
Съдържание на вашето устройство

Изгледайте нашите видеоклипове:

mozaweb.com/video

ИНТЕРАКТИВНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА КЛАСНИ СТАИ
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Иновативни
  Образователни Технологии

от Mozaik Education



mozaTools инструменти
mozaBook включва над 160 интерактивни инструменти и игри, които служат за нагледни материали, подпомагащи 
развитието на умения и извършването на експерименти. Инструментите могат да се вмъкват в презентациите или 
публикациите в mozaBook, също така са достъпни за учениците през mozaWeb, онлайн платформата за обучение 
вкъщи. Ние непрекъснато добавяме нови инструменти и същевременно обновяваме техните функционалности.

Инструменти  
за Илюстрация и Чертане
Създавайте ефектни анимирани презентации  
и ги допълвайте с видеклипове и 3D сцени.  
Нашите визуални инструменти  
за чертане имат интуитивен  
потребителски интерфейс, който  
позволява дори най-малките ученици  
да чертаят, като на шега. Направени  
са за лесно и удобно  построяване  
на точни математически чертежи  
с помощта на вградените линийка,  
транспортир и пергел.

• създавайте интерактивни уроци от PDF файлове
• използвайте mozaBook с всякакъв тип интерактивни дисплеи
• правете анимирани презентации и упражнения
• споделяйте уроци с вашата институция
• използвайте наличните учебни ресурси и създавайте нови такива

mozaBook е презентационен софтуер, оптимизиран за работа 
с интерактивни дъски в клас. Учителите могат да създават 
презентации и да ги обогатяват с интерактивни 3D сцени, 
образователни видеоклипове, изображения, упражнения 
от нашата мултимедийна библиотека или собствени такива. 
mozaBook включва разнообразни учебни материали, като 
тематични приложения, игри и 3D модели, покриващи  
всички K-12 теми, които повишават вниманието  
на учениците и им помагат за по-доброто  
усвояване на учебното съдържание.

mozaBook    4.5
софтуерен пакет за интерактивни дъски

Посетете нашия уебмагазин:

www.mozaBook.com

Изпробвайте нашите инструменти на www.mozaweb.com



Атласите с цифровите карти на mozaMap обогатяват 
инструментите на преподавателите по история и 
география. Различните по теми карти, както и техните 
отделни части могат да се да се комбинират на 
различни приципи , което значитено улеснява 
подготовката и провеждането на часовете.

Изтеглете и опитайте безплатно

www.mozaMap.com

mozaMap 

цифрови карти за интерактивна дъска

•     Релефни, политически, природни и икономически 
географски карти, както и исторически карти

•   Предварително подбрани карти и упражнения, 
допълващи учебния материал

Учениците дори могат да се 
разходят в много от нашите  
3D сцени, точно като в любимите 
си видео игри. Нашите модели 
съдържат интерактивни 
упражнения за подпомагане  
на обучението.

Изпробвайте нашите 3D сцени 
на www.mozaweb.com

mozaik3D сцени
Допълвайте вашите презентации и публикации в mozaBook по уникален начин, като изберете над 1300 3D 
анимирани сцени от нашата библиотека. Поставяйте 3D модели в непосредствена близост до съответните 
теми във вашата публикация. По-късно, като ги отворите на интерактивната дъска в клас, бъдете сигурни,  
че ще осигурите на ученициите си вълнуваща нова перспектива. Учениците могат да  
изследват и взаимодействат с моделите в къщи през онлайн платформата mozaWeb. 

Вграден редактор  
на упражнения

Лесно можете да създавате впечатляващи 
персонализирани тестове  или упражнения 

с редактора на упражнения в mozaBook. 
Включете тестовете във вашите публикации 

или презентации и ги използвайте в клас. 
Изберете от няколко типа упражнения (избор 

от множество, съответствие, кръстословици, 
грешки, подреждане, обозначаване, таблици, 

и др.). Добавете картинки, чертежи, видео 
и звуци в тестовете от вашите презентации 

и публикации, от мултимедийната библиотека 
на mozaBook, от Интернет (YouTube, например) 

или дори от вашият собствен компютър.
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www.mozaweb.com/video

mozaWeb
електронно обучение в къщи

Учениците...
•   имат достъп до интерактивните тетрадки
•   могат да сърфират из съдържанието
•   да експериментират с помощта на учебните 

приложения
•   да учат като на игра
•   да правят домашните си работи
•   имат достъп до електронните си учебници
•   имат достъп до съдържанието от всеки браузър, а 

благодарение на приложенията и на мобилните си 
телефони (Android és iOS)

С онлайн платформата mozaWeb, която е на браузърна 
основа, учениците имат достъп до дигиталното съдържание 
и дигиталните уроци, могат да обогатяват знанията си с 3D 

сцените, да правят експерименти и да правят домашните си 
онлайн. Учителите могат да видят кой е направил 

домашната си работа и да я проверят онлайн, да споделят с 
други учители създадените в mozaBook тетрадки, 

разпределението на часовете.

Интерактивно съдържание
Медийната библиотека mozaWeb съдържа над 1300 3D сцени и 
стотици учебни видеа, изображения, звукови файлове, както и 
задачи. С абонаментите STUDENT или TEATCHER  
потребителите получават достъп до съдържанието на 
Медийната библиотека, включващо интерактивни елементи, 
систематизирани по учебни предмети.

Дигитални уроци
Дигиталните уроци са модерни инструменти за обучение, 
които се ползват от потребителите с помощта на 
електронни устройства. Уроците съдържат множество 
интерактивни елементи, напр. 3D сцени, учебни видеа, 
както и задачи за преговор и обобщение.

Изтеглете и опитайте безплатно 

www.mozaWeb.com

Mozaik Education

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


