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Ласкаво просимо в світ
ActivInspire
ActivInspire - це нове програмне забезпечення Promethean для викладання і навчання з використанням
комп'ютера та інтерактивної дошки ActivInspire відкриває перед Вами багаті можливості:

•

Ведіть заняття так само, як і на бично класній дошці, контролюйте темп уроку, відпрацьовуйте
практичні навички

•

Пишіть і малюйте, стирайте написане і намальоване як на звичайній дошці.

•

Зберігайте свої сторінки у вигляді файлів фліпчарта, а потім відкривайте їх на наступних заняттях або в інших
класах.

•

Доповнюйте фліпчарти своїх занять зображеннями, відеокліпами і звуком.

•

Оперативно структуруйте матеріал своїх уроків і швидкість виведення інформації відповідно до
плану заняття

•

Додавайте текст, наприклад з Microsoft Word® і / або безпосередньо з інтернету. ActivInspire може навіть
розпізнати те, що написано від руки, і перетворити такий напис в текст

•

Активно використовуйте систему голосування і опитування - задавайте аудиторії питання, що виникають по
ходу заняття, або використовуйте заздалегідь зроблені заготовки. Учні можуть давати на них прості або
розгорнуті текстові відповіді з пультів ActiVote і / або ActivExpression, відображуйте результати в різних,
найбільш зручних форматах.

•

Оперативно вносите зміни в фліпчарт відповідно до отриманих відповідями або вимогами плану заняття

•

За допомогою простого і разом з тим ефективного інструментарію стимулюйте процес мислення,
залучайте учнів в заняття, фокусуйте їх увагу.
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Тур по ActivInspire
фліпчарти
Фліпчарт - це велике робочий простір прямокутної форми, розташоване в вікні ActivInspire, де Ви
готуєтеся до занять і проводите їх.
Кілька зауважень щодо фліпчарта

6

•

Після запуску ActivInspire на екрані відкривається порожній фліпчарт, вже готовий для введення інформації

•

Фліпчарти можуть містити безліч різноманітних об'єктів, фігур і інтерактивних елементів, включаючи звуки,
анімацію та операції

•

Ви можете одночасно працювати з будь-якою кількістю фліпчартів.

•

Кожен фліпчарт відкривається на окремій закладці вікна ActivInspire.

•

Щоб перейти з одного фліпчарта на інший, досить клацнути мишею на закладці останнього

•

Фліпчарт може містити будь-яку кількість сторінок.

•

Крім усього іншого користувач може створювати фліпчарти робочого столу, щоб наносити свої
замітки на робочий стіл, поверх інших додатків.

•

Створені в ActivInspire фліпчарти, зберігаються в файлах з розширенням . fl ipchart

•

Фліпчарти, створені в ранніх версіях додатків Promethean, неважко перетворити в новий формат

Інструкція по роботі з програмним забезпеченням Promethean ActivInspire

Вікно панелі управління
ActivInspire
При першому запуску ActivInspire після установки початкових параметрів на екрані з'являється діалогове вікно Панель
управління ActivInspire

Тут розташовані значки фліпчартів та корисних утиліт для швидкого доступу до них, які економлять Ваш час.
Це вікно залишається на екрані до тих пір, доки Ви не закриєте його.

вікно ActivInspire
На ілюстрації пронумеровані основні частини вікна ActivInspire Professional. Їх призначення описано зліва

1 Основна панель інструментів
2 оглядачі
3 Меню додатка
4 Назва фліпчарта
5 режим відображення

6 сторінка фліпчарта
7 Кошик

Щоб перемістити елемент, клацніть на синій смужці в його верхній частині і, утримуючи кнопку миші натиснутою,
перетягніть в потрібне місце. При наступному запуску ActivInspire він з'явиться вже в новому місці
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Основна панель
інструментів
ActivInspire Ви бачите на екрані основну панель інструментів Під час першої активації вона містить стандартний набір
значків для часто використовуваних інструментів. На панелі представлена лише частина наявного інструментарію.
Доступ до всіх інструментів відкривається з меню Tools ( Інструменти) Якщо змінити склад значків на панелі
інструментів, система запам'ятає це, і при наступному запуску Ви побачите вже новий їх набір.

параметри настройки
При необхідності Ви можете зберегти вихідний набір інструментів, видалити деякі з них, або частково або повністю
змінити інструментарій Все зроблені зміни неважко занести в окремий профіль і зберегти його.
Кількість таких профілів нічим не обмежена, а перемикання між ними проводиться за допомогою значка Switch
Profi le ( Переключити профіль)
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оглядачі ActivInspire
Даний розділ знайомить Вас з оглядачами ActivInspire

Що таке оглядач?
Фліпчарт може містити кілька сторінок і елементів з індивідуальними параметрами і властивостями. ActivInspire
значно спрощує їх налаштування, пропонуючи оглядачі для всіх великих компонентів фліпчарта.
За допомогою оглядача можна швидким поглядом визначити:
•

що вже є на фліпчарті;

•

що можна додати або змінити на ньому;

•

як це зробити.

