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NUME:

021 Oglindirea telefonului pe videoproiector
PENTRU CLASA:

cuplarea telefonului la videoproiector nu durează mai mult de trei minute, ulterior instalării aplicației.
NECESAR:

UTILITAR

1h

DURATĂ:

TIP MATERIAL:

instrument de lucru suport (pentru cadre didactice)

smartphone/tablete; laptop / calculator conectat la un proiector / televizor; conexiune la
internet (fie mobil, fie wi-fi), cont de e-mail.

OBIECTIVE:

››› Înlesnirea aplicării exercițiilor propuse de noi printr-un instrument GRATUIT și FACIL
de oglindire a ecranului telefonului pe videoproiector.

ETAPE

››› Utilizarea aplicației va facilita atât prezentarea unor aplicații elevilor dumneavoastră,
cât și procesul prin care elevii prezintă clasei proiectele realizate de ei, direct de pe
telefon.

olo iilor di i ale

!

IMPORTANT:
1.Înainte de a oglindi telefonul pe ecran, către clasă, aveți grijă să nu aveți notificările activate
pentru diferite aplicații (în special aplicații care permit chat-ul online: whatsap, chatul de Facebook,
SMS-uri etc). În cazul în care aveți activată notificarea prin care mesajele vă apar pe ecranul telefonului, aceste mesaje vor putea fi văzute de toți elevii dumneavoastră;
2.Aplicația propusă – Mobizen Mirroring nu funcționează decât dacă există conexiune la internet.

oder e releva e i ca iva e cu a u orul e

Astfel că dacă nu aveți wireless în clasă, puteți realiza un hot spot cu ajutorul telefonului mobil.

1.

MOBIZEN MIRRORING

Aplicația este disponibilă gratuit în secțiunea Google
Play/Magazinul Google sau App Store – căutați acest
simbol pe ecranul telefonului dumneavoastră:

orii de elevi ri e erci ii

În secțiunea „caută/search”, tastați Mobizen Mirroring
(în funcție de limba setată pe aparatul dumneavoastră)
– aceasta este imaginea aplicației. Apăsați pe Instalați/
Install. Deschideți aplicația (aplicația este disponibilă
gratuit):

c ivi

i or a oare care a ro ie

v

De la calculatorul/laptopul conectat la videoproiector, intrați pe siteul
www.mobizen.com
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Ulterior instalării aplicației, aceasta vă va cere: acces la conținuturile media
ale telefonului, să vă înregistreze sunetul, să gestioneze apeluri telefonice, să
acceseze persoane de contact. Din păcate dacă nu sunteți de-acord cu toate
aceste solicitări, aplicația nu funcționează.
Aplicația este verificată de Google Play, astfel că nu există riscul preluării fără
acord a conținuturilor din telefonul dumneavoastră. Mai mult, am utilizat
chiar noi această aplicație înainte de a vă o recomanda și putem să vă asigurăm că este o aplicație sigură.
După ce v-ați dat acceptul pentru cele de
mai sus, aplicația vă solicită să apăsați pe
start, astfel încât să intrați în panoul de
control. Apăsați pe „Start”:

oder e releva e i ca iva e cu a u orul e
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Următorul ecran vă
va solicita să introduceți o adresă de
e-mail pentru a realiza legătura în securitate cu laptopul.
Va trebui să setați
aplicația introducând
și o parolă:

c ivi

i or a oare care a ro ie

v
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De la calculatorul/laptopul conectat la videoproiector, intrați pe siteul www.
mobizen.com . Site-ul vă va solicita să băgați o adresă de e-mail și o parolă.
IMPORTANT: introduceți aceeași adresă de e-mail și aceeași parolă pe care leați introdus pe telefonul mobil.
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Apoi, pe site vă va apărea telefonul mobil care este în proximitatea calculatorului/laptopului care are introduse adresa de e-mail și parola. Va trebuie să
selectați (din site) conectarea telefonului mobil prin internet/cablul USB. Vă
recomandăm să selectați prin internet (pentru a nu fi constrâns de lungimea
cablului). Apoi, după ce selectați tipul de conexiune, apăsați pe butonul Connect (conectează-te):

Site-ul va genera un cod din șase cifre pe care va trebui să-l introduceți în
aplicația de pe telefonul mobil. În acest fel, aplicația se asigură că veți conecta
telefonul dumneavoastră la videoproiector:
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Codul de verificare

c ivi

i or a oare care a ro ie
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După introducerea codului, telefonul va fi oglindit pe site-ul mobizen.com.
Puteți mări imaginea apăsând pe Full Screen:
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Pentru a vă deconecta telefonul, este suficient să închideți site-ul.

c ivi

i or a oare care a ro ie

v

orii de elevi ri e erci ii

oder e releva e i ca iva e cu a u orul e

olo iilor di i ale

Puteți folosi această aplicație fie pentru a arăta elevilor cum să lucreze pe
aplicațiile propuse de noi, fie pentru a sprijini elevii să își prezinte proiectele
realizate în fața clasei (pentru asta trebuie să instalați aplicația și pe telefoanele elevilor dumneavoastră).
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