ACADEMUS CRS
Σύστημα Διαχείρισης και Ολοκληρωμένης Διάδρασης μιας Εκπαιδευτικής Τάξης

Ένα εργαλείο, χαμηλού κόστους και εύκολο στη χρήση, για την σωστή
διαχείριση και διάδραση του καθηγητή και των μαθητών του στην τάξη.
Το λογισμικό ACADEMUS CRS της POLYTECH αποτελεί ένα απλό, ευέλικτο και εύκολο στη
χρήση, διδακτικό εργαλείο για όλους τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Εν συντομία το Academus CRS επιτρέπει στο καθηγητή να δημιουργήσει μια
ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για κάθε τάξη του όπου θα περιέχει όλα τα στοιχεία των
μαθητών του, να δημιουργήσει διαδραστικά κουίζ και τεστ αξιολόγησης κατηγοριοποιώντας τα
ανά ενότητα, θέμα και μάθημα και έχοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης και διαχείριση τους μέσω
της βάσης δεδομένων.
Οι μαθητές μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα του Academus CRS μέσω του δωρεάν
εικονικού πληκτρολογίου διάδρασης CR-50 που λειτουργεί σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα
Android ή Windows (σύντομα διαθέσιμο και για iOS). Ταυτόχρονα ο καθηγητής μπορεί να
παρακολουθεί την όλη διαδικασία και την ανταπόκριση των μαθητών μέσω του υπολογιστή του
καθώς οι απαντήσεις που δίνονται από τους μαθητές είναι σε πραγματικό χρόνο. Ο καθηγητής
μπορεί αφενός μεν να αναλύσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των μαθητών σύμφωνα με
τις διάφορες παραμέτρους που έχει ορίσει, αφετέρου να δημιουργήσει όλα τα είδη των αναφορών
ή ακόμη και να εξάγει σε MS Excel όλα τα αποτελέσματα και τα στοιχεία που υπάρχουν στη βάση
δεδομένων του.

Ελληνικά

Αλληλεπιδράστε με
τους μαθητές σας
ανεξάρτητα από το
διαδίκτυο
Οι Τεχνολογίες του Διαδικτύου έχουν πλέον αναπτυχθεί στο επίπεδο ζωτικής αναγκαιότητας. Από
τη μία πλευρά, μας παρέχουν ευελιξία και άνεση,
αλλά από την άλλη, η σχολική τάξη είναι ένας χώρος
όπου ο καθηγητής και οι
μαθητές πρέπει να εστιάσουν στην διδακτική διαδικασία χωρίς περισπασμούς.

Το Academus CRS είναι ένα εύχρηστο λογισμικό που αποτελείται από:
CRS-QB - Υποσύστημα Δημιουργίας Ερωτήσεων.
Το «Υποσύστημα Δημιουργίας Ερωτήσεων» της εφαρμογής Academus CRS επιτρέπει στον
καθηγητή να δημιουργήσει και να ορίσει τις ερωτήσεις του κάθε μαθήματος, αυτόματα και εύκολα
με την χρήση του Microsoft Office Power Point ή του MS Word. Το υποσύστημα είναι επίσης
διαθέσιμο σαν αυτοδύναμη εφαρμογή δημιουργίας κουίζ για την εισαγωγή τους στο σύστημα
Academus CRS. Κατεβάστε το δωρεάν από το Microsoft Office Store και δημιουργείστε δικά σας
κουίζ που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στο Academus CRS
CRS-RM - Υποσύστημα διαχείρισης Απαντήσεων
Το «Υποσύστημα Διαχείρισης Απαντήσεων» είναι ένας online διακομιστής που συλλέγει και
διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο τις απαντήσεις των μαθητών υποστηρίζοντας ταυτόχρονα 50
online χρήστες (έως 250 στο advanced πακέτο)
CRS-CM - Υποσύστημα Διαχείρισης της Τάξης
Το «Υποσύστημα Διαχείρισης της Τάξης» της εφαρμογής Academus CRS προσφέρει μια βάση
δεδομένων για τη διαχείριση των μαθητών και των απαντήσεών τους, την αποθήκευση και
επεξεργασία των ερωτήσεων, την αξιολόγηση και ανάλυση όλων των δεδομένων, καθώς και τη
δημιουργία διαφόρων εξατομικευμένων εκθέσεων.
CR-50 - Εικονικό πληκτρολόγιο διάδρασης Academus
Το εικονικό πληκτρολόγιο διάδρασης Academus CR-50, είναι μια δωρεάν εφαρμογή για συσκευές
(κινητά τηλέφωνα, tablets ή pc) με λειτουργικό σύστημα Android ή Windows (σύντομα διαθέσιμο
και για iOS). Προσομοιώνει ένα ευέλικτο εικονικό ψηφιακό πληκτρολόγιο διάδρασης
προσφέροντας απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (A-Ζ), ναι / όχι, σωστό / λάθος, αριθμητικές και
κειμένου.

Academus CR-50 Ψηφιακό πληκτρολόγιο & Academus CRS-CM Διαχείριση Τάξης

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ το
εξής: «Γιατί θα πρέπει να
αλληλοεπιδρώ με τη τάξη
μου με τη βοήθεια του
διαδικτύου ενώ οι μαθητές
μου βρίσκονται ακριβώς
μπροστά μου; Μπορώ να
λειτουργήσω χωρίς αυτό;»
Αν αυτή η ερώτηση ήρθε
στο μυαλό σας, το Academus της Polytech είναι
σίγουρα η απάντησή σας.

Polytech
Ξεκινώντας στα μέσα της
δεκαετίας του '80 ως εταιρεία
Πληροφορικής, η Polytech έχει
προσφέρει εξαιρετικής
ποιότητας εξοπλισμό,
ηλεκτρονικών υπολογιστών, και
λογισμικό που βοήθησε
πολλούς πελάτες της στην
πορεία τους προς την
αυτοματοποίηση των
επιχειρήσεων τους. Στα
επόμενα χρόνια η εταιρεία
εξελίχθηκε εστιάζοντας στη
δημιουργία ολοκληρωμένων
συστημάτων και στην ανάπτυξη
λύσεων δίνοντας έμφαση στον
εκσυγχρονισμό της
εκπαίδευσης.
Σήμερα η Polytech
δραστηριοποιείται στην
παραγωγή και την ανάπτυξη
εκπαιδευτικού εξοπλισμού για
όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης καθώς και στην
ανάπτυξη του κατάλληλου
εκπαιδευτικού λογισμικού.

