Az új FX-991 CEX teszteredményei a magyar iskolákban
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92,79%
gimnáziumi
tanár

A válaszadók több mint 50%-a
a Casio egyik modelljét
használja az iskolában.
A legtöbb pedagógus kifejezetten
hasznosnak tartja a kijelző
megjelenítési képességeit.

7,21%
szakiskolai
tanár

81% az anyanyelvi kijelzést
értékelte nagyra
74% a matematikai kifejezések
természetes megjelenítését
60% pedig az egyenletekkel való
számításokat emelte ki

A magyarországi iskolák
közül 92,79% gimnáziumi
és 7,21% szakiskolai
pedagógus vett részt
a Casio FX-991 CEX
tudományos számológép
átfogó tesztelésében
és funkcióinak minősítésében.

„Iskolánk elsődleges célja az egyetemre
való felkészítés. Ez a gép nemcsak
középiskolai feladatmegoldásban segíti,
hanem a későbbi tanulásban is
hasznos lehet. Saját tapasztalatom,
hogy az első komolyabb gépéhez
ragaszkodóbb mindenki.
Főleg, ha az ilyen komoly!”
egy bajai tanárnő

A számológép használata
mindegyik iskolában
megengedett, az órákon
és a vizsgákon is.
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Az FX-991 CEX
számológépet
tesztelő tanárok 96%-a
ajánlja a ClassWiz
sorozatot diákjainak.

Hatékony táblázat funkciók
A pedagógusok véleménye alapján a táblázat
funkció kiemelten hasznos – a statisztika,
az integrálás/differenciálszámítás és a paraméterek
praktikus megjelenítése által.
Minden negyedik tanár emelte ki a QR-kód
funkció előnyeit.
Mértékegységátváltás Statisztika

„Az eddig látott legtöbbet tudó
számológép (legalábbis számomra).
Könnyen kezelhető, jó a kijelzője,
szerencsés, hogy elemmel
és napfénnyel is működik. Mivel fizika
szakos is vagyok, különösen jónak
tartom a „beépített” periódusos
rendszert, és a fizikai állandókat.”
egy kiskunhalasi tanárnő

Kiemelt előnyök
Természetes algebrai
megjelenítés

33%

ció
QR-kód funk

Online megjelenítés

Táblázat funkció

Lista megjelenítés

A tanárok különösen nagyra
értékelik, hogy a kijelzőn
ugyanazt láthatjuk, mint
a tankönyvben – illetve,
hogy a menü anyanyelvi
megjelenítéssel is elérhető.

A Classwiz FX-991 CEX értékelése a tanárok által
Webináriumok

A Casio egy rövid útmutatót kínál
a ClassWiz számológépek
egyszerű és gondtalan használatba
vételéhez, valamint példaértékű
oktatóprogramot és szoftvereket a
számológépek iskolai használatának
előkészítéséhez. Szinte minden résztvevő egyetért abban,
hogy a rövid útmutató kifejezetten hasznos és 95%-ban
nagyon pozitív visszajelzést adtak a további
segédanyagokról és azok használatáról.

Lehetőséget kínálunk, hogy csatlakozzon az idén
indult CASIO Webinárium sorozatunkhoz.
Az előadásokat online követheti, természetesen
ingyenes a részvétel. Az tréninget tanár kollega tartja,
aki egyben szakképzett tréner is. Lehetőség van a
korábban már megtartott első oktatásra jelentkezni,
illetve be lehet kapcsolódni a második előadástól.
A tréningen időpontjai:
szeptember 21. péntek, 17 óra (2. előadás)
szeptember 27. csütörtök, 17 óra (2. előadás)
október 5. péntek, 17 óra (Bevezető alkalom ismétlése)
október 11. csütörtök, 17 óra (2. előadás)
október 12. péntek, 17 óra (2. előadás)

Különleges ajánlat
pedagógusok számára

Jelentkezni a következő linken lehet:
https://goo.gl/forms/ODZukvp9zUesOOTC3

A tudományos funkciókkal rendelkező számológép a matematika,
a tudományok és a műszaki tárgyak oktatási folyamatának fontos
segédeszköze a diákok és a tanárok számára is. A Casio a magyar
tanárok, illetve iskolák számára az FX-991 CEX számológépet
különleges áron kínálja. Amennyiben élne a különleges ajánlattal,
kérjük töltse ki az alábbi űrlapot és küldje el a forgalmazónak:
FAST Hungary Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.

Segédanyagok
a Casio ClassWiz
számológépek
iskolai használatához:
A Casio a matematika oktatásához rendszeresen kínál
hasznos segédanyagokat. Amennyiben szeretné
megismerni ezeket az anyagokat küldjön egy emailt
az info@fasthungary.hu címre, Tompa István nevére
vagy levelet a Casio Computer Co., Ltd.
magyarországi disztribútorának: FAST Hungary Kft.,
2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.

A megrendelés csak iskolai bélyegzővel lepecsételve érvényesíthető.
A fizetés proforma számla kiállítása után 30 napon belül szükséges.
A megrendelt termék(ek) ingyenes kiszállítása a számla ellenértékének
beérkezését követő egy héten belül történik.
Az ajánlat érvényessége: 2018. december 31.-ig.
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.



Casio FX 991 CEX számológép – speciális ajánlat pedagógusok számára
10 db (plusz egy ajándék) Casio FX 991 C EX - speciális ajánlat iskolák / osztályok számára

7 990,- Ft

db

79 990,- Ft

csomag

Szállítási cím: kérjük, hiánytalanul töltse ki az alábbi űrlapot
Az iskola neve
Vezetéknév,
keresztnév

Irányítószám,
Város

E-mail

Utca, házszám

Telefon

Az iskola bélyegzője

Tárgy

Fokozat

Dátum

Aláírás

A személyes adatok védelmét a 101/2000 rendelet szabályozza – ennek figyelembevételével a Casio Europe és a Fast CR az átadott személyes adatokat marketing célokra dolgozza fel – kifejezetten
a szervezett eseményekkel, termékekkel és további tevékenységekkel kapcsolatban (elektronikus kommunikáció – 480/2004). A személyes adatokat az űrlap kitöltésével önként, tíz éves időtartamra
adja át, de használatát bármikor visszavonhatja a Casio Europe, illetve a Fast CR címére írt törlési kéréssel.

