauczycielom pomagają w nauczaniu, studentom
w nauce, a uniwersytetom na całym świecie w przełamywaniu obecnych barier cyfrowych. Acer współpracuje z firmą
Intel, aby dostarczać rozwiązania dla szkół XXI wieku i wzbogacać wybrane platformy za pomocą oprogramowania
Intel Education Software (IES).

Acer ściśle współpracuje z firmą Microsoft w dziedzinie edukacji. Misją Microsoftu na polu edukacji jest pomoc
wszystkim uczniom i pedagogom na całym świecie w wykorzystaniu całego ich potencjału. Microsoft jest mocno
zaangażowany we współpracę z rządami, społecznościami, szkołami i pedagogami, aby wykorzystać możliwości
technologii informacyjnej i dostarczać wszystkim technologie, usługi i programowanie umożliwiające naukę
w dowolnym miejscu i czasie. Microsoft współpracuje ze szkołami, aby pokazać im, w jaki sposób szkoła może
wprowadzać innowacje i integrować technologię oraz przygotowywać swoich uczniów do przyszłych studiów
i pracy. Wraz z firmą Microsoft, Acer pomaga dostarczać nowoczesnym szkołom innowacyjne narzędzia i dzielić się
z nimi nowymi metodami nauczania i uczenia się.

Acer ceni sobie współpracę z Google. Naszym wspólnym celem jest tworzenie wiodących technologii, które pomogą
wyposażyć kolejne pokolenia w umiejętności potrzebne im odniesienia sukcesu zawodowego. Chromebook
zapewnia uczniom dostęp do obszernych zasobów edukacyjnych przy wykorzystaniu dostępu do internetu.
Korzystając z Chromebooków, nauczyciele mogą poświęcić więcej czasu na nauczanie a mniej na zarządzanie
technologią w klasie. Dla pracowników administracyjnych Chromebook oferują scentralizowane zarządzane
urządzeniami i niski całkowity koszt posiadania. Google Management Console oparta na sieci ułatwia dodawanie
i zarządzanie użytkownikami, urządzeniami i aplikacjami w całej sieci Chromebooków.

Historia Sukecsu
Chromebook Research & Professional Development Programme
Program badań i rozwoju zawodowego Chromebook został uruchomiony przez Acer i Google
w marcu 2015 roku we współpracy z European Schoolnet. Nauczyciele z Wielkiej Brytanii, Holandii
i Hiszpanii uczestniczą w tym rocznym projekcie,tworząc i testując innowacyjne scenariusze nauczania
z wykorzystaniem Chromebooków Acer i aplikacji Google dla edukacji. Nauczyciele wybrani do Programu
zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z aplikacji Google i narzędzi Klasopracowni Przyszłości, cennych
zasobów opracowanych przez European Schoolnet, mających na celu zapewnienie, że technologia
obecna w klasopracowni wspiera nowe sposoby nauczania, zamiast umacniać tradycyjne metody.
Warsztaty i spotkania umożliwiają nauczycielom rozwijanie własnej ścieżki innowacyjności w dziedzinie
praktyk lekcyjnych z wykorzystaniem Chromebooków Acer i aplikacji Google.

Acer Education Partner
W ramach Acer Synergy Partner funkcjonuje szczególny program certyfikacji – Acer Education Partner, który ma na celu budowanie
sieci dystrybutorów mogących zaspokoić wymagania rynku edukacyjnego. Acer Education Partners działa jako łącznik między firmą Acer,
a szkołami i uczelniami, pomagając im zaspokoić zapotrzebowanie na technologię i zapewniając kompletne rozwiązania IT odpowiednie
dla danej lokalizacji. Partnerzy firmy Acer, którzy mają szeroką wiedzę o produktach marki Acer i posiadają w swojej instytucji centrum
szkoleniowe, otrzymują specjalny certyfikat – Acer Education Partner – Solution Centre.

