Další informace Vám rádi poskytneme na

telefonu 542 212 884
e-mailu info@activmedia.cz
nebo navštivte www.activmedia.cz
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Pro koho je učebna ActivClassroom určena?
1. Pro žáky a studenty, kterým prokazatelně pomáhá zlepšovat studijní výsledky. Naším skutečným
„zákazníkem“ je žák či student. Ostatní účastníci vzdělávacího procesu (učitelé, lektoři) a technika jsou
„pouze“ prostředky, které napomáhají realizaci cíle, tj. zkvalitnění výuky. Nenabízíme Vám tabuli, ale
zkvalitnění výuky, a v tom je obrovský rozdíl!
2. Pro učitele, kterým dává nepřeberné množství didaktických nástrojů, výukových zdrojů, možnost
kreativní práce, kontakt s kolegy z celé republiky i ze světa a v konečné fázi také ulehčuje práci a činí ji
efektivnější.
3. Pro školu, ve které vytváří spojení se světem poznání a výukové prostředí, které učitele i studenty
motivuje a baví.

Jak chápeme proces zkvalitňování výuky?
Zvyšování kvality výuky za pomoci nových technologií je dlouhodobý proces, který má kontinuitu a svůj cíl.
Definování dlouhodobého cíle pomáhá šetřit nemalé prostředky jak finanční, tak lidské. Pokud není
dlouhodobá koncepce stanovena, hrozí:
-

Zahazování „starého“ a používání jen „nového“ (Nové technologie musí navazovat na současnou školní
praxi.)
Inklinování k pořizování právě té nejnovější dostupné technologie, což může být s ohledem na tempo
vývoje také „každý den“.
Nepochopení záměru učitelským sborem
Ztráta motivace
Nevyužívání nakoupených prostředků tak, jak bylo zamýšleno (tabule visí bez užitku na zdi)
V „lepším“ případě používají učitelé nové technologie bez přidané hodnoty. (Vždyť i na interaktivní tabuli
se dá psát …)

1. Síť ActivPartnerů spolupracuje s učiteli na zkvalitňování výuky již mnoho let. ActivPartneři stáli u
samého zrodu interaktivní výuky v České republice a principy jejich spolupráce se školami jsou tedy
založené na hlubších hodnotách, než je „houbaření v sezóně, kdy se zrovna urodilo“.
2. Dlouhodobé zkušenosti z každodenního života ostatních škol, mohou být inspirací i pro Vás.
3. Velké množství realizovaných projektů je zárukou vysoké spolehlivosti nabízených řešení.
4. ActivPartneři jsou zastoupeni v celé České republice, jsou Vám tak vždy nablízku.
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Učitel není ve třídě nikdy sám!
-

-

-

Je součástí velké komunity „Activních“ učitelů
o www.activboard.cz nabízí fórum (učitelé se můžou ptát na cokoliv ohledně tabule a software),
podporu a možnost sdílet své výukové materiály (DUM) s ostatními či se inspirovat, učitelský
zpravodaj ACTIVeNEWS (čtrnáctidenník, který obsahuje například návody, jak si vytvořit zajímavá
cvičení, tipy na interaktivní učebnice, termíny školení, soutěže, upozornění na aktualizace SW aj.)
o www.activucitel.cz je největší české volně přístupné úložiště digitálních učebních materiálů (DUM)
pro základní a střední školy ve formátu interaktivního výukového software ActivInspire. Denně nové
přípravy, každá zkontrolována metodiky jednotlivých předmětů a opatřena metodickými
poznámkami. Cílový počet příprav - více než 13 000 (červen 2012).
o www.prometheanplanet.com je největší mezinárodní výukový portál (+800.000 registrovaných
učitelů), kde můžou učitelé čerpat inspiraci, stahovat balíčky obrázků či již vytvořené hodiny
Účastní se soutěží o nejlepší interaktivní výukové hodiny.
Navštěvuje ActivConference, které se konají každý rok střídavě v Praze nebo Brně.
Má s čím učit. Kromě tisíců volně stažitelných materiálů může používat největší množství
interaktivních učebnic vytvořených přímo v ActivSoftware. K dispozici je pravidelně
aktualizovaný katalog.
Vzdělává se v kurzech akreditovaných MŠMT.
Může se stát lektorem a podílet se tak na dalším růstu komunity Activ učitelů.

Výuka v ActivClassroom není jen o tabuli!
Jednou z nejčastějších chyb je dávání rovnítka mezi interaktivní výuku a interaktivní tabuli

.