Διαδραστικότητα
Οι καθηγητές χρειάζονται
ένα εύχρηστο εργαλείο για
τη διδασκαλία, την
παρουσίαση του μαθήματος,
την διαδραστική επικοινωνία
με τους μαθητές και την
αξιολόγηση της δικής τους
εργασίας και των μαθητών
τους, και το οποίο θα είναι
ανεξάρτητο από συνδέσεις
internet, Απομακρυσμένους
Servers και Cloud
networks…

Χρειάζονται ένα εργαλείο
που να είναι διαθέσιμο και
αξιοποιήσιμο σε μια
πραγματική τάξη, και όχι σε
μια εικονική αίθουσα
διδασκαλίας, Ένα εργαλείο
που να μπορεί, με
διάφορους τρόπους, να
αξιολογεί σε βάθος τις
επιδόσεις των μαθητών (με
την μορφή αναφορών κλπ)
και να επιτρέπει στους
καθηγητές να επιλέγουν την
μορφή διδασκαλίας που
επιθυμούν για την καλύτερη
κατανόηση του κάθε
μαθήματος.

Το Αcademus CRS είναι η
καλύτερη λύση για την
διάδραση στην τάξη η οποία
προσφέρεται σε χαμηλό
κόστος σε σύγκριση με
οποιαδήποτε λύση που
υπάρχει στην αγορά. Είναι
κάτι περισσότερο από ένα
σύστημα απόκρισης των
μαθητών, είναι ένα σύστημα
πραγματικής διαχείρισης και
διάδρασης του καθηγητή με
τη τάξη του.

Η λύση ACADEMUS CRS
Στη σημερινή εποχή μια καινοτομία στη παράδοση του μαθήματος που συνδυάζει
«δημιουργική» σκέψη και διάδραση αποτελεί ανάγκη για τη διδασκαλία. Η διδακτική
διαδικασία με αυτό τον τρόπο εξαρτάται από την συμμετοχή και την διαδραστική
επικοινωνία των μαθητών μέσα στη τάξη.
Με τις νέες μεθόδους διδασκαλίας ο καθηγητής, αντί να κάνει απλές διαλέξεις, για
παράδειγμα πως λύνονται κάποιες εξισώσεις, μπορεί να χρησιμοποιεί ένα Διαδραστικό
πίνακα που του δίνει τη δυνατότητα μιας πιο εύκολης και συνάμα ρεαλιστικής
προσέγγισης του μαθήματος με τη χρήση της τεχνολογίας. Στη συνέχεια
χρησιμοποιώντας μόνο 2-3 λεπτά από το χρόνο της παράδοσης, ο καθηγητής μπορεί
να έχει άμεση διάδραση με τους μαθητές θέτοντας ερωτήσεις ( απλές ή πολύπλοκες )
που εμφανίζονται στο διαδραστικό πίνακα και μπορεί να εκτιμήσει άμεσα το επίπεδο
κατανόησης του μαθήματος και της προσοχής των μαθητών μέσα στη τάξη.
Αυτή είναι η διάδραση που προσφέρει το Academus CRS. Σε 2-3 λεπτά ο δάσκαλος
μπορεί να λάβει μια σαφή εικόνα της κατανόησης και επίδοσης των μαθητών κατά τη
διάρκεια της παράδοσης. Ο καθηγητής δεν αφουγκράζεται απλά το σφυγμό της τάξης
κάθε λεπτό, αλλά αρχειοθετεί τις επιδόσεις των μαθητών και μπορεί να αξιολογεί τα
αποτελέσματα ανά πάσα στιγμή ελέγχοντας την ατομική αλλά και την συνολική
απόδοση της τάξης ανά μάθημα, έτος, κ.λπ.
Τα περισσότερα συστήματα SRS της αγοράς χρησιμοποιούν δαπανηρές συσκευές
διάδρασης που βασίζονται σε κλειστές πλατφόρμες.
Οι νέες πλατφόρμες εστιάζουν κυρίως στην αλληλεπίδραση μέσω του Διαδικτύου και
Cloud computing όμως δεν προσφέρουν εξατομικευμένο σύστημα ελέγχου στην
αίθουσα, όπου ο καθηγητής και οι μαθητές θα μπορούν να επικοινωνούν διαδραστικά
μέσω του τοπικού δικτύου χρησιμοποιώντας μόνο το WiFi της τάξης. Επίσης δεν έχουν
στη διάθεσή τους τα κοινά εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη δημιουργία
παρουσιάσεων και ερωτήσεων και είναι ευρέως γνωστά στους καθηγητές όπως το MS
Office Word ή Power Point, Open Office, HTML, κλπ
Οι καθηγητές χρειάζονται ένα εύχρηστο εργαλείο για τη διδασκαλία, την παρουσίαση
του μαθήματος, την διαδραστική επικοινωνία με τους μαθητές και την αξιολόγηση της
δικής τους εργασίας και των μαθητών τους, ανεξάρτητο από οποιοδήποτε υπολογιστή
συνδεδεμένο σε Ιντερνετ και “Cloud” Δίκτυα. Χρειάζονται ένα εργαλείο που να είναι
διαθέσιμο και αξιοποιήσιμο σε μια πραγματική τάξη, και όχι σε μια εικονική αίθουσα
διδασκαλίας, με όλα τα οφέλη που προσφέρει μια σύγχρονη βάση δεδομένων. Ένα
εργαλείο που να μπορεί με διάφορους τρόπους να αξιολογεί σε βάθος τις επιδόσεις των
μαθητών (με την μορφή αναφορών
κλπ) και να επιτρέπει στους καθηγητές
να επιλέγουν την μορφή διδασκαλίας
που επιθυμούν για την καλύτερη
κατανόηση του κάθε μαθήματος.

Academus CRS
Το εργαλείο Academus CRS είναι
ένα εξελιγμένο αλλά ταυτόχρονα
εύκολο στη χρήση λογισμικό που
εξυπηρετεί τους ακόλουθους
σκοπούς:
1.

Δημιουργία, αποθήκευση και
διαχείριση των δεδομένων των
μαθητών ανά τάξη ή για
πολλαπλές τάξεις.

2.

Δημιουργία, αποθήκευση και
διαχείριση κάθε είδους
ερωτήσεων με τη χρήση του MS
Office που μπορούν να
απαντηθούν με το εικονικό
πληκτρολόγιο διάδρασης.

