iMO-LEARN & MDM
Bewegen helpt ons om beter te leren. Daar zijn onderzoekers het over eens. Door
de kinderen te vaak stil te laten zitten, beperken we hen in hun leermogelijkheden.
Te lang stilzitten is bovendien niet gezond voor ons lichaam. Een gezonde geest in
een gezond lichaam krijgt daarom een nieuwe dimensie, want bewegen verfrist ook
de geest.
Met die kennis en ervaring ging het iMO-LEARN team van i3-Technologies aan de
slag.
Ons doel? Een unieke actieve leeromgeving creëren waarin leerlingen op een
nieuwe bewegingsvriendelijke manier intenser leren en hun creativiteit ontplooien.
Ook ‘moved by learning?’ Contacteer ons voor meer informatie over iMO-LEARN in
jouw school.

LEUK WEETJE
We kregen de “Gold Award for Best Educational Solution“
tijdens de NeoCon conferentie in 2013. iMO-LEARN maakt
deel uit van het bekroonde concept.

ANALOGE & DIGITALE VERSIE
Van de iMO-LEARN is er zowel een analoge als een digitale versie.
In de digitale versie zit een bewegingsdetector die draadloos communiceert met de
online digibordsoftware i3LEARNHUB. Zo tover je de iMO-LEARN in geen tijd om tot
een interactief en digitaal leermiddel.
iMO-LEARN KUBUS
1 blok
Set van 4
Set van 12
Set van 24
Set van 32
iMO-LEARN – MOTION DETECTION MODULE (MDM)
1 MDM
Set van 4 (incl. Bluetooth dongle)
Set van 8 (incl. Bluetooth dongle)

IMO-LEARN – MOTION DETECTION MODULE (MDM)

Set van 12 (incl. Bluetooth dongle)

Afmetingen			

90 x 63 x 21 mm

Communicatie			Bluetooth® 4.0

IMO-LEARN – STARTERS PACK
Bestaat uit 4 iMO-LEARN blokken, 4 MDM’s en een Bluetooth Dongle
IMO-LEARN – ACCESSORIES

				

Kan max. 12 MDM’s verbinden

Voeding				

USB Micro connector; DC 5V

Componenten			

Motion Detection Module;

				USB 2.0 Connectiekabel 1.0m

Bluetooth Dongle 4.0

Systeemvereisten			

Dot Stickers

Windows 7 en hoger

				iMO-Connect Software

USB Oplaadstation
Praktijkboek “Bewegend leren met iMO-LEARN”

TECHNISCHE BESCHRIJVING
GEWICHT:
402
402

1,9 kg/piece
VERKRIJGBAAR PER:
Enkele kubus
Set van 24
512

Set van 30

512

GARANTIE:

25
25

16
16

2 jaar

14°

14°

463

463

ERKEND DISTRIBUTEUR

INFO@i3-TECHNOLOGIES.COM