Користуйтеся оглядачами, щоб швидко створити, налагодити або збагатити фліпчарт незалежно від того, створили
Ви його самостійно або взяли готовий Кожен оглядач:

•

представляє чітко структуровані і докладні відомості про переглядається області;

•

пропонує власне спливаюче меню і / або набір значків, які допомагають ефективніше працювати
з фліпчартом

Крім того, вікно оглядача неважко розширити або звузити, змінити ступінь деталізації елементів у відповідності з
поточними потребами

Які оглядачі пропонуються?
У ActivInspire передбачено сім оглядачів:
•

оглядач сторінок

•

оглядач ресурсів

;

•

оглядач об'єктів

;

•

оглядач приміток

•

оглядач властивостей

•

оглядач дій

•

оглядач голосування

;

;
;

;

9

Тур по ActiveInspire

оглядач сторінок
Цей оглядач допомагає швидко підготувати основу для створення фліпчарта З його допомогою можна:

•

переглядати ескізи сторінок відразу всього фліпчарта;

•

гортати сторінки фліпчарта;

•

задавати фон і сітку для сторінок;

•

компонувати сторінки фліпчарта, застосовуючи метод переміщення об'єктів, а також команди «Вирізати»,
«Копіювати», «Вставити», «Видалити» і «Дублювати»

приклад
На ілюстрації праворуч показаний
фліпчарт з декількома сторінками

У відкритому вікні оглядача сторінок
видно перші дві сторінки фліпчарта
Значок спливаючого меню на ескізі
позначає відкриту в даний момент
сторінку Це означає, що на ній можна
вибрати об'єкт або область для роботи

Щоб вивести на екран іншу сторінку,
клацніть на її ескізі

оглядач ресурсів
Цей оглядач допомагає швидко переглядати, вибирати і застосовувати ресурси ActivInspire для створення більш
привабливих і інформативних фліпчартів. Бібліотека ресурсів пропонує безліч ігор та занять, приміток, тестів,
фонових малюнків, концептуальних моделей, зображень, фігур, звуків та інших елементів, які просто неможливо
перерахувати
І все це різноманіття неважко поповнити новими ресурсами і їх пакетами, як власними, так і викачаними з веб-сайту
Promethean Planet (www.prometheanplanet.com), або отриманими у партнерів
Оглядач ресурсів дозволяє:
•

швидко знаходити і переглядати всі ресурси в конкретній папці, наприклад, My Resources
(Мої ресурси), Shared Resources ( Загальні ресурси) або в будь-який інший на диску, або в мережі;
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•

показувати ескізи і імена файлів для обраних ресурсів;

•

додавати на фліпчарт шаблони сторінок, сторінки занять, сторінки дій і сторінки питань;

•

додавати самостійно створені об'єкти зі сторінок фліпчарта в папки бібліотеки ресурсів;

•

регулювати прозорість ресурсів на сторінках фліпчарта;

•

за допомогою інструменту Rubberstamp ( Штамп) швидко заповнювати фліпчарт копіями будь-якого об'єкта

Інструкція по роботі з програмним забезпеченням Promethean ActivInspire

приклад
При виклику оглядача ресурсів в ньому за умовчанням відкривається папка Shared Resources

(Загальні ресурси) Всі ресурси ActivInspire розподілені за категоріями і папок зі смисловими назвами
Деякі ресурси з папки Shared Resources ( Загальні ресурси) представлені на ілюстрації справа
Значки у верхній частині вікна дозволяють перейти в інші папки з ресурсами:
•

My Resources ( Мої ресурси);

•

Shared Resources ( Загальні ресурси);

•

іншу папку ресурсів;

•

будь-яку папку на комп'ютері;

•

сторінку ресурсів на Promethean Planet.

Окреме вікно у верхній частині оглядача містить ієрархічну структуру папок. Його спливаюче меню дозволяє
імпортувати і експортувати пакети ресурсів В нижньому вікні відображаються ескізи ресурсів в цій папці і імена
їх файлів. Тут можна:

•

змінювати розміри і компонування ескізів ресурсів;

•

вставляти в фліпчарти ресурси з бібліотеки ресурсів;

•

видаляти з бібліотеки ресурсів окремі елементи. У рядку між

цими двома вікнами вказується, скільки ресурсів знаходиться в папці,
яка виділена в даний момент

Тут же знаходиться два дуже корисних значка копіювання ресурсів і їх
властивостей. кнопка штампа

дозволяє швидко вставити в флипчарт

кілька копій одного і того ж ресурсу
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оглядач об'єктів
Даний розділ знайомить з об'єктами і оглядачем об'єктів
•

об'єкти

•

Шари і накладення об'єктів

•

Перегляд об'єктів

•

Робота з об'єктами

•

приклад

об'єкти
Все, що Ви додаєте на фліпчарт ActivInspire, стає об'єктом того чи іншого типу Так відбувається, наприклад, коли Ви
робите напис пером, малюєте фігуру, вставляєте малюнок або посилання на аудіофайл. На фліпчарт можна додати
безліч різноманітних об'єктів. Контролювати їх кількість і тип допомагає оглядач об'єктів, за допомогою якого можна
також швидко переносити на фліпчарт об'єкти, створені іншими

Шари і накладення об'єктів
Оглядач об'єктів деталізує об'єкти на поточній сторінці Хоча вона виглядає плоскою, але в дійсності містить цілих
чотири шари! Це як би прозорі листи з нанесеними на них об'єктами різних типів, які можна переміщати з одного
шару на інший. Допускається накладення об'єктів одного шару друг на друга За замовчуванням:

Шар ...

