SPRAWIAMY, ŻE VR&AR STAJĄ SIĘ
RZECZYWISTOŚCIĄ W WASZEJ KLASIE
TWORZENIE TREŚCI TEMATYCZNYCH
DO UŻYCIA Z CLASSVR
ClassVR jest przełomowym, gotowym do działania w klasie, systemem Wirtualnej i
Rozszerzonej Rzeczywistości, zaprojektowanym w szczególności do pracy w twojej szkolnej
placówce. Zapewnia on angażujące, imersyjne doświadczenia dla uczniów w każdym wieku,
pomagając im zrozumieć szkolne przedmioty i tematy, poprzez osobiste doświadczenie.
ClassVR zwiększa zaangażowanie, wzmacnia retencję wiedzy i wspiera poprawę wyników
uczniów.
Pakiet ClassVR zawiera zestaw samodzielnych gogli VR/AR, odporną na wstrząsy, przenośną kasetę
do przechowywania, przyjazny uczniowi, specjalnie stworzony interfejs, duży zakres dopasowanych
do programu nauczania zasobów VR&AR oraz bazujący na internecie portal, który daje nauczycielom
możliwość prostej kontroli i zarządzania urządzeniami.
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Wszystko Czego Potrzebujesz, Aby
Wprowadzić Vr&Ar Do Twojej Klasy
Autonomiczne Gogle -

Nie Ma Potrzeby Używania Dodatkowych
Urządzeń Mobilnych

Gogle ClassVR są autonomicznym, gotowym do działania w
klasie, urządzeniem, dostarczającym w pełni pochłaniające
doświadczenie VR&AR pod kontrolą nauczyciela. W
odróżnieniu do innych gogli VR, ClassVR nie wymaga
żadnych dodatkowych urządzeń, takich jak telefony.
Wszystko jest w pełni zintegrowane w tym urządzeniu,
sprawiając, że jest łatwe w użyciu i wysoce godne zaufania.

Prosta Kontrola i Zarządzanie
Najważniejszym elementem ClassVR jest nasz przyjazny nauczycielowi
portal, zapewniający całą niezbędną zawartość tematyczną i narzędzia
do udanego przekazania zajmującej lekcji uczniom. Online portal
ClassVR sprawia, że z łatwością przeciągniesz i upuścisz zawartość VR i
AR do swojej Playlisty. Klikając jeden klawisz, nauczyciele mogą wysyłać
doświadczenia prosto do gogli VR, kierując je do konkretnych miejsc
lub sprawdzając, gdzie patrzy każdy z ich uczniów.

Treści Wirtualnej, Rozszerzonej i Mieszanej Rzeczywistości & Plany Lekcji
Nasze dopasowane do programu nauczania zasoby i skonstruowane
plany lekcji pomagają rozpalić wyobraźnię uczniów, pozostawiając im
wspomnienia i doświadczenia, które pomagają im wyobrazić sobie i
zrozumieć nawet najbardziej złożone edukacyjne przedmioty.

PONAD 700
WYKONANYCH
DZIAŁAŃ

Obecnie, do waszego użytku dostępnych jest ponad 900 gotowych
ćwiczeń i zajęć, które pokrywają duży zakres tematów z obszaru
programu nauczania. Zanurz swoich uczniów w obrazach i video 360
stopni, odbierz doświadczenia AR ze strony, trzymaj modele 3D we
własnej dłoni. Bądź kreatywny z aparatem 360 stopni lub z pakietem
do tworzenia modeli 3D i załaduj swoje własne pliki - następnie,
udostępnij je całej społeczności ClassVR.

CPD, Szkolenia, Wprowadzenie i Wsparcie Techniczne
Kusy online ClassVR zostały zaprojektowane, aby pomóc ci
uzyskać jak najwięcej ze swojej inwestycji. Kursy składają się
z obszernych, łatwych do zrozumienia wykładów z krótkimi
materiałami video i quizami, które pozwolą ci uczyć się wtedy,
gdy masz na to czas.
Możesz ponownie odwiedzić te kursy w każdym momencie,
pozwalając sobie na odświeżenie swoich wiadomości lub
poprawę swoich umiejętności.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI DZISIAJ
0845 862 0390

www.classvr.com

sales@classvr.com

