Blackboard Instructor
Nowoczesne, przyjazne i intuicyjne rozwiązanie
mobilne zaprojektowane specjalnie
dla prowadzących kursy

Wymagania:
• Blackboard Learn
w wersji 9.1
(dostępna od
października 2014 roku
lub wersje kolejne)
albo Blackboard Learn
SaaS
• Mobilne usługi
sieciowe Blackboard
(Building Block 94.9.5+)
• Licencja mobilna lub
pakiet rozwiązań
zawierający licencję
mobilną
• Każde urządzenie
mobilne z systemem
iOS 9 lub wyżej bądź
Android 4.2 lub wyżej

Blackboard Instructor to aplikacja mobilna umożliwiająca
wykładowcom usprawnienie realizacji zadań oraz zwiększenie
zaangażowania studentów w naukę poprzez zaoferowanie
im możliwości nauki w dogodnej dla nich formie - poprzez
urządzenie mobilne.

Kluczowe funkcjonalności
Łatwa nawigacja

Najważniejsze funkcje zostały
zestawione w jednym miejscu, tak aby
wykładowcy mieli łatwy i szybki dostęp
do kursów i ich zawartości.

Zarządzanie kursami

Wykładowcy mają dostęp do listy
wszystkich kursów oraz podsumowania
każdego z nich, w tym zadań, ogłoszeń,
dyskusji i wielu innych.

Podgląd treści i zadań

Dzięki możliwości przeglądania
w aplikacji treści kursów i zadań
stworzonych w Blackboard Learn,
wykładowcy mogą upewnić się,
że materiały edukacyjne są odpowiednio
dostosowane do urządzeń mobilnych.
Funkcja oceniania na urządzeniach mobilnych
dostępna jest w aplikacji Blackboard Grader
na iPady. Narzędzia oceny zostaną dodane
do Blackboard Instructor w najbliższych miesiącach.

Dyskusje

Aplikacja daje możliwość uczestnictwa
w dyskusjach z dowolnego miejsca poprzez
urządzenia mobilne. Prowadzący zajęcia
mogą przeglądać, tworzyć oraz edytować
wątki i odpowiedzi na forum dyskusyjnym.

Ogłoszenia

Wykładowcy mogą tworzyć i wysyłać
ogłoszenia do swoich studentów.
Studenci zostaną poinformowani
o nowym ogłoszeniu poprzez
powiadomienie wyświetlane
w strumieniu aktywności Blackboard App
na ich własnych urządzeniach.

Zdalna współpraca*

Blackboard Instructor umożliwia także
współpracę zdalną - przeprowadzanie
wideokonferencji w czasie rzeczywistym,
dzielenie się plikami oraz korzystanie
z interaktywnej tablicy.
*Po zakupie licencji na Blackboard Collaborate

Zacznij korzystać z Blackboard Instructor już dziś!

Więcej informacji możesz uzyskać pisząc do nas na adres e-mail:
blackboard@pcgacademia.pl, dzwoniąc pod numer tel. +48 17 777 37 00
lub odwiedzając strony internetowe: pcgacademia.pl oraz blackboard.com.
Blackboard.com

Copyright© 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone. Blackboard, Blackboard logo, BbWorld, Blackboard Learn, Blackboard Transact, Blackboard Connect, Blackboard Mobile,
Blackboard Collaborate, Blackboard Analytics, Blackboard Engage, Edline, Edline logo, Blackboard Outcomes System, Behind the Blackboard oraz Connect-ED są znakami
handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do Blackboard Inc. lub jej spółek zależnych na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.
Produkty i usługi Blackboard mogą być chronione jednym lub kilkoma z poniższych amerykańskich patentów: 8,265,968, 7,493,396; 7,558,853; 6,816,878; 8,150,925