Що містить ...

Верхній Нотатки: все, що користувач завдає за допомогою інструментів
Pen ( перо)

,

Highlighter ( маркер)

і Magic Ink ( Чарівні чорнило)

Середній Зображення, фігури і текстові об'єкти Нижній Все, що наноситься за
допомогою інструменту Connector ( зв'язки)

,

сюди можна додавати і інші б'екти Фоновий
Фонові малюнки, сітки і колір сторінки
Вибравши об'єкт в браузері об'єктів, Ви можете тут же перемістити його на будь-який з верхніх трьох шарів, але не
на останній - фоновий. Всі такі переміщення об'єктів відразу ж видно на сторінці фліпчарта. Кожен шар є повністю
незалежним від інших. Іншими словами, коли користувач змінює фон, це ніяк не позначається на зображеннях і
нотатках. Нотатки ж, зроблені на фотографії або тлі, анітрохи не зачіпає інші шари

Перегляд об'єктів
Оглядач об'єктів дозволяє швидко визначити:
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•

порядок відображення об'єктів: які з них знаходяться на верхньому, середньому і нижньому шарі сторінки;

•

які об'єкти об'єднані в групи, що дозволяють працювати відразу з усіма;

•

чи є на сторінці приховані об'єкти;

•

наявність на сторінці блокованих об'єктів, які неможливо перемістити.
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Робота з об'єктами
За допомогою оглядача об'єктів можна:
•

переміщати об'єкти з одного шару на інший;

•

групувати об'єкти, змінювати їх порядок, накладати один на одного;

•

показувати і приховувати об'єкти;

•

заблокувати і розблокувати виділені об'єкти, щоб
учні, наприклад, могли переміщати тільки деякі з
них, а інші залишалися на своїх місцях.

приклад
На ілюстрації праворуч видно властивості об'єктів на поточній
сторінці фліпчарта

Для відображення у вікні оглядача можна відбирати
об'єкти за двома ознаками:
•

по значку інструменту, за допомогою якого вони
створені;

•

по імені об'єкта.

У вікні браузера чітко видно, на якому шарі розташований той чи інший об'єкт На верхньому шарі (Top Layer) тут
знаходиться 8 об'єктів. Це - замітки, нанесені за допомогою інструменту Pen ( перо)

На середньому шарі (Middle Layer) розташовано 4 об'єкта. значком позначений текст, створений за допомогою інструменту Text
( Текст) Зверніть увагу на іконку у вигляді замку

поруч з текстовою заміткою Вона вказує, що даний об'єкт
блокований Такий значок виконує функції перемикача, дозволяючи швидко блокувати і розблокувати об'єкти
Створені за допомогою інструменту Shape ( фігура)
трикутники (triangle) і квадрати (square)
за замовчуванням поміщаються на середній шар Зверніть увагу на значок у вигляді перекресленого ока

біля одного з них. Він вказує, що розташований поруч з ним об'єкт є прихованим І справді, на сторінці
фліпчарта, як Ви бачите, трикутник не відображається Дана ікона також виконує функції перемикача, дозволяючи
швидко показувати і приховувати об'єкт
На нижньому шарі знаходиться тільки один об'єкт - створений за допомогою інструменту Shape ( фігура)

квадрат Ми його перемістили сюди в браузері об'єктів з середнього шару, де він був створений

Жовтий фон сторінки заданий на особливому шарі Ми вставили його сюди в вікні браузера сторінок
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оглядач приміток
Цей оглядач ще більше спрощує роботу з фліпчартами, дозволяючи створювати, переглядати і редагувати нотатки про
них. Такі примітки можна використовувати в самих різних цілях. Як показує досвід, вони здатні оживити навіть самий
нудний урок З урахуванням цього ми рекомендуємо якомога активніше використовувати оглядач приміток, щоб
збагатити досвід навчання із застосуванням ActivInspire як для себе, так і для інших. Оглядач приміток можна
застосовувати, щоб:

•

додавати на фліпчарт власні нотатки і коментарі, що спрощують його використання в подальшому як творцем,
так і його колегами;

•

в «чужих» Фліпчарти:
- переглядати нотатки та коментарі інших педагогів щодо їх фліпчартів, додавати при необхідності

власні;
- знайомитися з рекомендаціями розробників щодо застосування їх фліпчартів, а також додавати власні

