Przyk³adowe wykorzystanie materia³ów przez ucznia:
+
+
+
+
+

samodzielna nauka z wykorzystaniem materia³ów tekstowych, filmowych, audio oraz grafik
weryfikacja wiedzy pod nadzorem systemu podaj¹cego poprawne odpowiedzi i sugestie
wykonywanie testów i zadañ domowych przys³anych przez nauczyciela
przegl¹danie wyk³adów i materia³ów dotycz¹cych nowego materia³u przed lekcj¹
rozwi¹zywanie interaktywnych arkuszy egzaminacyjnych

dostêpny jest w wersji na wszystkie urz¹dzenia
(komputery stacjonarne, laptopy, tablety oraz smartfony).
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W pe³ni intuicyjna obs³uga platformy nie wymaga administratora w szkole. Uczeñ i nauczyciel samodzielnie rejestruj¹
siê i uzyskuj¹ dostêp do materia³ów za pomoc¹ kodu dostêpowego. Nauczyciel samodzielnie jednym przyciskiem
generuje kod, którym wybrani uczniowie „przypisuj¹ siê” do jego grupy.
Przedstawiamy edumaster.pl – internetowy portal edukacyjny wspomagaj¹cy przygotowania do egzaminów
zewnêtrznych: sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i matury.

W serwisie udostêpniono ³¹cznie oko³o:
+
+
+
+
+

17 500 interaktywnych æwiczeñ i zadañ z ró¿nych przedmiotów
80 interaktywnych próbnych arkuszy egzaminacyjnych zgodnych ze standardami CKE
50 godzin wyk³adów filmowych i prezentacji
4 godziny nagrañ audio
ponad 1000 zdjêæ, grafik i infografik

Materia³y zosta³y przygotowane przez zespó³ 38 autorów: doœwiadczonych nauczycieli, egzaminatorów gimnazjalnych
i maturalnych, autorów podrêczników, ekspertów ministerialnych.
Materia³y udostêpniane s¹ w ramach pakietów dla danego typu szko³y oraz przedmiotu i maj¹ postaæ interaktywnych
ksi¹¿ek, a wiêc intuicyjny wygl¹d zgodny z codziennym doœwiadczeniem ka¿dego u¿ytkownika.
Ka¿dy pakiet zawiera treœci dla ucznia oraz materia³y dodatkowe, zastrze¿one tylko dla nauczyciela.

Przyk³adowe wykorzystanie materia³ów przez nauczyciela:
+ pomiar wiedzy uczniów:
, testy i zadania domowe do wykonania online (automatyczne sprawdzanie, raportowanie)
, wydruk przygotowanych zadañ/testów (praca na bazie interaktywnych zadañ/æwiczeñ dostêpnych lub niedostêpnych
dla ucznia, praca z gotowymi zestawami testów i gotowymi arkuszami egzaminacyjnymi)
+ praca z materia³ami audiowizualnymi:
, nauczanie „odwrócone”
, praca na lekcji: wprowadzenie do tematu, podsumowanie wiadomoœci
+ wykorzystanie na lekcji materia³ów filmowych, audio i graficznych
+ wspólne rozwi¹zywanie i omawianie na lekcji interaktywnych æwiczeñ

edumaster.pl oferuje tak¿e pe³n¹ funkcjonalnoœæ zaawansowanej platformy szkoleniowej:
+
+
+
+
+

automatyczne sprawdzanie zadañ zamkniêtych
przyk³adowe odpowiedzi, rozwi¹zania ró¿nymi sposobami, wskazówki i kryteria oceniania do zadañ otwartych
komentarze do zadañ: tekstowe, filmowe i audio
mo¿liwoœæ organizacji uczniów w klasy/grupy
dowolne wykorzystanie udostêpnionych treœci do zadawania zadañ domowych/testów/zadañ z czasem wykonania
wybranym uczniom, grupom, klasom
+ mo¿liwoœæ wydrukowania zadañ/testów (generator testów)
+ pe³ne raporty z wykonanych zadañ: uczeñ na tle grupy, wykonanie dowolnego æwiczenia na tle œredniej grupy,
mo¿liwoœæ generowania raportów w ujêciu historycznym
+ wewnêtrzna poczta

