
  

  

Odpovědní systém 
ActiVote 

 ActiVote Vám umožní aktivně zapojit do výuky i toho posledního 

žáka ve třídě, což bývá v mnoha případech opravdový oříšek. 

Promluvit před ostatními či říci svůj názor vyžaduje hodně odvahy 

a psychické odolnosti. Učitelé znají tento problém ze své 

každodenní praxe. ActiVote dává učitelům a žákům jednoduché 

řešení - snadno ovladatelný odpovědní systém, ve kterém každý 

může říci to své.  

Proč ActiVote? 

Komunikace – nabízí vyučujícím příležitost okamžitě ověřit porozumění látce 

a přizpůsobit výklad získané zpětné vazbě.  

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

vyučujícím umožňuje okamžité zobrazení odpovědi a možnost jejího dalšího 

rozboru. Volba některé z až šesti možností je základem většiny typů otázek. 

Design – navržené pro maximálně jednoduché ovládání. Barevná tlačítka 

zvládnou používat i děti v mateřské školce či speciální škole. 

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

jsou tedy vyhodnoceny ihned po jejich dokončení. 

Hlavní vlastnosti: 

Jednoduché ovládání 

Robustní konstrukce 

Volba jedné z až šesti 

možností 

Podpora v MS PowerPoint 

Výjimečně dlouhá 

životnost baterií 
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Využijte akční nabídku, 
ActiVote 32 nyní se zvýhodněním 8.000 Kč! 

 ActiVote nabízí přehlednou volbu jedné ze šesti možností. Je 

tak možné získat odpověď od všech žáků v průběhu několika 

vteřin. U žáků stoupá sebedůvěra, mohou sledovat své 

úspěchy a mají možnost učit se ze svých chyb. Pro učitele 

přináší ActiVote spontánnost a vyšší zapojení žáků, okamžitou 

zpětnou vazbu, ale i celou řadu možných řešení od prosté 

ankety, rychlého opakování či závěrečné písemky. Je velmi 

snadné vytvářet grafické přehledy žákovských výsledků, ty 

s nimi sdílet a případně je posílat i rodičům. Ti tak mají lepší 

představu o skutečných znalostech svých dětí, než z prostého 

výčtu školních známek. Navzdory tomu, že jde o odpověď jen 

výběrem z možností, vzniká ve škole prostředí hodně podobné 

běžné lidské společnosti, ve které každý z nás velmi často 

stojí před volbou, jakou cestou se vydat. 

Možnosti použití: 

Motivace 

Testování 

Upevnění učiva 

Zjištění názoru 

Procvičování 

Prezentace: 

V přítadě zájmu o prezentaci se 
na nás prosím obraťte na 
adrese info@activboard.cz 

Cena ActiVote 32: 

Běžná: 34.000 Kč 
Akční: 26.000 Kč 

Akce platí  do 30.12.2013 
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