примітки до них, якщо це потрібно

оглядач властивостей
Даний оглядач дозволяє швидким поглядом окинути відразу все властивості об'єкта Це дуже потужний засіб
перетворення уроку в інтерактивне заняття За допомогою оглядача властивостей можна:

•

переглянути всі властивості об'єкта, зрушуючи вгору-вниз бігунок на смузі прокрутки;

•

переглядати і змінювати положення і вид об'єкта, налаштовуючи параметри в браузері властивостей (при цьому,
звичайно ж, Ви зберігаєте повний контроль над об'єктом, можете переміщати його, змінювати колір);

•

додавати в фліпчарт функції інтерактивності і визначати порядок їх застосування;

•

додавати постійно видимі підписи до об'єктів або робити їх з'являються при наведенні курсору на об'єкт;

•

змінювати властивості об'єкта, визначаючи правила і задаючи межі його переміщення, що буває потрібно,
скажімо, при створенні власних екранних ігор;

•

всі властивості чітко розподілені за категоріями, що дозволяє вибирати їх за типом.

приклад
На ілюстрації праворуч представлені властивості червоного квадрата, який
виділений в даний момент в браузері властивостей Ви бачите його ім'я і деякі
відомості про становище на сторінці. Показано також, що він знаходиться на
середньому (Middle) шарі.

На сторінці фліпчарта навколо об'єкта видно також круглі маніпулятори
розміру Вони вказують, що об'єкт можна переміщати і масштабувати. А
ряд квадратних значків поруч з об'єктом - це меню редагування об'єкта
та інші маніпулятори вибору для роботи з ним
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оглядач дій
Цей оглядач дозволяє швидко зв'язати будь-яку операцію з об'єктом Після цього, як тільки користувач виділить
такий об'єкт, почнеться виконання пов'язаної з ним операції Наприклад, запуститься біжучий рядок з Вашим
повідомленням, пролунає звук, почнеться контрольний опитування і так далі. Всі такі дії чітко розподілені за
категоріями, завдяки чому їх можна вибирати за типом Кількість дій на фліпчарті нічим не обмежена, що дозволяє
урізноманітнити заняття і перетворювати їх в захоплюючі інтерактивні заходи. За допомогою оглядача дій можна:

•

асоціювати об'єкт з командою, щоб при натисканні на значку

, Наприклад, почали

обертатися відразу кілька (до 5) кісток;
•

пов'язувати з об'єктом управління сторінками, наприклад, перехід на наступну;

•

проводити дії над об'єктом, наприклад, ізмененяются його розміри, місце розташування або прозорість;

•

перетворювати об'єкт в засіб управління документом або мультимедійним контентом, наприклад, клацанням на
ньому вставляти посилання на файл або веб-сайт;

•

асоціювати об'єкт з опитуванням аудиторії, наприклад, клацанням на ньому починати чи закінчувати контрольний
опитування;

•

видаляти операції, необхідність в яких відпала;

•

імітувати виконання заданих дій для їх перевірки.

приклад
На ілюстрації праворуч представлено вікно оглядача
дій Дія Dice Roller
(Метатель кістки)

прив'язане тут до синього

квадрату На це вказує синій значок попереднього перегляду
Тепер після клацання на синьому квадраті відкривається
вікно Dice Roller ( Метальник кістки) і починають обертатися
кістки Ви можете:

•

вибирати кількість обертових кісток;

•

збільшувати і зменшувати швидкість їх
обертання;

•

скільки завгодно раз «кидати» кістки;

•

вводити на фліпчарт загальну суму набраних балів.
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оглядач голосування
Цей оглядач допомагає реєструвати пристрої ActivSlate, ActiVote і ActivExpression, проводити контрольні
опитування, записувати і зберігати результати, відшукувати їх у міру необхідності.
За допомогою оглядача голосування можна:
•

реєструвати пристрої ActivSlate, ActiVote і ActivExpression;

•

закріплювати пульти за учнями;

•

перемикатися між анонімним і відкритим режимами голосування;

•

вибирати, якого типу пристрою - ActiVote або ActivExpression - будуть використовуватися в ході контрольного опитування;

•

встановлювати і змінювати час відповіді на питання, припиняти опитування;

•

починати і припиняти опитування;

•

виводити на екран напис Vote Now ( Відповідайте) і приховувати її;

•

переглядати результати опитування і експортувати їх в електронні таблиці Microsoft Excel.

Перегляд фліпчарта
Коли Ви відкриваєте фліпчарт, оглядач сторінок показує всі наявні на ній значки, а в робочій зоні ActivInspire
з'являється перша сторінка цього фліпчарта Нижче представлені п'ять простих способів перегляду фліпчарта.

•

За одній сторінці

•

Попередній перегляд відразу декількох сторінок

•

Зі збільшенням або зменшенням розміру сторінки

•

З масштабуванням сторінки

•

З панорамированием сторінки

За одній сторінці
Переглядати кожну сторінку окремо можна двома способами
• Клацаючи на значку наступної
•

або попередньої

сторінки

вибираючи пункт Next Page ( Наступна сторінка) або Previous Page ( Попереднє) в меню View ( Перегляд)

Попередній перегляд відразу декількох сторінок
Розміри ескізів у вікні оглядача сторінок можна збільшувати і зменшувати. Чим вони менші, тим більше сторінок
відображається тут.

