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Інтерактивні технології навчання

МimioimioТeach: зробить ваші each: зробить ваші 
уроки цікавішимиуроки цікавішими
ВИКОРИСТАННЯ в шкільному житті інтерактивної дошки змінило якість подання 
навчального матеріалу та викликало цікавість учнів до навчання. Проте не завжди 
знайдуться кошти, щоб забезпечити всі навчальні класи таким обладнанням. Чи є 
альтернатива?

Так, звичайно є!
Інтерактивна приставка MimioTeach — це компактне обладнання, що дозволяє 

використовувати звичайні маркерні та крейдові дошки як інтерактивні. MimioTeach 
обійдеться набагато дешевше за звичайну інтерактивну дошку. Її вартість приблизно 

в 2,5 рази дешевше за інші інтерактивні системи. При цьому технологічно приставка 
повністю відповідає можливостям інтерактивної дошки, а часто і перевершує її.

А В ЧОМУ ПЕРЕВАГИ?

Приставка MimioTeach компактна, її легко переносити із класу в клас, а після за-
кінчення уроку забрати з собою та зберігати в учительській.

Інтерактивну приставку можна розміщувати й горизонтально на столі чи на під-
лозі, що допоможе полегшити процес навчання для дітей з обмеженими можливос-
тями.

Приставка MimioTeach дозволяє зберегти всю хронологію уроку, повторно про-
дивитися потрібний фрагмент запису на дошці, в будь-який момент повернутися до 
аналізу роботи учня біля дошки або до вчительських пояснень, що економить час та 
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сили педагога. Таким чином, створюється електронний конспект цілого уроку, який 
за необхідності можна роздрукувати.

ЯКЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ?

Просте й зрозуміле у використанні програмне забезпечення MimioStudio™ 
(поставляється разом із приставкою MimioTeach) дозволяє швидко й легко ство-
рити цікаві мультимедійні уроки. Підходить до операційних систем Windows, Linux и 
Macintosh. 

Крім того, з MimioStudio можна імпортувати уроки, що вже є, зокрема й уроки 
інших виробників інтерактивних дошок.

Програмне забезпечення MimioStudio має бібліотеки шаблонів, починаючи від 
дошки в клітинку або лінійку до математичних полярних координат, географічних 

карт та колекцій малюнків майже до кожного нав-
чального предмета.

Ви також легко зможете інтегрувати в уроки 
підготовлені в інших програмних забезпеченнях 
аудіо- та відео файли, флеш-анімацію, файли пре-
зентацій тощо.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ?

Інтерактивна приставка MimioTeach була 
створена вчителями та для вчителів, тому навчи-
тися користуватися нею дуже легко. Ми навчаємо 
педагогів безкоштовно. Можливе онлайн або ста-
ціонарне навчання.

Дізнайтеся більше про інтерактивні технології Mimio

на нашому сайті або зателефонуйте: 
сайт: www.mimio-edu.com.ua,

тел.: +38 (044) 593-07-74
                        

Замовляйте безкоштовну презентацію обладнання Mimio 
в офіційного дистриб’ютора  Mimio в Україні КОМПАНІЇ «НОВЕЛЛА»:
м. Київ, вул. Хорива, 39-41, 3-й поверх,
тел.: (044) 593-07-74,
електронна пошта:  info@novella.com.ua


