
Conținut pentru dispozitivul tău

Urmăriți videourile noastre: 
mozaweb.com/video

CONȚINUTURI INTERACTIVE PENTRU SALA DE CLASĂ
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Soluții Educaționale

Inovative
de la Mozaik Education



Aplicațiile mozaTools
mozaBook include peste 160 de instrumente și jocuri interactive. Ele servesc ca ajutor vizual, facilitează dezvoltarea 
competențelor și le permit elevilor să facă experimente. Aplicațiile pot fi incluse în prezentări sau publicații în mozaBook  
și pot fi accesate de elevi pe platforma online de învățare acasă mozaWeb. Aplicațiile sunt mereu îmbogățite cu funcții noi,  
iar numărul lor este în continuă creștere.

Instrumente  
de ilustrare și desenare
Puteți crea prezentări animate impresionante  
care să conțină chiar și videouri și animații 3D. 

Instrumentul nostru de desenare vizual  
are o interfață intuitivă, ceea ce le permite  
chiar și elevilor din clasele mai mici  
să deseneze jucându-se, iar riglele,  
compasul și raportorul incorporate permit  
realizarea de desene matematice precise.

•   creați publicații interactive pe baza fișierelor PDF
•   utilizați mozaBook pe orice tip de dispozitiv
•   creați prezentări și exerciții animate
•   partajați lecții cu alți utilizatori  
•   folosiți resursele educaționale de care dispuneți  

deja și creați altele noi

Softul mozaBook a fost conceput în principal pentru a fi utilizat pe 
tabla interactivă în sala de clasă, dar există și versiuni pentru acasă, 
disponibile pentru elevi. Softul le oferă posibilitatea atât cadrelor 
didactice, cât și elevilor să creeze caiete pe care să le îmbogățească  
cu animații 3D, videouri educaționale, imagini și exerciții din biblioteca 
noastră media sau din calculatorul lor. mozaBook include numeroase 
resurse educaționale, precum aplicații tematice, jocuri și animații 3D 
care acoperă curriculumul tuturor disciplineleor predate la  
clasele 1–12 și care stârnesc interesul elevilor și ușurează  
înțelegerea și însușirea noțiunilor predate.

mozaBook    4.5
soft de prezentare educațional

Vizitați magazinul nostru online 

www.mozaBook.com

Încercați aplicațiile noastre pe www.mozaweb.com



Atlasele interactive ale programului cartografic mozaMap 
lărgesc gama de instrumente ce pot fi utilizate în predarea 
geografiei și istoriei. Vă puteți pregăti pentru lecții și preda 
eficient folosind hărțile oferite de program sau creându-vă 
propriile hărți, personalizând elementele acestora. 

Dscărcați și testați gratuit!

www.mozaMap.com

mozaMap 

hărți digitale pentru tabla interactivă

•     Hărți topografice, politice, fizice, economice și istorice

•     Îmbogățiți-vă orele de curs utilizând hărți și teste 
predefinite sau creați hărți personalizate. 

Modelele mozaik3D
Vă puteți îmbogăți prezentările și publicațiile importate în mozaBook în mod unic alegând dintre cele peste 1300  
de animații 3D create de compania noastră. Inserați animații 3D în dreptul temelor alese din publicația dvs. iar atunci 
când le veți deschide pe tabla interactivă în clasă, elevii vor avea parte de o experiență  
fascinantă. Elevii pot explora animațiile noastre 3D și de acasă prin intermediul  
latformei online mozaWeb.

Editor de teste 
incorporat

Cu Editorul de teste incorporat în mozaBook  
puteți ușor crea teste personalizate 

impresionate. Includeți teste în publicațiile sau 
prezentările dvs. și folosiți-le la clasă. Puteți 

alege din mai multe tipuri de teste (cu una sau 
mai multe variante de răspuns, asociere, cuvinte 

încrucișate, identificarea greșelilor, hărți mute, 
completarea de tabele, mulțimi, etc.). În testele 

incluse în prezentările dvs. sau publicațiile 
importate puteți insera desene, videouri și 
sunete din biblioteca media a programului 
mozaBook, de pe internet (de exemplu de  

pe YouTube) sau chiar de pe calculatorul dvs.

Elevii se pot plimba în multe  
din animațiile noastre 3D ca și  
în jocurile lor video preferate. 
Modelele noastre conțin și  
narațiuni și teste interactive  
care ajută în învățare.

Încercați animațiile noastre 3D  
pe www.mozaweb.com
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www.mozaweb.com/video

mozaWeb
Învățare digitală acasă

Elevii pot...
•   accesa caietele interactive de exerciții
•   explora conținuturile conținuturilor  

(animații 3D, videouri, ect,)
•   efectua experimente cu ajutorul aplicațiilor  

noastre digitale educaționale
•   să învețe într-o manieră distractivă
•   efectua temele de casă
•   accesa manualele digitale
•   accesa conținutul în orice navigator de Internet sau 

pe telefoane mobile cu ajutorul aplicațiilor noastre.

O platformă online bazată pe navigator de Internet care permite 
elevilor să acceseze conținuturi, să vizualizeze lecții, să învețe din 

animații 3D, să experimenteze cu instrumente și să își facă temele 
online. Profesorii se pot autentifica pentru a vedea cine și-a făcut 

temele și să verifice rezultatele. De asemenea, platforma mozaWeb 
permite profesorilor să partajeze cu alți profesori caietele de 

exerciții și planurile de lecții create de ei în mozaBook.

Conținuturi interactive
Biblioteca media conține mai mult de 1300 de animații 3D și mai 
multe sute de videouri educaționale, imagini, fișiere audio și 
exerciții. Cu licența Mozaik STUDENT sau TEACHER utilizatorii au 
acces la tot conținutul Bibliotecii media, inclusiv la elementele 
interactive clasificate pe discipline școlare.

Lecții digitale
Lecțiile noastre digitale sunt materiale educaționale moderne 
care pot fi utilizate și partajate de către utilizatori cu ajutorul 
dispozitivelor electronice. Lecțiile includ numeroase elemente 
interactive, precum animații 3D și videouri educaționale sau 
fișe de lucru pentru exersare și recapitulare.

Testează pe pagina noastră de web!

www.mozaWeb.com

Mozaik Education

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


