Software educaţional
pentru table interactive

CONŢINUT INTERACTIV PENTRU ORE

mozaBook 4.5

Software educaţional pentru table interactive

Cadrele didactice pot crea caiete sau transforma manualele
folosite în clasă în manuale digitale în câţiva pași simpli.
Caietele și manualele digitale pot ﬁ îmbogăţite cu imagini,
desene integrate și o varietate de conţinuturi interactive
(modele 3D, videouri educaţionale, materiale audio, imagini)
precum și cu ﬁșe de lucru personalizate create cu ajutorul
editorului de teste integrat în mozaBook.

Aplicaţiile mozaTools

În cazul în care cadrul didactic are la dispoziţie versiunea electronică a
manualului în format PDF, o poate deschide în mozaBook. Cadrele
didactice pot crea secţiuni de pagină personalizate pe care să le prezinte în
clasă.Programul este capabil să analizeze textul publicaţiei și să
recomande conţinut interactiv legat de subiectul tratat. Cadrele didactice
pot reda, accepta sau șterge aceste recomandări, dar pot căuta conţinut
(modele 3D, videouri educaţionale, materiale audio, imagini) și în
biblioteca media integrată în programul mozaBook, pe internet sau pe
propriul PC.

Cele peste 100 de aplicaţii tematice legate de materiile școlare oferă o modalitate unică și distractivă de dobândire
a cunoștinţelor și de înţelegere a materiei școlare. Aplicaţiile sunt îmbogăţite permanent cu funcţii noi, numărul
instrumentelor și jocurilor ﬁind în continuă creștere.

Aplicaţiile create pentru învăţământul
primar vizează dezvoltarea aptitudinilor
de bază ale elevilor, în timp ce cele
destinate învăţământului gimnazial și
liceal reprezintă instrumente unice de
ilustrare și de experimentare, în unele
cazuri putând înlocui integral cabinetele
de materiale didactice. Unele aplicaţii
tematice conţin și teste animate care
transformă procesul de învăţare într-o
experienţă distractivă. Exerciţiile create
în aplicaţii și laboratoarele virtuale pot ﬁ
salvate.

mozaik3D
Prin mozaBook puteţi avea acces la biblioteca media care conţine peste 1000 de modele 3D interactive, sute de
videouri educaţionale, un mare număr de ﬁșiere audio și ﬁșe de lucru care trezesc interesul elevilor.

Modelele pot ﬁ rotite în mod liber și
majoritatea conţin naraţiuni,
animaţii incorporate și teste.
Cu ajutorul unghiurilor predeﬁnite,
utilizatorul poate naviga în scenele
complexe.

Editor de teste
Puteţi crea ﬁșe de lucru impresionante ușor și
rapid, utilizând gama largă de teste predeﬁnite
(cu una sau mai multe variante de răspuns,
asociere, cuvinte încrucișate, identiﬁcarea
greșelilor, hărţi mute, completarea de tabele,
mulţimi, etc.).
Puteţi crea teste personalizate utilizând imagini,
videouri sau materiale audio. De asemenea,
puteţi importa automat teste predeﬁnite din
modelele 3D și instrumentele mozaBook pe care
le puteţi modiﬁca sau utiliza imediat.
Fișele de lucru create pot ﬁ inserate în paginile
corespunzătoare ale publicaţiilor mozaBook sau
pot ﬁ date elevilor ca teme pentru acasă, pe care
aceștia să le rezolve pe mozaWeb.

mozaWeb
Conţinuturi interactive pentru studiu acasă
Puteţi accesa manualele dvs. digitale, conţinutul
interactiv, și aplicaţiile și jocurile legate de programa
școlară online, de oriunde, prin intermediul unui
browser web. Dacă doriţi să folosiţi manualele și pe
tabletă, setaţi-vă contul mozaWeb în programul
mozaBook care rulează pe tabletă.

mozaMap
Hărţi digitale pentru tabla interactivă

Atlasele interactive ale programului cartograﬁc mozaMap
îmbogăţesc instrumentele folosite în predarea geograﬁei și
istoriei. Elementele diferitelor hărţi pot ﬁ ușor modiﬁcate și
adaptate, ușurând pregătirea pentru orele de clasă.

Animaţie
Teste
mozaMap le permite utilizatorilor să creeze teste
personalizate pe hărţi. Când elevii termină de
rezolvat testele, mozaMap aﬁșează numărul de
răspunsuri corecte și cel de răspunsuri greșite.

Evidenţiind pe hartă diferite caracteristici sau elemente ale
anumitor perioade istorice, programul poate prezenta
tranziţia dintre acestea. Acest lucru permite ilustrarea
impactului geograﬁc pe care anumite evenimente l-au avut
de-a lungul timpului (războaie, comerţ, tratate) și îi ajută pe
elevi să identiﬁce și să înţeleagă corelaţiile între
evenimentele prezentate.
În timpul derulării animaţiei, datele corespunzătoare sunt
aﬁșate clar pe axa timpului în partea inferioară a ecranului.
Viteza de redare poate ﬁ modiﬁcată, existând și
posibilitatea întreruperii animaţiei în orice moment.

Ne implicăm activ în progresul mediului educaţional românesc și aducem valoare în școli și licee prin
facilitarea accesului profesorilor și elevilor la tehnologie modernă pentru predare - învăţare - evaluare.
Specialiștii Quartz Matrix în produse educaţionale oferă consultanţa și suportul necesare în dezvoltarea și
implementarea proiectelor de dotare a unităţilor școlare cu tehnologie modernă pentru un învăţământ
interactiv: laboratoare fonetice de învăţare a limbilor străine, table interactive, videoproiectoare, sisteme de
evaluare simultană, software-uri interactive.
Investim în cercetare și în dezvoltarea de echipamente și soluţii moderne care să crească atractivitatea și
interactivitatea în crearea de conţinut digital și în desfășurarea cursurilor. Prin departamentul propriu de
cercetare-dezvoltare am dezvoltat primul laborator fonetic digital fabricat în România pentru învăţarea
limbilor straine – ProLang pentru care am primit și distincţia "Marca de Aur".
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