Увлекателно учене, иновативно
преподаване
Интерактивният софтуер за преподаване
HiTeach е спечелил множество награди
благодарение на иновативните си идеи
Безпроблемно интегрира съвместната
работа с IWB (Интерактивна бяла дъска),
ezVision (Документ камера) и IRS (Интерактивна
система за отговори).
Комбинира всички преподавателски
похвати и ученето в една лесна
стъпка

Характеристики
Безпроблемно интегрира съвместната работа с IWB,
ezVision и IRS.
Подвижна и персонализираща се лента
с инструменти
Множество приложения и база с материали
Търсене и изтегляне на материали от
интернет
Сравняване на множество
изображения
Поддръжка на мултимедийни
обекти
Заснемане на
забързан каданс

Непосредствено
оценяване и статистика
Множество инструменти за
преподаване

Приложения
Интерактивно и мултимедийно преподаване

Използването на иновативни похвати

Текущо и финално оценяване
Предизвикване на групови дискусии
Анонимно гласуване
Визуализиране на обекти и
демонстрации в реално време

Безпроблемна интеграция
HiTeach позволява на учителите да заснемат изображения, да ги поставят на бялата дъска, да ги редактират или
пишат върху тях, да провеждат оценяване с IRS система и след това да представят статистика непосредствено и без
прекъсване само чрез една програма, без да се налага преминаване между различни системи.

Заснемане на
изображение

Рисуване и писане
върху изображението

Отговори и статистики

Употреба
Без HiTeach IWB, Документ камерата и IRS са само отделни
устройства със собствени управляващи програми. HiTeach
ги обединява в една мощна платформа, чрез която
учители и ученици имат повече възможности за
съвместна работа и взаимодействие. Образува се
синергия между трите устройства и се достига до
максималното им използване, което наричаме
перфектна интеграция.

Богат избор от размери
Бързи бутони от двете страни
Матова повърхност, предотвратяваща блясъка
Плавно писане и работа
Работа с писец и ръка

Гъвкаво рамо и въртяща се камера
Висока резолюция и 96x общо приближаване
Портативни размери и тегло
Автоматичен фокус
Екологично LED осветление

Малко и леко дистанционно
Отговори и статистика в реално време
До 1000 участника едновременно
Приемник с памет
Автоматично генериране на диагностични отчети

