ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

MIMIO: ІНТЕРАКТИВ
НА ЗВИЧАЙНІЙ ШКІЛЬНІЙ ДОШЦІ
икористання інтерактивного обладнання на уроці — не просто звична презентація з деякими додатковими можливостями. Інтерактивна приставка MimioTeach, яка кріпиться до звичайної класної дошки, дозволяє принципово змінити методологію навчання.
MimioTeach — інтерактивна приставка, що повністю забезпечує всі функції стандартної інтерактивної дошки, використовуючи дошку, що вже є в класі, або будь-яку
тверду поверхню – вертикальну, горизонтальну або похилу.

В

Часто постає питання, як розмістити інтерактивну дошку в класі. За допомогою
інтерактивної приставки MimioTeach ця проблема вирішується дуже просто. Якщо
в класі є маркерна дошка, то до неї прикріплюється приставка MimioTeach, підключаються комп’ютер і проектор, і от уже маркерна дошка перетворюється на інтерактивну дошку та ще й проекційний екран.
Можна також використовувати традиційну зелену крейдову дошку — адже можна
проектувати зображення й на неї. Проте зрозуміло, що біла маркерна дошка дасть
більш якісне зображення.
Інтерактивну приставку MimioTeach не обов’язково використовувати на дошці: горизонтальне розміщення на столі або на підлозі розширить різноманітність педагогічних прийомів — це й групова робота над спільним проектом на одному екрані, доступність і зручність користування пристроєм для дітей з обмеженими можливостями.
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реклама

MimioTeach має як постійне, так і тимчасове кріплення. Цю приставку легко зняти й прибрати, дістати й повісити. Весь комплект обладнання компактний і важить
близько 300 грамів.
Стаціонарною інтерактивною дошкою вчитель може користуватися тільки в одному класі. А інтерактивну приставку можна використовувати в декількох аудиторіях
по черзі. MimioTeach приблизно в два з половиною рази дешевша за інші інтерактивні системи.
Таким чином за мінімальних витрат можна зробити доступними інтерактивні технології одразу декільком учителям.
Часто вчителі бояться технологічних труднощів, але Mimio опанувати дуже просто.
Програма для роботи з Mimio — мультиплатформена, вона працює під Windows, Linux
і Mac. Програму легко опанувати, вона має велику галерею заготовок, шаблонів, і вчитель
може дуже швидко підготувати новий урок. Записи
на дошці автоматично зберігаються в комп’ютері.
Тому якщо раптом з’явиться необхідність змінити
поверхню проектування, вчитель із легкістю зможе
продовжити урок, не втрачаючи інформацію.
Навчитися користуватися інтерактивною приставкою MimioTeach можна у нас. Ми навчаємо педагогів безкоштовно. Можливе он-лайн або стаціонарне навчання.
Інтерактивна приставка MimioTeach є частиною комплексного рішення MimioClassroom, інтегрованої інтерактивної системи, до якої включено також систему автоматизації тестування,
документ-камеру й багато іншого.

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
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