Çevrimiçi karma öğrenme platformumuz MimioConnect ile uzaktan eğitim boşluğunu doldurun. Hem sınıf
içinde hem de dışında öğrencilerin ilgisini çekin, dersleri zenginleştirin ve öğrenme sürecini geliştirin.
Çözümümüz öğretimi artırarak öğretmenlerin öğretmesini ve öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırır.

Her Yerden Sürekli ve Sorunsuz Öğrenme Deneyimleri Yaratın
MimioConnect ® aktif bir öğrenme ortamı oluşturmak için yenilikçi ders oluşturma ve öğretim araçlarını birleştirir. Öğretmenler ve öğrenciler her yerden bağlantı
kurabilir, bu da bunu uzaktan, ters çevrilmiş veya harmanlanmış öğrenme ortamları için mükemmel bir çözüm haline getirir. Dersler bir grup öğrenciye sunulabilir
veya bireysel, kendi kendine öğrenim için atanabilir. Amacımız, tüm öğrenme ortamlarında sürekliliği korumanıza yardımcı olmaktır. Öğrenmeye giden yolları
kesintiye uğratmadan açık ve tutarlı tutmak için yollar oluşturmak üzere birlikte çalışalım.

Eğitimi Zenginleştirin ve Öğrencilerin Katılımını Sağlayın
•

Beyaz tahta araçlarıyla kavramları net bir şekilde gösterin ve önemli
ayrıntılara dikkat çekin.

•

Video konferans ile uzaktan iki yönlü iletişimi geliştirin. Öğretmenler,
öğrencilerin katılım düzeyini anında ölçebilir ve kavramları gösterebilir.

•

PowerPoint'te oluşturduğunuz favori derslerinizle aktif bir öğrenme ortamı
oluşturun ®, SMART Notebook, ActivInspire ve MimioStudio TM. Öğrencilerin
anladıklarını göstermelerine olanak tanıyan etiketleme ve sıralama gibi anket ve
etkileşimli sorular ekleyin.

•

Mevcut eğitimi 10.000'den fazla "Yayıncı Kalitesi" dersiyle tamamlayın.

•

İPad'ler, Chromebook'lar, Etkileşimli Projektörler ve Dokunmatik Paneller gibi mevcut

Google ile sıkıca entegre edilmiş ve
Kullanım kolaylığı için Microsoft.

teknolojinizi kullanarak öğrencilerle işbirliği yapın.
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SINIF & UZAKTAN ÖĞRENME

Her yerden ilgi çekici değerlendirmeler ve
işbirliğine dayalı etkinlikler sunun.
Dersleri, öğrencilerin kendi cihazlarında evde veya sınıfta takip ederken sunun. Öğrencilerin çalışmalarını sınıfla
paylaşmalarına izin vererek bağlantılı ve işbirliğine dayalı bir deneyim oluşturun. Öğrencilerin anlayışını hızlı bir şekilde
değerlendirmek ve talimatı gerektiği gibi ayarlamak için anında oylama kullanın. Öğrencilerin öğrenmeye hazır
görünmeleri için materyalleri dersten önce ve sonra hazır hale getirin. Doğrudan grup eğitimini izleyerek, becerileri ve
kavramları pekiştirmek için kendi hızınızda ödevler verin.

Özellikleri
Ders Oluşturma

Entegrasyonlar

Sınıf Yönetim Araçları

• Dersleri, etkinlikleri ve değerlendirmeleri derlemeler halinde
oluşturun ve düzenleyin Google Drive veya OneDrive'da
depolanan malzemelerden dersler oluşturun

• Google, Microsoft, Canvas, Moodle ve Blackboard İçe Aktarma

• Dikkatini odaklamak ve yeniden yönlendirmek için öğrenci
ekranlarını kilitleyin

