so f t wa re

ActivInspire je software umožňující zapojení studentů do výuky a navržený speciálně pro použití s interaktivními
tabulemi určenými pro vzdělávání. Podporuje plně interaktivní výukové techniky tím, že učitelům dovoluje používat
při výuce skutečné pedagogické nástroje, a tak aktivně zapojit studenty pomocí integrovaných prostředků a aktivit
odpovídajících osnovám.

Proč ActivInspire?
Prostředí umožňující zapojení studentů do výuky – Základním kamenem výuky je
udržení pozornosti studentů. Díky aplikaci ActivInspire lze hodiny oživit videem, zvuky
nebo grafikou. Součástí je nepřeberné množství pozadí, obrázků či aktivit, které lze
ihned použít.
Navrženo učiteli pro učitele – Společnost Promethean velmi dobře rozumí potřebám
učitelů. Aplikace ActivInspire usnadňuje přípravu hodiny i vlastní výuku a obsahuje
nástroje a prostředky, které jsou speciálně navrženy pro výuku ve třídě s přihlédnutím
k platným osnovám. Plně funkční integrované nástroje jako úhloměry, pravítka, kostky
nebo rozpoznávání tvarů pomáhají učitelům navrhovat efektivnější hodiny.
Bohatá nabídka prostředků pro učitele – Aplikace ActivInspire přináší učitelům podporu
od samého začátku používání, protože její součástí je široká nabídka šablon a prostředků
odpovídajících osnovám. Prostřednictvím propojení s webovým portálem Promethean
Planet, největší světovou online komunitou pro plánování výuky a podporu učitelů, si
mohou učitelé stahovat bezplatné nebo komerčně nabízené prostředky pro použití
v hodinách.
Snadné používání – Učitelé ani studenti nemají s používáním aplikace ActivInspire žádné
problémy. Intuitivní rozhraní umožňuje učitelům efektivní přípravu hodin, zatímco snadno
použitelné panely nástrojů usnadňují žákům a studentům všech ročníků a schopností
bezproblémové zapojení do výuky. Kromě toho je součástí aplikace ActivInspire plně
využitelná sada vysoce kvalitních online školicích materiálů, které umožňují další rozvoj
profesionální práce s aplikací.

Široké spektrum využití:
Možnost použití s řadou
interaktivních tabulí
Podpora napříč platformami:
Windows, Mac i Linux

ActivStudio rozhraní s
přizpůsobitelným panelem nástrojů
Více než 20 000
prostředků
dostupných
online ke stažení

ActivPrimary rozhraní
určené pro mladší žáky

Možnost zakoupení
prostředků

Dvě rozhraní v
jediném softwaru

Inspirace
Plná integrace s
dalšími produkty
ActivClassroom

Funkční nástroje

Hlavní funkce
Plná integrace – Lze používat s produkty ActivClassroom, jako jsou odpovědní systémy, zobrazovací
nástroje, režim duálního uživatele a další interaktivní nástroje.
Dvě rozhraní – Uživatelé mohou snadno přepínat mezi rozhraním Primary určeným mladším žákům
a rozhraním Studio pro starší studenty.
Professional Edition – Verze se všemi funkcemi lze zakoupit samostatně nebo je již součástí většiny
produktů ActivClassroom.
Personal Edition – Bezplatná verze je určena studentům a ostatním uživatelům pro použití na jejich
osobních počítačích.
Spolehlivá síť technické podpory – Můžete komunikovat s více než půl milionem členů registrovaných
na webovém portálu Promethean Planet a přímo přistupovat k online školením a technické podpoře.

Třída ActivClassroom od společnosti Promethean úspěšně vytváří plnohodnotné výukové
prostředí propojením technologií s lidskou nápaditostí, učitelů s žáky a všech s novým
světem učení.
Další informace, včetně technických údajů a záručních podmínek, naleznete na
webových stránkách www.PrometheanWorld.com/ActivInspire
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