Do pohybu při učení – iMO-LEARN
"Sedět stále ve třídě je tak staromódní. My vám řekneme proč. "
Unikátní aktivní výukové prostředí
-iMO-LEARN koncepce se skládá z inovativních sedaček s nebo bez pohybových čidel, příručky
s 53 cviky a třemi metodami učení: dynamické sezení, analogové aktivní učení a digitální
kinestetické učení. Dodává se v různých vzdělávacích oblastech: matematika, lingvistika,
cvičení rovnováhy a náročné hádanky.
Ergonomické, udržitelné materiály
Sedadla jsou vyrobena z expandovaného polypropylenu (EPP), což vysvětluje svůj neobvyklý
tvar. Jsou lehká a dokážou se vyrovnat s hrubým zacházením při běžném používání. EPP je
odolné proti vlhkosti a nabízí dobrou odolnost proti vysokým teplotám. Kromě toho, že je
recyklovatelný má výrobní proces s nízkými emisemi.
Flexibilní, škálovatelná konfigurace
iMO-Learn poskytuje čtyři základní konfigurace, které lze snadno nastavit v prostředí třídy.
Tyto konfigurace jsou pouze výchozím bodem. Je na učiteli a žácích přijít s dalšími, a uvést je
do praxe.
Dynamické, digitální učení
iMO-Learn kombinuje učení a pohyb, umožní žákům, aby se intenzivněji učili, a dá volnou
ruku jejich kreativitě. Jsou-li sedadla vybavena speciálně navrženým snímačem pohybu,
mohou být snadno spojena s i3LEARNHUB on-line software. Výsledek: learning systém
pomocí DigiBoard software, který poskytuje okamžitou zpětnou vazbu pro učitele a žáky.
Navrženo učiteli a žáky, pro učitele a žáky
53 základních cvičení, tvar a materiál sedadel a různé vyučovací koncepty byly všechny
vyvinuty v úzké spolupráci s osmi učiteli a 100 žáky. Tento intenzivní proces spoluvytváření
vyústil v unikátní, inovativní učební prostředí.

"Víte, že se naučíte lépe, když se budete dost pohybovat?
S iMO-LEARN vám ukážeme, jak to funguje. "
Výhody iMO-Learn
• Flexibilní výukové prostředí založené na fyzické aktivitě
• Ergonomický design, udržitelné koncepce a materiály
• Možnost spojit se s i3LEARNHUB on-line software
• Vyvinutý učiteli a žáky, pro učitele a žáky
• 53 základních cvičení poskytované jako startovací balíček, možnosti pro kreativní expanzi
• Dynamické sezení, aktivní učení a kinestetické učení vše v jednom produktu
• Bezprecedentní vzdělávací zkušenost v důsledku hlubšího a intenzivnější učebního prostředí

