TEAM Model Smarter Classroom (TMSC)
TMSC е интегрирано решение, което обхваща технологично целия процес
на преподаване и учене във всички негови етапи.

e-Teaching
Обучение в час

e-assEssing
Оценка на постиженията
на всеки ученик

e-diAgnosing
Анализ на
демонстриранот
о от учениците

e-reMediation
Преговор спрямо пропуските
на всеки ученик

Технологията за обучение трябва да бъде интелигентна, удобна и
ефикасна. В TMSC модела всички устройства могат да се управляват от
софтуера HiTeach.
e-Teaching & e-assEssing
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HiTeach
(Интерактивен софтуер
за преподаване)

e-diAgnosing

clouDAS
(Облачно-базирано приложение за
диагностика и анализ)

Haboard
(Интерактивна бяла
дъска)

ezVision
(Документ камера)

HiLearning
(Софтуер за
ученически таблети)

e-reMediation

ezStation
(Система за записване
на уроците)

IES
(Експертна система за
инструктаж)

Ключови фактори за успешно
внедряване на обучение 1 към 1

Четене

Проучване Отговаряне Оценяване

Преговор

1 към 1 TMSC е версията на TMSC с приспособления за таблет. С помощта на
ученически таблет и програма, наречена HiLearning, 1 към 1 TMSC може да създаде
ориентирана към ученика интерактивна учебна среда.
HiLearning поддържа 5 основни
функции: Четене, Проучване, Отговаряне,
Оценяване и Преговор, като учебен другар в
час и личен учител след училище.

Четене

Учениците могат да четат учебни материали подготвени от учителя
или качени в интернет.

Проучване

Учениците могат да търсят в интернета, те могат да редактират
предоставените учебни материали с HiLearning софтуера.

Отговаряне

Учениците могат да изпращат своите отговори към
учителя чрез IRS система, текстови съобщения, или ръкописи
ръкописни/рисувани страници.
Оценяване

Учениците могат да преглеждат оценъчни карти за своя
напредък при решаване на тестове и да разберат собствените си
постижения и слабости.
Преговор

В резултат на оценъчните карти на, учениците се
препоръчват да четат определени материали или да гледат
видео лекции.

1-to-1 TMSC: Повече интерактивност, По-малко
лекции

Учител към ученика

Изпращане на учебни материали,
включващи текст и
изображения или задания към
таблетите на учениците.
Задаване на многовариантни IRS
тестови въпроси за ученици, чиито
отговор се въвежда на таблетите.

Ученик към Учител

Изпращане на кратки съощения за
споделяне на мнение или отговор
на въпрос.

Отговаряне на въпроси чрез IRS системата.

Изпращане или
споделяне на ръкописни/
рисувани страници или
мултимедийни продукти.

Обстоен учебен процес

clouDAS

IRS данните могат да се публикуват
автоматично в облачното приложение
за диагностика и анализ. На тяхна
основа се създава оценъчна карта,
която може да се изпрати на
родители и самяъ ученик.

Учебните материали и видеата
могат да бъдат публикувани на IES, за
по-лесна им организация за уроците.
Учениците могат да преглеждат уроците
без ограничения от времето.

IES е ядрото на модела 1 към 1 TMSC

