
 "Forum Classware"
Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα 

απομακρυσμένης & ασύγχρονης εκπαίδευσης  
& σε Mobile Εφαρμογή!

Forum

Έλα στους ειδικούς!

για Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

για Ι.Ι.Ε.Κ.

για Φροντιστήρια
για Επιχειρήσεις με

 υποκασταστήματα  & αντιπροσωπείες

Η καινοτόμα πλατφόρμα, που για πρώτη φορά, συνδυάζει αρμονικά την ασύγχρονη και
σύγχρονη (απομακρυσμένη) εκπαίδευση.  Ένα άψογα λειτουργικό, ενιαίο περιβάλλον, που

ολοκληρώνεται με Mobile Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (Android, iOS), για την πλήρη,
άμεση και προσωποποιημένη επικοινωνία (ειδοποιήσεις) και διαδραστικότητα με τον χρήστη.

Τώρα με ένα κλικ, η Ε-κπαίδευση αποκτά νέα διάσταση!



Η  πλατφόρμα δεν  αφορά μόνο την τηλε-εκπαίδευση καθώς
υποστηρίζεται και αναβαθμίζεται η εμπειρία του χρήστη και στη
δια ζώσης εκπαίδευση με ψηφιακά εργαλεία όπως οι
ηλεκτρονικές σημειώσεις, οι υπενθυμίσεις μαθημάτων και
εργασιών, η συνεργασία της πλατφόρμας με διαδραστικούς
πίνακες και βέβαια η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ
εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου.

Σε σύγκριση με τις διαδεδομένες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης (zoom, webex, ms teams), η
εμπειρία του χρήστη είναι εντελώς διαφορετική με το Classware καθώς υποστηρίζονται όλες οι
λειτουργίες που έχουν οι γνωστές πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης με την προσθήκη όμως
διαδραστικού πίνακα όπου όλοι μπορούν να γράφουν αλλά και να χρησιμοποιούν για
επανάληψη (το περιεχόμενο δεν χάνεται), συγκεκριμένων quiz ή tests, ηλεκτρονικού
παρουσιολογίου  και  άμεσης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό μέσα από το ίδιο περιβάλλον.

Όλα τα παραπάνω για πρώτη φορά στην Ελλάδα ολοκληρώνονται με mobileΌλα τα παραπάνω για πρώτη φορά στην Ελλάδα ολοκληρώνονται με mobile
app διαθέσιμη για Αndroid και iOS μέσω της οποίας επιτυγχάνεται ηapp διαθέσιμη για Αndroid και iOS μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η
αμεσότητα στην ενημέρωση και στην επικοινωνία μεταξύ των χρηστώναμεσότητα στην ενημέρωση και στην επικοινωνία μεταξύ των χρηστών
(εκπαιδευομένων & εκπαιδευτών).(εκπαιδευομένων & εκπαιδευτών).

Το Classware είναι μια πλατφόρμα e-learning που συνδυάζει την ασύγχρονηΤο Classware είναι μια πλατφόρμα e-learning που συνδυάζει την ασύγχρονη
(LMS), με τη σύγχρονη (distance learning) εκπαίδευση μέσα σε ενιαίο(LMS), με τη σύγχρονη (distance learning) εκπαίδευση μέσα σε ενιαίο
περιβάλλον ώστε να μην χρειάζεται οι χρήστες (εκπαιδευτές καιπεριβάλλον ώστε να μην χρειάζεται οι χρήστες (εκπαιδευτές και
εκπαιδευόμενοι) να μοιράζονται συνδέσμους ή να αποκαλύπτουν προσωπικάεκπαιδευόμενοι) να μοιράζονται συνδέσμους ή να αποκαλύπτουν προσωπικά
στοιχεία (όπως γίνεται σε skype, messenger κ.α.).στοιχεία (όπως γίνεται σε skype, messenger κ.α.).      