3.

Εφαρμογή της πλατφόρμας που
προσφέρει άμεση διάδραση
μεταξύ εκπαιδευτικού και
εκπαιδευμένου καθώς και online
παρακολούθηση όλων των
μαθητών.

4.

Αποθήκευση, ανάλυση και
δημιουργία εκθέσεων των
αποτελεσμάτων των
ερωτήσεων, της προόδου στην
τάξη και άλλων σχετικών
δεδομένων για ένα μαθητή, μια
τάξη ή ένα σχολείο για ένα
επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

Academus CRS-QB Δημιουργία Ερωτήσεων

ACADEMUS CRS-QB
Δημιουργία Ερωτήσεων
Το Academus CRS– QB είναι ένα υποσύστημα που στοχεύει στη δημιουργία όλων των
ειδών των ερωτήσεων που μπορεί να παρέχει ένας καθηγητής στους μαθητές του. Το
πρόγραμμα μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή στο οποίο
λειτουργεί MS Office.
Επίσης, προσφέρεται δωρεάν ως αυτόνομη εφαρμογή (CRS-iQB) για κάθε υπολογιστή με
MS Office, επιτρέποντας τον εκπαιδευτικό να προετοιμάσει τα κουίζ χωρίς τη χρήση
άλλων προγραμμάτων του Academus CRS. Τα κουίζ μπορούν στη συνέχεια να εισαχθούν
εύκολα στην βάση δεδομένων του Academus για τη χρήση τους στην τάξη.
Το Academus CRS-QB παρουσιάζεται στο χρήστη ως ομάδα λειτουργικών εικονιδίων της
κύριας οθόνη του MS Power Point ή MS Word προσφέροντας στον καθηγητή ότι
χρειάζεται για να δημιουργήσει μια ερώτηση ή ένα κουίζ ρυθμίζοντας διάφορες
παραμέτρους όπως, τη σωστή απάντηση, το χρόνο, το είδος της ερώτησης, κ.λπ.

Χαρακτηριστικά:


Ο τύπος της κάθε ερώτησης (πολλαπλής επιλογής, σωστό / λάθος, κλπ), μπορεί να
οριστεί αυτόματα και άμεσα από το χρήστη απλά με το πάτημα ενός κουμπιού



Οι σωστές απαντήσεις ορίζονται από το χρήστη αμέσως με ένα απλό πάτημα σε κάθε
ερώτηση, χωρίς να απαιτείται να προστεθούν ή να εισαχθούν αργότερα. Το σύστημα
προσφέρει επίσης τη δυνατότητα αξιολόγησης/βαθμολόγησης και της δεύτερης
καλύτερης απάντησης σε μια ερώτηση.



Δίνεται η δυνατότητα παραμετροποίησης της κάθε ερώτησης: χρόνος απόκρισης,
αυτόματη έναρξη / διακοπή, συγχρονισμός με εκδηλώσεις, κ.α..



Κάθε ερώτηση ομαδοποιείται ανά Ενότητα, Θέμα και Μάθημα, δημιουργώντας έτσι
βάση δεδομένων με ερωτήσεις του καθηγητή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
οποιαδήποτε στιγμή.



Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη φόρμα διάταξης ερωτήσεων ή να
δημιουργήσετε τη δικιά σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δικές σας ερωτήσεις
και να τις μετατρέψετε σε διαδραστικές



Η αποθήκευση της ερώτησης γίνεται απλά επιλέγοντας οποιοδήποτε μέρος του
κειμένου και πατώντας το κουμπί Αποθήκευση.



Μία ερώτηση μπορεί να αποθηκευτεί για χρήση σε μία ή περισσότερες τάξεις και να
είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.



Η δημιουργία ενός Μαθήματος (δηλαδή ενός αρχείου που περιέχει μια σειρά
ερωτήσεων) γίνεται πατώντας αρχικά το κουμπί Δημιουργία και επιλέγοντας στη
συνέχεια Ενότητα και Θέμα και ονομασία Μαθήματος



Χρησιμοποιώντας το Academus CRS-QB ως αυτόνομη εφαρμογή, μπορούν να
δημιουργηθούν ερωτήσεις ανεξάρτητα από το λογισμικό Academus CRS και στη
συνέχεια να εισαχθούν στην βάση δεδομένων και να χρησιμοποιηθούν ως μέρος της
διαδραστικής πλατφόρμας Academus CRS ανά πάσα στιγμή.

Η εφαρμογή καθηγητού του Academus CRS είναι διαθέσιμη για λήψη: http://
www.academus.us/#!question-builder/cmnr

Αρχική οθόνη του Academus CRS-QB

Μοναδικά
χαρακτηριστικά του
Academus CRS


Για την λειτουργία του δεν απαιτείται
σύνδεση στο internet. Όλες οι
επικοινωνίες πραγματοποιούνται
μέσω των τοπικών συνδέσεων WiFi
LAN της τάξης ή του σχολείου.



Δημιουργία απεριόριστου αριθμού
τάξεων: ο δάσκαλος μπορεί να
δημιουργήσει τόσες τάξεις ή ομάδες
μέσα σε μια τάξη όσες ο ίδιος
χρειάζεται, για κάθε ακαδημαϊκό
έτος.



Το Academus CRS-QB δίνει τη
δυνατότητα εύκολης και γρήγορής
δημιουργίας διαδραστικών
ερωτήσεων χρησιμοποιώντας MS
Office PowerPoint ή Word. Επίσης
με την αυτόνομη εφαρμογή CRS-iQB
μπορούν να δημιουργηθούν
ερωτήσεις ανεξάρτητα από το
λογισμικό Academus CRS και στη
συνέχεια να εισαχθούν στην βάση
δεδομένων και να χρησιμοποιηθούν
ως μέρος της διαδραστικής
πλατφόρμας Academus CRS ανά
πάσα στιγμή

Πρόκειται για ένα online σύστημα, το οποίο συλλέγει σε πραγματικό χρόνο τις
απαντήσεις που δίνονται μέσω του εικονικού πληκτρολογίου διάδρασης
Academus CR-50. Υποστηρίζει ταυτόχρονα 50 online χρήστες (έως 250 στο
advanced πακέτο).



Διαχείριση πραγματικού χρόνου και
παρακολούθηση 50 ταυτόχρονων
χρηστών ανά τάξη (βασικό πακέτο) ή
μέχρι 250 χρηστών ανά αίθουσα
(CRS-250 advanced πακέτο) *.



