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Dealer

O AGRAF
Agraf jest firmą, która zajmuje się dystrybucją wysokiej jakości sprzętu i oprogramowania dla różnych branż. 

Od momentu powstania w 1987 roku zajmuje się wprowadzaniem nowoczesnych technologii do Polski. 

Od 2002 roku ważne miejsce wśród oferowanych produktów zajęły innowacyjne rozwiązania dla edukacji. 

Zaczynając od sprowadzenia pierwszych w Polsce tablic interaktywnych dzisiaj mamy szeroką ofertę cyfrowych

i interaktywnych urządzeń przenoszących szkołę w XXI wiek. Wśród nich znajduje się najbardziej zaawansowane 

technologicznie rozwiązania do angażowania i oceniania uczniów i studentów z wykorzystaniem pilotów do 

odpowiedzi firmy Turning Technologies. 

Jednym z najważniejszych działań Agrafu jest przybliżanie nauczycielom nowych technologicznie rozwiązań 

dla Szkół. Prowadząc wiele warsztatów i szkoleń Agraf stara się pokazać jak może zmienić się lekcja dzięki 

interaktywnym produktom i jak te urządzenia efektywnie wykorzystywać.

Motorem naszego sukcesu jest sprzedaż kompleksowych rozwiązań i produktów wymagających tak od nas jak

i od naszych partnerów handlowych tzw. wartości dodanej. Produkty z naszej oferty sprzedajemy poprzez 

ogólnopolską sieć autoryzowanych dealerów.

O TURNING TECHNOLOGIES
Turning Technologies jest globalnym liderem w technologiach zwiększających zaangażowanie, efektywność

i motywację do nauki. Dostarcza narzędzi do błyskawicznego oceniania, których celem jest widoczna poprawa 

skuteczności nauczania oraz sukces i zadowolenie ucznia.

Rozwiązania Turning Technologies pozwalają na prowadzenie dynamicznych i atrakcyjnych zajęć. 

Możliwość otrzymania natychmiastowych wyników zwiększa jakość nauczania oraz dostarcza ważnych danych, 

które mogą być analizowane i użyte do dalszej poprawy współpracy nauczyciela i ucznia. 

W Polsce Turning Technologies jest chętnie wykorzystywany tak przez szkoły do angażowania i oceniania uczniów 

jak i w biznesie gdzie znajduje zastosowanie podczas szkoleń czy narad.



TurningPoint Rozwiązania

TurningPoint to łatwe w użyciu rozwiązanie do angażowania, oceniania i zbierania opinii. 

Pozwala nauczycielom korzystać z nowoczesnych interaktywnych metod polegających na wykorzystaniu

pilotów do odpowiedzi, umożliwiając w ten sposób aktywny udział w lekcji wszystkim uczniom.

Turning Point oferuje użytkownikom kilka rozwiązań, które różnią się między sobą funkcjonalnościami. 

Najpopularniejsze są dedykowane piloty do udzielania odpowiedzi. Dla miłośników telefonów 

i tabletów dostępna jest specjalna aplikacja, a osoby korzystające z komputerów mogą udzielać 

odpowiedzi za pomocą przeglądarek internetowych. Z tych różnych rozwiązań można korzystać 

jednocześnie na zajęciach łatwo łącząc je ze sobą w jeden spójny system.
TurningPoint desktop TurningPoint App / TurningPoint Web

To proste!

Sformułuj pytanie Zadaj je swoim 
słuchaczom

Analizuj otrzymane
wyniki

Turn ng Po n

Perfekcyjne rozwiązanie - angażowanie, motywowanie i ocenianie

Spraw by każdy 

uczeń miał 

swój udział 

w twoich zajęciach.

Dostosuj 

materiał do potrzeb

 uczniów w czasie

rzeczywistym.

 Oceniaj stopień 

zrozumienia 

materiału.

Łącz piloty 

ResponseCard 

i QT2 z laptopami, 

telefonami 

i smartfonami.

Oceniaj i analizuj

 wyniki w dowolnym

dla siebie czasie

Jeżeli używasz

platform LMS jak

np. moodle lub

innych rozwiązań

do nauczania możesz

je połączyć

z TurningPoint.

Angażowanie
każdego studenta

Spersonalizowane
nauczanie

Korzystanie 
ze znanych platform

Hybrydowe
rozwiązanie Raporty

63% 30% 40%87%

Studentów
uważa 

wykłady za 
ciekawsze! 

Studentów
czuło się bardziej
zmotywowanych

do nauki!

Wzrost 
obecności

na 
wykładach!  

Lepsze
przyswojenie
wiedzy przez 
studentów!

ZAANGAŻOWANIE MOTYWACJA OBECNOŚĆ ZROZUMIENIE

>> << Statystyki 

Pilot ResponseCard LT

Pilot QT2 TurningPoint App / TurningPoint Web 

Pilot ResponseCard RF LCD

źTechnologia radiowa

źPytania jednokrotnego wyboru, 

pytania wielokrotnego wyboru

źDioda potwierdzająca udzielenie 

odpowiedzi

ź25 kanałów

źTechnologia radiowa

źPytania jednokrotnego wyboru, 

   pytania wielokrotnego wyboru,  

   pytania otwarte

źKlawiatura QWERTY

źDuży wyświetlacz LCD

ź82 kanały

Aplikacja, która umożliwia 

przekształcenie smartfona, 

tabletu czy komputera w 

wirtualnego pilota.

Wirtualne piloty mogą działać 

wpólnie z pilotami ResponseCard.

Mają największy zakres rodzajów 

odpowiedzi.

źTechnologia radiowa

źPytania jednokrotnego wyboru, 
pytania wielokrotnego wyboru

źWyświetlacz LCD

źDioda potwierdzająca udzielenie 
odpowiedzi

ź82 kanały

źZintegrowane z oprogramowaniem PowerPoint

źPytania bez przygotowania w oparciu o dowolny 

materiał np. film czy stronę internetową

źDo udzielania odpowiedzi uczniowie 
źi studenci mogą używać 

smartfonów, tabletów lub komputerów

Urządzenia


