
Dacă doriți să experimentați beneficiile educației digitale sa va convingeti cât de mult ajuta achizi-
ția in aprofundarea curriculumului verificând cunoștințele dobândite, Conceptul de școală moder-
nă Stiefel este soluția ideală pentru școala dvs., deoarece puteti beneficia de toate instrumentele 
de care aveți nevoie incluzand software și instruire pentru a crea un mediu de învățare digital cu 
adevărat funcțional și totul într-un singur loc.
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PRACTICA PE UN APARAT SMART

Învățarea poate fi mai distractiva și mai practică dacă folosim 
nenumărate aplicații care ii pot ajuta pe copii fie în cadrul clasei, 
fie în afara acesteia, cu subiecte individuale necesare lor. Unele 
dintre acestea sunt instrumentele care pot fi expediate cu altele 
gratuite sau la prețuri mici disponibile in magazinele de aplicații.

CONCEPTUL ȘCOLAR MODERN
o soluție completă pentru școlile din secolul XXI

CUM FUNCȚIONEAZĂ O CLASĂ SMART?

În clasă smart  instrumentele, software si instruirea 
este o parte integrantă deoarece aceasta clasa se 
integrează în procesul educațional.

Tipul acesta de clasă inteligentă nu aduce sarcini 
noi, dificultăți sau mijloace suplimentare pentru 
profesori și studenți, deopotrivă facilitează predarea 
și învățarea. Subiectul oricărei materii poate fi 
transferat la dispozitive digitale, din momentul 
creării schiței pana la responsabilitate si  răsplată.

Ideea  de Școala Modernă Stiefel vine cu conceptul, 
pregătirea de a reduce durata lectiilor, de a eficientiza 
orele de curs  spre entuziasmul elevilor.

FORMARE PENTRU PROFESORI ȘI ADMINISTRATORI DE SISTEM

Știm că fără o pregătire adecvată și sprijin pe termen lung, aceasta nu poate fi utilizată eficient nici măcar cu cele 
mai bune instrumente. Prin urmare, introducerea de formare a profesorilor și a administratorilor este necesara, 
de aceea oferim suport pe termen lung.

www.stiefel.ro | www.scoalaaz.ro | www.visutech.ro
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CE ESTE O CLASĂ SMART?

AFISAJELE LCD INTERACTIV
Ecranele LCD moderne înlocuiesc tablă interactivă sunt 
ușoare de gestionat si au rezoluție înaltă. Disponibil într-o 
varietate de dimensiuni (65 ”, 75”, 86 ”). Sistemul Android 
încorporat poate fi utilizat  fără un computer extern și 
majoritatea aplicațiilor din magazinul Google Play pot fi 
instalate și pe el.

Instrumentele oferite de Stiefel sunt cunoscute, de încredere, 
de calitate superioara si au o perioada mare de garantie. 
Alegeți calitatea înaltă Prowise sau premium categoria 
Ecrane Legamaster - la un preț accesibil.

Pentru ecrane puteti opta pentru fixare pe perete sau 
reglabile sau pot fi folosite ca suport sau ca o tablă albă 
tradițională. Partile laterale pliabile sunt de asemenea 
disponibile. Are Windows încorporat Dar poate fi folosit 
și cu un computer (OPS).

Accesorii pentru ecran LCD
Exista Suport mobil pentru mutarea ecranului LCD 
precum si un difuzor hi-fi suplimentar pentru utilizare 
handsfree disponibile.

INSTRUMENTE MOBILE DIDACTICE PENTRU 
PROFESORI SI ELEVI
O parte importantă a unei clase inteligente sunt atat 
profesorul cat și elevii care pot folosi un ecran tactil 
hibrid (7-10 cm în funcție de vârstă mărime), atât ca 
laptop cât și ca tabletă computer utilizabil Samsung de 
calitate, Lenovo, Alegeți dintre produsele Dell și Asus

DISPOZITIVE DE DEPOZITARE ȘI DE ÎNCĂR-
CARE
Pentru stocarea și încărcarea în siguranță a dispozitivelor 
mobile este necesar un dulap sau o cutie de depozitare. 
În aceste depozite pot fi încărcate în același timp 10, 24 
sau 32 de dispozitive. În oferta noastră oferim Gratnells, 
Vega Încărcătoare Wacebo.

LEGAMASTER AIRSERVER 
Această soluție de vizualizare a ecranului hardware este 
stabilă, asigură o conexiune fiabilă între dispozitivele 
mobile și ecranul interactiv

ROUTER WIFI DE PERFORMANȚĂ MARE
Excelent pentru o conexiune wifi bună sunt necesare 
instrumente puternice precum Cisco Recomandat de 
routerul AIR-AP2802I-E-K9.

CONEXIUNE RAPIDĂ LA INTERNET
O conexiune rapida la internet este importantă pentru 
funcționarea Smart Classroom partenerii Stiefel vă vor 
ajuta sa o obtineti.

PRINTER 3D
Motivație, practică, învățare „a face”, abstract afișează 
concepte și teorii de interes să atragă cariere științifice 
și imbunătățirea viziunii 3D sunt toate argumentele 
importante pentru imprimantele 3D în școală. Stiefel 
recomanda imprimantele Makerbot.

ROBOTICA
Roboții Beebot sunt o parte importantă a clasei inteligente 
de la robotul de podea până la Lego Mindstorm. Despre 
roboți vezi brosura separată!

