Приложения на EduZone

There are no translations available.

Как може да използвате EduZone и да печелите или
пестите време и пари?

Уважаеми Преподаватели, Студенти, Управители, Гости и
всички наши настоящи и бъдещи Партньори
Средата EduZone за Web-базирано и дистанционно обучение реализира технология за
интерактивен метод на обучение, подготовка и проверка на знанията. Мобилност,
гъвкавост, достъпност, интерактивност, сигурност, комуникативност са само част от
нейните качества. Основно предимство е лесното създаване на интерактивни курсове
от преподавателите, а интуитивния външен вид спомага за безпроблемното усвояване
на материала от обучаващите се. Тя контролира достъпа до материалите и гарантира
сигурността и конфиденциалността на информацията. В комбинация с портала за
онлайн разплащания се получава мощно средство, което намира приложение в много
сфери от живота на обществото. Ето някои примери за приложение:
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Вие сте университет, колеж, гимназия или друго учебно заведение и имате нужда от
система за WEB-базирано и дистанционно онлайн обучение, но нямате такава. Желаете
Вашите студенти да имат безплатен или платен онлайн достъп до учебните материали,
а Вие да можете лесно да следите техния напредък. Използването на EduZone е
най-лесния и бързия начин да получите това. Всичко, което е необходимо да направите
е да ни се обадите за да договорим условията за ползване. Веднага след това ще
получите достъп и ще можете да подготвяте учебните материали.

Вие сте фирма или организация, която работи в сферата на образованието или
повишаване на квалификацията на работници, служители и управленски състав. Или
пък сте сертифицираща организация, издаваща сертификат на база проведен изпит.
Вашите курсове или изпити са платени и е необходимо да се събира такса за тях.
Желаете да организирате WEB-базирано и дистанционно онлайн обучение и проверка
на знанията, да намалите разходите си за наем и поддръжка на учебни зали, както и да
намалите или оптимизирате натоварването на преподавателите си. Най-лесният и
най-бързият начин за да постигнете това е да използвате EduZone в комбинация с Pa
yZone
. Без първоначална такса, срещу минимален процент от приходите ще получите достъп
до системата и веднага ще можете да започнете работа.

Вие сте фирма или организация, която внедрява нови технологии в своята дейност или
в дейността на Вашите партньори. Вашият персонал и персоналът на партньорите Ви
се нуждае от обучение или периодично сертифициране. Или пък имате много обекти на
територията на страната и извън нея и е трудно да съберете персонала на едно място
за обучение. Не искате Вашите служители да се откъсват от работния процес, да
пътуват в други градове, да плащате командировки, нощувки и др. за да преминат това
обучение. EduZone е идеалното решение за това. След сключване на договор с нас
веднага ще можете да започнете с организирането на обучението.

Вие сте преподавател в учебно заведение и искате да обогатите и онагледите
курсовете си и да предоставите на студентите си алтернативен метод на обучение.
Желаете да им дадете голям набор учебни материали, което е трудно или невъзможно
в ограниченото време на учебните часове. Особено ако преподавате в различни учебни
заведения EduZone може да ви спести много време и труд за проверка на тестове и
контролни, за подготовка на учебния материал, за връзка с Вашите студенти и др. Или
пък смятате, че курса, който водите ще е интересен на по-широк кръг читатели, с което
можете да си помогнете финансово. Не се колебайте и се свържете с нас за да
превърнем
EduZone във Ваш безценен помощник. Срещу
определената от Вас такса и минимален процент за поддръжка на системата курсът Ви
ще е достъпен от всички краища на света, а Вие ще можете да водите обучението дори
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без да напускате дома си.

Вие не сте преподавател, но смятате, че имате достатъчно знания и опит в дадена
сфера и желаете да ги споделите с други читатели, като от това да спечелите пари. Не
се колебайте и опитайте да направите курс. Без първоначални такси, само срещу
минимален процент от получените приходи ние ще Ви предоставим инструмент за това.
Ще можете да се възползвате от добрите позиции на EduZone в интернет търсачките.
За да започнете е необходимо само да се свържете с нас.

Средата 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 онлайн
обучение. Надяваме се тя да стане трибуна на науката и извор на знание за широк кръг
потребители.
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