Προσφέρει στον καθηγητή μια ηλεκτρονική απεικόνιση όλων των
παρευρισκομένων-συνδεδεμένων χρηστών, του χρόνου απάντησης των
ερωτήσεων και της απόδοσης της τάξης ή κάθε μαθητή ξεχωριστά κατά τη
διάρκεια του μαθήματος ή της εξέτασης.



Τοπική βάση δεδομένων
αποθηκευμένη στον υπολογιστή του
καθηγητή με τα εργαλεία για τη
δημιουργία όλων των ειδών
αξιολόγησης, ταξινόμησης και
αναφοράς.



Λειτουργεί μέσω των τοπικών WiFi, δεν χρειάζεται internet και δεν απαιτεί
ακριβές συσκευές απόκρισης, πομπούς ή δέκτες.





Παρέχει online παρακολούθηση όλων των απαντήσεων οποιαδήποτε στιγμή
για κάθε μαθητή ξεχωριστά ή για το σύνολο της τάξης.

Ασφαλές, συνεχώς προσβάσιμο
περιβάλλον χωρίς την ανάγκη
σύνδεσης σε πηγές του Cloud και
διατήρηση των πληροφοριών σε
διακομιστές διαδικτύου.



Επιτρέπει τη λειτουργία διπλής οθόνης, όπου η τάξη βλέπει μόνο τη σελίδα
των ερωτήσεων ενώ ο καθηγητής μπορεί επίσης να βλέπει και να
χρησιμοποιεί και τη σελίδα διαχείρισης.



Παρέχεται δωρεάν στους μαθητές το
εικονικό πληκτρολόγιο διάδρασης
CR-50 για να μπορούν να απαντάνε
άμεσα στις ερωτήσεις μέσω των
δικών τους συσκευών



Διαθέτει επιλογή αυτόματης εκκίνησης των ερωτήσεων, όταν όλοι οι παρόντες
μαθητές έχουν συνδεθεί. Παρέχει και επιλογή επανεκκίνησης του κάθε quiz



Κατά τη διάρκεια μιας ερώτησης, οι μαθητές μπορούν να ελέγχουν διάφορες
παραμέτρους όπως χρονόμετρο, ποσοστό επιτυχίας, καθώς και τη συνολική
τους επίδοση.



Το σύστημα εντοπίζει όλους τους μαθητές αυτόματα και ενημερώνει τον
καθηγητή για τους χρήστες που κατά τη διάρκεια του μαθήματος / εξέτασης
ασχολούνται με κάποια άλλη εφαρμογή του κινητού τους εκτός του
προγράμματος!!

Academus CRS-RM Διαχείριση Απαντήσεων

ACADEMUS CRS-RM
Διαχείριση Απαντήσεων

* Δεν περιλαμβάνονται στο βασικό πακέτο
Academus CRS.

Η εφαρμογή καθηγητού του Academus CRS είναι διαθέσιμη για λήψη: http://
www.academus.us/#!response-management/c4e6

Academus CRS βάση δεδομένων ερωτήσεων

Πως θα
χρησιμοποιήσετε
το Academus CRS
Το ACADEMUS CRS είναι ένα
ολοκληρωμένο πακέτο
εφαρμογών. Για τη χρήση του στη
τάξη θα πρέπει να εγκαταστήσετε
το σύνολο των εφαρμογών στον
υπολογιστή σας και οι μαθητές θα
πρέπει να εγκαταστήσουν το
εικονικό πληκτρολόγιο διάδρασης
CR-50 στις συσκευές τους.

Academus CRS-CM Διαχείριση Τάξης

ACADEMUS CRS-CM
Διαχείριση της Τάξης
Το ACADEMUS CRS-CM είναι ένα σύστημα διαχείρισης των στοιχείων και
επιδόσεων του μαθητή ή ολόκληρης της τάξης, των κουιζ και των απαντήσεων
τους καθώς και των επιδόσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς



Προσφέρει μια βάση δεδομένων για την καταγραφή και διαχείριση των
μαθητών ανά τάξη ή ανά ομάδα μαθητών σε μια τάξη. Ο καθηγητής μπορεί να
διατηρήσει και να επεξεργαστεί τα αρχεία οποιαδήποτε στιγμή ή να τα
αναπαράγει για το επόμενο σχολικό έτος.



Προσφέρει μια βάση δεδομένων για την αποθήκευση και επεξεργασία των
ερωτήσεων ή των παρουσιάσεων ανά ενότητα, θέμα και μάθημα, με την
ικανότητα προσθήκης διαφόρων παραμέτρων, όπως σωστές απαντήσεις,
χρονικό περιορισμό, συσχετισμούς ερωτήσεων καθώς επίσης και παράμετροι
για την απόδοση του μαθητή ή της τάξης.



Περιλαμβάνει ευέλικτα εργαλεία διαχείρισης της βάσης δεδομένων που
προσφέρουν αυτοματοποίηση και άλλα πλεονεκτήματα στην ανάλυση της
απόδοσης του μαθητού, της ομάδας ή της τάξης σε οποιοδήποτε ενότητα,
θέμα ή μάθημα για όποια χρονική περίοδο επιθυμεί ο καθηγητής.



Αποθηκεύει τα αποτελέσματα κάθε μαθητή σε μια τάξη με την ώρα και την
ημερομηνία της απάντησης.



Τα αποτελέσματα των τεστ μπορούν να αναλυθούν και βαθμολογηθούν
εύκολα από τον καθηγητή. Ο καθηγητής επίσης μπορεί να ορίσει τη μέθοδο
βαθμολόγησης είτε χρησιμοποιώντας απόλυτη βαθμολογία, είτε συσχετισμό
είτε ειδική επιβράβευση κάποιων από τις απαντήσεις κλπ



Προσφέρει διάφορους τύπους αναφορών που μπορούν να δημιουργηθούν
και να εξαχθούν μέσω Excel για περαιτέρω χρήση.

Η εφαρμογή καθηγητού του Academus CRS είναι διαθέσιμη για λήψη: http://
www.academus.us/#!class-management/cmp

Το πακέτο εφαρμογών για τον
καθηγητή είναι διαθέσιμο για λήψη
από την ιστοσελίδα του
Academus. Για να το
ενεργοποιήσετε ακολουθήστε τις
διαδικασία που αναγράφεται στην
ιστοσελίδα.
Η αυτόνομη εφαρμογή
ACADEMUS CRS-iQB είναι
διαθέσιμη για λήψη από το MS
Store
Το εικονικό πληκτρολόγιο
διάδρασης CR-50 είναι διαθέσιμο
για λήψη από το Google Play ( για
Android συσκευές ) ή από το
Microsoft Store ( για συσκευές που
λειτουργούν με windows). Η
εφαρμογή για τις iOS συσκευές θα
είναι σύντομα διαθέσιμη.

