












MOTIVÁCIÓ   KREATIVITÁS   TAPASZTALAT   CSAPATMUNKA

Terjessze ki a valóságot az oktatásban! 
eduARdo

Mi lenne, ha a tanulás során a gyermekek megalkothatnák a saját 
kiterjesztett valóság tartalmaikat? Mi sem könnyebb ennél az eduARdo-val!

Működjön együtt velünk ennek az innovatív oktatási megoldásnak a fejlesztésében vagy terjesztésében! 
Jelentkezzen tesztelő iskolai partnernek!  hello@eduardoapp.com

A tesztelő iskolai partnerek térítésmentesen megkapják az eduARdo szoftver aktuális béta verzióját, cserébe azt 
 kérjük, hogy minél gyakrabban használják, és a tapasztalatokról rendszeresen számoljanak be nekünk.

eduARdo

OKTATÁSI CÉLÚ 
AR-TARTALMAK

TARTALOM MEGOSZTÁSA

AR-TARTALOM
SZERKESZTŐ

OSZTÁLY MENEDZSMENT

FELIRATOZÁS,
JEGYZETELÉS

AR-TARTALOM KÉSZÍTÉSE 
MOBIL ESZKÖZÖN

HAMAROSAN
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Az eduARdo egy teljesen magyar fejlesztésű, világszínvonalú kiterjesztett valóság kezelő alkalmazás, amelyet a Stiefel Magyarország alkotott meg, felhasználva sok évtizedes tapasztalatait. 
Az eduARdo segítségevel élvezetesen adhatja át a diákoknak a tudást. Segít lekötni a gyerekek figyelmét az egész órán, és bizonyítottan jobban megjegyzi az anyagot az a diák, aki az eduARdo segítségével tanul.
Próbálja ki mielőbb és legyen tesztelő partnerünk! Részletek a 3. oldalon.
.
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VÁLASSZA KI AZ AR TARTALMAKAT!
Többszáz nyelvi és irodalmi, társadalomtudományi, STEM és 

művészeti AR tartalom érhető el az alkalmazásban. Gondosan 

válogatott és kategorizált 3D modellek, statikus modellek, videók, 

hanganyagok közül válogathatnak a diákok. Ha nem találja meg a 

keresett tartalmat, a gyerekekkel a tanórán vagy otthon meg is 

alkothatják azt.

KÉSZÍTSEN AR TARTALMAKAT!
Tervezzék meg a tanulók a saját kiterjesztett valóságukat! 

Válasszák ki a kívánt AR tartalmat, valamint azt a pontot 

vagy tárgyat a térben, amelyre rá szeretnék illeszteni, és 

kapcsolják össze.

FELIRATOZZA AR TARTALMAKAT!
Amikor elkészült az AR tartalom, jöhet a következő lépés. 

A  gyerekek elláthatják a tartalmaikat a saját jegyzeteikkel, 

akár 3D-ben. Amikor elkészült az AR tartalom, megoszthatják 

az egymással az alkalmazásban.

MI AZ EDUARDO?
Az eduARdo egy oktatási célokra tervezett és kifejlesztett kiterjesztett valóság (augmented reality, AR) 
tartalom kezelő szoftver. Motiválja diákjait újszerűen! Vezesse őket távoli helyekre vagy hozzon közelebb 
hozzájuk virtuális környezeti elemeket! 
A szemléltetés azonban csak a kezdet! Mi lenne, ha a tanulók megalkothatnák a saját AR tartalmaikat? Az 
eduARdo-val Ön és a diákjai könnyedén szerkeszthetnek kiterjesztett valóság tartalmakat tablet vagy okostelefon 
segítségével. Képzelje el, hogy biológia órán digitális növénygyűjteményt készítenek a munkafüzetük oldalaihoz 
kapcsolva a saját elképzelésük szerint, leírásokkal és webes hivatkozásokkal tovább bővítve azt. Az eduARdo 
bármely életkorban számtalan új lehetőséget ad bármilyen téma feldolgozásához.
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TARTALOM FOGYASZTÁS ÉS KÉSZÍTÉS
Bloom rendszertana szerint az emlékezés és a megértés a tudás első szintjei. Az kész kiterjesztett 

valóság csak a tartalomfogyasztásra alkalmas, azonban mi a tudás egy magasabb szintjét célozzuk 

meg, amikor a diákok elemeznek, értékelnek és alkotnak. A tartalom készítés segít a magasabb 

szintű tudás elérésében. Egy teljesen új AR tartalom szerkesztése lehetőséged ad a diákoknak, hogy 

elmélyítsék ismereteiket.

