STORYLINE 2

®

Δημιουργήστε με ευκολία διαδραστικά μαθήματα
e-learning, όπως ακριβώς τα έχετε φανταστεί!
Το Storyline είναι το πλέον κατάλληλο εργαλείο για τη δημιουργία καλαίσθητων διαδραστικών μαθημάτων
e-learning. Είναι απλό στη χρήση για τους νέους χρήστες και ταυτόχρονα ιδιαίτερα πλούσιο σε δυνατότητες για
τους έμπειρους. Οπότε, αν μπορείτε να το φανταστείτε, τότε σίγουρα μπορείτε να το υλοποιήσετε με το Storyline
- χωρίς να απαιτείται καμία γνώση προγραμματισμού!

“Οι περιορισμοί του Storyline βρίσκονται στη φαντασία σας.”
Matthew Swift, E-Learning Designer

Δημιουργήστε κάθε είδους αλληλεπίδραση σε λίγα
μόνο λεπτά!
Δημιουργήστε εύκολα αλληλεπιδράσεις χρησιμοποιώντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά που θα βρείτε μόνο στο
Storyline: triggers, slide layers και states.

Triggers

Επιλέξτε από ένα
εύχρηστο μενού την
ενέργεια που θέλετε
να συμβεί και στη
συνέχεια το πότε θα
πραγματοποιηθεί.
Συνδυάστε τα triggers,
για να επιτύχετε
ιδιαίτερα πολύπλοκες
αλληλεπιδράσεις.

Slide Layers

States

Κάντε τα αντικείμενα να αποκρίνονται στις ενέργειες των
μαθητών μόνο με μερικά κλικ, χρησιμοποιώντας ενσωματωμένα
και προσαρμοσμένα states. Ορίστε αλλαγή κατάστασης (state)
στα αντικείμενα, κάθε φορά που οι μαθητές τα επισκέπτονται ή
περνούν από πάνω το ποντίκι κλπ.

Χρησιμοποιήστε layers
σε κάθε slide, για
να επικαλύψετε τα
αντικείμενα της επιλογής
σας. Στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε τα triggers
ώστε το περιεχόμενο να
εμφανιστεί σε συνάρτηση
με τις ενέργειες του
εκπαιδευόμενου. Δεν
χρειάζεται να αντιγράφετε
τα slides ξανά και ξανά.

Αποκτήστε άμεση διαδραστικότητα

Τοποθετήστε buttons, sliders, markers και hotspots στο slide σας, για να προσθέσετε
διαδραστικότητα μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα.

Εξατομικεύστε τις αλληλεπιδράσεις

Προσεγγίστε τους μαθητές με δυναμικό περιεχόμενο. Η χρήση μεταβλητών (Variables) διευκολύνει
την εξατομικευμένη αλληλεπίδραση, χωρίς να απαιτείται γνώση προγραμματισμού.

Μετακινήστε αντικείμενα οπουδήποτε, με οποιονδήποτε τρόπο

Δώστε στις αλληλεπιδράσεις ζωή με κινούμενες εικόνες. Με τα νέα μονοπάτια κίνησης, μπορείτε να
κάνετε τα αντικείμενα να κινούνται και να αποκρίνονται με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Ξεκινήστε γρηγορότερα, ολοκληρώστε νωρίτερα.
Κάθε εμπνευσμένο, δυναμικό χαρακτηριστικό στο Storyline 2
έχει σχεδιασθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να σας βοηθά να
δημιουργείτε γρήγορα τα διαδραστικά σας μαθήματα. Και
ποτέ δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε από το μηδέν, εκτός κι αν
το θέλετε. Κερδίστε χρόνο αξιοποιώντας τα επαγγελματικά
σχεδιασμένα περιγράμματα ή εισάγοντας υπάρχον περιεχόμενο
από το PowerPoint, το Studio και το Storyline 1. Εργαστείτε
αποδοτικά εξατομικεύοντας το χώρο εργασίας σας με τα
συνδεόμενα πάνελ. Προσθέστε άμεσα ελκυστικούς χαρακτήρες
από φωτογραφίες και σχέδια επιλέγοντας από μια βιβλιοθήκη
με περισσότερους από 47.500 συνδυασμούς εκφράσεων και
στάσεων.