Οθόνη Academus CRS-CM

ACADEMUS CR-50
εικονικό πληκτρολόγιο
διάδρασης


Δωρεάν εφαρμογή για
Android, Windows ή Windows
Phone συσκευές με άμεση
λήψη από το Google Play ή το
Microsoft Store.



Δημιουργήθηκε για να
λειτουργήσει ως ένα μέρος
της εφαρμογής Academus
CRS αποτελώντας ένα
εικονικό πληκτρολόγιο
διάδρασης για τους
ερωτηθέντες



Προσφέρει απαντήσεις
πολλαπλής επιλογής (A-Ζ),
ναι / όχι, σωστό / λάθος,
αριθμητικές και κειμένου.



Δεν απαιτείται σύνδεση στο
διαδίκτυο, επικοινωνεί μέσω
WiFi τοπικού δικτύου.



Λειτουργεί με οποιαδήποτε
συσκευή με έκδοση
λογισμικού Android 4.0 ή
νεότερη έκδοση,
συμπεριλαμβανομένων
smartphones και tablets.



Η εφαρμογή για iOS συσκευές
θα είναι σύντομα διαθέσιμη.

ACADEMUS CR-50 Εφαρμογή Ψηφιακού Κλίκερ

ACADEMUS CR-50 εικονικό
πληκτρολόγιο διάδρασης
Το Academus CR-50 είναι μια εφαρμογή για Android, Windows ή Windows Phone
συσκευές που μετατρέπει κάθε συσκευή σε ένα εικονικό ασύρματο πληκτρολόγιο
διάδρασης. Οι μαθητές κατεβάζουν την εφαρμογή Academus CR-50 δωρεάν από το
Google Play για συσκευές Android ή Microsoft Store για συσκευές με λειτουργικό
Windows και εγγράφονται αυτόματα στο Academus CRS με τους δικούς τους
προσωπικές κωδικούς και κωδικούς πρόσβασης, εφόσον έχουν καταγραφεί από τον
καθηγητή στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Έπειτα είναι έτοιμοι για ολόκληρο το έτος, για
πολλαπλές τάξεις, ακόμα και για το επόμενο έτος, χρησιμοποιώντας τον ίδιο κωδικό
αριθμό εγγραφής.

Η εφαρμογή CR-50


Είναι κατανοητή και εύκολή στη χρήση, ακόμη και για τους πιο μικρούς μαθητές.



Αποτελείται από μεγάλα ευδιάκριτα κουμπιά διαφόρων τύπων που ενεργοποιούνται
ανάλογα με το είδος της ερώτησης.



Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο, επικοινωνεί μέσω LAN Wi-Fi.



Δεν χρειάζεται εγκατάσταση, τύπου plug and play (τοποθέτησης και άμεσης
λειτουργίας), συνδέεται αυτόματα με το διακομιστή.



Στέλνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο διακομιστή σχετικά με τις επιδόσεις
του μαθητή, συμπεριλαμβανομένων της παρουσίας, της απάντηση, της ώρα
ολοκλήρωσης των ερωτήσεων, κ.λπ.



Δεν απαιτούνται δαπανηρές συσκευές απόκρισης ή άλλες παρόμοιες συσκευές.



Η εφαρμογή για συσκευές iOS θα είναι σύντομα διαθέσιμη.

Η εφαρμογή του μαθητή του Academus CRS για Android είναι διαθέσιμη για λήψη:
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.com.polytech.academus
Η εφαρμογή του μαθητή του Academus CRS για Windows Phone είναι διαθέσιμη για
λήψη: https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/academus-cr50/9nblggh688tn
Η εφαρμογή του μαθητή του Academus CRS για Windows 8.1 ή μεταγενέστερο είναι
διαθέσιμη για λήψη: https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/academus-cr50pc/9nblggh687br

Συχνές Ερωτήσεις και Υποστήριξη
Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικά βίντεο για τους καθηγητές και
τους μαθητές που εργάζονται σε διαφορετικές ενότητες της εφαρμογής ACADEMUS CRS.
Μπορείτε επίσης να μελετήσετε την ενότητα με τις Συχνές Ερωτήσεις και να επικοινωνήσετε
μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε μέσω των στοιχείων που δίνονται στην τελευταία
σελίδα.

FAQ
Με ποια λειτουργικά συστήματα λειτουργεί το Academus CRS;
Το Academus CRS λειτουργεί με Windows 7 ή νεότερη έκδοση καθώς και σε Mac PC. Το μόνο που χρειάζεται να έχετε είναι το Microsoft Office
2007 ή νεότερη έκδοση.

Ποια έκδοση του Microsoft Office θα πρέπει να έχω εγκαταστήσει για να χρησιμοποιήσω το Academus CRS;
Το Academus CRS λειτουργεί με MS Office 2007 ή νεότερη έκδοση.

Πώς εγγράφονται και συνδέονται οι μαθητές στο εικονικό πληκτρολόγιο διάδρασης Academus CR-50;
Οι μαθητές πρέπει να έχουν εγγραφεί επίσημα από τον καθηγητή τους στη βάση δεδομένων Academus CRS στην αρχή του σχολικού έτους ανά
ηλικία και ανά τάξη. Η βάση δεδομένων μπορεί να αναπαραχθεί, να υποστεί επεξεργασία και να επαναχρησιμοποιηθεί για τα επόμενα έτη. Ο
δάσκαλος μπορεί να διατηρήσει ένα προφίλ μαθητών κατά τη διάρκεια όλων των σχολικών ετών.
Οι μαθητές θα πρέπει να εισάγουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό χρήστη για να παρακολουθήσουν ένα μάθημα.
Το Academus CRS θα τους αναγνωρίσει ως εγγεγραμμένους μαθητές στην τάξη. Όταν συνδεθούν στο σύστημα Academus CR-50, μέσω του
ασύρματου δικτύου της τάξης, θα εντοπίζονται αυτόματα και θα συνδέονται στο σύστημα Academus CRS.
Το Academus CR-50 δεν απαιτεί κανένα κόστος αδειοδότησης. Το μόνο που απαιτείται από όλους τους μαθητές είναι να κατεβάζουν την
εφαρμογή Academus CR-50 δωρεάν από το Google Play για συσκευές Android ή Microsoft Store για συσκευές με λειτουργικό Windows και να το
εγκαταστήσουν στις συσκευές τους.

