Autorský software
ActivInspire
ActivInspire je základem pro všechny moderní vzdělávací
vzd
aktivity.
Aplikace ActivInspire představuje
edstavuje software navržený speci
speciálně pro
použití s moderními vzdělávacími
lávacími technologiemi. Umožňuje
U
učitelům
m vést hodiny pomocí interaktivní tabule, vytvá
vytvářet nové
hodiny plné rozmanitých, účinných
inných aktivit, které upoutají
pozornost celé třídy.

Proč ActivInspire?
Vytváříí pro studenty to pravé výukové prost
prostředí – nabízí nové, širší
možnosti výuky. Lepší vzájemná spolupráce a zapojení jsou zde zcela
přirozené - použijte ten pravý nástroj pro každý úkol. Součástí
Sou
je nepřeberné
množství pozadí, obrázků či aktivit, které lze ihned použít.

Hlavní vlastnosti:

Navržena pro zlepšení produktivity ve třídě
t
– pomáhá vyučujícím,
jednotlivým studentům,
m, skupinám student
studentů i celým třídám. Plně funkční
integrované nástroje umožní učitelům
ům vést účinnější
ú
hodiny. Lze v něm
snadno a rychle vytvářet
et sady otázek napříč
nap stránkami a předváděcími sešity.

Velké množství
interaktivních nástrojů

Bohatá nabídka prostředků pro učitele
čitele – přináší učitelům podporu od
samého počátku, jelikož její součást
ást tvoří
tvo široká nabídka šablon a prostředků.
Prostřednictvím portálu www.activucitel.cz si mohou vyučující stahovat
bezplatné prostředky
edky pro použití v hodinách.
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Duální rozhraní pro
nejmladší žáky
i dospívající studenty

Rozšířenost v českém
školství
Podpora více uživatelů
i odpovědních systémů

Učte s ActivInspire
a vdýchněte
te vaší technice život!
Pořídili
ídili jste si do školy konkurenční
konkurenč interaktivní tabuli či
projektor a zjišťujete,
ujete, že je jejich využití omezené? Narážíte na
malou podporu dodaného software? Setkáváte se
s neochotou učitelů nově pořízené
řízené vybavení používat? Ne,
nemusíte
usíte draze nabyté vybavení zatracovat, vdýchněte
vdýchn
mu
život a používejte jej společně
ě s autorským software
ActivInspire. Společnost
nost Promethean přichází
p
s časově
omezenou nabídkou, v rámci které můžete
m
získat licenci na
jedno zařízení
ízení za pouhých 9.000 Kč,
K tj. se slevou 55%. To za
to přeci
eci stojí! Pokud stále váháte, navštivte n
některý
z pravidelně vypisovaných webinářů
webiná a podívejte se, jak se dá
s ActivInspire učit.
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Jak získat ActivInspire?
Společně s interaktivními
Společ
tabulemi ActivBoard nebo
dalšími produkty společnosti
spole
Promethean
Koupí samostatné licence
Prezentace:
V případě
případ zájmu se na nás
prosím obraťte
obra na adrese
wallikova@ribbon.cz
Cena licence pro jedno
zařízení:
řízení:
Běžná:
ěžná: 20.000 Kč
Akční:
ční: 9.000 Kč
K (viz ceník)
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