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ActivExpression 2 ļauj katram skolēnam izpausties vārdos, frāzēs un pat matemātikas vienādojumos. Ar jaunu
QWERTY klaviatūru atbildēt ir ātri un vienkārši.

Kādēļ ActivExpression 2?
Saziņa — vai esat gatavs jebkurā laikā uzdot jautājumu klasei? ActivExpression2 piedāvā
skolotājiem iespēju acumirklī novērtēt skolēnu izpratnes līmeni un pielāgot stundu plānus
vajadzībām. Iespēja mācīties paša noteiktā ātrumā iedrošina skolēnus mācīties viņiem
piemērotā tempā un līmenī un palīdz visiem studentiem rast pašpārliecību un paust viedokli.
Sadarbība — veicina diskusijas veidošanos un sadarbību klasē, ļaujot apmācāmajiem un
skolotājiem acumirklī redzēt atbildi un apspriesties nodarbības laikā. Ierīcei ir izgaismots
ekrāns, lai vieglāk redzētu atbildes.
Mijiedarbība — veidota, lai būtu līdzīga viedtālrunim — acumirklī iepazīstama un lietojama.
Pilna QWERTY tastatūra ļauj sniegt sarežģītākas atbildes, ne tikai uz jautājumiem ar
daudzizvēļu atbilžu iespēju. Skolēni var atbildēt, rakstot pilnus teikumus, kā arī ievadot ciparus,
simbolus, vienādojumus, daļskaitļus, izvēloties patiesu/nepatiesu apgalvojumu, izmantojot
Likerta skalu un citas iespējas.
Rezultātu apkopošana — iespējams eksportēt rezultātus uz programmu Microsoft Excel vai
viegli integrēt tos līdzeklī ActivProgress, lai saglabātu un pārskatītu datus laika griezumā un
novērtētu apmācāmo izpratnes pakāpi.

Uzlabota funkcionalitāte:
pilna QWERTY tastatūra;
atbalsta īstus matemātiskos
vienādojumus;
lielāks, izgaismots LCD displejs;

lielāks displejs ļauj redzēt gan
jautājumus, gan atbildes;
LCD ekrānā redzams atlikušais
akumulatora darbības laiks.
iespējams pievienot ActivHub
ar bezvadu savienojumu līdz
pat 500 ierīces;
automātiskais miega režīms palielina
bateriju darbības laiku.
Ierīci var lietot ar vai
bez ActivBoard.

Iesaistīšanās
ActivInspire vai Promethean
ActivOffice jautājumu
pārvaldīšana

Galvenās iezīmes
Jauns veidols — izturīga ierīce ar ieslīpu formu, lai veidotu ciešu saskari ar skolēnu galdu.
Intuitīva saskarne — veidota, lai būtu viegli naviģējama un ar izgaismotu ekrānu.
QWERTY tastatūra — atvieglo ātrāku, plašāku atbilžu iegūšanu.
Plašs atbilžu veidu klāsts — uzlabota daudzizvēļu atbilžu iespēja, patiess/nepatiess atbildes, sakārtošana pareizā
secībā, Likerta skalas, skaitļu un neierobežota teksta ievade, mācības paša noteiktā ātrumā.
Ātrā iztaujāšana un laimes rats — laimes rats atrodas virs pārējām datora lietotnēm, tai skaitā tīmekļa pārlūkiem,
programmām Microsoft® Word un Microsoft® Excel.
Balsošanas komplekti — pieejami 24 un 32 ierīču komplekti.

ActivClassroom, ko radījis Promethean, ir visaptveroša, tehniski pilnvērtīga mācību vide. Mēs
ticam — tā ir klase, kur ikviens var mācīties sekmīgi un ar prieku. Jo skolēni ir vairāk iesaistīti, jo
mācību sasniegumi ir labāki. Ar šādu atziņu veidots mācību process stundās sasniegs ikvienu
skolēnu. Un, lai gan tehnoloģijas ir svarīgas, tās neko neizdarīs bez aizrautīga skolotāja un
iedvesmota skolēna.
Lai iegūtu papildu informāciju, tai skaitā produktu specifikācijas un ziņas par garantiju, apmeklējiet
vietni www.PrometheanWorld.com/ActivExpression2
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