Предимства на EduZone

Предимства

Средата EduZone има много предимства пред традиционните методи за образование,
като повечето са насочени към интерактивност, комуникативност, мобилност и
гъвкавост, които правят онлайн обучението предпочитам метод на образование от все
повече хора.
EduZone предоставя онлайн помощник, Ръководство
„Как да подготвя онлайн курс” и поддръжка чрез e-mail и по телефона. Тя е широко
ориентирана и мултиезична. Отговаря на всички изисквания и наредби за
WEB-базирано и дистанционно обучение.

Защо преподавателите го предпочитат?
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- Разполагат с набор от разнообразни форми на курсове и задачи
- Лесно се създават курсове от съществуващи ресурси
- Имат възможност за трансфер на материали от други системи
- Могат да използват стандартен формат на материали - DOC, PDF, HTML и др.
- Тестовете са в стандартен формат - да/не, а-б-в, кратък отговор и др.
- Имат възможност за създаване на резервни копия на материалите
- Имат възможност за споделяне на материали между преподаватели от различни
курсове
- Имат възможност да се избират между различни нива и схеми на оценяване
- Имат възможност за експорт на оценките в стандартни формати
- Могат да разделят курсистите в независими групи
- Могат да организират онлайн семинари
- Имат постоянен достъп до цялата информация и напредъка на курсистите

Защо курсистите го предпочитат?

- Интерактивните задачи мотивират допълнително курсистите
- Четене на лекции и правене на тестове по всяко време и от всяко място
- Тематичен форум, където курсистите и преподавателите да обменят мнения и
информация
- Комуникация между преподаватели и учащи
- Оповестяване за събития по електронна поща
- Календар оповестяващ за предстоящи събития, например изпити
- Всеки потребител може да има собствен блог
- Създаване на нови контакти с други курсисти
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Какви са предимствата пред традиционните методи?

-

24-часова възможност за работа
Достъп до курса по всяко време и от всяко място
Контрол на достъп до затворени ресурси
Голям брой хора могат да бъдат обучавани от малък брой лектори
Лесно създаване на интерактивни курсове и изпити
Лесно редактиране, трансформиране и преместване на учебните ресурси
Лесен обмен на информация между участниците в курса
Ниски разходи – не са необходими учебни зали и оборудване
Служителите на дадена фирма могат да се обучават в удобно за тях време и място

- Позволява на фирми да обучават персонала си без значение в кой офис в страната
или чужбина се намира той
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