
  

  

Tablety a chytré telefony 
ve výuce 

 ActivEngage je virtuální odpovědní systém, který umoţňuje 

zapojení studentů do výuky pomocí notebooků, tabletů či chytrých 

telefonů. Tato, na konkrétním vybavení nezávislá aplikace, dává 

učitelům jedinečnou moţnost, jak podnítit zájem studentů a zlepšit 

jejich studijní výsledky.  

Proč ActivEngage? 

Komunikace a spolupráce – ActivEngage povzbuzuje studenty ke 

spolupráci a zapojuje je do výuky s vyuţitím technologie, kterou dobře znají. 

Výuka vlastním tempem – individualizuje výuku, i kdyţ učíte v plné třídě. 

Pomocí otázek rozdělených dle obtíţnosti a zpracovávaných studenty 

rychlostí, která odpovídá jejich schopnostem, zaručíte, ţe nadaní se nebudou 

nudit a ti, co potřebují vaši pomoc, nebudou zaostávat. 

Nezávislá a jednoduše ovladatelná – taková je výuka s pouţitím 

ActivEngage. Nejen, ţe její pouţití nevyţaduje interaktivní tabuli, ale 

nepotřebujete ani konkrétní typ zařízení, ze kterého budete odpovídat. Můţete 

tak například kombinovat jednotky ActivExpression se školními notebooky či 

tablety i vlastními telefony studentů. 

 

Testujte s: 

Notebookem 

Tabletem 

Mobilním telefonem 

Ideální pro: 

Vaši IT učebnu 

Vaši mobilní učebnu 

Výuku typu 1:1  

TOPmedia | info@activmedia.cz, www.activmedia.cz 

 



 

Ing. Aleš Svoboda, Karlova 933/7, 614 00 Brno 

Tel.: 542 212 884, e-mail: info@activmedia.cz, web: www.activmedia.cz  

Využijte současné vybavení školy  
i vlastní zařízení studentů 

 ActivEngage je testovacím systémem nové generace. Je určen 

pro pouţití na libovolném počítači s operačním systémem 

Windows či Apple iOS (Mac). Jedná se o čistě softwarové řešení, 

nepotřebujete tak ţádný dodatečný hardware. Stačí jej pouze 

nainstalovat do Vašeho počítače. Máte PC učebnu vytvořenu 

z notebooků a pouţíváte ji jako mobilní? Rozdejte studentům 

počítače s nainstalovaným ActivEngage, a můţete testovat 

i v běţné třídě. Ţe nemáte počítačů dostatek? Nevadí, ostatní 

studenti mohou vyuţít jednotek ActivExpression. A co více, pokud 

má některý ze studentů chytrý telefon nebo tablet, můţe si do něj 

stáhnout ActivEngage Mobile a odpovídat přímo ze zařízení, které 

zná. Vše funguje společně na platformě zaloţené na software 

ActivInspire, a to zcela nezávisle na interaktivní tabuli. 

 

 

Vlastnosti: 

Na konkrétním vybavení 
nezávislá platforma 

Široké spektrum typů 
otázek 

Testování vlastním 
tempem 

Licence pro 3 studenty 
zdarma 

Cena: 

Licence lze pořídit pro 
libovolný počet studentů.  

Cena jedné licence:  
650 Kč 
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