Soft educațional GRATUIT pentru profesori - https://hypersay.com
Bună ziua,
Numele meu este Leontina Budrincă și vă invit pe dumneavoastră și colegii dumneavoastră,
cadre didactice să folosească gratuit software-ul nostru educațional numit Hypersay, disponibil
online și dezvoltat de o echipă din România, Learn Forward, start-up specializat în furnizarea de
soluții educaționale utilizate deja în 170 de țări.
Ce este?
Hypersay este o soluție simplă de eLearning ce utilizează fișiere Power Point sau Google Slides
și cu ajutorul căreia pot fi adăugate elemente de interactivitate la slide-uri, precum întrebări de
cunoștințe generale, filmulețe, imagini, texte și linkuri, oferind un mediu sincron (la clasă) și
asincron (de acasă) de comunicare. În acest sens, procesul didactic devine o activitate
interactivă și atractivă ce conduce la o mai mare implicare a elevilor / studenților și încurajează
asimilarea activă a cunoștințelor.

Cui se adresează?
Invitația noastră este adresată tuturor cadrelor didactice din România, indiferent de
specializarea pe care o au, putând folosi Hypersay gratuit în clase, la cursuri de formare, lecții
demonstrative având ca scop obținerea unor competențe precum realizarea unor proiecte
individuale sau de grup prin utilizarea resurselor multimedia, învățarea prin cooperare și
integrarea resurselor TIC în cursurile predate.

De ce este utilă?
- oferă cadrelor didactice mai multă putere prin controlul claselor, prin exerciții,
chestionare în timp real și r ăspunsuri instantanee;
- permite elevilor / studenților interacțiunea cu profesorul, atât sincron cât și asincron
prin posibilitatea de a adresa întrebări și de a l ua notițe;
- oferă independență față de echipamente, distanță și timp (se poate utiliza de pe orice
calculator, laptop sau telefon mobil conectat la internet de oriunde și oricând);
- este ușor și intuitiv de folosit și nu necesită instalare de software specializat, un simplu
browser modern precum Google Chrome, Firefox, Edge sau Safari este suficient pentru
accesarea Hypersay la adresa https://hypersay.com;
- oferă profesorilor posibilitatea de a trimite emailuri elevilor / studenților înregistrați, la
finalul cursului.
Cine o folosește?
Hypersay este folosită în peste 170 de țări de universități și colegii precum: UCL, University of
Cambridge, Oxford University, University of Liverpool, University of Bolton, Ravensbourne,
Imperial College, Eton College, Chesterton Community College, Walsall College, Indonesia Open
University, Open University of Catalunya, Universitatea din București, Little London School, etc.
Ce vă oferim?
- gratuitate și accesibilitate online (pentru profesori și elevi);
- asistență online și suport tehnic;
- demonstrații online.
De ce oferim Hypersay gratuit?
Hypersay este dezvoltat de o firmă britanică (Learn Forward) fondată de doi români (Cristian
Dinu & Paul Balogh) și considerăm că România poate și trebuie să beneficieze în educație de
același nivel tehnologic disponibil oricui în lume. Hypersay este o soluție gratuită pentru mediul
educațional public, obținând venituri din mediul de business și corporate care să permită
dezvoltarea soluției pentru toți utilizatorii.
În așteptarea răspunsului dumneavoastră, nu ezitați să ne contactați pentru orice informații
suplimentare sau o demonstrație online.
Cu stimă,
Leontina Budrincă
Web: h
 ttps://hypersay.com
Telefon: 0741.214.382
Email: leontina.budrinca@learnfwd.com

