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Рішення 
MimioClassroom

Чому б усім технологіям навчання не працювати як одне ціле, щоб ви мали 
можливість тільки навчати?

Повна інтеграція – це унікальна перевага родини продуктів MimioClassroom™. 
Кожний окремий інструмент є простою у використанні потужну технологію, проте усі 
наші продукти розроблені для спільної роботи за допомогою потужного програмно-
го забезпечення MimioStudio™. А це означає: менше часу для налаштовування 
й більше — для навчання!

ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЧУДОВІ ПЕРЕВАГИ ПРОДУКЦІЇ MIMIO.

Перетворіть звичайну маркерну дошку на інтерактивну білу дошку 
за декілька секунд.

Інтерактивна система MimioTeach™ дозволяє з легкістю перетво-
рити звичайну шкільну білу дошку на інтерактивну:
● прикріпіть нашу унікальну компактну панель на білу дошку; 
● підключіть комп’ютер до стандартного проектора; 
● отримайте доступ до будь-якої інформації на вашому комп’ютері 
з білої дошки; 
● створюйте захоплюючі уроки за допомогою програмного забезпе-
чення MimioStudio.

  
Проводьте швидке інтерактивне голосування. 

Система голосування MimioVote™ дозволяє мит-
тєво перевірити розуміння учнями матеріалу на будь-
якому уроці за максимальною участю класу. Вона спро-
щує процеси оцінювання й ведення записів: 

● проводьте імпровізовані вікторини; 
● миттєво перевіряйте й обговорюйте результати зі 

своїм класом; 
● використовуйте функцію автоматичного виставлення оцінок й ведення записів; 
● перевіряйте, змінюйте або завантажуйте результати в електронні таблиці.

                         

Дізнайтеся більше на сайті 
www.mimio-edu.com.ua. 
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НОВИНКА! Зберігайте свої записи, зроблені звичайними маркерами, в кольорі. 

Система MimioCapture™ для запису рукописного введення цифровим чорни-
лом дозволяє зберегти записи, зроблені  кольоровими маркерами за звичайній 
білій дошці. Ваші учні можуть зосередитися на вивченні матеріалу замість запису-
вання лекції: 

● створюйте повну й точну копію записів та кольорових рисунків на білій дошці 
в обраному форматі;

● перетворюйте рукописний текст у текстові документи; 
● зберігайте усі записи й рисунки на білій дошці в документах, які можна зберіга-

ти, редагувати й передавати. 

Ваші учні будуть знати більше завдяки тому, що вони більше 
побачать. 

Документ-камера MimioView™ дозволяє миттєво зчитувати 
зображення й відео в реальному масштабі часу: 

● використовуйте малюнки й відео в реальному масштабі 
часу на своїх уроках, 

● отримайте миттєвий доступ до функцій редагування та 
зберігання; 

● демонструйте зміст підручника й зображення предметів 
або проводьте демонстрації в режимі реального часу.

 
Безпровідний планшет MimioPad™ позбавляє вас 
необхідності стояти перед класом.

Керуйте інтерактивною білою дошкою з будь-якого 
місця в класі:
● спостерігайте за роботою учнів за партами й приділяйте 
кожному увагу; 
● дозволяйте учням брати участь ві уроці зі своїх місць. 

                         

Замовте безкоштовну презентацію в офіційного 
дистриб’ютора Mimio в Україні — компанії НОВЕЛЛА,
тел.: (044) 593-07-74, info@novella.com.ua.
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