Turning Point

- Audience Response System

Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε σαν
εκπαιδευτές με πολύ διασκεδαστικό και
παραγωγικό τρόπο:
 να αυξήσετε την προσοχή των
εκπαιδευόμενών σας για να βελτιώσουν
τις επιδόσεις τους,
 να δώσετε, 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 Turning Point της Turning Technologies 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 Turning Point αποτελείται από ασύρματες συσκευές αποστολής σημάτων, 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 ResponseCard
ΝΧΤ είναι ένα εξελιγμένο RF χειριστήριο, που επιτρέπει στον χρήστη εκτός από ερωτήσεις multiple
choice να χρησιμοποιεί και αριθμητικές ερωτήσεις όπου η απάντηση είναι κάποιος αριθμός ή ερωτήσεις μικρού κειμένου όπου η απάντηση είναι κάποια λέξη. Το ResponseCard RF LCD, έχει οπτική
επιβεβαίωση εισόδου δεδομένων, είναι ελαφρύ, μικρού μεγέθους και πλήρως συμβατό με το λογισμικό Turning Point.

Με το σύστημα Turning Point:
Από τι χαρακτηρίζεται ένα εκπαιδευτικό
περιβάλλον που χρησιμοποιεί το Turning Point:
 Από έναν Η/Υ - του εκπαιδευτή και λογισμικό
που υποστηρίζει τα Turning Point.
 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.
 Παράδοση και σύλληψη της απόδοσης των
εκπαιδευόμενων σε παραδοσιακά διαγωνίσματα.

Ποιές είναι οι διαφορές ανάμεσα σε
εκπαιδευτικό περιβάλλον με και χωρίς Turning
Point.
Στο περιβάλλον που χρησιμοποιείται Turning Point
τα βασικά σημεία της εκπαίδευσης καλύπτονται
πολύ εύκολα και γρήγορα και επομένως υπάρχει
περισσότερος χρόνος για διεξοδική συζήτηση.
Χωρίς τη χρήση συστήματος Turning Point πρώτα
γίνεται η εκπαίδευση και μετά μοιράζονται εργασίες
και διαγωνίσματα. Η ώρα περνάει και 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.

 Εμπλέκονται όλοι. Το σύστημα Turning Point διευκολύνει τις αντιδράσεις όλων των εκπαιδευόμενων,
αφού συμμετέχουν ταυτόχρονα με εσάς που διδάσκετε.
 Κανένας δεν έρχεται σε δύσκολη θέση.
Με το σύστημα Turning Point 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 Turning
Point που είναι δυναμικό και σχετικό με τους σημερινούς εκπαιδευόμενους και την εξοικείωσή τους με την
τεχνολογία.
 “Συλλάβετε» την προσοχή των εκπαιδευόμενων.
Το σύστημα Turning Point προωθεί ένα περιβάλλον
συνεχούς-σταθερής πρόκλησης και διαδραστικής
εκπαίδευσης. Συλλάβετε λοιπόν την προσοχή των
εκπαιδευόμενων με το σύστημα Turning Point 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 Turning Point 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 Turning Point 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 Turning Point 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.

