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Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
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Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης υλοποιεί μια διαδικασία ανταλλαγής μάθησης που

πραγματοποιείται σε κοινό χρόνο και διαφορετικό τόπο

Οι αρχάριοι λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση

Παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί το περιεχόμενο της μάθησης γρήγορα

Δημιουργείται οικειότητα

Έχει ιδιαίτερη αξία για όσους μαθαίνουν καλύτερα εργαζόμενοι μαζί με άλλους,

ακούγοντας, βλέποντας και ρωτώντας

αλληλεπίδραση εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου γίνεται σε "πραγματικό

χρόνο" και αφορά:

Ανταλλαγή απόψεων, μέσω αμφίδρομης οπτικοακουστικής

επικοινωνίας

Ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, μέσω ανταλλαγής αρχείων,

διαμοιρασμού εφαρμογών και ηλεκτρονικού ασπροπίνακα

Ταυτόχρονη πλοήγηση σε δικτυακούς τόπους

Διαμοιρασμός πολλαπλών εφαρμογών - Διαμοιρασμός εκπαιδευτικού υλικού

Αξιοποίηση λογισμικού προσομοίωσης για υλοποίηση εικονικών εργαστηρίων

Προβολή video, κλπ

Τηλεδιάσκεψη απεριόριστα μεγάλου αριθμού χρηστών

Αμφίδρομη οπτικοακουστική επικοινωνία με υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων

(ευρυζωνικές αλλά και χαμηλής ταχύτητας συνδέσεις)

Διαμοιρασμός εφαρμογών, χρήση ασπροπίνακα, ταυτόχρονη πλοήγηση

συμμετεχόντων στο Διαδίκτυο

Προχωρημένες δυνατότητες ελέγχου της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή και

εκπαιδευόμενων (αίτηση - απόδοση φωνής μέσω ανάτασης χειρός, παράλληλη

προβολή εκπαιδευτικού υλικού και παρουσιάσεων)

Λόγοι χρήσης σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Λογισμικό FVC Click to Meet 4.1

Ε

"Εικονική αίθουσα"

πιπλέον δυνατότητες της "εικονικής αίθουσας"
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Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ

Χρήσιμα URLs

Υλοποίηση

Πληροφορίες
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10 άδειες χρήσης

Αντικατάσταση του υπάρχοντος λογισμικού τηλεδιάσκεψης

Άμεση αξιοποίηση για πιλοτική χρήση και αξιολόγηση

Κλιμάκωση σε ευρεία χρήση ανάλογα με την αποτίμηση

Χρηματοδότηση ΕΠ ΚτΠ

υπηρεσία υποστηρίζεται από τον Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών του Ερευνητικού

Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (http://www.cti.gr/nts).

RL: και , email:

http://www.sch.gr/lms

http://rts.ach.sch.gr/clicktomeet

http://www.sch.gr www.sch.gr/lms info@sch.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευμάτων

www.ypepth.gr www.infosoc.gr

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο

Γ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
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