Δημιουργήστε εύκολα ελκυστικές προσομοιώσεις.
Δείξτε στους μαθητές ακριβώς πού θέλετε να εστιάσουν
με προσομοιώσεις λογισμικού και καταγραφές
στιγμιότυπων οθόνης. Καταγράψτε τη δραστηριότητα
που πραγματοποιείται στην οθόνη μια μόνο φορά και
στη συνέχεια τροποποιήστε τις καταγραφές οθόνης και
τις βήμα-με-βήμα προσομοιώσεις χωρίς να χρειαστεί να
τις επανακαταγράψετε. Δημιουργήστε προσομοιώσεις
προβολής, δοκιμής και ελέγχου από μία και μόνη
καταγραφή, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Στη συνέχεια,
προσθέστε πολύ εύκολα λεζάντες, χαρακτήρες, εφέ
τοποθέτησης και ζουμ και πολλά άλλα.

Ελέγξτε τι πραγματικά γνωρίζουν οι μαθητές σας.
Δημιουργήστε κάθε είδους αξιολόγηση, δραστηριότητα
κρίσεως ή διαβαθμισμένο σενάριο επιλέγοντας ανάμεσα
σε 25 τύπους ερωτήσεων. Και μέσα σε μερικά λεπτά,
μετατρέψτε το στατικό περιεχόμενο σε διαδραστικές
αξιολογήσεις και δραστηριότητες-συμπεριλαμβανομένης της
δραστηριότητας συρσίματος και απόθεσης (drag-and-drop).
Εξασφαλίστε την ποικιλία με εύκολο τρόπο, εισάγοντας
και επιλέγοντας τυχαία από δεξαμενές ερωτήσεων.
Αποθαρρύνετε τους μαθητές σας από το να μαντεύουν
τυχαία τις απαντήσεις, εισάγοντας την αρνητική βαθμολογία.
Μπορείτε ακόμα να συνδυάζετε αποτελέσματα από
πολλαπλά κουίζ για το τελικό σκορ.

Απευθυνθείτε σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε
Αξιοποιήστε οποιαδήποτε
σχεδόν συσκευή
Δημοσιεύστε με ένα μόνο κλικ σε
HTML για φυλλομετρητές (browsers)
σε κινητές συσκευές ή σε flash για H/Y
(PC ή Mac). Επίσης εκμεταλλευτείτε
τον Mobile Player της Articulate
για αυθεντικές iPad και Android
εμπειρίες. Διανείμετε τα μαθήματα
σας σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης (LMS) χρησιμοποιώντας
Tin Can , SCORM, ή AICC.

Ενισχύστε την προσβασιμότητα

Εξασφαλίστε την πρόσβαση όλων των μαθητών
αξιοποιώντας τη δυνατότητα υποστήριξης
προσβασιμότητας του Storyline 2.

Δραστηριοποιηθείτε σε
παγκόσμιο επίπεδο
Μεταφράστε με ευκολία τα
μαθήματα σε οποιαδήποτε γλώσσα,
συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών
με κατεύθυνση γραφής από τα δεξιά
προς τα αριστερά.

Εναρμονιστείτε με τους ηγέτες της αγοράς
150.000+ επαγγελματίες e-learning

Εμπνευστείτε και λάβετε καθοδήγηση και υποστήριξη από 150.000+ μέλη στην κοινότητα E-Learning
Heroes στο www.elearningheroes.com. Βρείτε δωρεάν ψηφιακά βιβλία και downloads, εμπνευσμένα
παραδείγματα και διορατικά άρθρα.

48.000+ οργανισμοί

Οι πιο μεγάλες εταιρείες όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας,
συμπεριλαμβανομένων 93 από τις 100 εταιρείες του Fortune, εμπιστεύονται το Articulate.
Το ίδιο ισχύει και για τα 19 από τα 20 πιο καταξιωμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

“Η Articulate έχει αδιαμφισβήτητα το καλύτερο προϊόν software,
την καλύτερη κοινότητα και συγχρόνως την καλύτερη υποστήριξη
από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του κλάδου.”
Patricia Ransom, Instructional Designer
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Δοκιμάστε δωρεάν το Storyline 2.
Μάθετε περισσότερα για το Storyline 2 και επωφεληθείτε από τη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο
των 30 ημερών στο www.articulate.com/storyline2.
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