PROGRAM DE TABLE DE PREZENTARE
Este esențial să păstrezi lecția, acesta  este un software 
pe care un profesor îl poate utiliza putand scrie pe 
ecran și ilustra subiectul. Programul de masă are 
funcții de tablă, dar vă permite să introduceți imagini 
și videoclipuri,căutare web sau chiar brainstorming.

Unele modele au, de asemenea, o caracteristică se-
lectată pentru alegători, înlocuirea instrumentelor de 
vot hardware.

Pentru clasa inteligentă puteți alege Microsoft gratuit 
Whiteboard sau Prowise Presenter sau cu mai multa 
funcționalitate,  cea disponibilă de la Easiteach sau 
Oktopus software-ul de bord.

COLABORATOR ȘI
SOFTWARE DE GESTIONARE A CLASELOR
Un mare avantaj al Smart Classroom este că acesta 
acceptă munca în echipă sau permite studenților 

implicarea în munca de clasă oriunde s-ar afla. În plus, 
este util oferind instrumente cadrelor didactice pentru 
lucrările la clasă ale elevilor si monitorizarea lor.

Software de colaborare Display Note
Software-ul DisplayNote permite studenților și profe-
sorului conectarea la smartphone-uri de la distanta.

Participanții își pot împărtăși ecranele, trimite note, pot 
lua capturi de ecran de la celalalt computer salvand-o 
mai tarziu. Este excelent combinat cu un LCD interactiv 
oferandu-I  profesorului un instrument să lucreze 
împreună la clasă.
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COLABORATOR ȘI
SOFTWARE DE GESTIONARE A CLASELOR

MEDIUL DIGITAL SCOLAR 

Alf este un constructor de teste, face mana-
gementul curriculum-ului la clasă cu ajutorul 
software-lui
Teste interactive în câteva minute! Dacă participați 
activ si doriti să aduceti explicatii în fața elevilor sau 
să le evaluati cunoștințele, Creatorul de teste Alf este 
soluția ideală. Tipurile de test de bază este gratuit! În 
versiunea cloud plătită înregistrările complete de clasă, 
inclusiv clasificare automată se pot urmări in cursul de 
dezvoltare de ani de zile.

Este posibil să se diferențieze pe elev sarcina misiunii, 
sarcina temelor, elevul care absenteaza implicarea in 
invatare cu copiii și cu părinții pentru comunicare prin 
e-mail. Materialele de studiu finalizate poate fi partajate și 
toți utilizatorii pot accesa Alf. Acesta se extinde constant 
în mai multe limbi (de ex. Engleză, germană, slovacă, 
spaniolă etc.) baza de date a peste 50.000 de teste.

Realizat cu orice software din baza de date Alf materialul 
de studiu poate fi depozitat, înregistrat și lansat (dacă 
software-ul original este inclus în programa de învățământ 
disponibil).

Sistem de management al clasei Mythware
Cu Mythware, profesorul își poate împărtăși propriul 
său plan de lucru - isi poate controla dispozitivele cu 
elevii putand  restricționa aceesul la anumite aplicații 
care rulează pe ecran, sau chiar poate opri dispozitivele. 

Poate fi folosit pe un dispozitiv (laptop, tabletă, smart-
phone).

Platforma de dezvoltare a jocului Seppo
Seppo este o platformă web de creare de jocuri care 
folosește un dispozitiv mobil, într-un mediu real, în 
scopuri educaționale. Mediul de dezvoltare este ușor 
are toate elementele de gaming de bază.

APLICARE MOBILĂ REALITATE EXPANDATĂ
Instrumente clasice de învățare cu realitate augmentată.

Aplicație ARRA gratuită oferă conținut digital disponibil 
cu ajutorul tipăririi tabelele: videoclipuri, modele audio, 
3D sau practică.

Soluțiile de sarcini devin vizibile pe dispozitivele mobile.

SUBIECTE DIGITALE
Software educațional Stiefel, Atlasuri digitale, Colecții de 
activități și galerii de imagini cu o experiență deosebită 
realizate cu ajutorul educatorilor. 
Le puteti folosi pe tablă interactivă sau ecran LCD atât 
de simplu Lasati învățarea să fie distractiva!
În plus față de programa auto-produsă de Stiefel, iDoctum 
oferă software pentru clasă inteligentă.

INSTRUIRE
Stiefel Smart Training Class User
(acreditat, 30 de ore)
În timpul pregătirii, vă vom învăța cum sa utilizati 
instrumentele clasei inteligente. Personal recomandat: 
max. 15 persoane. 

Stiefel Smart Training Classroom Operator 
(1 zi)

În primul rând pentru administratori locali, specialiști 
IT. Vă învățăm cum să operați sistemele, setările, 
depanare de bază și corectarea raportului de eroare.

Utilizator Stiefel Clever Classroom, metodolo-
gie antrenament (30 ore)

Pregătire metodologică de bază pentru cei care 
folosesc deja sistemul pentru profesori. Dezvoltarea 
curriculumului, contabilitatea, practică în clasă. Opor-
tunități pentru lucrul în echipă. Personal recomandat: 
max. 30 de persoane.

SUPORT 

Asistență prin e-mail și telefon pentru utilizatorii 
sistemului și operatorii săi. Filtrare prin configurare, 
software și erori hardware. Erori software depanare 
cu consiliere. Separarea erorilor serverului. Serviciul 
anual de taxe



CONCEPT CLASA SMART
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