Európai megoldás
matematikai felzárkóztató
kurzusokra
A Math-Bridge az első páneurópai e-Learning
program a matematikai felzárkóztató képzések
területén.
Hét ország kilenc egyetemének közös erőfeszítésével fejlesztették ki.
A Math-Bridge lehetővé teszi többezernyi matematikai oktatási tananyag elérését és felhasználását tanárok és diákok számára hét nyelven.
A Math-Bridge felhasználók sok kész tananyag
közül választhatnak saját céljaiknak megfelelően,
vagy használhatják az adaptív „tananyag összeállítása” segédeszközt.
A Math-Bridge gazdag tanulási tapasztalattal
szolgál, mert sok tanulási célt elégít ki: a tételektől, deﬁnícióktól kezdve az instrukciókkal segített
feladatmegoldásokon keresztül az interaktív
gyakorlatokig.
A Math-Bridge fejlesztését támogatja az Europai
Unió eContentplus Programme alapja (grant#
ECP 2008 EDU 428046).

Projekt Partnerek

Fejlessze óráit személyre szabott tartalommal
Fedezze fel a Math-Bridge-et
mint új tanulási technikát
Látogasson el a honlapra

www.math-bridge.org
- Tudjon meg többet a Math-Bridge-ről - Nézze meg a tananyagvideókat - Próbálja ki a Math-Bridge bemutatót -

További információk
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Ezt a projektet az Európai Unió
eContentplus Programme alapja támogatja.

Az elérhető tartalom
6 matematikai tananyaggyűjtemény
7 nyelven elérhető (angol, német, spanyol, francia, holland, ﬁnn, magyar)
9 előre szerkesztett felzárkóztató képzés
100 tesztkérdés
600 matematikai fogalom
1500 példa
2500 interaktív gyakorlat

Ha ön diák
Tanulja pontosan azt, amire szüksége
van, a Math-Bridge által összeállított
egyéni tananyag segítségével
Tanuljon interaktívan a
dinamikus gyakorlataival

Math-Bridge

Kövesse fejlődését a Math-Bridge nyomkövetővel
Tanuljon különböző nyelveken, és fejleszsze nyelvtudását a matematikában is

10000 tanulási objektum

Ha ön tanár
Válasszon előre összeállított tananyagokból
Állítsa össze saját tananyagát a rendelkezésre álló gyűjteményből
Bővítse saját kurzusát a program által
generált feladatokkal
Állítsa össze a tanítványai szükségleteihez igazodó saját tananyagát
Tegye elérhetővé tananyagait több nyelven
Készítsen automatikusan kiértékelhető
online teszteket
Kövesse nyomon diákjai fejlődését

Ha ön egy egyetem
képviselője
Legyen partnerünk, és szerezzen hozzáférést a Math-Bridge szolgáltatásokhoz:
Online felzárkóztató tananyagok
Web-szabványoknak megfelelő tartalom
kódolás
Tartalommegosztó felület
Helyben telepítés és interneten keresztül
történő működtetés lehetősége
Szerver menedzsment és műszaki támogatás
Diákok, tanárok, szerzők, rendszergazdák képzése
Felzárkóztató képzések statisztikai kiértékelése
A Math-bridge integrálása LMS környezetbe (Moodle, Ilias és CLIX)