V ActivClassroom můžete vždy zvolit nástroj odpovídající:
o věku a schopnostem studentů
o probíranému tématu
o zvolené výukové metodě

Základem a jednotícím prvkem celé výukové platformy je jediný autorský nástroj – ActivInspire.
Využití interaktivní tabule ve výuce ještě neznamená interaktivní výuku. Tu nepřináší nikdo jiný než
kreativní učitel. Pouštět prezentace na tabuli můžete, ale ActivInspire dává studentům mnohem víc.
-

Přináší množství didakticky zaměřených nástrojů.
Přizpůsobuje se schopnostem uživatele – nabízí nástroje pro začátečníky i velmi pokročilé uživatele.
Obsahuje rozsáhlou databázi výukových objektů.
V jediném software naleznete dvě verze: Primary pro MŠ a 1. stupeň ZŠ a Studio pro vyšší stupně školy.
Navazuje na výukový portál PrometheanPlanet.
Ve formátu ActivSoftware je k dispozici velké množství již hotových příprav, a to jak pro přímé
použití, tak pro inspiraci.
Ve formátu ActivSoftware je k dispozici největší množství interaktivních učebnic.
ActivInspire umožňuje import materiálů z dalších formátů jako je Smart Notebook a MS Powerpoint.
Učitelé, kteří v ActivSoftware tvoří, patří mezi nejlepší české pedagogy.
Správné využívání ActivSoftware je školeno v množství akreditovaných kurzů.
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-

-

-

Není to tabule, ale Vaše okno do světa interaktivní výuky!
Je vytvořena speciálně pro použití ve školním prostředí. Žádná čidla nebo kamerky. Vše je skryto
v robustní konstrukci. O tuto tabuli se můžete skutečně „opřít“, má tvrdý melaminový povrch,
kterému neublíží ani nezbedné dítko.
Při práci na tabuli můžete dokonce používat i Vaše současné rýsovací nástroje (plastové kružítko
s přísavkami či pravítko), i když mnohem vhodnější je využívat jejich elektronické „potomky“, kteří jsou
součástí ActivInspire.
ActivArena s funkcí dvou současně pracujících uživatelů podporuje spolupráci učitele a žáka,
soutěžení dvou žáků, aj.
Ozvučení přímo integrované do těla tabule zajišťuje nejen kvalitní poslech, ale umožňuje i nahrávání
výslovnosti, rozhovorů či celého průběhu hodiny.
Ovládání ergonomickými bezbateriovými pery podporuje správný rozvoj motoriky ruky.
Dodávaná pera ActivPen jsou velmi přesná a „neztratíte“ se tak ani v software s malými ikonkami, Vaše
konstrukční úlohy nebudou postrádat potřebnou přesnost.
Elektronické pero ActivPen nahrazuje všechny funkce myši. Již žádné přepínání pravého a
levého tlačítka nebo „hledání“ kurzoru na ploše tabule.
Tabule řady 500 navíc kombinují manipulaci s objekty dotykem (až 4 uživatelé současně) s přesným
psaním perem ActivPen.

I když jsou systémy ActiVote i ActivExpression odlišné, jejich použití má velké množství společných aspektů:
-

Při využití odpovědního systému zapojíte do výuky v jeden okamžik celou třídu.
Udržíte pozornost i těch dětí, které by dělaly „něco jiného“.
Během několika okamžiků si ověříte názor či znalosti všech žáků.
Odpovědi se dočkáte i od studentů, kteří by jinak nereagovali či by se za svůj názor styděli.
Pozor! – Odpovědní systém není pouze o testování! Komunikace a zpětná vazba jsou podstatně
důležitější.
Odpovědní systémy jsou mobilní a lze je použít i bez interaktivní tabule
nebo i s interaktivní tabulí od jiného výrobce.
Příprava otázek probíhá opět ve známém prostředí ActivInspire.
ActivExpression nabízí oproti ActiVote navíc:
o Více typů odpovědí jako:
 Výběr z více správných/špatných odpovědí
 Sestavení správné posloupnosti
 Míru souhlasu
 Textové odpovědi (texty se dají stiskem jediného tlačítka přenést na tabuli/plátno/obrazovku
počítače)
 Číselné odpovědi s tolerancí
o Velkou přidanou hodnotu pak přináší režim práce vlastním tempem, který respektuje
individuální potřeby a znalosti každého žáka ve třídě.
o Možnost kombinace s ActivEngage (Odpovědní SW inslalovaný v PC)
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