Існує два способи одночасного перегляду декількох сторінок.
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•

Клацніть на кордоні оглядача сторінок і наведіть її в потрібне місце, або скористайтеся бегунком в
нижньому правому куті оглядача

•

Переміщайте вгору або вниз повзунок у верхньому правому куті оглядача сторінок, поки не з'явиться
потрібна сторінка. Клацніть на значку сторінки, яку хочете переглянути
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Перегляд зі збільшенням або зменшенням розміру сторінки
За замовчуванням у вікно ActivInspire сторінка фліпчарта
вписується цілком Ця опція називається Best Fit

(Розміром сторінки). Поточний масштаб зображення неважко
змінити, скориставшись списком, що випадає Режимів
відображення у верхньому правому куті вікна

Клацніть на стрілці вниз і виберіть пункт, який найкраще підходить в
даній ситуації.

Весь світ перед очима!
Якщо вибрати масштаб менше 100%, розмір сторінки у вікні пропорційно зменшується. При цьому відкривається
ділянку навколо сторінки, який називається World ( Світ) Його можна використовувати як тимчасове сховище і
переносити туди непотрібні в даний момент об'єкти сторінки для подальшого застосування Якщо розгорнути
сторінку знову в усі вікно, такі об'єкти стануть невидимими. Це зручно для зберігання матеріалів, які не повинні
бачити учні, а також тих, які Ви хочете показати в певний момент заняття.

Перегляд з масштабуванням сторінки
За допомогою значка масштабу сторінки можна збільшувати і зменшувати розташовані на сторінці об'єкти. Сам фліпчарт при
цьому залишається тим самим, змінюється лише його вигляд на екрані.

Перегляд зі збільшенням
1 Відкрийте меню View ( Перегляд) і виберіть в ньому пункт Page Zoom ( Масштаб сторінки)

2. Клацніть на потрібній сторінці і трохи почекайте. Її масштаб починає збільшуватися, і цей процес триває до
тих пір, доки Ви не заберете перо від поверхні дошки або не відпустите ліву кнопку миші.
Після цього на основний панелі інструментів з'являється значок масштабування сторінки

Перегляд зі зменшенням
Переконайтеся, що обраний інструмент Page Zoom ( Масштаб сторінки).

1. Клацніть правою кнопкою миші на потрібній сторінці.

2. Не відпускайте праву кнопку миші.

панорамування фліпчарта
Коли розміри масштабированной сторінки стають більше вікна ActivInspire, глядачі бачать тільки її частину
У таких випадках для перегляду прихованих ділянок сторінку доводиться панорамувати
одним з двох описаних нижче способів:
•

переміщаючи повзунки на вертикальній і горизонтальній смугах прокрутки, які
з'являються на всі боки сторінки;

•

за допомогою опції Page Zoom ( Масштаб сторінки).

Зверніть увагу, що при виборі даного інструменту курсор набуває вигляду долоні Якщо тепер натиснути кнопку
миші і, не відпускаючи її, почати рух, сторінка буде переміщатися по екрану, відкриваючи невидимі раніше
частини. Те ж саме відбувається і при масштабуванні сторінки
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презентації
на інтерактивній дошці
Коли інтерактивна дошка використовується для демонстрації навчального матеріалу, Вам потрібен простий доступ до
презентаційного інструментарію При цьому бажано якомога повніше задіяти екран і звести до мінімуму відволікаючі
моменти Нижче наводиться ряд порад, які допомагають досягти цього:

•

Переведіть вікно програми в повноекранний режим (F5 або меню Перегляд> Повний екран)

•

Сховайте меню - прибрати виділення в пункті меню Перегляд> Рядок меню.

•

Зафіксуйте основну панель інструментів на місці або пристикують її до крайки.

•

Перед початком заняття додайте на основну панель інструментів потрібні Вам інструменти, наприклад,
математичні функції, прожектор, засоби роботи в парах, біжучий рядок і т.д.

•

Видаліть з основної панелі інструментів значки тих команд, якими не збираєтеся користуватися

•

Додайте на сторінки фліпчарта інтерактивні елементи - операції, посилання і т.д.

•

Сховайте активні об'єкти.

•

Відкрийте оглядач сторінок або ресурсів.

•

Виведіть на екран кошик ( Trashcan)

Підберіть найбільш зручну для себе комбінацію інструментів і параметрів, а потім збережіть її як профіль

Можна також клацнути на кнопці перемикання профілів

і в випадаючому меню вибрати

пункт At the Board ( Біля дошки)

Спільна робота на
інтерактивній дошці
Існує безліч способів, що стимулюють спільну роботу учнів на інтерактивній дошці Зазвичай це передбачає почергове
користування пером ActivPen ActivInspire виводить таке співробітництво на якісно новий рівень, дозволяючи одночасно
працювати з інтерактивною дошкою відразу двом користувачам Ми назвали таку функцію «Dual User» ( Двухпользовательскій
режим), так як кожен з користувачів працює на дошці ActivBoard власним пером ActivPen і отримує особистий набір
інструментів ActivInspire

•

Право перемикання в двухпользовательскій режим надано тільки викладачеві.