Σε ποιες συσκευές λειτουργεί το Academus CR-50;
Η εφαρμογή του εικονικού πληκτρολογίου διάδρασης Academus CR50 λειτουργεί σε όλες τις συσκευές ( κινητά τηλέφωνα, tablets, PC ) με
λειτουργικό Android ή Windows. Η εφαρμογή θα είναι σύντομα διαθέσιμη και για συσκευές iOS.

Λειτουργεί το Academus CR-50 με οποιoδήποτε Android pad ή κινητό;
Η εφαρμογή του εικονικού πληκτρολογίου διάδρασης Academus CR50 έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται εύκολα σε αυτές τις συσκευές. Έχει
δοκιμαστεί με επιτυχία σε πολλούς τύπους και μοντέλα συσκευών Android με το λειτουργικό σύστημα έκδοση 4.0 και άνω.
Σε περίπτωση που έχετε κάποια τεχνικά προβλήματα με τη συσκευή σας και το εικονικό πληκτρολόγιο διάδρασης Academus CR50,
παρακαλούμε στείλτε email στο academus@mail.com και δώστε μας λεπτομέρειες σχετικά με το μοντέλο της συσκευής σας, την έκδοση του
Android και το είδος της δυσκολίας που αντιμετωπίζετε.

Χρειάζομαι πρόσβαση στο διαδίκτυο στην αίθουσα προκειμένου να λειτουργήσω το Academus CRS και το Academus
CR-50;
Οι εφαρμογές Academus CRS και CR50 δεν απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο προκειμένου να λειτουργήσουν. Το μόνο που χρειάζεται να έχετε
είναι WiFi -ασύρματο router LAN.

Γιατί ο αριθμός των χρηστών που αλληλεπιδρούν περιορίζεται σε 50 χρήστες ανά συνεδρία;
Μια συνηθισμένη τάξη αποτελείται συνήθως από 25-30 μαθητές. Αυτός ο αριθμός μπορεί βέβαια να αυξηθεί, αλλά 50 μαθητές σε μια τάξη είναι
το μέγιστο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η τυπική άδεια για τη χρήση του Academus CRS προβλέπει για ένα Η/Υ καθηγητή, ανώτατο όριο
50 ταυτόχρονους χρήστες ανά συνεδρία. Αυτό δεν περιορίζει την καταγραφή περισσότερων τάξεων και περισσότερων μαθητών για ένα
καθηγητή (ειδικά αν είστε για παράδειγμα καθηγητής Φυσικής και διδάσκετε σε πολλές τάξεις).
Για καθηγητές σε Πανεπιστήμια και Ιδρύματα που θέλουν να αλληλεπιδρούν και να διαχειρίζονται μεγαλύτερο κοινό, όπως ένα αμφιθέατρο,
προσφέρουμε την ειδικά προσαρμοσμένη ρύθμιση του Academus CRS 250 που υποστηρίζει μέχρι 250 χρήστες. Για περισσότερους από 250
χρήστες η Polytech προσφέρει την εφαρμογή Academus Theatron.
Για να ζητήσετε αυτές τις εκδόσεις για το Academus παρακαλούμε να μας στείλετε το αίτημά σας στο academus@usa.com είτε να
υποβάλετε το έντυπο αίτησης στην ιστοσελίδα Academus.

Πόσες τάξεις μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειριστεί ένας καθηγητής με το Academus CRS?
Ένας καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειριστεί όσες τάξεις ο ίδιος επιθυμεί, ο αριθμός είναι απεριόριστος. Το μόνο που χρειάζεται
να κάνει είναι να δημιουργήσει μία τάξη με την ενότητα Academus CRS-CM. Κάθε τάξη περιορίζεται σε 50 εγγεγραμμένους χρήστες.

Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να μοιράζονται τα καταχωρημένα στοιχεία του μητρώου των μαθητών με άλλους
εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν Academus CRS;
Ναι, μόλις οι μαθητές έχουν καταχωρηθεί ανά ηλικία και Τάξη στο Academus CRS, τα δεδομένα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από
οποιοδήποτε άλλο καθηγητή χρησιμοποιώντας Academus CRS δηλαδή ο καθηγητής Φυσικής και ο καθηγητής μαθηματικών που διδάσκουν
την ίδια τάξη μπορεί να μοιραστούν αυτά τα δεδομένα, δεν χρειάζεται να τα εισάγουν εκ νέου.
Η βάση δεδομένων μπορεί να αναπαραχθεί, να εξαχθεί, να είναι κοινόχρηστη, να υποστεί επεξεργασία και να επαναχρησιμοποιηθεί για τα
επόμενα έτη.Ο δάσκαλος μπορεί να διατηρήσει ένα προφίλ μαθητών κατά τη διάρκεια όλων των ακαδημαϊκών ετών φοίτησης στο σχολείο.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω και τι παραμέτρους μπορώ να ορίσω στις ερωτήσεις μου για μια συνεδρία;
Όταν δημιουργείτε ερωτήσεις με την ενότητα Academus CRS-QB, μπορείτε να οργανώσετε και να αποθηκεύσετε ερωτήσεις ανά ενότητα, θέμα
και μάθημα, (Για παράδειγμα Φυσική, Μηχανική, Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα).
Ανοίξτε μια ενότητα και δημιουργήστε ερωτήσεις για αυτή σε 4 απλά βήματα:



Επιλέξτε και ορίστε τη μορφή του κουίζ (δηλαδή μορφή απάντησης Ναι- Όχι) και είτε λάβετε ένα πρότυπο Academus CRS για αυτό είτε
χρησιμοποιήστε τη δική σας μορφή (επιλογή ανάμεσα σε Power Point ή MS Word) για να γράψετε. Το PP πρότυπο θα έχει αυτόματα τη
μορφή του επιλεγμένου τύπου κουίζ.




