Adobe Creative Cloud opetussektorille Esite

Käynnistä oppilaiden digitaalisten taitojen oppiminen
Varusta heidät menestykseen maksuttoman Adobe Spark, maksuttomien
mobiilisovellusten ja tehokkaiden Adobe Creative Cloud -jäsenyyksien avulla.
Käynnistä heidän luova matkansa maksuttomalla Adobe Sparkilla ja Creative
Cloud mobiilisovelluksilla.
Tutkimuksen mukaan digitaalisia taitoja omaavat oppilaat ovat muita valmiimpia kohtaamaan jatkuvasti
digitalisoituvamman maailman haasteita. Yksi heidän oppimistaan oleellisista taidoista on luova ongelmanratkaisu.
Näin tapahtuu siksi, että opettajat antavat käytännöllisiä, avoimia projekteja, joita ovat esimerkiksi esitteiden
laadinta, web-sivut, videomainokset ja muu digitaalinen media, oppilaat osallistuvat syvällisemmin, ajattelevat
luovemmin ongelmia ja mahdollisuuksia sekä päätyvät innovatiivisempiin ratkaisuihin.
Maksuttomilla Adobe Spark- ja Creative Cloud -mobiilisovelluksilla miljoonat ensimmäisen ja toisen asteen
oppilaat voivat aloittaa digitaalisten taitojen opettelun. Sovellusten avulla oppilaat saavat helpot tavat luoda
kuvituksia, grafiikkaa, taittoja ja paljon muuta — hieno ensimmäinen askel luovan ongelmanratkaisun ja
digitaalisten taitojen lisäämiselle.
Oppilaat voivat käyttää maksuttomia verkkopohjaista Adobe Spark -sovellusta visuaalisen tarinankerrontaan
sekä näitä maksutomia mobiilisovelluksia iOS:lle:
		
Adobe Spark Post — Hämmästyttävän sosiaalisen grafiikan luonti
		

Adobe Spark Page — Sanojen ja kuvien muunnos nopeasti kauniiksi verkkotarinoiksi

		

Adobe Spark Video — Vaikuttavien animoitujen videoiden luonti käyttämällä omaa ääntä

Adoben maksuttomia mobiilisovelluksia iOS:lle ja Androidille ovat:
		

Adobe Photoshop Mix — Aivan uusien kuvien luonti leikkaamalla ja yhdistelemällä valokuvia

		

Adobe Photoshop Lightroom CC — Ammattitasoisten kuvien laadinta ja jako yksinkertaisilla työkaluilla

		
Adobe Illustrator Draw — Kauniiden vapaamuotoisten vektorisuunnitelmien luonti
		
Adobe Photoshop Sketch — Luonnollisten työkalujen ja sivellinten käyttö ilmeikkääseen piirtämiseen
ja maalaukseen
		

Adobe Comp CC — Todellisten taittojen luonti käyttämällä luonnollisia piirtämisen eleitä

		

Adobe Creative Cloud for mobile — Tiedostojen ja suunnitteluresurssien käyttö Creative Cloudissa

Tehokkaat Creative Cloud -sovellukset parantavat digitaalisia taitoja
sekä edistävät menestymistä akateemisesti ja työuralla.
Kun oppilaille on esitelty digitaalinen luovuus Adobe Spark ja Adoben maksuttomien
mobiilisovellusten avulla, voit kehittää heidän digitaalisia taitojaan pidemmälle Creative Cloud
avulla. He saavat kattavan sarjan maailman parhaita luovia tietokonesovelluksia, kuten Adobe
Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC ja Premiere Pro CC. He saavat myös laajemman
kokoelman luovia mobiilisovelluksia sekä monipuolista oppimissisältöä oleellisten digitaalisten
taitojen hallintaan.
Oppilaat voivat ilmaista luovuuttaan ja elävöittää ideoitaan tehokkailla Creative Cloud
-työkaluilla esimerkiksi ammattilaislaatuisten digitaalisten kuvien, grafiikan, taittojen, videoiden,
verkkosivustojen, animaatioiden, ePortfolioiden ja monien muiden avulla. He voivat harjoitella
kriittistä ajattelua, kun he ratkaisevat ongelmia, tuottavat innovatiivisia projekteja ja
kommunikoivat vaikuttavasti työkalujen avulla. He voivat differentioida itsensä rakentamalla
kiinnostavia henkilökohtaisia brändejä ja portfolioita yliopisto- ja työhakemuksia varten.
He voivat valmistautua koko ajan digitalisoituvamman yliopisto- ja työelämäympäristön haasteisiin.
Voit tuoda Creative Cloud kouluusi tai koulupiiriisi uusien, edullisten ja helppokäyttöisten
lisensointivaihtoehtojen avulla, jotka ovat saatavana Adobe Value Adobe Value Incentive Plan
(VIP) -ohjelmassa.
• Talousarvion ennustettavuus — Edullisen kiinteähintaisen yksittäisen lisenssin hankinta
vuosisopimuksella tai monivuotisella sopimuksella koulun omistamiin tai liisaamiin
tietokoneisiin ja mahdollisuus laajempaan kattavuuteen ostohetkellä.
• Joustava käyttöönotto ja hallinta — Lisenssi on tarkoitettu yksittäiselle koululle tai koulupiirille.
Siinä on verkkopohjainen hallintakonsoli, jonka avulla lisenssien keskitetty hallinta ja
käyttöönotto on vaivatonta. Tee asetukset kertasisäänkirjaukselle (SSO) nykyisillä oppilaiden
sisäänkirjaustunnuksilla, kuten Google Suite -tunnukset tai Microsoft Office 365 -tunnukset.
• Parannettu tietojen tietosuoja — Koulut voivat olla turvallisin mielin, kun ne antavat
kaikenikäisille käyttöoikeuden. Katso lisätietoja kohdasta Adobe Privacy Center.
• Luokkahuone- ja kotikäyttö — Koulut voivat ottaa lisenssejä käyttöön joustavasti luokan
tietokoneissa, kuten BYOD-ympäristöissä, tai kotona oppilaiden ja opettajien omissa tietokoneissa.
• Maksuttomat opetusresurssit — Opettajat voivat hyödyntää Adobe Education Exchangen
maksuttomia ammatillisen kehityksen resursseja, opetusmateriaaleja ja opettajien yhteisöä.
Näiden resurssien avulla he pääsevät nopeaan alkuun Creative Cloud -sovellusten käytössä ja
saavat ideoita luovuuden edistämiseen oppitunneilla.

Lisätietoja
Kysy Adoben jälleenmyyjältä lisätietoja maksuttoman Adobe Spark, maksuttomien
mobiilisovellusten ja Creative Cloud tehon tuonnin eduista koululle tai koulupiirille.
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