
  

  

Odpovědní systém 
ActivExpression 

 ActivExpression je odpovědní systém nové generace, který 

umožňuje každému studentovi vyjádřit se jek volbou některé 

z šesti možností, tak i slovem, ve větách nebo dokonce 

matematickým vzorcem. Díky systému ActivExpression budete 

mít celou třídu pod kontrolou. Režim práce vlastním tempem Vám 

umožní individualizovat výuku s ohledem na nadané studenty i na 

ty, kteří potřebují Vaši pomoc. 

Proč ActivExpresion? 

Komunikace – nabízí vyučujícím příležitost okamžitě ověřit porozumění látce 

a přizpůsobit výklad získané zpětné vazbě.  

Spolupráce – podporuje diskuzi a spolupráci ve třídě tím, že studentům a 

vyučujícím umožňuje okamžité zobrazení odpovědi a možnost jejího dalšího 

rozboru. Režim práce vlastním tempem podpoří výuku nadaných i méně 

zdatných studentů. 

Design – navržené tak, že připomíná mobilní telefon, což vytváří dojem 

něčeho známého a usnadňuje používání. 

Správa výuky – umožňuje export výsledků do aplikace Microsoft Excel, testy 

jsou tedy „opravené“ ihned po jejich dokončení. 

Hlavní vlastnosti: 

Klávesnice QWERTY 

Široká škála typů odpovědí 

Nezávislé na interaktivní 

tabuli 

Podpora v MS PowerPoint 

Velký podsvícený displej 

Výjimečně dlouhá 

životnost baterií 
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Vyzkoušejte zdarma, využijte akční balíček 

od vašeho ActivPartnera! 
ActivExpression musíte vidět! Z tohoto letáku si jeho skutečný 

přínos představíte jen velmi těžko. I když je příprava otázky 

v ActivInspire jednoduchou záležitostí, je potřeba umět systém 

metodicky správně použít. V případě Vašeho zájmu 

o ActivExpression může Vaši školu navštívit některý z našich 

ActivPartnerů, který Vám jej také plnohodnotně představí, 

a pokud budete mít zájem, ponechá vám sadu jednotek na 

14 dní na testování. Jediné, co od Vás za to budeme chtít, je 

zpracovat jednu krátkou ukázku využití ActivExpression ve 

Vaší výuce. A to nejlepší na závěr! Budete-li si chtít 

zapůjčenou sadu ponechat, připravili jsme pro vás speciální 

akční balíček, díky kterému získáte zdarma i akreditované 

profesionální školení či jiný bonus v hodnotě 4.800 Kč. 

Postup: 

Napište nám na 
info@activmedia.cz 

Ozve se Vám ActivPartner, 
přiveze Vám sadu 
ActivExpression a provede 
zaškolení. 

Po 14 dnech systém vrátíte 
nebo si jej pořídíte za akční 
cenu. 

Příklady bonusů: 

Akreditované školení 
ActivHub a brašna  
(rozdělení na 2 sady) 
Akční cena 

Akce platí  do 30.06.2013 
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