Blackboard Collaborate
Wygodna, nowoczesna i przyciągająca uwagę
platforma do współpracy zdalnej

Grono naszych studentów jest
rozproszone, więc musimy
znaleźć sposób, by się z nimi
kontaktować i aktywnie
ich angażować w proces
kształcenia. Większość
naszych zajęć ma zazwyczaj
formę bardzo interaktywną,
są oparte na dyskusji,
na wykonywaniu zadań,
zatem musieliśmy wymyślić,
jak możemy je prowadzić
angażując uczestników
zdalnie. Dzięki narzędziu
Blackboard Collaborate to
wreszcie stało się możliwe.
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Blackboard Collaborate™ to wirtualna sala wykładowa pozwalająca
na przeprowadzenie zajęć online dla studentów. Tą webową platformę
konferencyjną zaprojektowano specjalnie dla sektora edukacji,
aby otworzyć przed uczelniami nowe możliwości skutecznego
kształcenia w trybie online, mieszanym (blended learning) i mobilnym.
Stworzona z myślą o studentach platforma Blackboard Collaborate została wyposażona
w nowoczesny interfejs, który usprawnia komunikację, prezentację treści, interakcję oraz nauczanie,
a wszystko to z poziomu przeglądarki internetowej. Dzięki rozwiązaniu Collaborate użytkownicy
dołączający do sesji z różnych lokalizacji poczują się tak, jakby znaleźli się w jednym pomieszczeniu.
Nasze łatwo dostępne narzędzie do współpracy umożliwia prowadzenie zajęć na żywo przy pomocy
komputera, tabletu lub smartfona. W ten sposób uczestnicy zajęć mogą się uczyć z dowolnego
miejsca. Możliwe jest także prowadzenie wykładów, spotkań online i prezentacji na żywo.
Blackboard Collaborate może być wykorzystane jako niezależne rozwiązanie lub może być
zintegrowane z którąś z platform LMS: Blackboard Learn lub Blackboard Open LMS.

Sukces Studenta

Kontakt osobisty jest jednym z najcenniejszych elementów wysokiej jakości kształcenia. Trudno
jednak zapewnić odpowiednio intensywny kontakt osobisty w przypadku kursów mieszanych
lub nauczania na odległość, a także wtedy, kiedy studenci nie mają możliwości regularnego
uczestnictwa w wykładach. Technologia współpracy na odległość umożliwia taki rodzaj kontaktu,
do jakiego przyzwyczajeni są współcześni studenci, nierozstający się z telefonem komórkowym
i innymi urządzeniami przenośnymi. Dowodami sukcesu tego podejścia są chociażby wzrost liczby
studentów kończących kursy, lepsze zrozumienie treści oraz wyższe oceny.

Wsparcie ciągłości kształcenia

Istotną przeszkodą w kontynuacji kształcenia mogą być obowiązki służbowe, zobowiązania
rodzinne, problemy z transportem oraz koszty, odległość i czas dojazdu. Blackboard Collaborate
jest pomostem łączącym oddalonych od siebie wykładowców i studentów, umożliwiającym im
udział w zajęciach z każdego miejsca. Wykładowcom narzędzie umożliwia zadbanie o interakcję
w ramach grupy studentów i zapewnienie wszystkim uczestnikom równorzędnego dostępu
do wykładanych treści.

Większy zasięg
Współpraca z dowolnego miejsca

Blackboard Collaborate może w znacznym
stopniu pomóc zwiększyć zasięg uczelni
i przyciągnąć zróżnicowane grupy
studentów, w tym takie, które dotychczas
nie były licznie reprezentowane.
Oferuje też mechanizmy wsparcia
podczas projektowania kursów,
by pomóc odpowiednio rozdysponować
dodatkowy dochód uzyskany dzięki
napływowi większej liczby studentów
międzynarodowych, zaocznych i zdalnych.

Kontakt w czasie rzeczywistym

Blackboard Collaborate:
Narzędzia, Usługi,
Sprawdzone Praktyki
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Zaprojektowane dla sektora
edukacji
Transmisja wysokiej jakości
dźwięku i obrazu
Rozwiązanie oparte jedynie
na przeglądarce internetowej
Szybkie i sprawne dołączanie
do sesji - do uruchomienia
wystarczy jedno kliknięcie
Skonstruowane z wykorzystaniem
wiodącej technologii WebRTC
- nie wymaga instalacji ani
pobrania dodatkowych wtyczek
Światowej klasy platforma
zorientowana na doświadczenie
użytkownika
Zaprojektowana z myślą
o prostocie, dostępności
i wsparciu procesów na uczelniach
Umożliwiająca udział w zajęciach
z wykorzystaniem tabletów
i smartfonów
Łatwa do opanowania
Pełna integracja z Blackboard
Learn, Blackboard Open LMS,
Moodle oraz systemami LMS
zgodnymi z LTI
Otwarte standardy zapewniające
szeroką interoperacyjność
Możliwość stworzenia
efektywnego planu wdrożenia
dzięki Usługom Blackboard

Dlaczego Blackboard Collaborate?
Funkcjonalności wspomagające kształcenie i naukę w grupie
• Wysoka jakość dźwięku i obrazu transmitowanego do wielu użytkowników jednocześnie,
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wbudowana funkcja telekonferencji, importowanie plików PowerPoint, interaktywna
tablica, czat publiczny i prywatny, możliwość zaproszenia gości, opcja pracy w grupach,
ankiety oraz możliwość udostępniania pulpitu czy aplikacji.
Możliwość nadawania studentom uprawnień moderatora, dzięki czemu mogą poznać
inną perspektywę oraz rozwinąć umiejętności przywódcze.
Opcja udostępnienia przez prowadzącego widoku własnego pulpitu
w celach demonstracyjnych.
Możliwość przeprowadzenia wirtualnych indywidualnych konsultacji, a także seminariów
i spotkań. Wykorzystanie opcji nagrywania sesji pozwoli studentom wrócić do
udzielanych informacji zwrotnych czy dyskusji, co może być pomocne w lepszym
opanowaniu materiału, dokonywaniu autorefleksji, wyciąganiu wniosków na przyszłość
oraz samooceny.
Nagrania zajęć można oglądać online lub pobrać w formacie MP4 obsługiwanym przez
urządzenia mobilne. Dzięki temu osoby, które nie mogły wziąć udziału w sesji online,
uzyskują dostęp do tych samych materiałów, co uczestnicy sesji.
Możliwość dostępu do czatroomów grupowych, by monitorować pracę podczas ćwiczeń
w grupach. Studenci mają też możliwość niezależnego korzystania z czatroomów
w grupach projektowych.
Możliwość przeglądania list uczestników, by ustalić, kto uczestniczył w danej sesji i jak
długo był obecny.

Rozwój zawodowy, spotkania, dni otwarte i wykłady gościnne
• Możliwość prowadzenia szkoleń i warsztatów na żywo.
• Sesje szkoleniowe mogą być nagrywane, a następnie odtwarzane w dowolnym czasie
i miejscu.

• Zaproszeni goście mogą wygłaszać prezentacje na żywo zdalnie, bez konieczności
ponoszenia kosztów podróży.

• Możliwość zorganizowania wirtualnych dni otwartych, by przyciągnąć
nowych kandydatów.

Udostępnianie prezentacji

Czatroomy grupowe

Więcej informacji możesz uzyskać pisząc 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.
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