Minőségi eszközök
a digitális munkarendhez
A veszélyhelyzet ideje alatt speciális árakon
A kedvezményes csomagárakat itt találja:

A gyerekek otthon tanulnak…

Ha most nincsenek is gyerekek az iskolában, az oktatás előbb-utóbb újra fog indulni. Addig is nagy segítség
a pedagógusoknak, ha nem egy apró laptop képernyőjén, hanem egy valódi iskolai tábla méretű interaktív
LCD-kijelzőn tarthatják meg távóráikat. Mintha csak ott ülnének a tanulók az osztályban.
Ha aztán újra megtelnek az osztálytermek, az eszközök továbbra is jól használhatók lesznek. Egy esetleges
új járványhelyzet pedig már felkészülten éri az iskolát.
A rendkívüli körülményekre való tekintettel az okos osztályterem eszközei most rendkívüli
kedvezményekkel vásárolhatók meg. A járvány elmúlik, a kedvezményesen beszerzett eszköz megmarad.
A távoktatáshoz ajánljuk:

bővebb leírás: https://shop.legavisual.hu/Legamasterinteraktiv-LCD-kijelzo-e-Screen-65-ETX

Legamaster ETX kijelzőcsalád (65”, 75”, 86”)
Kifejezetten oktatási célokra fejlesztette a gyártó.
Fejlett infravörös technológia: egyszerre 32 érintést
érzékel.
Ujjal és vaktollal egyaránt használható.
4 mm vastag tükröződésmentes, karcálló biztonsági üveg.
3 hangszórós 45 wattos hi-fi hangrendszer a tökéletes
hangzáshoz.
Duál rendszerű: a beépített Android 8.0 segítségével külső
számítógép nélkül is használható, de akár 4 laptop is
csatlakoztatható hozzá egyidejűleg
Garancia 5 év
OPS beépíthető mini PC
Intel i5 processzor, 8GB RAM belső memória, beépített
WiFi, beépített Bluetooth, 256 GB SSD. Windows 10
operációs rendszerrel.

bővebb leírás: https://shop.legavisual.hu/OPS-PCLegamaster-e-Screenhez-Win10

Tökéletes megoldás, ha nem szeretne külső
számítógéppel bajlódni – ha bekapcsolja a táblát,
bekapcsol a számítógép is. Csatlakozhat vele a belső
hálózatra és az internetre vezetékesen vagy vezeték nélkül
is.

Alf tesztkészítő és osztálymenedzsment rendszer
Teljes osztálymenedzsment Egy osztály vagy akár az
egész iskola összes diákja rögzíthető a rendszerbe – Excel
táblázatból és Krétából való importálás lehetséges. Az
egész éves munka nyomon követhető, a feladatok az
archívumból bármikor kikereshetők.
Tananyag, házi feladat, felmérés Az online felület
mindent egy helyen kezel. Az oktató feltöltheti a kész
tananyagokat, órai prezentációt, feladatokat, akár
házifeladatokat is kiadhat (differenciáltan is, akár több
csoportnak is). A diákok tudásfelmérését is elvégezheti,
akár távolról is (automatikus osztályzás is beállítható). A
tanulók otthonról is (webes felületen) aktívan részt
vehetnek az órán. A feladatokat megoszthatja az iskolán
belül kollégáival, vagy az összes Alf felhasználóval.
Egyszerűen létrehozható interaktív feladatok A
tesztkészítő felület letisztult és egyértelmű. Az
eredmények könnyen áttekinthetők. 12 különböző
teszttípus választható.
Hatalmas tananyagbázis Különböző nyelveken több,
mint 35 000 tananyag. A Basic regisztrációval több, mint
160 mintafeladat közül válogathat. A GOLD licenc
birtokában minden megosztott teszt szabadon
használható, átalakítható, adaptálható. A tananyag-kezelő
rendszerből más szoftverben (pl. Smart, Promethean)
készített tananyagait is elindíthatja.
A szoftver használatához online videós segítséget és
webes képzéseket biztosítunk.

Display Note Classroom
távoli együttműködést segítő kollaborációs szoftver
A tanári előadás vagy a diákok saját eszközének képét
sosem volt ilyen egyszerű megosztani. A DisplayNote
szoftver ideális eszköz a közös munkához – mintha csak az
osztályteremben ülnének…
Képernyőmegosztás Minden résztvevő képernyője
egyszerűen megosztható a másikkal ( iskolai környezetben
vezeték nélkül is)
Kétirányú együttműködés Minden résztvevő
megjegyzéseket vagy képeket küldhet bármely más
résztvevőnek
Képernyőmentés Minden résztvevő lementheti az aktív
tartalmat, megjegyzéseket fűzhet hozzá és tovább is
küldheti
Szavazás Könnyen ellenőrizhető, hogy a tanulók
mennyire értették meg az anyagot kérdésekkel és
azonnali válaszokkal
Osztálymenedzser A tanár belenézhet a diákok aktív
képernyőjébe, és kiválaszthatja ki vehet részt a közös
munkában, vagy kizárhat belőle másokat

