
Интерактивно преподаване
Постигане на учене носещо удоволствие



Характеристики

Интерактивната система за 
отговор

Малки и леки дистанционни

Разнообразни функции и дейности

Интеграция с Интерактивна бяла дъска 
(IWB) и Документ камера (DC)

До 1000 участника по едно и също време

Индивидуален ритъм на изпитване

Интерактивната система за отговори 
(IRS), също така позната като вотинг
система, ученическа система за отговори 
и др. превръща всяка класна стая
или учебен център в интерактивна среда.
Тя не само увеличава участието на
ученика в час, но също така повишава 
производителността на учене.
    Чрез IRS учениците могат да покажат 
тяхното разбиране на въпроса само с 
едно щракване на бутон. По този начин 
учителите никога отново няма да се 
колебаят дали учениците разбират 
преподавания материал.
    Взаимодействието  в реално време се 
постига лесно благодарение на софтуер, 
дистанционни и приемник. Тази уникална 
комбинация подобрява значително 
ученето, концентрацията и участието на 
учениците в час, водещо до по-доброто 
им представяне.

Функция за случаен избор

Разнообразни 
статистически и аналитични отчети

Отлична инвестиция  

Работа с PowerPoint презентации

HiTeach, мощна 3 в 1 интерактивна състема 
за преподаване, интегрираща IRS, Документ 
камера и IWB е спечелила множество награ- 
ди благодарение на своята иновативност и 
принос в сферата на преподаването.

      



IRS e интегрирана с облачната технология 
clouDAS. Информацията от тестовете
може да бъде качена в clouDAS за анализ
и генериране на подробни оценки на 
представянето на учениците и качеството на 
тестовите въпроси. По този начин учителите 
могат да разберат кои са
силните и слаби страни и пропуските на всеки 
ученик и да съобразят с това учебния процес. 
Учениците могат да се фокусират върху тези 
свои слабости, да преговорят отново 
материала и по този начин да подобрят 
резултатите от ученето.

Приложения

Позволява взаимодействие в час в реално време

Текущо оценяване

Обобщена преценка, диагностика и анализ

Игри и съревнование

Фирмени обучения

Бизнес семинари и конференции 



Използване

Текущи модели

Модел RF-08B RF-11 RF-16

Комуникация двупосочен RF двупосочен RF двупосочен RF

Бутони

Размери

Тегло (гр.)

Обхват (м.)

Брой участници

LCD екран 2 реда (8 числа)




