Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w seminarium dla nauczycieli, które odbędzie się 6
czerwca br. w siedzibie Polskiego Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej (PCC)
przy ul. Kopernika 30 w Warszawie. Seminarium rozpocznie się o godzinie 10.00.
Seminarium poświęcone zostanie rozwiązaniom dla lekcji wspomaganych komputerowo w ujęciu
dydaktycznym i pedagogicznym.
Grupy docelowe:
•

Nauczyciele, kadra trenerska

•

Kadra trenerska w gminach

•

Ośrodki doskonalenia zawodowego

•

Kadra trenerska dużych przedsiębiorstw (oddziały kształcenia zawodowego)

Liczba uczestników: ok.50 osób
Zawartość merytoryczna
Firma MasterSolution AG zaprezentuje:
•

EvoEye – rozwiązanie do realizacji koncepcji kształcenia na odległość

•

MasterEye Suite – idealny pakiet naukowy dla nauczycieli i wykładowców

•

Plan-It – cyfrowa teczka dla nauczycieli -nowy kierunek przygotowania zajęć

•

Protect-On - 100 % odzyskiwanie danych i funkcjonowanie komputera

•

ACTIVboard – interaktywna praca z i nad materiałem dydaktycznym

Nauczycielom i trenerom zostanie przedstawiony potencjał nowoczesnych możliwości technologicznych
w celu zapewnienia jak najlepszego sukcesu w nauczaniu.
Wspomniane wyżej produkty zaprezentowane zostaną jako rozwiązania dla nauczania wspomaganego
komputerowo w ujęciu pedagogicznym i dydaktycznym.
Referenci:
Frank Seibt, Agnieszka Ikwanty, Nadja Bergert

Produkty – opis rozwiązań:
MasterEye Suite to oprogramowanie wspierające nauczycieli i wykładowców w pedagogice i dydaktyce
nauczycielskiej w następujący sposób:
Budowa strukturalnej organizacji uczących się (wspólna klasa, budowa grup, pojedyncze lekcje)
Narzędzia wspierające dla nauczycieli/ wykładowców oraz uczniów/studentów (transmisja treści na
ekranie, sterowanie telewizyjne, blokowanie komputerów, itp.)
Przenoszenie funkcji nauczyciela na uczniów
pokazywanie całej grupie przez poszczególnych uczniów różnych możliwości rozwiązań
Interaktywne wspieranie nauczycieli w czasie trwania lekcji
Wykorzystanie funkcji czatu podczas lekcji
Używanie narzędzi do tworzenia prezentacji jak np.: latarki, funkcje zoom itd. (wskaźniki )
Czas trwania ok.45 minut
Plan-It
Idealne oprogramowanie dla kształtowania, planowania i organizowania lekcji i prezentacji, co ma na
celu ułatwić przygotowanie zajęć:
Kształtowanie lekcji wygodnie z domu
Zbieranie dokumentów, folii, obrazków i stron internetowych, struktyryzowanie ich i zarządzanie nimi
Ustalanie czasowe dla indywidualnego przebiegu lekcji, tematów i sekwencji
Tworzenie testów wielokrotnego wyboru celem sprawdzenia wyników w nauce,
Rozpoczęcie lekcji poprzez zwykłe kliknięcie
W każdym czasie pod ręką może być wymieniany z innymi nauczycielami
Czas trwania: 20 minut
ACTIVboard
ACTIVboard jest zabezpieczoną, interaktyną tablicą lekcyjną umożliwiającą wspólną interaktyną pracę
nad i z materiałami lekcyjnymi:
Wspólna, interaktywna praca nad i z materiałem lekcyjnym z pomocą iteratywnego Whiteboards
Zaprezentowanie materiału lekcyjnego na interaktywnej tablicy dla lepszego zrozumienia
Dopiero poprzez aktywny udział uczniów i studentów w wydarzeniach na lekcji będzie nauczanie
naprawdę skuteczne

Dzięki ruchomej podstawie możliwość przesuwania z pokoju do pokoju
Dodatkowy software z treściami lekcji: folie, obrazy, audio, filmy, multimedialne materiały dla wirtualnej
tablicy
Prosty eksport w inne formaty danych (pdf, powerpoint) dla dalszego wykorzystania
czas trwania: 20 minut

Protect-On
Protect-On jest wydajnym produktem software’u dla ochrony pamięci trwałej przed niepożądanymi
manipulacjami i zmianami:
Ochrona całej konfiguracji komputera
Nielegalnie ściągnięte dokumenty, skasowane pliki systemowe, wirusy będą niszczone przy ponownym
uruchomieniu komputera; zapewniony powrót do stanu początkowego
Zapisywanie danych zgodnie z planem zajęć: dowolne przestawianie komputerów w określone dni
tygodnia, miesiąca a także ręcznie
Redukowanie do minimum godzin wsparcia i związanych z tym kosztów
Czas trwania: 15inut

EvoEye
Interaktywne rozwiązanie w zakresie nauki na odległość i nauczania na odległość w organizacjach
rozproszonych geograficznie:
Transmisje na żywo nauczycieli/ wykładowców (mowa i obraz) i zawartości ich ekranów do
odbiorców/uczestników
Interaktywność/dostęp uczestników do nauczycieli/docentów poprzez internet
Lliczba uczestników nieograniczona (do tej pory realizowane dla jednostek z 650 uczestnikami )
Możliwość transmisji seminariów z jednego punktu centralnego nauczania na cały kraj (integracja
komunikacji satelitarnej)
Wizualizacja treści naukowych z różnymi pomocami naukowymi: strzałki, lupy, zoom (EvoPointer)
Kontrola nauczania przez możliwość wysyłania, zbierania i statystycznej oceny pytań i odpowiedzi
Komunikacja oparta na tekście (czat) pomiędzy nauczycielami/trenerami i uczniami/uczestnikami
Osiągnięcie pożądanego poziomu nauczania w krótszym czasie i w pełnych grupach
Zaproponowanie szerokiej oferty kształcenia dla realizacji różnych celów
czas trwania: 45minut

