classroom
.cloud
Egyszerű, olcsó, osztálytermi menedzsment és
oktatási platform az iskolák számára

Egyszerű, hasznos és fontos oktatási eszközről van szó, mellyel figyelemmel kísérhetők,
utasíthatók, irányíthatók az osztálytermekben ülő és a távolról, otthonról tanuló diákok,
hallgatók.
Amiért a tanárok a “classroom.cloud”-ot választják. Egy felhő-alapú oktatási eszköz, mely vonzó
és hasznos tanulási élményt nyújt a diákok számára biztonságos online környezetben.
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Főbb jellemzők
Gyors és egyszerű csatlakozás a diák
eszközök, többféle módszerrel azonnal
kezdhető a tanítás és tanulás.
Ossza meg a képernyőjét és a hangját a
csatlakoztatott hallgatók között,
hogy képpel/ szöveggel segítse
magyarázatokat, a megértést az
óra alatt.
Kommunikálhat a diákokkal valós időben
csevegőés üzenetküldő eszközökön
keresztül, válaszolhat a segítség
kéréseikre, a villámkérdés, felmérés
funkcióval gyors visszajelzést kaphat a
témák megértéséről, a távvezérelheti
a képernyőiket, és további hasznos
funkciókat használhat!
Megfigyelheti diákok képernyőit, láthatja,
hogy mit gépelnek, kikkel működnek
együtt - plusz valós időben láthatja a
web és alkalmazás használatukat, hogy
valóban a témára figyelnek-e.
A figyelem fenntartására használja a
“megengedett” és a “tiltott” weboldal/
alkalmazás listákat. Így a hallgatók az
óra alatt csak a releváns és megfelelő
weboldalakat érhetik el, alkalmazásokat
vehetik igénybe.

A tanulók figyelmének a tananyagra,
magyarázatra történő fókuszálását a
képernyőjük zárolásával is biztosíthatja,
fokozhatja.
Legyen mindig biztonságban az
új online biztonsági eszköztár
segítségével, amely védi online
környezetét a működés
figyelemmel kísérésével, a
veszélyeztetett tanulók azonosításával és
az online biztonsági trendek észlelésével.
Használhatja a létrehozott Microsoft
SDS, ClassLink vagy a Google Classroom
platformokkal a maximális rugalmasság
érdekében, és időt takaríthat meg a
technológia által vezetett órák
beállításakor.
A vegyes hardver eszközökkel történő
többplatformos támogatás biztosítja,
hogy iskolája jövőbiztos legyen, és helyt
álljon a folyamatosan változó
technológiai környezetben.
Alacsony költség, egyszerű
karbantartás és felhő alapú működés – a
sikeres távoktatás kulcsa!

Skálázható a legkisebb iskolától a
legnagyobb nyig használható.
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Keeping your students safe online
The online safety toolkit (optional component) helps to keep your online environment
protected by monitoring concerning activity, identifying students at risk, and spotting trends
across multiple languages.

Keyword and phrase monitoring: Powered by over 14,000 phrases in multiple languages,
schools can monitor the online safety words that students are typing (even in Microsoft
Teams).
Updating keywords: Add your own keywords to the online safety database that are
relevant to your school and community – and even share them across your district!
Keyword cloud: When a keyword or phrase is triggered, it populates a word cloud. This is
a great way to spot trending topics.
Contextual intelligence-based Risk Index: The context of a triggered event is analysed
(the device used, time of day, websites visited, applications used, history of alerts) and a
risk index number is generated, helping staff to determine its severity.
Student ‘Report a concern’: Students can report their concerns by sending a message in
confidence to a trusted member of staff.
Online resources: Students have instant access to a range of online support resources –
covering topics such as FGM, drug addiction, grooming and bullying. Staff can also
manage the pre-populated list and add any additional terms they feel are appropriate.
Security: With its easy-to-use access permissions and reports that can be applied or
changed as needed, schools can ensure only authorized staff have access to the most
sensitive information. Images or screenshots can also be blurred to ensure maximum
confidentiality.

“classroom.cloud will be a significant benefit to safeguarding
students!”
Alan Mackenzie - Online Safety Specialist
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Az oktatást segítő eszközök megkönnyítik a tanulást, az
oktató és a hallgatók tartózkodási helyétől függetlenül és egyszerű az üzemeltetése is!

The A tanárok számára
is egyszerű

A rendszergazdák
számára
is egyszerű

Egyszerű az iskolák,
oktatási intézmények
számára

A valaha használt
legegyszerűbb tantermi
eszköz, a “classroom.cloud”,
melynek segítségével
bemutathatja a tananyagot,
figyelemmel kísérheti,
irányíthatja a diákok
munkáját és gyüttműködhet
velük, hogy vonzó, interaktív
órákat tarthassanak, a tudás
átadás sikerességének az
érdekében.

Könnyen beállítható,
konfigurálható, kezelhető és
használható, a “classroom.
cloud” gyakorlatilag
önmagáról gondoskodik!
Közvetlenül a meglévő
infrastruktúrával integrálva
percek alatt telepítheti,
és központilag kezelheti a
tanárok és diákok eszközeit ezzel rengeteg időt
megtakaríthat.

Alacsony költségű és
skálázható, világos központi
konfigurációval és
kezeléssel rendelkező
“classroom.cloud” ideális a
nagyobb oktatási
intézmények számára is. A
beállítás, konfigurálás
után az informatikai
csapat részvételének
szükségessége minimális - a
tanárok számára az intuitív
kezelőfelület használata
egyszerű!

classroom.cloudegyszerű, mint az ABC

Próbálja ki most ingyen a classroom.cloud - ot és használja a lokális oktatási
módszereket a távoktatásban is
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