Η Forum Software & η Distemicha, σας παρουσιάζουν την Η Forum Software & η Distemicha, σας παρουσιάζουν την μοναδική πλατφόρμαμοναδική πλατφόρμα        
  e-learninge-learning    «Classware» «Classware» που συνδυάζει ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση πλήρωςπου συνδυάζει ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση πλήρως
διαδραστική, μέσω της οποίας μπορεί:διαδραστική, μέσω της οποίας μπορεί:
η αποτελεσματικότητα της διά ζώσης διδασκαλίας να ενισχυθεί με ψηφιακά εργαλεία καιη αποτελεσματικότητα της διά ζώσης διδασκαλίας να ενισχυθεί με ψηφιακά εργαλεία και
η απομακρυσμένη διδασκαλία να προσεγγίζει (προσομοιάζει) όσο το δυνατό περισσότεροη απομακρυσμένη διδασκαλία να προσεγγίζει (προσομοιάζει) όσο το δυνατό περισσότερο
τη διά ζώσης με καινοτόμα διαδραστικά μέσα.τη διά ζώσης με καινοτόμα διαδραστικά μέσα.



Κάντε το επόμενο βήμα 
στην Εκπαίδευση!
Απευθυνθείτε σε περισσότερους εκπαιδευόμενους

(ενήλικες ή μη) και διευρύνετε τον κύκλο εργασιών

σας. Μειώστε έξυπνα το λειτουργικό σας κόστος, με

μία και μόνο πλατφόρμα, φιλική στη χρήση τόσο για

μαθητές όσο και για καθηγητές!

Διευκολύνετε & απλουστεύστε τη
ζωή σας

Δείτε εργασίες σε πραγματικό χρόνο, δώστε σχόλια,

παρακολουθήστε την επιτυχία των επιμορφούμενων

σας και επικοινωνήστε άμεσα - όλα σε ένα

ολοκληρωμένο σύστημα.

Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη σε λεκτικά, τίτλους,
αυτοματισμούς, templates, σχεδίαση dashboards και
μεταφράσεις.

Όλες αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες και στις native mobile
εφαρμογές (όχι απλά responsive web εφαρμογή) διαθέσμες για
Android και iOS.

Η πλατφόρμα είναι εξ ολοκλήρου σχεδιασμένη και υλοποιημένη από την εταιρεία μας και δεν
αποτελεί προϊόν συνδυασμού κάποιας πλατφόρμας LMS (πχ για Wordpress, ή Moodle) με
πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (zoom, webex, teams κα ).

Για τον παραπάνω λόγο έχουμε τη δυνατότητα να την παραμετροποιήσουμε και να την
τροποποιήσουμε έτσι ώστε να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες των συνεργατών μας που
μπορούν να την δίνουν και ως δική τους ( white label - web KAI mobile -δική σας εφαρμογή -
δικό σας logo).



Κεντρίστε το ενδιαφέρον των
εκπαιδευόμενων ...

Κερδίστε χρόνο 
Εργαστείτε οπουδήποτε και οποτεδήποτε! Όλες οι

λειτουργίες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης

διαθέσιμες και στο κινητό σας με τη μοναδική Mobile

Εφαρμογή!

Δώστε Πρόσβαση
Διευκολύνετε και προσαρμόστε το μάθημα στις ιδιαίτερες

ανάγκες των εκπαιδευόμενων (απομακρυσμένες περιοχές,

ΑΜΕΑ), ώστε να μην χάνουν λεπτό από τις ποιοτικές σας

εκπαιδευτικές διαδικασίες.

...και απογειώστε την συμμετοχή τους μέσα από

τον διαδραστικό πίνακα, τις ηλεκτρονικές

σημειώσεις, τις ζωντανές συζητήσεις και τη

μοναδικά ξεχωριστή αυτή εμπειρία.

Θα χαρούμε πολύ να έχουμε μία  συνάντηση μαζί σας - είτε διά ζώσης είτε απομακρυσμένα - 
για μία αναλυτική παρουσίαση της Classware.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 
www.forum-training.gr/course/classware-forum-app/ 

Απόλυτο Εργαλείο για Εταιρείες 
με Υποκαταστήματα & Αντιπροσώπους 

Αποκτήστε το απόλυτο εργαλείο επικοινωνίας,

παρουσίασης προϊόντων ή υπηρεσιών σε πελάτες και

inhouse εκπαίδευσης του ανθρωπίνου δυναμικού των

υποκαταστημάτων ή των αντιπροσώπων


