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DIDACTISCHE SETTING

Hulp nodig bij je keuze?

De leertechnologische uitrusting van je praktijklokaal is maatwerk in lijn met het
soort handelingen of processen dat in beeld moeten worden gebracht.
Bijvoorbeeld: gemakkelijk en snel een afwezige student laten meekijken in de les
of vooraf een handeling of uitleg opnemen.

Björn Meijer (team ALIx),
je facilitair manager, je
onderwijsmanager of
jouw digicoach kunnen
je hiermee helpen.

Curio biedt 3 soorten cameraopstellingen standaard aan. Je kiest één van de drie
opties of combineert camera’s passend bij de didactische wensen.
Zo kunnen jouw leerlingen/studenten bijvoorbeeld:
O in het praktijklokaal op het grote scherm meekijken
O video’s zelf opnemen
O inzoomen op handelingen

A
B
C

O vanuit thuis meekijken
O demo’s maken van hun eigen bekwaamheid

Bestelling van de gekozen configuratie(s) / items gaat via de besteller van facilitair.
A: DE VOLGZAME CAMERA

Je kunt je vrij bewegen in het praktijklokaal en zelf de focus bepalen voor
eventuele studenten thuis. Deze camera beschikt over een bescheiden
microfoon; de voice navigator of een persoonlijke microfoon is aanbevolen.
O
O
O

OBS BOT Tiny, volgt en zoomt middels handgebaren
Universeel statief voor de camera
USB-kabel 15m

B: VAN BOVENAF FILMEN

Verschillende posities vanuit het praktijklokaal in beeld en
geluid brengen via vaste plekken i.c.m. een schakelkastje.
O
O
O

Huddle 10X camera (plafondrailing)
Voice navigator
Schakelkastje camera

C: DEMONSTREREN DETAILHANDELINGEN

Met deze documentcamera kun je op korte afstand handelingen
(A3-document tot microscoopdetail) in beeld brengen. Extra
zoom en een ledlamp zorgen voor het perfecte plaatje. Inclusief
ingebouwde microfoon om verbaal uitleg te geven bij de
beelden.
O

Epson documentcamera ELPDC21

BEELDOPTIES EN GELUIDSOPTIES

Keuze grootte digibord is vrij.
O
O
O
O

C-touch digibord Riva 65” (evt. verrijdbaar)
C-touch digibord Riva 75” (evt. verrijdbaar)
C-touch digibord Riva 86” (evt. verrijdbaar)
Draadloze opspeldmicrofoon of mono headset

