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 i-Nucleus |Ο Πυρήνας Της Εκπαίδευσης. 

Το i-Nucleus είναι το κορυφαίο παγκόσμιο σύστημα διαχείρισης 

ηλεκτρονικής πληροφορίας (MIS) για σχολεία, κολέγια και κέντρα 

διδασκαλίας καθώς στοχεύει σε μία προσαρμοσμένη και αποτελεσματική 

τεχνολογική εμπειρία για μαθητές και γονείς. 

Το i-Nucleus παρέχει  μοναδικά και καινοτόμα εργαλεία ροής εργασίας 

εξασφαλίζοντας μια ομαλή και αβίαστη διδασκαλία και μάθηση, αφού 

αντικαθιστά όλες τις διαφορετικές εφαρμογές σε ένα ενιαίο και 

ολοκληρωμένο περιβάλλον, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και 

επιτυγχάνοντας τα βέλτιστα αποτελέσματα.  

Το πνεύμα της εταιρείας μας έχει ως κέντρο τον μαθητή και την εξέλιξη 

του και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του στο εκπαιδευτικό του ταξίδι.  

 

 



` 

www.i-nucleus.com 

Χαρακτηριστικά του i-Nucleus 

Γραφήματα απόδοσης τάξης και χρονοδιάγραμμα 

 

Μέσω της καθημερινής αξιολόγησης από τους καθηγητές τους κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων τους, το i-Nucleus παράγει διαγράμματα και 

χρονικά γραφήματα τα οποία δείχνουν πως εξελίσσεται η επίδοση του 

μαθητή. Τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία δείχνουν εύκολα και γρήγορα 

πιθανά πρόβλημα, έτσι ώστε οι καθηγητές να μπορούν να βοηθήσουν 

άμεσα και αποτελεσματικά. Οι γονείς μπορούν επίσης να δουν την πορεία 

των παιδιών τους σε πραγματικό χρόνο στο τέλος του κάθε μαθήματος. 

 

 Ελέγχοι προόδου 

 

Για κάθε μάθημα των μαθητών, το i-Nucleus συλλέγει όλα τα σχετικά 

δεδομένα και μαζί με τα σχόλια του καθηγητή μπορεί να προετοιμάσει 

τους ελέγχους προόδου που συνοψίζουν τις επιδόσεις του μαθητή. Οι 

αναφορές αποθηκεύονται και αποστέλλονται αυτόματα στους γονείς. 

 

Σχεδιασμός διδακτικού υλικού 

 

Το Πλάνο Μαθήματος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει 

στους καθηγητές να συνδέουν διδακτικό υλικό σε κάθε μάθημα, έτσι ώστε 

οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στο υλικό μέσω της πλατφόρμας. Οι 

μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν τα αρχεία ανά πάσα στιγμή. 

 

 

Καταγραφή μαθήματος – Όχι άλλες ξεχασμένες εργασίες για το 

σπίτι 

 

Στο τέλος κάθε μαθήματος, ο καθηγητής συμπληρώνει το βιβλίο ύλης και 

τις εργασίες που έχει αναθέσει στους μαθητές. Κάθε μαθητής αξιολογείται 

για την απόδοσή του με βάση τις προσαρμοσμένες ενδείξεις απόδοσης. 

 

Απουσιολόγιο και ειδοποίηση γονέων 

 

Η ασφάλεια των μαθητών είναι υψίστης σημασίας και για το λόγο αυτό οι 

γονείς θα ενημερώνονται όταν οι μαθητές απουσιάζουν ή καθυστερούν 

από τα μαθήματά τους. 

 

Επικοινωνία με μαθητή και γονέα 

 

Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν, να στέλνουν μηνύματα και να 

ανεβάζουν αρχεία μέσα από τον δικό τους λογαριασμό και την εφαρμογή. 

Το διοικητικό προσωπικό και οι καθηγητές μπορούν επίσης να 

επικοινωνούν με τους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες τους μέσω του 

ασφαλούς περιβάλλοντος του i-Nucleus, χωρίς διαρροή ή ανταλλαγή 

προσωπικών πληροφοριών. 
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Εφαρμογή για iOS και Android για πρόσβαση από παντού 

 

Με τη δική μας υπερσύγχρονη εφαρμογή για iOS και Android, οι μαθητές 

έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους μέσω των smartphone και των 

tablet τους, όπου κι αν βρίσκονται. Αυτό είναι συμπληρωματικό της 

διαδικτυακής μας εφαρμογής για επιτραπέζιους υπολογιστές με το νέο, 

εύκολο και μοντέρνο σχεδιασμό που κάνει την πλοήγηση εύκολη. 