Απλά προσθέστε το κείμενο των Ερωτήσεων



Αποθηκεύστε τις ερωτήσεις. Αποθηκεύεται αυτόματα στο πλαίσιο της συνεδρίας που δημιουργήθηκε. Για να ονομάσετε το κουίζ κάνετε
αντιγραφή και επικόλληση το κείμενο ή μέρος του κειμένου της ερώτησης και το αποθηκεύετε. Το κουίζ τώρα αποθηκεύεται στη συνεδρία
σας και μπορείτε να έχετε πρόσβαση από τη βάση δεδομένων του Academus να το χρησιμοποιήσετε, επεξεργαστείτε ή να το
επαναχρησιμοποιήσετε.

Ορίστε τις παραμέτρους: σωστή απάντηση, χαρακτηριστικό δεύτερης καλύτερης απάντησης (επιλογή της δεύτερης αποδεκτής
απάντησης που γίνετε δεκτή για σωστή απάντηση), χρόνος απόκρισης, ένα ελάχιστο αναμενόμενο ποσοστό ολοκλήρωσης και τυπικά ή
μεμονωμένα μηνύματα ανάδρασης στο μαθητή με βάση τις απαντήσεις τους.

Μπορώ να αποθηκεύσω το κουίζ μου και να το χρησιμοποιήσω αργότερα;
Ναι μπορείτε. Κάθε κουίζ που κάνετε είναι αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων ανά μάθημα και θέμα, συνεπώς είναι πραγματικά πολύ εύκολο
να ανατρέξετε σε αυτό ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ξανά σε μελλοντικές σας δραστηριότητές ή να το αντιγράψετε για
κάποια άλλη τάξη.

Μπορώ να δημιουργήσω κουίζ στο σπίτι, μακριά από τον υπολογιστή του σχολείο που έχω εγκατεστημένη άδεια
χρήσης του λογισμικού Academus CRS;
Σίγουρα μπορείτε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κατεβάσετε την δωρεάν εφαρμογή Academus CRS-QB Question Builder από το
Microsoft Office Store και να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να έχετε Microsoft Office 2007 ή νεότερη
έκδοση. Μετά από αυτό, είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε τα κουίζ σας. Μπορείτε να τα αποθηκεύσετε και στη συνέχεια να τα εισάγεται στο
λογισμικό Academus CRS κάθε φορά που τα χρειάζεστε.

Υποστηρίζει το Υποσύστημα Academus CRS - Δημιουργία Ερωτήσεων τη Σωστή και τη Σχετικά σωστή απάντηση;
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κουίζ το οποίο έχει μία ακριβή απάντηση αλλά επίσης μία απάντηση η οποία είναι εν μέρη σωστή.
Για παράδειγμα: Επιτάχυνση της βαρύτητας: A. g = 9,0cm /sec 2 B. g= 9,8m/sec 2 Γ. g= 9,81m/sec 2 Δ. g=9,7 m/sec 2
Η απάντηση Β είναι σωστή, η απάντηση Γ είναι πολύ κοντά. Αυτό μπορεί να αξιολογηθεί ως αποδεκτή απόκλιση για τη σωστή απάντηση με 20% στο βαθμό που ορίστηκε για τη Σωστή.
Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευτικούς την ευελιξία να δημιουργήσουν κουίζ διαφορετικά από τις ερωτήσεις σωστόλάθος.

Ποια γεγονότα μπορώ να παρακολουθήσω σε ένα μάθημα στην τάξη μου με το Academus CRS;
Το Academus CRS-CM προσφέρει στον καθηγητή μια διαδραστική οθόνη παρακολούθησης για κάθε μαθητή και για το σύνολο της
δραστηριότητας στην τάξη σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου με μια ηλεκτρονική απεικόνιση της κατάστασης σχετικά με:





Την παρουσία / απουσία του μαθητή σε εγγεγραμμένη τάξη κατά την έναρξη του μαθήματος
Συνδεδεμένοι και αποσυνδεδεμένοι παρόντες μαθητές πριν από την έναρξη του κουίζ
Πλαίσιο απαντήσεων μεμονωμένου μαθητή με δείκτες χρώματος για










Συνολικά κουίζ ανά μάθημα
Σωστή, λάθος ή καμία απάντηση σε προηγούμενη οποιαδήποτε στιγμή στο παρόν μάθημα
Αναμονή απάντησης κατά τη διάρκεια ενός κουίζ

Τρέχουσα Ολοκλήρωση % των συνδεδεμένων χρηστών οποιαδήποτε στιγμή του κουίζ.
Γράφημα που αποτυπώνει κατά τη διάρκεια ενός κουίζ το % ποσοστό απαντήσεων (σωστής/ λάνθασμένης/ χωρίς απάντηση)
Ρύθμιση διάρκειας του κουίζ και απεικόνιση Χρονομέτρου αντίστροφης μέτρησης
Χαμηλός δείκτης ποσοστού Ολοκλήρωσης για το τρέχον κουίζ
Κουμπί Χειροκίνητης Επανάληψης τρέχοντος κουίζ

Πού μπορώ να δω την κατάσταση σύνδεσης των μαθητών;
Στο Academus CRS-RM μπορείτε να δείτε σε απευθείας σύνδεση ποιοι από τους παρόντες μαθητές έχουν ήδη συνδεθεί και ποιοι είναι
αποσυνδεδεμένοι. Το σύστημα θα σας δείξει επίσης πόσοι μαθητές από την τάξη σας απουσιάζουν στο τρέχον μάθημα.
Το εικονικό ψηφιακό πληκτρολόγιο διάδρασης CR 50 έχει μια γραμμή κατάστασης σύνδεσης που δείχνει επίσης το σήμα του δικτύου της
απομακρυσμένης συσκευής σας.

Έχει το Academus CRS κάποια πρότυπα για κουίζ ή θα πρέπει να τα φτιάξω ο ίδιος;
Αν γνωρίζετε πως να χρησιμοποιήσετε το Word και το Power Point, τότε δεν χρειάζεστε τα πρότυπα του Academus, αλλά αν θέλετε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σαν παραδείγματα. Μπορείτε να τα αλλάξετε, επίσης, και να τα προσαρμόσετε όπως σας αρέσει, εξάλλου είναι
απλά μια σελίδα του word ή μία διαφάνεια του Power Point.

Υποστηρίζει το Academus CRS όλα τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας, των γραφικών και των animation του
PowerPoint;
Το Academus CRS -QB, εγκαθίσταται ως πρόσθετο στη μονάδα στην υπάρχουσα γραμμή εργαλείων του MS power point ή MS word που
διαθέτετε και δεν επηρεάζει κανένα από τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών αυτών. Στην πραγματικότητα αυτό τις ενισχύει για να σας βοηθήσουν στη βήμα προς βήμα δημιουργία ενός κουίζ. Δημιουργήστε κουίζ πολύχρωμα και με animation.Προσθέστεε επίσης φωνή και συμβουλές για τους μαθητές σας.

