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Grupa MAC S.A., właściciel tak uznanych wśród nauczycieli marek wydawnictw jak
MAC Edukacja i Juka z siedzibą w Warszawie, od 1989 roku wydaje i dostarcza materiały edukacyjne dla pedagogów, uczniów i rodziców w całym kraju. Firma jest liderem
w segmencie wychowania przedszkolnego i znajduje się w czołówce największych
wydawców w edukacji wczesnoszkolnej. Szeroka oferta podręczników, ćwiczeń obejmuje wiele segmentów edukacji: od wychowania przedszkolnego po szkołę podstawową (1-8). Spółka sprawnie odpowiada na zachodzące zmiany w systemie oświaty.

Kompleksowe rozwiązania dla edukacji
30-letnie doświadczenie Grupy MAC S.A. w tworzeniu wysokiej jakości publikacji
jest doceniane przez nauczycieli, pedagogów i dyrektorów placówek oświatowych,
zarówno publicznych, jak i niepublicznych.
Wydawnictwo opiera się na solidnych fundamentach rodzinnej firmy, posiadającej
do dzisiaj tylko i wyłącznie polski kapitał. Firma podkreśla to oznaczając okładki swoich publikacji znakiem „Polski Wydawca od 1989 roku”.
Grupa MAC S.A. wspiera codzienną pracę nauczycieli przedszkolnych i szkolnych
opracowując bogate zestawy materiałów metodycznych, poradników, rozkładów materiałów, przewodników, programów nauczania, scenariuszy zajęć, sprawdzianów
i diagnoz. Dzięki tak szerokiemu wsparciu, codzienna praca pedagoga oparta jest na
materiałach o wysokiej jakości merytorycznej, tworzonych przez redakcję wydawnictwa składającą się z wybitnych autorów i ekspertów. Publikacje tworzone są pod marką MAC Edukacja, która jest niezmiennie jedną z najsilniejszych polskich marek edukacyjnych, uznaną wśród nauczycieli.
Działalność wydawnicza Grupy MAC S.A. obejmuje zarówno tradycyjne, papierowe publikacje, jak i interaktywne, multimedialne zasoby edukacyjne (np. płyty CD,
zasoby internetowe on-line) oraz wyposażenie dydaktyczne. Grupa MAC S.A. dostar-
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cza kompleksowe rozwiązania edukacyjne pod markami MAC Edukacja, MAC Dydaktyka i MAC Technologie.

E-podręczniki i multimedia
Grupa MAC S.A., właściciel marki MAC Technologie, jest dystrybutorem robotów
do programowania, tablic interaktywnych i monitorów, projektorów, drukarek, akcesoriów i oprogramowania do prowadzenia inspirujących zajęć w szkole i przedszkolu.
Grupa MAC jest też sprawdzonym partnerem w programie rządowym „Aktywa Tablica”, dzięki któremu szkoły w całym kraju mogą pozyskać finansowanie w wysokości
14 tys. zł na nowoczesne technologie.
W uznaniu za profesjonalizm, terminowość i jakość obsługi Grupa MAC otrzymała
od firmy Epson tytuł „Partnera Roku”.

@ktywni – społeczność nauczycieli podążających za nowymi
technologiami
Zespół MAC Technologie rozwija społeczność „@ktywni” współtworzoną przez dyrektorów, nauczycieli i pasjonatów nowoczesnych technologii w edukacji.
Zachęcamy do dołączenia do programu „Aktywni”, dzięki któremu dyrektorzy i nauczyciele z całego kraju mogą otrzymać bezpłatny dostęp do scenariuszy lekcji,
otrzymywać praktyczne wskazówki wykorzystania nowych technologii na zajęciach –
tabletów, komputerów, tablicy interaktywnej, e-zasobów i Internetu – więcej na stronie
projektu: www.mac.pl/aktywni

Tu#programujeMY!
Grupa MAC cały czas wspiera dobre projekty i inicjatywy edukacyjne. W ramach
współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Oblicze Edukacji, zespół wydawnictwa wdraża
projekt „Tu#programujeMY”. Celem projektu jest umożliwienie szkołom i nauczycielom
prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla uczniów klas 1-3 w zakresie nauki programowa-
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nia. Realizatorzy projektu zapewniają uczestnikom odpowiedni sprzęt i scenariusze,
aby mogli samodzielnie poprowadzić zajęcia. W projekcie bierze udział 96 szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego i 60 szkół z województwa małopolskiego.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020. Więcej informacji o na stronie www.tuprogramujemy.pl

Potwierdzone kompetencje
Grupa MAC S.A. została wybrana przez agendę MEN, Ośrodek Rozwoju Edukacji
jako jedyne wydawnictwo w Polsce i weszło w skład grupy partnerów projektu „Epodręczniki do kształcenia ogólnego” i była odpowiedzialna za opracowanie, przygotowanie i wydanie innowacyjnego na skalę europejską kompletu interaktywnych, nowoczesnych e-podręczników dla klas 1-3 szkoły podstawowej. W 2015 roku zostały
one udostępnione przez Ministerstwo uczniom w całej Polsce.

Solidne podstawy
Wydawnictwo umiejętnie łączy tradycję z nowoczesnością w strategii sprzedaży,
rozwijając z sukcesem sektor e-commerce poprzez własną księgarnię internetową
www.ksiegarnia-edukacyjna.pl czy choćby w nowoczesnych webinariach, organizując
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w Internecie cykl video e-konferencji cieszących się coraz większym zainteresowaniem wśród nauczycieli.
Ogólnopolska działalność wydawnictwa adresowana do licznych placówek i dużej
liczby nauczycieli możliwa jest dzięki własnym magazynom, flocie samochodowej,
sieci ok. 100 konsultantów oświatowych, co czyni ze spółki jednego z największych
wydawców edukacyjnych w Polsce. Z podręczników wydawcy uczy się blisko 1 mln
dzieci.
Grupa MAC S.A. jest członkiem Polskiej Izby Książki i członkiem Prezydium Sekcji
Wydawców Edukacyjnych PIK.

Rozwijaj się z nami - www.mac.pl

