
Program Acer Classroom Manager  
może pomóc nauczycielom  
na 10 sposobów!
Ważne zmiany wynikające z postępu technicznego, zachodzące na całym świecie,  
nie omijają też systemów edukacyjnych. W miarę jak uczniowie poznają nowe  
sposoby współpracy oraz komunikowania się, środowisko szkolne musi dotrzymywać  
im kroku wdrażając nowe rozwiązania.

Celem firmy Acer jest wspieranie nowego rodzaju interakcji między nauczycielami a uczniami poprzez 
wdrażanie i używanie rozwiązań technicznych, które pomagają w rozwijaniu i zdobywaniu umiejętności 
wymaganych przez współczesny rynek pracy. Jednym z rozwiązań przydatnych w sali lekcyjnej, jest 
oprogramowanie Acer Classroom Manager umożliwiające monitorowanie komputerów znajdujących 
się w klasie i zarządzanie nimi, a także wyposażony w funkcje ułatwiające korzystanie z multimediów 
podczas nauczania.

Interfejs programu Acer Classroom Manager został zaprojektowany tak, aby umożliwić łatwe obsługiwanie 
oprogramowania. Dzięki temu, nauczyciele mogą skupić się na dydaktyce, przygotowywać atrakcyjne 
materiały, a także łatwo zarządzać komputerami w klasie, tak aby uczniowie koncentrowali się na swoich 
zadaniach.



 1 Włączanie komputerów oraz logowanie użytkowników
  Aby zaoszczędzić cenny czas, na początku lekcji nauczyciel może jednym kliknięciem włączyć 

wszystkie komputery w klasie oraz zalogować użytkowników. Po zakończeniu zajęć można szybko 
wylogować użytkowników i wyłączyć wszystkie klasowe komputery na raz.

 2 Utrzymywanie uwagi uczniów oraz blokowanie niepożądanej rozrywki
  Ograniczając dostęp do określonych stron internetowych oraz aplikacji można łatwo zapobiec 

rozpraszaniu uwagi uczniów w czasie zajęć dydaktycznych. W razie potrzeby można też włączyć 
blokadę myszy i klawiatury, całkowicie uniemożliwiając uczniom korzystanie z klasowych 

komputerów.

 3 Uruchamianie aplikacji oraz wyświetlanie stron WWW potrzebnych uczniom
  Jednoczesne włączanie aplikacji lub wyświetlanie stron internetowych na wszystkich komputerach 

uczniów pozwala zaoszczędzić wiele czasu. Przy użyciu paska informacji Student Information Bar 
można łatwo przekazywać uczniom skróty do dokumentów, folderów, aplikacji, czy stron WWW, które 
będą potrzebne podczas lekcji.

 4 Kontrolowanie pracy uczniów na bieżąco - z rejestrowaniem obrazu i 
dźwięku

  Wszystkie komputery w klasie są reprezentowane przez miniaturki z podglądem pulpitu, dzięki 
którym można zobaczyć i usłyszeć, co robią uczniowie. Nauczyciel może też wykonywać zrzuty ekranu 
z poszczególnych komputerów, aby dokumentować postępy uczniów lub rejestrować niepożądane 
zachowania.

 5 Wyświetlanie pulpitu nauczyciela, filmów lub aplikacji
  Aby przeprowadzić pokaz, nauczyciel może wyświetlić obraz ze swojego komputera jednocześnie na 

wszystkich monitorach w klasie. W ten sam sposób można też wyświetlać multimedia lub pokazać 
całej klasie pracę wybranego ucznia.

 6 Łatwe udostępnianie treści uczniom
  Metodą „przeciągnij i upuść” można przenosić pliki i foldery, zarówno na pulpit ucznia, jak i do 

bibliotek dokumentów. Ponadto, każdemu uczniowi można przydzielić oddzielny folder, służący do 
przekazywania zadań oraz odbierania gotowych prac.

 7 Obniżenie wydatków dzięki zarządzaniu drukowaniem i kontrolowaniu 
dostępu do drukarki

  Kontrolując oraz monitorując korzystanie z drukarki można zaoszczędzić pieniądze oraz odciążyć 
zasoby. Nasze oprogramowanie pozwala na ustawianie ograniczeń oraz zapobieganie wielokrotnemu 
drukowaniu identycznych dokumentów.

 8 Skuteczne komunikowanie się z uczniami
  Nauczyciel może wysyłać wiadomości do uczniów, prowadzić czat indywidualnie lub z całą grupą. 

Uczniowie mogą też poprosić nauczyciela o pomoc nie zwracając uwagi reszty klasy.

 9 Planowanie lekcji oraz efektywne podsumowanie materiału na zakończenie 
zajęć

  Można łatwo zaplanować przebieg zajęć oraz udostępnić każdemu z uczniów indywidualne 
zestawienie najważniejszych zagadnień omówionych na lekcji.

 10 Pytania oraz ocenianie uczniów
  Zrozumienie tematu można sprawdzić korzystając z szerokiego wyboru pytań zawierających oprócz 

tekstu materiały audio-wizualne. Testy są oceniane automatycznie, a wyniki mogą być wyświetlane 
indywidualnie poszczególnym uczniom, albo całej klasie.

Oprogramowanie Acer Classroom Manager jest BEZPŁATNE dla wszystkich klientów Acer z 
sektora edukacyjnego.


