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PREDSTAVITEV

Interaktivna orodja za izboljšanje izobraževalnih procesov

Sodobna učilnica 21. stoletja

..Interaktivne table, programska oprema in učni pripomočki podjetja Promethean predstavljajo interaktivno učno okolje prihodnosti
ter temeljijo na konceptu interaktivnega in sodobnega podajanja učnih vsebin. Širok nabor interaktivnih orodij bogati učni proces ter
aktivno vključuje učence vanj..
menzije učenja, pisanje na tablo s kredo pa ostaja le medel spomin preteklosti.

Vizija je postala resničnost

Hiter tempo življenja, veliko različnih vsebin in
podatkov ter hiter napredek na področju tehnologij vplivajo tudi na področje izobraževanja.
Zato je izredno pomembno, da se izobraževalni
sistem prilagodi današnjemu času in postane
bolj interaktiven ter učiteljem in učencem prijazen. Moderni integrirani sistemi v učilnicah
pomagajo učiteljem vzbuditi pozornost
učencev, jih motivirati in jim pomagati pri
hitrejšem sprejemanju velike količine podatkov
ter ne nazadnje tudi pri ocenjevanju njihovega
znanja. Slika, zvočni dražljaji, animacija in
neposredna interakcija prinašajo v šole nove di-

V sodobni učilnici 21. stoletja se nahajajo interaktivna tabla, občutljiva na dotik peresa, spremljajoča
programska oprema in računalnik, digitalni projektor, zvočni sistem, sistem glasovanja in vrsta
drugih zunanjih naprav, ki bogatijo in izboljšujejo
kakovost podajanja učnih vsebin. Interaktivne table podjetja Promethean, svetovnega ponudnika
interaktivne
tehnologije
na
področju
izobraževanja, na katerih je mogoče predvajati
računalniško programsko opremo, spletne strani,
zgoščenke in videoposnetke iz različnih virov, so
za razliko od običajnega projekcijskega zaslona
»aktivne«. Z dotikom priloženega peresa - ta ima
popolno funkcionalnost računalniške miške - na
ikone na tabli se ukaz prenese neposredno na
računalnik. To pomeni, da je zagon računalniških
programov hitrejši, saj ni potrebe po računalniški
miški, učna ura pa zato poteka nemoteno.

Osvajanje znanj s pomočjo naprednih
interaktivnih orodij

Večina vseh v Prometheanu zaposlenih strokovnjakov so učitelji, bodisi bivši bodisi še vedno
aktivni. Ti s svojim znanjem in bogatimi
večletnimi izkušnjami stalno dopolnjujejo ter

izboljšujejo programsko in strojno opremo. S
svojim inovativnim pristopom in vizijo prihodnosti spreminjajo način sodelovanja učiteljev in
učencev po vsem svetu ter s tem prispevajo k
izboljševanju standardov izobraževanja.
Promethean, katerega interaktivne table so
izredno robustne in odporne na udarce ter kot
take praktično neuničljive, je edini ponudnik
programske opreme, namenjene delu z interaktivnimi orodji, ki je prilagojena starosti
učencev. Programska oprema Promethean je
združljiva z vsemi večjimi operacijskimi sistemi,
med katerimi so Windows, Mac in Linux.
Promethean je na slovenskem trgu s svojimi
izdelki prisoten že več kot pet let. Številni
izobraževalni zavodi se z njihovimi interaktivnimi tablami opremljajo s samostojnimi nakupi ali
pa prek različnih razpisov Ministrstva za šolstvo
in šport. V zadnjih dveh letih se je s Prometheanovimi interaktivnimi orodji opremilo že več
kot 200 slovenskih šol, ki so tako svojim učencem
in učiteljem omogočile bolj raznovrsten, interaktiven in prijazen izobraževalni sistem.  (P.R.)

STOPITE V NOVI SVET INTERAKTIVNOSTI
Poživite izobraževanja, predstavitve in sestanke ...
KOLIKO IDEJ STE ŽE IZGUBILI, KER
JIH NISTE ZAPISALI? ZA VAS IMAMO
REŠITEV! INTERAKTIVNA TABLA
PROMETHEAN JIH SHRANI ZA VAS!

PRIHRANI ČAS. PRIHRANI DENAR. OBIŠČITE WWW.MISKA.SI
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