
Szoftver és oktatásitartalom

Nézze meg videóinkat:
mozaweb.hu/video
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Innovatív
Oktatási Megoldások

a Mozaik Kiadótól



•   interaktív kiadványok készítése PDF állományból
•   bármilyen típusú kijelzőn jól használható
•   animált prezentációk és feladatok készítése
•   megosztások, közösségi funciók
•   meglévő oktatási anyagok használata és újak készítése

A mozaBook tanórákra, interaktív táblai használatra optimalizált 
prezentációs szoftver. A tanárok és a diákok egyaránt készíthetnek 
prezentációkat, amelyeket a program médiatárában található 3D 
modellekkel, oktatási videókkal, képekkel, feladatokkal vagy akár 
saját tartalmakkal is gazdagíthatnak. A mozaBookban található 
különféle tematikus alkalmazások, játékok és 3D modellek  
az összes általános és középiskolai tantárgyhoz kapcsolódnak,  
és segítik a diákok érdeklődésének felkeltését valamint  
a megszerzett ismeretek elmélyítését.

mozaBook    4.5
oktatási prezentációs szoftver

Töltse le és próbálja ki ingyen!

www.mozaBook.hu

mozaTools alkalmazások
A mozaBook több mint 160 interaktív eszközt és játékot tartalmaz, amelyek egyedülálló segítséget kínálnak a szemlélte-
téshez, a készségfejlesztéshez és a kísérletezéshez is. Az eszközök beilleszthetők a mozaBookban prezentációkba  
és kiadványokba, továbbá a diákok számára is elérhetők a mozaWeb online felületén. Az alkalmazások rendszeresen  
új funkciókkal bővülnek, és számuk is egyre gyarapszik.

llusztrációs és rajzeszközök
Látványos, animált prezentációkat  
készíthetünk, melyekhez akár videókat  
és 3D modelleket is felhasználhatunk.  
A vizuális rajzeszköz intuitív  
kezelőfelületével a kisdiákok játékosan  
rajzolhatnak, míg a beépített vonalzók,  
a szögmérő és a körző segítségével  
akár precíz matematikai szerkesztések  
is készíthetők.

Próbálja ki az alkalmazásokat: www.mozaweb.hu



A mozaMap digitális atlaszok térképei kibővítik a földrajz- 
és történelemórák eszköztárát. A különböző tematikájú 
térképek és azok elemei egyénileg, tetszőlegesen 
összeállíthatók és használhatók, ami jelentősen meg-
könnyíti az órákra való felkészülést és az óravezetést.

Töltse le és próbálja ki ingyen!

www.mozaMap.hu

mozaMap 

digitális térképek interaktív táblára

•     Domborzati, politikai, természet- és gazdaságföldrajzi, 
valamint történelmi térképek

•   Előre beállított és egyénileg létrehozható nézetek  
és feladatok a tananyag kiegészítéséhez

A legtöbb jelenetben a diákok 
sétálhatnak is, akárcsak kedvenc 
videojátékaikban. A 3D modellek 
egyaránt tartalmaznak narrációkat 
és interaktív feladatokat, ezzel is 
segítve a hatékonyabb tanulást.

Próbálja ki a 3D jeleneteket:  
www.mozaweb.hu

mozaik3D animációk
A mozaBook prezentációkat és az importált kiadványokat egyedülálló módon, több mint 1300 3D modellel 
egészíthetjük ki. A kiválasztott modelleket beilleszthetjük a kiadványokba a megfelelő tananyaghoz és a tanórán 
elindítva, interaktív táblán kivetítve, a diákok egy izgalmas és új perspektívából ismerhetik meg a tananyagot.  
A modelleket a diákok is elérhetik otthon, a mozaWeb online felületén. 

Beépített 
feladatszerkesztő

A mozaBook beépített feladatszerkesztőjével 
egyszerűen készíthetünk egyéni, látványos 
feladatsorokat, melyeket a kiadványokba és  

a prezentációkba illeszthetünk, majd a tanórán 
lejátszhatunk. Számos feladattípus közül 

választhatunk (egyszerű választás, párosítás,  
láncpár, keresztrejtvény, hibakeresés, rendezés, 

elrendezés térképen, táblázat kitöltés, halmazok, 
stb.) melyekbe képeket, rajzokat, videókat és 

hangokat is beilleszthetünk a prezentációkból, 
importált kiadványokból, valamint a mozaBook  

saját médiatárából és az internetről (pl. YouTube),  
vagy akár saját számítógépünkről is.
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www.mozaweb.hu/video

mozaWeb
Digitális otthoni tanulás

A tanulók...
•   hozzáférhetnek az interaktív füzeteikhez
•   böngészhetnek a tartalmak között  

(pl. 3D-jelenetek, videók)
•   digitális oktatási alkalmazásaink segítségével 

kísérletezhetnek
•   játékosan tanulhatnak
•   házi feladatokat oldhatnak meg
•   hozzáférhetnek a digitális tankönyveikhez
•   elérhetik a tartalmakat bármely böngészőben,  

vagy alkalmazásaink segítségével mobiltelefonjukon 
(Android és iOS)

Az online, böngésző alapú mozaWeb platform lehetővé teszi,  
hogy a diákok hozzáférjenek a digitális tartalmakhoz, megnézzék  
a digitális leckéket, tanuljanak a 3D-jelenetekből, kísérletezzenek  
az eszközökkel és online megoldják a házi feladataikat. A tanárok 

megnézhetik, ki oldotta meg a házi feladatot, ellenőrizhetik a tanulók 
megoldásait, és akár más pedagógusokkal is megoszthatják  

a mozaBookban készített füzeteiket, illetve óraterveiket.

Interaktív tartalmak
A mozaWeb médiatára több mint 1300 3D-jelenetet és több száz 
oktatási videót, képet, hangfájlt, valamint feladatot tartalmaz. 
Mozaik STUDENT vagy TEACHER előfizetéssel a felhasználók 
hozzáférhetnek a médiatárban található tartalmakhoz, beleértve  
a tantárgyak szerint rendszerezett interaktív elemeket is.

Digitális leckék
A digitális leckék olyan modern oktatási eszközök, amelyeket  
a felhasználók elektronikus eszközeik segítségével vehetnek 
igénybe. A leckék számos interaktív elemet tartalmaznak, 
például 3D-jeleneteket, oktatási videókat, illetve gyakorlást  
és ismétlést segítő feladatsorokat.

Próbálja ki weboldalunkon! 

www.mozaWeb.hu

Mozaik Kiadó

6720 Szeged, Somogyi u. 19.  •  Telefon: +36 62 554 664
E-mail: office@mozaweb.hu  •  Web: www.mozaweb.hu