Orlando Pirates Learning Centre wspierane przez Acer na rzecz Edukacji

Sponsorowane przez Acer
na rzecz Edukacji

Orlando Pirates Learning Centre (Soweto, Afryka Południowa) wspierane przez Acer na rzecz Edukacji
wspiera edukację dzieci mieszkających w Orlando i okolicach w zakresie liczenia i czytania od października
2012. Orlando Pirates Learning Centre zostało w pełni wyposażone w najnowsze produkty firmy
Acer, w tym tablice interaktywne i dostęp do Internetu, dzięki czemu oferuje nieocenione możliwości
kształcenia w dziedzinie różnych technologii sprzętowych i oprogramowania. Centrum nawiązało
współpracę z 14 szkołami w okolicy i zamierza ją w ciągu nadchodzącego roku rozszerzyć o inne szkoły.
Udostępnia też swój obiekt nauczycielom i dorosłym, aby oni również mogli rozwijać swoje umiejętności
w dziedzinie IT. Rozwiązania firmy Acer oferują elastyczność otwartej architektury, więc pedagodzy mogą
wybierać urządzenia peryferyjne, oprogramowanie, treści nauczania i infrastrukturę, której potrzebują,
co teraz i w przyszłości będzie ułatwiać ich integrację w klasopracowni.

Acer Chromebook dla edukacji: idealny do interaktywnej nauki
Szkoła podstawowa Tellegen w Wijhe w Holandii używa Chromebooków firmy Acer od początku roku
szkolnego 2013/2014. Szkoła jest znana ze swojej postępowości. Wybór padł na Acer Chromebook,
ponieważ spełniał on wszystkie ich wymagania, w tym odpowiedni rozmiar ekranu, czas pracy baterii, która
wystarcza na cały dzień nauki w szkole, wygodną klawiaturę i dostęp do dobrych aplikacji edukacyjnych
przeznaczonych dla dzieci w wieku 11 i 12 lat. Chromebooki wykorzystują szkolną sieć Wi-Fi: możesz
wybrać dowolnego Chromebooka, zalogować się na swoje konto Google i kontynuować od miejsca, gdzie
przerwałeś ostatnio. Nauczyciele mogą za łatwością logować się na Chromebooki uczniów i kontrolować
ich postępy za pośrednictwem konsoli zarządzania.

Nowy proces nauczania i uczenia się:
Liceo Ginnasio Melchiorre Gioia w Piacenzy
Klasopracownia 1E w Liceo Ginnasio Melchiorre Gioia w Piacenzy we Włoszech zrewolucjonizowała proces
nauczania i uczenia się. Dzięki wsparciu lokalnego dostawcy rozwiązań, C2 Group, klasa została całkowicie
zmodernizowana i wyposażona w notebooki i tablety firmy Acer. 1400 uczniów szkoły w Piacenzy posiada
notebooki Acer TravelMate B1, z których mogą korzystać w szkole lub w domu przy odrabianiu lekcji.
Wszystkie urządzenia są wyposażone w oprogramowanie Acer Classroom Manager, które umożliwia
nauczycielom zdalną komunikację z uczniami oraz podgląd audio i wideo. Aby zachęcić do współpracy,
burzy mózgów i poszukiwania informacji, wykorzystane zostały nowe biurka o innowacyjnym falistym
kształcie. Z łatwością można je przesuwać i przestawiać w zależności od tego, czym zajmują się uczniowie.
Biurko nauczyciela zostało zastąpione przez krzesło, a tradycyjne metody prowadzenia lekcji zostały
zweryfikowane: nauczyciele z wyprzedzeniem przygotowują lekcje w formie podcastów, więc uczniowie
mogą odsłuchiwać je w domu i dyskutować nurtujące ich kwestie z nauczycielem podczas lekcji.

Serwis i Gwarancja
Serwis i wsparcie techniczne firmy Acer zawsze oferuje klientom najwyższe standardy.
Serwis firmy Acer jest dobrze zorganizowany, sprawnie i szybko wykonuje naprawy sprzętu, natomiast infolinie Acer udzielają użytkownikom
potrzebnych im informacji. Napraw dokonują wyspecjalizowani technicy posługujący się najlepszymi narzędziami dostępnymi na rynku.
Co więcej, każde Centrum napraw firmy Acer posiada zespół ds. kontroli jakości, który testuje naprawiane produkty oraz poprawność
montażu urządzeń. Wszystkie produkty objęte są standardową Gwarancją*. Co więcej, Acer dla całej swojej gamy produktów oferuje
Acer Advantage, dodatkowy program przedłużania gwarancji z priorytetowymi usługami naprawczymi. Notebooki i tablety mogą również
zostać objęte ubezpieczeniem od przypadkowego uszkodzenia.