•

У двухпользовательском режимі включається додаткова панель інструментів, на якій учневі доступна частина
інструментарію основний панелі інструментів

•

Додаткова панель інструментів дозволяє працювати тільки на поточній сторінці фліпчарта

•

Повний доступ до всіх функцій ActivInspire надається тільки тому користувачеві, в чиєму розпорядженні
знаходиться основна панель інструментів.
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•

Додаткова панель інструментів залишається під повним контролем того, в чиєму розпорядженні
знаходиться основна панель інструментів.

•

Доступ до додаткової панелі інструментів в будь-який момент може бути закритий з основної панелі інструментів

Рекомендації по роботі в двухпользовательском режимі
Наведені нижче поради покликані стимулювати творчість при роботі з інтерактивною дошкою відразу двох
користувачів.

Два пера ActivPen краще одного
Намагайтеся зробити так, щоб учні прагнули до однієї і тієї ж мети Слідкуйте, щоб вони постійно спілкувалися і ділилися
своїми думками один з одним Для цього їм можна запропонувати скласти мозаїчний малюнок або спільно відповісти на
поставлене запитання

міняються ролями
Нехай учні прямо в ході заняття міняються ролями, щоб ніхто з них не розгубився в мало знайомої області

Підтримка з боку викладача
Зберігаючи за собою контроль над основною панеллю інструментів, учитель може коментувати роботу учнів у
інтерактивної дошки ActivBoard і тим самим вселяти в них впевненість у власних силах.

Нове робоче місце
У двухпользовательском режимі учні отримують в своє розпорядження весь робочий простір інтерактивної
дошки, на якому можуть працювати як окремо, так і разом

Конструктивна робота в парах
Підключайте слабкого учня до сильно відстає завжди є, що перейняти у відмінника А робота з більш слабким
однокласником дозволяє відмінникові вдосконалювати власні знання

спільні презентації
Доручайте парам учнів створювати спільні презентації, щоб вони могли обговорювати власні ролі і спільну
роботу на дошці ActivBoard.

Заохочуйте творчість
На дошці ActivBoard тепер можуть викладати свої думки відразу дві групи учнів. А чужі ідеї добре стимулюють
власний творчий процес.

розподіл ролей
При роботі на інтерактивній дошці ActivBoard доручайте учням різні ролі, щоб вони могли відчути результати
спільної роботи. Один з них, скажімо, може займатися текстом, а інший - малюнками

Повага до чужої точки зору
На інтерактивній дошці ActivBoard можна представити відразу дві точки зору і обговорити їх. При цьому учні
визначають, що між ними спільного, а в чому думки розходяться.

Допомагайте чітко мислити
Інструкції зачитуються двом учням, які працюють в парі, після чого вчитель перевіряє, чи однаково ті сприйняли
прочитане
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помічники викладача
ActivInspire пропонує багатий вибір засобів, які допомагають створювати і проводити захоплюючі заняття, залучати до
них аудиторію, викликати інтерес до роботи на інтерактивній дошці. На основну панель інструментів винесені часто
використовувані інструменти, доступ ж до решти відкривається з меню Tools ( Інструменти)

Нижче наводиться опис кількох захоплюючих інструментів, з якими варто поекспериментувати

Sound Recorder

(Пристрій звукозапису)

Ця утиліта дозволяє записувати звук в файл для подальшого
включення в фліпчарт З її допомогою, наприклад, неважко
створити звукові записи і зв'язати їх з окремими словами щоб
учні могли відпрацьовувати вимову, або записати звуковий
супровід під час запису екранного зображення за допомогою
інструменту Screen Recorder ( Пристрій звукозапису)

Цей інструмент дозволяє записувати в відеофайл
Screen Recorder

(Пристрій запису екрану)

(.AVI) все, що робиться на екрані, після чого такий запис
можна додати в фліпчарт або зберегти в папці ресурсів
для подальшого відтворення
Презентаційна функція, що дозволяє створювати

Tickertape
(Телеграфний рядок)

Clock ( Годинники)

повідомлення, які виводяться у верхній частині інтерактивної
дошки у вигляді біжучого стрічки. Їх можна в будь-який момент
зупиняти, запускати і редагувати

Годинники, які можна використовувати під час занять,
щоб вчити дітей визначати час по стрілках, а також в
якості таймера або секундоміра при виконанні завдань
Дозволяє робити знімки всього, що відбувається на екрані, і
вставляти їх в фліпчарт, поміщати в буфер обміну і зберігати
в папці My Resources

Camera ( Камера)

(Мої ресурси) або Shared Resources ( Загальні ресурси).
Розміри і форму отриманих знімків при необхідності неважко
змінити вбудованими засобами

Open Flipchart

Викликає діалогове вікно, де можна знайти потрібний
фліпчарт і відкрити його

(Відкрити фліпчарт)

Revealer ( шторка)

Dual User
(Двухпользовател ський режим)
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Цікава функція, за допомогою якої можна ховати і показувати
окремі частини фліпчарта Дуже добре підходить для ігор з
вгадування або пробудження цікавості у аудиторії
Засіб для спільної роботи на інтерактивній дошці На екран
виводиться друга панель інструментів, за допомогою якої
учень може писати, малювати, вибирати об'єкти,
розфарбовувати і пов'язувати їх.

