BLACKBOARD ALLY

Blackboard Collaborate to
narzędzie do wideokonferencji i współpracy zdalnej,
stworzone z myślą o sektorze edukacji.

OPEN LMS

Umożliwia prowadzenie zdalnych wykładów, ćwiczeń
czy konsultacji indywidualnych online, a także ich odtwarzanie
w postaci nagranych sesji. Collaborate wyróżnia ścisła
integracja z platformami e-learningowymi (Blackboard
lub Moodle), pozwalająca na szybkie wdrożenie i łatwe

INSPERA REMOTE EXAM

zarządzanie sesjami online.

INSPERA

BLACKBOARD LEARN ULTRA

BLACKBOARD ALLY FOR WEBSITES

Blackboard Collaborate
stanowi integralny element educloud,
ekosystemu nowoczesnych narzędzi IT dla uczelni
skoncentrowanych na Studencie
i jego potrzebach.

Wygląd
aplikacji
Nowoczesny
interfejs
dostępny
z komputera
i telefonu

Korzyści
Uczelnia

Dydaktycy

Studenci

Szybkie i łatwe wdrożenie,
niewymagające instalacji, rejestracji
użytkowników czy pobrania
dodatkowych wtyczek

Wysoka jakość komunikacji online
ze studentami dzięki niezawodnej
i prostej w użyciu technologii

Efektywna i wygodna współpraca
z kolegami i wykładowcami z każdego miejsca

Bogactwo narzędzi ułatwiających
prowadzenie wykładu oraz ćwiczeń
w modelu zdalnym

Sposób komunikacji, do jakiego
przyzwyczajeni są współcześni
studenci nierozstający się na co dzień
ze swoim smartfonem

Jedna, spójna platforma edukacji
i komunikacji ze studentami dzięki
integracji z platformami LMS, w tym
platformą Moodle
Możliwość kontynuacji nauczania
w sytuacjach kryzysowych

Możliwość prowadzenia szkoleń
i warsztatów w czasie rzeczywistym
poprzez komputer, tablet
lub telefon komórkowy

Funkcjonalności, dzięki którym
wykład online może być równie
ciekawy i interaktywny jak ten
prowadzony na sali wykładowej

Funkcjonalności
Działa bezpośrednio w przeglądarce internetowej,
w celu dołączenia do sesji wystarczy wejść do wirtualnego
pokoju za pomocą linka

Podział na grupy, który umożliwia zdalną współpracę
typu ćwiczeniowego lub warsztatowego

Wysoka jakość dźwięku i obrazu transmitowanego
do wielu użytkowników jednocześnie

Funkcjonalność sondy, umożliwiająca aktywizację
studentów oraz zbieranie informacji zwrotnej w czasie
rzeczywistym

Różne formy udostępniania treści, podnoszące jakość
prezentacji i umożliwiające lepszą interakcję uczestników sesji

Możliwość podnoszenia ręki pomagająca odwzorować
zachowania z sali wykładowej w komunikacji online

Nagrywanie zajęć, umożliwiające zapoznanie się
z materiałem w przypadku nieobecności lub powtórzenie
dla lepszego przyswojenia

Dodawanie napisów, które zapewnia zwiększenie
dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami
Raporty obecności, pozwalające wykładowcom w łatwy
sposób śledzić uczestnictwo w zajęciach poszczególnych
studentów

Możliwość komunikacji poprzez czat ułatwiająca
ustrukturyzowanie interakcji – w tym zadawanie pytań,
czy przesyłanie linków do dodatkowych materiałów

ZOBACZ DEMO

U Ciebie w uczelni lub za pośrednictwem
wideokonferencji. Skontaktuj się z nami!

www.pcgacademia.pl

+48 (17) 777 37 00

info@pcgacademia.pl

