Cisco Webex
v dnešnom prostredí výučby
Výučba a komunikácia na diaľku
Nástroje pre vzdelávanie na diaľku:

Webex Meetings
Umožňuje výučbu pomocou
virtuálnych stretnutí. Je jedno,
či sa stretnete s celou triedou,
jedným žiakom či v menšej
skupine. Môžete prednášať, viesť
diskusie, zdieľať obsah a zároveň si
zaznamenať či nahrať celý priebeh
hodiny.

Webex Teams
Umožňuje pokračovať s výučbou
aj mimo triedy pomocou
tímových správ, zdieľania obsahu,
online tabule, vzájomného
volania nielen v tímoch ale aj
v priamej komunikáciu „1:1“.

Webex Rooms
Študentov aktívne zapojí do
digitálnej výučby pomocou
tabule na písanie či kreslenie
alebo videokonferenčného
zariadenia.

Vzdelávanie na diaľku umožňuje študentom navštevovať triedy kedykoľvek a kdekoľvek na akomkoľvek zariadení. S integráciou
LMS poskytuje študentom i pedagógom prístup k vzdelávacím zdrojom bez ohľadu na to, kedy a kde sa nachádzajú.

Nové, rozšírené modely vzdelávania
Kombinácia výučby v triede, online a výučby zo záznamu umožňuje prispôsobiť sa rozvrhu študentov a rozšíriť
flexibilitu učebných osnov. Personalizované, samostatné tempo a asynchrónna výučba zaistí pozornosť študentov
a schopnosť učiť sa podľa individuálnych možností.
Výučba, založená na videu s nahrávkami pre diaľkové alebo
asynchrónne učenie znamená, že sa študenti môžu učiť
kedykoľvek a odkiaľkoľvek na akomkoľvek zariadení.
Tímové správy a pracovné postupy umožňujú študentom
dokončiť úlohy individuálne alebo v malých skupinách pred
aj po tradičnej výučbe.
Počas virtuálneho stretnutia „1:1” si študenti udržia
koncentráciu na potrebnej úrovni vďaka špecializovaným
inštrukciám, ktoré potrebujú.
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Zapojenie študentov
Zapojte študentov pomocou komunikačných nástrojov, na ktoré sú zvyknutí. Umožnite im prístup k informáciám,
kedykoľvek ich potrebujú. Pre vzdialenú výučbu študentov využívajte zabezpečenú komunikáciu zaisťujúcu
súkromie každého jednotlivca i celej triedy.
Cisco Webex otvára vo výučbe nové možnosti
Najmodernejšia platforma na zdieľanie videí, správ a nápadov,
ktorá poskytuje študentom širokú paletu nástrojov, ktoré im
umožňujú zostať v spojení so svojimi rovesníkmi.
Jednoduché a intuitívne užívateľské rozhranie podporuje
použitie na zariadeniach študentov - inteligentných mobiloch
či notebookoch.
Internetové pripojenie zabezpečuje, aby mali vždy prístup
a mohli kedykoľvek a kdekoľvek pracovať na svojich projektoch.

Spolupráca v administratíve školy
Zlepšite administratívne procesy, vrátane efektívnejšej spolupráce so zamestnancami. Zaistite lepší prístup
ku študentom a ich študijným programom.

Cisco Webex je obsiahly management nástroj
Na prípravu študijných plánov zorganizujte virtuálne
stretnutie školy, učiteľov aj externých pracovníkov.
Ponúknite rodičom žiakov efektívny nástroj na spoločné
i indivuduálne konzultácie.
Ochráňte študentské záznamy a súkromie pomocou jeho
zabezpečenej platformy.

Čo obsahuje Cisco Webex pre školy
Ponuka je založená na licenčnej zmluve, ktorá zahŕňa všetkých učiteľov a zamestnancov školy. Všetci žiaci
a študenti školy môžu všetky jeho služby využívať bezplatne.
Škola môže používať celú sadu služieb:
Cisco Webex Meetings pre 1 000 účastníkov
Cisco Webex Trainings pre 1 000 účastníkov
Cisco Webex Events pre 1 000 účastníkov
Cisco Webex Teams s bezpečnostným rozšírením Webex Pre Pack
Registráciu koncových videokonferenčných jednotiek Cisco Webex
Integráciu LMS nástrojov
Pre vytvorenie cenovej ponuky kontaktujte svojho Cisco dodávateľa.
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