Інструкція по роботі з програмним забезпеченням Promethean ActivInspire

Часто використовувані
інструменти
Під час використання ActivInspire панель швидкого виклику інструментів, яка знаходиться праворуч від основної панелі
інструментів, поступово заповнюється значками Сюди автоматично потрапляють часто використовувані інструменти, щоб
до них було легше звертатися в подальшому На ілюстрації праворуч показана така панель швидкого виклику інструментів
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Створення першого фліпчарта
Вітаємо! Запустивши ActivInspire, Ви відразу ж створили свій перший фліпчарт! Порожня рамка під панеллю навігації у
вікні ActivInspire - це, по суті, і є перша сторінка нового фліпчарта Так що можете сміливо приступати до роботи на ній, а
потім зберегти результати на диск.

Створення фліпчарта в міру необхідності
1. Клацніть на значку головного меню і виберіть пункт меню File (Файл).

2. У списку виберіть:
•

New Flipchart ( Новий фліпчарт) або

•

New ( Створити), після чого виберіть одну з опцій, описаних нижче.

Написи на фліпчарті
Якщо під час роботи з інтерактивною дошкою Ви з якоїсь причини не хочете або не можете користуватися
комп'ютером, візьміть в руки перо і пишіть їм. Які можливості при цьому у Вас з'являються, описано нижче

•

нанесення написів

•

Виділення тексту

•

Зміна товщини пера і маркера

•

Зміна кольору

•

Всі інструменти, які описані в цьому розділі, розташовані на основній панелі інструментів

нанесення написів
ActivInspire за замовчуванням запускається з включеним інструментом Pen ( перо)

, що дозволяє

відразу ж починати писати на інтерактивній дошці Щоб викликати його, коли Ви працюєте з іншим інструментом,
досить клацнути на значку пера
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Коли перо включено
•

Підведіть курсор до місця, де хочете зробити напис.

•

Доторкніться кінчиком пера до робочої поверхні і ведіть їм, щоб провести лінію, намалювати фігуру або
написати слово Всі лінії при цьому будуть мати колір, який був обраний до цього для фліпчарта

Всі написи, які наносяться на фліпчарті, є нотатками Інструмент Pen ( Перо) залишається включеним до тих пір, поки
користувач не вибере інший інструмент.

Виділення тексту
Нижче описано, як можна виділити весь текст або його фрагменти

курсор набуває

•

Клацніть на значку Highlighter ( маркер)
вид мініатюрного маркера з гуртком

•

Підведіть курсор до того місця, з якого хочете почати виділення

•

Доторкніться пером до робочої поверхні і проведіть його по області, яку хочете виділити

Ви можете користуватися цим інструментом так само, як і звичайним маркером, тобто, виділяти не тільки текст, а й будь-яку
ділянку на фліпчарті

Зміна товщини пера і маркера
У додатку ActivInspire Studio перо за замовчуванням має товщину 4 пікселя, а маркер - 20 пікселів
Ці значення можна змінювати, як описано нижче

1. Клацніть на значку пера або маркера 2 Задайте
товщину лінії:
•

клацніть на одному із стандартних значень 2, 4, 6 або 8 для пера, або 10, 20, 35 або 50 для маркера;

•

клацніть на бігунку ширини лінії і перемістіть його в потрібне положення (в
межах від 0 до 100 пікселів).

Зміна кольору
За замовчуванням колір пера встановлений чорним, а маркер зроблений жовтим напівпрозорим

Швидкий спосіб
1. Клацніть на значку пера або маркера
2. Клацніть на потрібному кольорі в палітрі кольорів

Розширений вибір кольорів
1. Клацніть на значку пера або маркера
2. Клацніть правою кнопкою на палітрі кольорів. На екран виводиться палітра розширеного вибору кольору

3 Тут пропонується три варіанти дій:
•
•

клацніть на одному з уже наявних на палітрі кольорів
за допомогою інструменту Color Picker ( Вибір кольору) перенесіть
колір з будь-якої точки вікна ActivInspire;

•

клацанням на значку

відкрийте діалогове вікно кольору і

створіть власний відтінок, змішуючи основні кольори.
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Як скопіювати колір з вікна ActivInspire
•

Відкрийте розширену панель вибору кольору і клацніть на розташованій там кнопці Вибору кольору
На екран виводиться діалогове вікно Color Picker ( Вибір кольору)

•

Посуньте курсор колірного копіра в точку відповідного кольору. Колір під копіром і поруч з ним відображається в
поле діалогового вікна

•

Коли в центрі цього поля з'явиться потрібний колір, клацанням на кнопці додайте його в палітру.