 

Διαδικτυακά Μαθήματα 

 

Το i-Nucleus προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον, για  την παροχή 

διαδικτυακών  μαθημάτων. Με τον μοναδικό συνδυασμό σύγχρονων και 

ασύγχρονων εργαλείων, οι καθηγητές και οι μαθητές συνεργάζονται 

αποτελεσματικά ακόμα και όταν εργάζονται εξ αποστάσεως. Έχουμε 

σχεδιάσει τα διαδικτυακά μαθήματα έτσι ώστε να παρέχουμε μια 

απρόσκοπτη και ομαλή εμπειρία. Με το πάτημα ενός κουμπιού οι μαθητές 

συνδέονται στο διαδικτυακό μάθημα, καθώς λαμβάνουν ειδοποίηση στην 

εφαρμογή τους.  

 

Ηχογράφηση των διαδικτυακών μαθημάτων 

 

Λείπει ένας μαθητής από ένα μάθημα; Μην ανησυχείτε πια. Οι καθηγητές 

μπορούν να καταγράψουν τα μαθήματα τους και να τα θέσουν στη 

διάθεση των μαθητών για μελλοντική προβολή. Αυτό μπορεί επίσης να 

είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και για μαθητές που παρακολούθησαν το 

μάθημα αλλά επιθυμούν να το ξαναδούν αργότερα.  

 

Διαδραστική συμμετοχή μαθητών 

 

Εκτός από τη φωνητική επικοινωνία, οι καθηγητές μπορούν να 

επιτρέψουν στους μαθητές να συμμετέχουν διαδραστικά είτε με το δικό 

τους γράψιμο στον πίνακα είτε στέλνοντας ζωντανά μηνύματα. Οι 

καθηγητές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν εργαλεία για να 

δημιουργήσουν ταυτόχρονα ερωτηματολόγια στους μαθητές, ώστε να 

μπορούν να κάνουν τα μαθήματά τους πιο διασκεδαστικά και 

ενδιαφέροντα για αυτούς. Αυτοί οι ισχυροί τρόποι διασφαλίζουν ότι οι 

μαθητές συνεχίζουν να συμμετέχουν και να επωφελούνται από τα 

διαδικτυακά μαθήματα. 

 

Ασύγχρονη μάθηση 

 

Σε συνδυασμό με τα βιβλία ύλης, οι καθηγητές μπορούν να ανεβάσουν το 

υλικό διδασκαλίας και εργασίας, τα οποία οι μαθητές μπορούν να 

κατεβάσουν στις προσωπικές τους συσκευές. Μόλις οι μαθητές 

ολοκληρώσουν την εργασία για το σπίτι, είναι σε θέση να ανεβάσουν τα 

αρχεία, τις φωτογραφίες ή τα στιγμιότυπα οθόνης των εργασιών τους 

στην αντίστοιχη τάξη τους, έτσι ώστε οι καθηγητές τους να μπορούν να 

ελέγξουν και να τους παρέχουν σχόλια. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η 

μαθησιακή εμπειρία. 
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Εγχειρίδιο χρήσης 

 

Μπορείτε να εξερευνήσετε τις παραπάνω λειτουργίες του i-Nucleus 

γρήγορα και αποτελεσματικά με τη βοήθεια του εγχειριδίου, το οποίο θα 

έχετε τη δυνατότητα να το κατεβάσετε μετά την είσοδο σας στην ψηφιακή 

πλατφόρμα του i-Nucleus. 

 

 

 

 

Το i-Nucleus στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Ακολουθήστε μας στα παρακάτω κανάλια και παρακολουθήστε όλες τις τελευταίες 

ειδήσεις και άρθρα μας. 

 

 

 

@iNucleusSoftware   @iNucleusSoftware  Sophis Educational Systems  @iNucleus_edu 

 

 

Το Εργαλείο Της Επόμενης Γενιάς Εκπαιδευτηρίων 

 

https://www.facebook.com/iNucleusSoftware
https://twitter.com/iNucleus_edu
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHY6vnDg0U8WwAAAYJANUCAjO5IHFQB3GnSYLk_erShdIEoACQdV86w3kOi-MCH8v4vlwbo29eksDYNS2Uiy784J-ulI3V_EMWVlsMijf_qie54Xh6peJhuP-4Gssg1cpz5Rh0=&original_referer=https://www.i-nucleus.com/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsophis-educational-systems%2F
https://www.instagram.com/inucleus_edu/

