PLATFORMA
ONLINE DLA
UCZELNI WYŻSZYCH
Oferta ważna do 31.12.2016 r.

Przedstawiamy Państwu wyjątkową ofertę: PAKIETÓW kursów online – na platformach językowych lub
specjalistycznych. Wszystkie kursy zostały stworzone przez frmę Funmedia, eksperta w dziedzinie
nowoczesnych multimediów edukacyjnych.
Oferta została dostosowana do potrzeb pracowników uczelni wyższych zainteresowanych wspieraniem
rozwoju studentów za pomocą innowacyjnych narzędzi e-learningowych. Nasze kursy skutecznie
kształtują różnorodne kompetencje oraz podnoszą atrakcyjność samego procesu uczenia się. Panel
nauczycielski pozwala na zakładanie grup, analizę wyników i budowanie własnych lekcji oraz zadań
domowych. Moduł tworzenia słówek urozmaica warsztat pracy wykładowcy oraz studentów i pozwala
tworzyć słownictwo, graﬁki i nagrania audio w specjalistycznych obszarach działania uczelni.

PEŁNA OFERTA KURSÓW E-LEARNINGOWYCH:

PAKIET Kursy w kategorii 12+:
PAKIET Kursy jezykowe w kategorii 12+:

PAKIET Kursy specjalistyczne z serii

| multimedialny kurs języka angielskiego na poziomie A1-B2

| uczy technik szybkiego czytania, poprawia pamięć fotografczną

| multimedialny kurs języka niemieckiego na poziomie A1-B1

| skutecznie wspomaga procesy pamięciowe, uczy mnemotechnik

| multimedialny kurs języka hiszpańskiego na poziomie A1-B1

| rozwija umiejętność szybkiego, bezwzrokowego pisania na
klawiaturze metodą dziesięciopalcową

| multimedialny kurs języka francuskiego na poziomie A1
| multimedialny kurs języka włoskiego na poziomie A1

| internetowy kurs fotograﬁ dla każdego miłośnika zdjęć
| szkoli z obsługi najpopularniejszego programu graﬁcznego

W ofercie dostępne są również kursy w języku: angielskim, chińskim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim,
rosyjskim, ukraińskim oraz włoskim.

CENNIK UCZELNIE WYŻSZE
ILOŚĆ DOSTĘPÓW

CENA 6M

CENA 12M

300

1,349 zł

1,999 zł

500

1,599 zł

2,499 zł

1000

2,999 zł

4,999 zł

Funmedia tworzy również kursy odpowiadające na indywidualne zapotrzebowanie. Jeśli szukają Państwo niestandardowych
rozwiązań, uprzejmie prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów.

www.fun-media.com

Produkty e-learningowe tworzone przez frmę Funmedia urozmaicają proces nauki, czyniąc go niezwykle efektywnym.
Kursy powstały w oparciu o autorską metodę personalizacji, której głównym założeniem jest indywidualizacja procesu
nauczania i zwiększenie zaangażowania ucznia. Elementy gamifkacji obecne w naszych produktach to m.in.:
dyscyplinator, statystyki informacyjne, ranking użytkowników, a także odznaki za systematyczność. Ich zadaniem
jest zwiększenie atrakcyjności nauki, a co za tym idzie motywowanie ucznia do rozwoju. Panel administracyjny
gwarantuje możliwość pracy z uczniami zarówno na lekcjach z użyciem Tablicy interaktywnej, projektora, komputerów
i tabletów; jak i zadawania prac domowych

Najlepsze rezultaty osiąga się wtedy, gdy przyjemność płynąca z samego uczenia się jest równa korzyściom
wynikającym ze zdobycia nowej wiedzy i umiejętności. Komponenty e-kursów, takie jak:
| fotolekcje, uczące mechanicznego rozumienia ze słuchu;
| dialogi i system rozpoznawania mowy, utrwalające prawidłowy akcent i poprawną wymowę w czasie nauki języka;
| zdjęcia, flmy, animacje 3D, stymulujące zmysł wzroku i ułatwiające zapamiętywanie nowego materiału;
| interaktywne gry edukacyjne, angażujące różne zmysły i inteligencje;
| Panel administracyjny i moduł budowania słówek.
Zapewniają szybkie i wymierne efekty pracy przy optymalnym dla kursanta nakładzie czasu.
Do rozpoczęcia nauki wystarczy tylko dostęp do Internetu

KIM JESTEŚMY?
Funmedia jest liderem branży multimediów edukacyjnych. Międzynarodowa i dynamicznie rozwijającą się frma,
dostarczająca zaawansowane rozwiązania e-learningowe. W portfolio produktowym posiada multimedialne i w pełni
interaktywne e-kursy językowe i aplikację mobilną Lerni. Funmedia jest twórcą pierwszego podręcznika
internetowego do nauki języka angielskiego dla dzieci, który uzyskał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Firma dystrybuuje kursy online w 51 państwach (m.in. w USA, Niemczech i Australii), obecnie posiadając ponad
630 000 użytkownikó,w. Funmedia jest dwukrotnym laureatem prestiżowej nagrody European Language Label Europejskiego znaku innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Od 2013 roku frma jest członkiem
PIIT. Od 2009 roku Funmedia przeprowadziła szereg projektów nowotechnologicznych podczas, których przeszkoliła
ponad 15 000 nauczycieli i przedstawicieli szkół we współpracy z CEO, ORE, MEN, OSKKO, PASE, IATEFL i FRSI.

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ:

MACIEJ KILANOWSKI

maciej.kilanowski@fun-media.com

www.fun-media.com

+ 48 731 933 780