Μπορώ να δημιουργήσω ένα κουίζ με βάση το χρόνο απάντησης;
Το Academus CRS έχει μια χρονική σήμανση στην απάντηση για κάθε μαθητή σε κάθε κουίζ. Έτσι, μπορείτε εύκολα να αναδείξετε ένα νικητή με βάση την απόδοση ΧΡΟΝΟΥ σε ένα κουίζ . Προσθέστε ένα μπόνους για τις σωστές απαντήσεις με τους 3 καλύτερους χρόνους αν
νομίζετε ότι ο χρόνος είναι σημαντικός για το βάρος της απάντησης.

Πώς μπορώ βαθμολογήσω τα αποτελέσματα μου;
Η ενότητα Academus CRS-CM είναι το εργαλείο διαχείρισης της τάξης σας. Τα αποτελέσματα όλων των μαθημάτων αποθηκεύονται εκεί για
ταξινόμηση και αξιολόγηση.
Η βαθμολόγηση μπορεί να γίνει με: Απόλυτο 100%
Βαθμός Μπόνους: μπορείτε να προσθέσετε μπόνους στην ερώτηση από 1 έως 20% επί του απόλυτου βαθμού, για συγκεκριμένες ερωτήσεις- στόχο, δύσκολες ερωτήσεις, ή ερωτήσεις οι οποίες βρίσκονται στις υψηλές προσδοκίες σας. Ανταμείψτε τους καλούς μαθητές σας.
Απόκλιση. Είναι η Εναλλακτική σωστή απάντηση, που μπορείτε να εκχωρήσετε φτιάχνοντας το κουίζ. Η δεύτερη καλύτερη απάντηση βαθμολογείται επίσης στο 80% του βαθμού της Σωστής απάντησης.
Ποια είναι η τιμή του π A. π=3,14 B. π=3,14159 Γ. π=3,1919 Δ. π=9,81
Σωστή = 3,14159 Δεκτή π=3,14

Μπορώ να κάνω αναφορές τάξη με το Academus CRS;
Η βάση δεδομένων του Academus CRS CM αποθηκεύει όλα τα στατικά και δυναμικά δεδομένα σας τα οποία ταξινομούνται σε 3 βασικές
κατηγορίες.
Οι αναφορές μπορούν να παραχθούν από:
1. Τους Μαθητές
Κάθε αναφορά μπορεί να περιλαμβάνει λεπτομερή και πλήρη επίδοση κάθε μαθητή ανά
Α. Κουίζ με όλες τις λεπτομέρειες όπως η ορθή απάντηση, ο βαθμός , η απόδοση χρόνου, η ημερομηνία και η ώρα.
Β. Μέση απόδοση ανά Τάξη
Γ. Μέση απόδοση ανά Θέμα
Δ. Μέση απόδοση ανά Μάθημα
2. Την Τάξη
Κάθε έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει λεπτομερή και πλήρη επίδοση κάθε Τάξης ανά
Α. Κουίζ με όλες τις λεπτομέρειες όπως η ορθή απάντηση, ο βαθμός , η απόδοση χρόνου, ημερομηνία και η ώρα.
Β. Μέση απόδοση ανά Τάξη
Γ. Μέση απόδοση ανά Θέμα
Δ. Μέση απόδοση ανά Μάθημα

Μπορώ να εξάγω τους πίνακες της βάσης δεδομένων του Academus στο Excel για περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων;
Ναι, το Academus CRS έχει τη δυνατότητα να εξάγει οποιαδήποτε πληροφορία βάσης δεδομένων στο Excel. Μπορείτε να επιλέξετε να
εμβαθύνετε τις αναφορές σχετικά με ένα μαθητή ή ομάδες μαθητών από μια τάξη, διάφορες τάξεις, συγκεκριμένα μαθήματα ή θέματα, συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, εξάμηνο ή ετήσια κ.λπ.
Οι αναφορές μπορούν να περιλαμβάνουν ένα μαθητή, ομάδα μαθητών ή συνολικά δεδομένα δραστηριότητας της τάξης για αξιολόγηση, που
κυμαίνονται από την παρουσία σε ένα μάθημα μέχρι τους χρόνους απάντησης , τις σωστές απαντήσεις. Όλα αυτά είναι στη διάθεσή σας για
να τα αξιολογήσετε και να τα εκτυπώσετε.

Παραγγελία του ACADEMUS CRS
Η POLYTECH θα ήθελε να σας ευχαριστήσει για το ενδιαφέρον σας στα προϊόντα
της. Η άδεια χρήσης της εφαρμογής λογισμικού Academus CRS είναι διαθέσιμη για
λήψη από το Microsoft Office Store. Το Εικονικό πληκτρολόγιο διάδρασης Academus
CR-50 είναι διαθέσιμο για λήψη από το Google Play ή το Microsoft Store εντελώς
δωρεάν.
Επιπλέον, η Polytech προσφέρει ειδικές εκπτωτικές τιμές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
που ζητούν άδειες πακέτου για 6, 12 ή 24 χρήστες. Αν σας ενδιαφέρει η αγορά
τέτοιων πακέτων, παρακαλούμε συμπληρώστε και υποβάλετε σε εμάς την παρακάτω
φόρμα. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας με μία προσφορά, το συντομότερο δυνατό.

Επικοινωνία
Αν έχετε οποιαδήποτε
απορία μην διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας
στις ακόλουθες επαφές:
Polytech S.A.
Ηρώων Πολυτεχνείου 1
41222 Λάρισα, Ελλάδα
Τηλ.1: 2410 62 53 00
Τηλ.2: 2410 92 26 00

Παραγγελία σχολικής άδειας ACADEMUS
Πλήρες όνομα επικοινωνίας
Email
Χώρα/Νομός
Αριθμός τηλεφώνου

www.academus.us
Παρακαλούμε να αναφέρετε το
όνομα του σχολείου σας, τη
διεύθυνση και τον ταχυδρομικό
κώδικα

Αριθμός αδειών (6, 12 ή 24)
Συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας στη σελίδα της Order του site όπως στην εικόνα και πατήστε Submit

www.polytech.com.gr
academus@mail.com
academus@usa.com