KULCS JELLEMZŐK 
 AR TARTALMAK SZÉLES VÁLASZTÉKA

3D modellek, videók, képek, és hangok, amelyek bármely tantárgy oktatása során 
használhatók

 AR TARTALOM KÉSZÍTÉS
Kiterjesztett valóság tartalmakat a diákok is könnyedén készíthetnek a saját tabletjükkel 
vagy okostelefonjukkal. Az applikációban elérhető AR tartalmak és markereken túl új, 
saját digitális tartalmak (videók, képek, hangok) és markerek tölthetők fel és oszthatók 
meg online.

 AR TARTALMAK FELIRATOZÁSA
A kész vagy feltöltött digitális tartalmakat rövid címkékkel vagy hosszabb jegyzetekkel 
lehet ellátni.

 AR TARTALOM MEGOSZTÁSA
Az eduARdo-ban az összes AR tartalom megosztható a saját diákjaival, kollégáival vagy 
akár az össze eduARdo felhasználóval.

 OSZTÁLY MENEDZSMENT
A webes admin felületen a tanulók könnyedén csoportokba sorolhatók, a már létrehozott 
csoportok egyszerűen kezelhetők.

 EGYSZERŰ HASZNÁLAT, KÖNNYŰ HOZZÁFÉRHETŐSÉG
Az eduARdo alkalmazás minden funkciója elérhető tableten és okostelefonon. Többé 
nincs szükség számítógép laborra a kiterjesztett valóság megalkotásához!

THIS IS A GREAT DEVELOPMENT THAT IS COMING SOON. 
FIND OUT MORE ON OUR WEBSITE: EDUARDOAPP.COM
Would you already like to try the test version? 
Please enter your email address and we will send you access! 
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Működjön együtt velünk ennek az innovatív oktatási megoldásnak a fejlesztésében és megismertetésében!
Jelentkezzen tesztelő iskolai partnernek! Írjon ide: hello@eduardoapp.com
A tesztelő iskolai partnerek térítésmentesen megkapják az eduARdo szoftver aktuális béta verzióját, cserébe azt kérjük, hogy minél gyakrabban használják, és a tapasztalatokról rendszeresen számoljanak be nekünk.
Látogasson el az eduARdo honlapjára! www.eduardoapp.com
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Hol találhatók 
még barlang
rajzok 
 Európában? 
Kövesd a kódot, 
és megtalálod az 
országok nevét!

ELSŐ KÓD:
B2, C8, A3, D1, H5, 
C3, E4, F7

MÁSODIK KÓD:
G2, D6, B5, F1, A6, 
H3, E8, C4, H7, F4, 
A1, E2, B6

HARMADIK KÓD:
F5, D3, G6, H8, B7, 
G4, A2, E1, C5, D7, 
G1, A4 

FELADAT

A B C D E F G H

1 Z H E G R N Á T

2 O B L Q Á C F P

3 L R R A Y K F I

4 G É O Z I S R Ő

5 N A S H U M R Á

6 C G E R Ó T G V

7 Ü A B Z R A D R

8 B M U Ü A E T Y

LÁTVÁNYOS AR MEGOLDÁS, AMELY 
BÁRMELY TABLETEN VAGY 
OKOSTELEFONON HASZNÁLHATÓ.

 Bemutatna valamit térben?

 Elindítana egy képhez kapcsolódó videót?

 Izgalmas szabadulószobát készítene?

 Egyedi módon szeretné megoldani az értékelést?

PRÓBÁLJA KI!

eduardoapp.com

Elindítana egy képhez 
kapcsolódó videót?

Egyedi módon szeretné 
megoldani az értékelést?

Bemutatna valamit 
térben?

Izgalmas szabadulószobát 
készítene?

Stiefel Magyarország Kft.
1141 Budapest, Fogarasi út 127.

Tel.: +36 (1) 414 0381
www.stiefel.hu

eduardoapp.com
Keressen minket:
interaktiv@stiefel.hu


