CPS

ΤΜ

Πώς θα σας φαινόταν αν µπορούσατε σαν εκπαιδευτές µε πολύ
διασκεδαστικό και παραγωγικό τρόπο:
•

να αυξήσετε την προσοχή των εκπαιδευόµενών σας για να
εξελιχθούν επαγγελµατικά στις εταιρείες τους,

•

να δώσετε και να βαθµολογήσετε ερωτήσεις multiple-choice µε
σκοπό να γίνει πλήρως κατανοητή η παρουσίασή σας,

•

να ξεκινήσετε συζήτηση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σας µε
αντικειµενικές και υποκειµενικές ερωτήσεις,

•

να παρέχετε ένα µη πιεστικό περιβάλλον όπου όλοι οι
εκπαιδευόµενοι µπορούν να συµµετέχουν,
να µπορείτε να προσαρµόζετε την παρουσίασή σας σε µικρές
και µεγάλες οµάδες εκπαιδευόµενων;

•

Με το σύστηµα διαδραστικής εκπαίδευσης CPS της εταιρείας
eInstruction µπορείτε!
Το σύστηµα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να "συλλάβετε" την προσοχή
των εκπαιδευόµενών σας, να παρακολουθήσετε το τι έχουν κατανοήσει
κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους και να λάβετε αµέσως τα
αποτελέσµατα και τις αναφορές-reports στις ερωτήσεις πολλαπλών
επιλογών που τους έχετε δώσει.
Το σύστηµα CPS αποτελείται από ασύρµατες συσκευές αποστολής σηµάτων (clickers: IR και RF), ένα
USB δέκτη (receiver) και λογισµικό που συλλέγει τις απαντήσεις των εκπαιδευόµενων σε ερωτήσεις που
έδωσε ο καθηγητής/εκπαιδευτής τους και παρουσιάζει άµεσα τα αποτελέσµατα. Το CPS IR είναι ιδανικό για
τάξεις µε µέχρι 64 εκπαιδευόµενους σε αίθουσες µε µήκος µέχρι 15 µέτρα, ενώ το CPS Pulse RF έχει τη
δυνατότητα να χειριστεί ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αριθµητικές ερωτήσεις µέχρι και για 1.000
εκπαιδευόµενους, και οι απαντήσεις τους διαβιβάζονται έως και 45 µέτρα - χωρίς να είναι απαραίτητη η
οπτική επαφή των απαντητικών χειριστηρίων µε τον δέκτη.
Το CPS Pulse είναι η τυπική επιλογή των «εταιρικών» χρηστών γιατί µπορεί να χρησιµοποιηθεί
αποτελεσµατικά τόσο για εκπαίδευση όσο και για παρουσιάσεις αλλά και συνέδρια.
Από τι χαρακτηρίζεται ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που χρησιµοποιεί το CPS:
•

Από έναν Η/Υ - του εκπαιδευτή και λογισµικό που υποστηρίζει τα CPS.

•

Όλοι οι εκπαιδευόµενοι έχουν από ένα απαντητικό χειριστήριο για να επικοινωνούν µε τον
υπολογιστή του καθηγητή/εκπαιδευτή τους.

•

Σαφείς Ερωτήσεις τύπου True/False, Multiple choice ή Αριθµητικές για να συµµετέχουν όλοι οι
εκπαιδευόµενοι στη διαδικασία.

•

Μηχανισµός ανατροφοδότησης για να ενηµερώνονται άµεσα οι εκπαιδευόµενοι ότι η απάντησή τους
έχει ληφθεί.

•

Μηχανισµός ανατροφοδότησης που δείχνει τα αποτελέσµατα της τάξης για κάθε ερώτηση.

•

Απόλυτη σύλληψη των απαντήσεων που έδωσε ο κάθε εκπαιδευόµενος.

Ποιές είναι οι διαφορές ανάµεσα σε εκπαιδευτικό περιβάλλον µε και χωρίς CPS.
Στο περιβάλλον που χρησιµοποιείται CPS τα βασικά σηµεία της εκπαίδευσης καλύπτονται πολύ εύκολα και
γρήγορα και εποµένως υπάρχει περισσότερος χρόνος για διεξοδική συζήτηση. Χωρίς τη χρήση συστήµατος
CPS πρώτα γίνεται η εκπαίδευση και µετά µοιράζονται εργασίες και διαγωνίσµατα. Η ώρα περνάει καθώς ο
εκπαιδευτής ελέγχει την πρόοδο των εκπαιδευόµενών του έναν προς έναν και παρέχει λιγότερο αξιόπιστες
πληροφορίες σε σηµεία της εκπαίδευσης που δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητά.

Με το σύστηµα CPS:
•

Εµπλέκονται όλοι. Το σύστηµα CPS διευκολύνει τις αντιδράσεις όλων των εκπαιδευόµενων, αφού
συµµετέχουν ταυτόχρονα µε εσάς που διδάσκετε.

•

Κανένας δεν έρχεται σε δύσκολη θέση. Με το σύστηµα CPS λαµβάνετε απάντηση από κάθε
εκπαιδευόµενο χωρίς να βρίσκεται σε δύσκολη θέση επειδή δεν γνωρίζει σίγουρα τη σωστή απάντηση ούτε οι άλλοι εκπαιδευόµενοι µπορούν να ξέρουν τι απάντησε ο καθένας.

•

Νέας γενιάς τεχνολογία µε το σύστηµα CPS που είναι δυναµικό και σχετικό µε τους σηµερινούς
εκπαιδευόµενους και την εξοικείωσή τους µε την τεχνολογία.

•

"Συλλάβετε" την προσοχή των εκπαιδευόµενων. Το σύστηµα CPS προωθεί ένα περιβάλλον
συνεχούς-σταθερής πρόκλησης και διαδραστικής εκπαίδευσης. Συλλάβετε λοιπόν την προσοχή των
εκπαιδευόµενων µε το σύστηµα CPS και τα διαδραστικά τηλεχειριστήριά του. Χρησιµοποιείστε την
τεχνολογία αυτή µία φορά και µετά όλοι θα θέλουν να την χρησιµοποιείτε πάντα.

•

Λάβετε αµέσως αποτελέσµατα. Είτε χρησιµοποιείτε το σύστηµα CPS για αλληλεπιδραστική
εκπαίδευση, για διαγωνίσµατα, ή κουίζ, σας δίνει αµέσως αποτελέσµατα, ποσοστά και γραφήµατα για
τις απαντήσεις κάθε ερώτησης και συνολικά.

•

Παρακολουθείστε την κατανόηση των εκπαιδευόµενων. Με το σύστηµα CPS και τα εργαλεία
παρακολούθησης - καταγραφής του, ανά πάσα στιγµή ξέρετε αν οι εκπαιδευόµενοι κατανοούν το
µάθηµά σας και παρακολουθείτε συνέχεια την πρόοδό τους.

•

Φτιάξτε τις αναφορές όπως εσείς θέλετε. Το σύστηµα CPS µπορεί να φτιάξει τις αναφορές των
αποτελεσµάτων όπως εσείς θέλετε ανάλογα µε τις ανάγκες σας. ∆είτε λοιπόν τα αποτελέσµατα ανά
τάξη, εκπαιδευόµενο, ερώτηση και µε διαφορετικό τύπο αρχείου, όπως Word, Excel, HTML, PDF.
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