•
•

ile Tek Oturum Açma SMART Notebook, Promethean

•

ActivInspire, PowerPoint ve ortak format .IWB dosyalarını
minimum yeniden biçimlendirme ile İçe aktarma / eşitleme

•

İle kullanımı kolay araç çubuğu

güçlü etkileşimli araçlar

•

•

Ayarlanabilir şeffaflık

•

•

Arka plan resimlerini ve rengini ayarlayın Dersleri

•

e-posta yoluyla paylaşın

Herkesi ayakta tutmak için rastgele bir öğrenci
seçin - adını tahtada gösterin

sınıfı kadroları

•

Öğretmen, sunumu sınıfın herhangi bir yerinden
kontrol edebilir

Dersleri ve notları doğrudan ÖYS
programlarına gönderin

Katılım Araçları
Değerlendirmeler

• Anında Oylama

Zengin Ders Kitaplığı

• Etiket Şeması

• Öğrenciler anında geri bildirim alır

• Binlerce matematik, okuma ve fen bilgisi
dersine erişin

• Kimlik

• Öğrenciler, yardım istemek için öğretmenlere özel olarak
mesaj gönderebilir

• Gerektiği gibi değiştirin

• Çoktan seçmeli

• Çeşitli soru türleri

• Teams of Master Teachers tarafından yazılmış
eksiksiz içerik kursları

• Çoklu İşaret

• Rastgele 'Seçim' özelliği

• Kurslar ön test ve son testi içerir

• Doğru yanlış

• Eşleştirme

• Evet Hayır

• Sayısal
Ortak Araçlar

• Çizim

• 100'lerce öğrenciyi her yerden bağlayın

• Sıralama

• Öğrencilerin grupla ek açıklamalar paylaşmasına izin
vermek için izinleri ayarlayın

Beyaz Tahta ve Sunum Araçları
• Renk ayarları

Multimedya
• Gömülü ses, video, web sayfaları, YouTube ve BBC
videoları
•

• Kalem aracı

Ses, video, PDF'ler, Google Slaytlar, Dokümanlar ve

Derecelendirme ve Raporlama

• Grup ve kendi hızınıza uygun aktivitelere
anında not verme

•

E-posta yoluyla gerçek zamanlı Paylaşım raporlarında öğrenci

•

ilerlemesini izleyin

•

Öğrenci performansı

•

Sınıf performansı

•

Diğer programlarda kullanmak için verileri dışa aktarın

E-Tablolar'ı içe aktarın

• Fosforlu Kalem

•

Multimedya sürükle ve bırak

Lisanslama Seçenekleri

• Çizgi stilleri

•

Ses ve video kaydedin Belge

• Temel: Sınıfta işbirliği ve değerlendirme, kendi hızınızda ve

• Şekiller

•

kameralarını kullanın

• Geçişler

•

Video oynatma kontrolleri

• Animasyonlar

oynat / duraklat / geri sar

• Gündem

gömülü dosyalar.

grupta eğitim, sınıf yönetimi ve 10.000'den fazla
önceden hazırlanmış dersle analitik Pro: Uzaktan eğitim
özellikleri, canlı izleme ve derecelendirme, tüm
•

değerlendirme türlerine erişim, dosya içe aktarma,
eylemler ve animasyonlar ekler

• Ortaya
çıkartmak

• Lazer işaretleyici

Canlı Video ve Ses Akışı
• Sunucuyu göster / gizle ve

Kendine tempolu öğrenme

• Sınıf içinde ve dışında

ekrandaki katılımcılar
• Tümünün Sesini Kapat ve Aç

• Sınıfta sunulan dersleri gözden geçirin

Kurumsal: LMS Entegrasyonları, yönetici
özellikleri, öncelik desteği ve özelleştirme
seçeneği ekler

• Anında puanlama

• Doğru / yanlış geribildirim alın

•

Teknik özellikler
• Tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve cep
telefonlarında çalışır

• Chrome, Safari ve Edge'de çalışır
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