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Aplikace ActivInspire je základem pro všechny moderní vzdělávací aktivity. Aplikace ActivInspire představuje 
software navržený speciálně pro použití se vzdělávacími technologiemi, který umožňuje učitelům vést hodiny 
pomocí interaktivní tabule, vytvářet nové hodiny plné rozmanitých, účinných aktivit, které upoutají pozornost celé 
třídy, nebo pracovat se studenty na individuálním hodnocení získaných znalostí.

Proč ActivInspire?
Duální rozhraní:
Lze snadno přepínat mezi rozhraním 
Primary určeným mladším žákům 
a rozhraním Studio pro starší 
studenty

Pero a dotykové funkce:
Rozšířená spolupráce 

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

Navržena pro zlepšení produktivity ve třídě - aplikace ActivInspire umožňuje vyučujícím 
pomáhat jednotlivým studentům, skupinám studentů i celým třídám. Plně funkční integrované 
nástroje jako reflektor a clona umožní učitelům vést účinnější hodiny. Lze zde snadno a rychle 
vytvářet sady otázek napříč stránkami a předváděcími sešity. Učitelé a studenti získají okamžitou 
zpětnou vazbu k aktivitám hodnocení získaných znalostí prostřednictvím smysluplných dat. 

Bohatá nabídka prostředků pro učitele - aplikace ActivInspire přináší učitelům podporu od 
samého počátku, jelikož její součást tvoří 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 vyučující 
stahovat bezplatné nebo komerčně nabízené prostředky pro použití v hodinách.

Snadné použití - intuitivní rozhraní umožňuje učitelům snadnou přípravu hodin, rozšíření 
spolupráce a zapojení studentů prostřednictvím interaktivních nástrojů.



Více než 
33 000 prostředků 

ke stažení 
dostupných  

online

Možnost zakoupení 
komerčních 
prostředků

Inspirace 
Plná integrace 

s dalšími produkty 
ActivClassroom

Rozšířená funkce odpovědního systému - umožní Vám ve vteřině vytvořit jednotlivé otázky i snadno 
vygenerovat celé sady otázek

Více uživatelů a vícedotykové funkce - při připojení k tabuli ActivBoard 500 Pro lze společně s běžnými 
úkony pera jako psaní a kreslení snadno posouvat obrázky, upravovat jejich měřítko a otáčet jimi prstem

Režim duálního uživatele - pomocí tohoto režimu mohou tabuli ActivBoard používat dva uživatelé současně

Matematické nástroje - při propojení s tabulí ActivBoard 500 Pro lze využít nové nástroje s funkcí pera 
a dotykovými funkcemi

Professional Edition - placená verze se všemi funkcemi včetně funkce pera, dotykových funkcí, správce otázek 
a funkce výuky vlastním tempem

Personal Edition - bezplatná verze ke stažení určená učitelům i studentům pro použití na osobních počítačích

Různé platformy - Windows, Mac i Linux

Hlavní funkce

Plně funkční nástroje

©2011 Promethean Ltd. Všechna práva vyhrazena. Technické údaje produktu se mohou bez předchozího upozornění změnit.ActivInspire FS 09/11 V2.3 CZ

Třída ActivClassroom společnosti Promethean vytváří úspěšné plnohodnotné výukové 
prostředí propojením technologií s lidskou nápaditostí, učitelů navzájem i se studenty 
a novým světem učení. 

Další informace, včetně technických údajů a záručních podmínek, naleznete na webových 
stránkách www.PrometheanWorld.com/ActivInspirez

Dvě rozhraní v jediném 
softwaru

Primární rozhraní určené 
pro mladší žáky

Sekundární rozhraní s přizpůsobitelným 
panelem nástrojů


