Formy nauczania zdalnego - Dla nauczycieli-

Co to jest webinar?
Webinar to nowoczesny format szkoleniowy (rodzaj e-learningu) wykorzystujący transmisję
audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie
takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje
pełnowartościowe szkolenie:




fonia / głos – słyszysz lektora prowadzącego szkolenie „na żywo”
wizja /wideo – widzisz lektora prowadzącego szkolenie „na żywo”
pokaz slajdów i prezentacji – całą prezentację widzisz u siebie na ekranie.

Nazewnictwo:
Możesz także spotkać inne nazwy webinarów takie jak: webcast, szkolenie online, seminarium
internetowe, transmisja online, spotkanie online czy konferencja internetowa
Jak przebiega webinar?
Trener prowadzi szkolenie “na żywo” przekazując uczestnikom wybrane zagadnienia na
prezentacji i omawiając wszystkie kwestie merytoryczne. W czasie szkolenia prowadzący
angażuje uczestników webinaru zadając pytania na które można odpowiadać na czacie albo
robiąc ankiety online, których wyniki od razu pojawiają się na ekranie. Dzięki tym zabiegom
spotkanie staje się w pełni interaktywne. Po każdym szkoleniu następuje sesja pytań
i odpowiedzi, podczas której można wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z omawianym
tematem.
Podstawowe zalety webinarów:


Oszczędność czasu

Nie musisz nigdzie jeździć, aby wziąć udział w szkoleniu. Oszczędzasz swój cenny czas i nie
marnujesz go na dojazd do innego miasta albo na stanie w korkach..


Brak ograniczeń geograficznych i lokalizacyjnych

Nie ważne gdzie mieszkasz ani gdzie aktualnie się znajdujesz. Nie ważne czy w danym czasie
jesteś w Polsce czy zagranicą. Teraz możesz wziąć udział w szkoleniu w dowolnym miejscu i
czasie. Wybierz najbardziej dogodne dla Ciebie miejsce: stanowisko pracy w biurze, domowe
zacisze albo leżak na plaży – teraz możesz się szkolić i zdobywać nową, cenną wiedzę z
dowolnego miejsca na świecie!


Pełna wartość szkoleniowo-merytoryczna

Dzięki przekazowi audio-wideo webinary są odpowiednie zarówno dla wzrokowców jak i
słuchowców. Technologia webcast pozwala na prowadzenie normalnej prezentacji
szkoleniowej (prezentacja w postaci slajdów, głos, ankiety, pytania i odpowiedzi) tylko w nieco

odmiennych warunkach – każdy uczestnik może się znajdować w dowolnym miejscu! Co za
ulga i wolność!


Pełna interaktywność

Webinary umożliwiają pełną interakcję zarówno z prowadzącym jak i z innym uczestnikami
szkolenia. Na każdym spotkaniu dostępny jest czat.

IDroo
Co to jest IDroo?
IDroo jest rodzajem tablicy online, która pozwala użytkownikom na udostępnianie online w czasie
rzeczywistym.
IDroo jest darmowy do użytku domowego i osobistego (niekomercyjnego użytku).
Ceny dla komercyjnych zaczynają się od 6 € miesiecznie lub 40 euro rocznie. Aby korzystać z produktu
należy pobrać i zainstalować aplikacje, który obecnie obsługuje tylko Windows.

Zalety & wady korzystania z IDroo
IDroo oferuje wiele takie same korzyści, ma wiele narzędzi i funkcji, które użytkownicy mogą cieszyć
się. Dodatkowo jedna wielka cecha jest to, ze produkt obsługuje nieograniczona liczbę uczestników
spotkania, wiec są tylko ograniczenia komputera (moc) i Internet (polaczenie szybkość).
Oprócz zwykłych funkcje, których można się spodziewać jest również profesjonalna matematykazestaw narzędzi, które mogą pomóc nauczycielom i uczniom w pracy.
.
Jeden inne wielkie korzyści wynikające z zastosowania IDroo jest to, że mogą być używane z Skype.
Użytkownik musi pozwalić IDroo na dostęp do interfejsu Skype API..

Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o IDroo proszę odwiedź - https://www.idroo.com