Як створити власний відтінок
Відкрийте розширену кольорову панель і клацніть на розташованій там кнопці

на екран

виводиться діалогове вікно, вид якого залежить від операційної системи

приклад
На ілюстрації праворуч показано діалогове вікно операційної
системи Windows.
1 Основні відтінки кольорів

2 колірний спектр
3 бігунок
4 Кнопки зі стрілками вгору і вниз
5 кнопка Додати в набір
6 Кнопки підтвердження та скасування

Тут можна:
•

вибрати будь-який з 48 відтінків кольорів;

•

клацнути в будь-якому місці вікна колірного спектра;

•

клацнути в будь-якому місці вікна колірного спектра, а потім за допомогою розташованого праворуч від нього бігунка зробити
колір яскравіше або темніше;

•

за допомогою кнопок зі стрілками вгору і вниз відрегулювати баланс червоного, зеленого і синього кольору, а також
налаштувати тон і насиченість

1. Клацніть на кнопці Add to custom color ( Додати в набір)

2. Створіть скільки завгодно довільних відтінків.
3. Щоб зберегти внесені зміни клацніть на кнопці OK, а щоб скасувати їх, - на кнопці Cancel ( Скасувати)
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Додавання
і форматування тексту
В даному розділі розглядаються питання роботи з текстом

Додавання тексту
ActivInspire містить ряд зручних засобів додавання тексту як на інтерактивну дошку, так і на Ваш комп'ютер.

Інструмент Text (Текст)
інструмент Text ( текст)

дозволяє швидко вводити текст на сторінку фліпчарта зі свого

комп'ютера
1. Клацніть на значку тексту

На екран виводиться панель форматування, а вигляд курсора

змінюється на мініатюрну риску з буквами поруч
2. Підведіть курсор в точку, де хочете вставити текст, і натисніть
ліву кнопку миші. Після цього система виконує два описаних
нижче дії.
•

На екран виводиться текстове поле з двома маніпуляторами. За допомогою маніпулятора

можна переміщати поле, а змінювати його розмір дозволяє маніпулятор
•

Залежно від заданих під час налаштування параметрів в верхній або нижній частині вікна ActivInspire
з'являється панель форматування

3. Введіть потрібний текст на клавіатурі свого комп'ютера. Введений текст, шрифт, розмір і колір якого відповідає
заданим за замовчуванням, відображається в текстовому полі

Як виправити опечатку
1 Увімкніть інструмент Text ( Текст), підведіть курсор до початку написи і натисніть кнопку

2. Не відпускаючи її, перемістіть курсор на букву, яку хочете змінити.
3. Коли ця буква буде виділена, введіть новий текст або натисніть клавішу Backspace (Відкат), щоб видалити її

форматування тексту
Панель форматування автоматично відкривається при включенні інструменту Text ( Текст) Вона містить стандартний набір
засобів форматування тексту, а також значок екранної клавіатури Ця панель використовується для зміни властивостей тексту
і його вирівнювання З її допомогою, наприклад, можна змінювати колір тексту, розмір букв (кегль), шрифт, рамку текстового
поля і його заливку

1 Зміна шрифту і розміру виділеного тексту.
2 Збільшення і зменшення розміру шрифту.
3 , Курсивне або підкреслене накреслення тексту
4 Додавання надрядкових і підрядкових символів.
5 Зміна кольору шрифту (за замовчуванням використовується чорний) і його фону (за замовчуванням він прозорий)

6 Вирівнювання по лівому краю, по центру або по правому краю
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Як змінити фрагмент тексту
1 Увімкніть інструмент Text ( Текст) і, коли на екрані з'явиться текстове поле, клацніть в ньому

2. Не відпускаючи кнопку, перемістіть курсор на слово, яке хочете змінити. Коли потрібне слово буде виділено,
клацніть на відповідній кнопці або пункті спадаючого меню 3 Щоб закінчити редагування тексту, клацніть на
значку будь-якого іншого інструменту

Додавання і зміна фігур
На фліпчарт можна додати скільки завгодно різноманітних об'єктів. Їх спектр простягається від простих
геометричних фігур, створених за допомогою інструмента Shape ( Фігура) і приміток, написаних пером або
маркером
•

файли з бібліотеки ресурсів;

•

імпортовані зображення;

•

відео- і аудіофайли.

,

до таких об'єктів як:

Робота з більшістю об'єктів ведеться приблизно однаково.

створення фігури
•

Клацніть на опції Shape ( фігура)
На екран виводиться меню Shapes ( фігури)
Залежно від заданих Вами властивостей воно може відображатися біля однієї з бічних сторін вікна ActivInspire,
або у його нижньої кромки

•

Виділіть тип фігури, яку хочете намалювати, наприклад, Triangle ( Трикутник) Курсор набуває вигляду стрілки
з мініатюрним подобою обраної фігури

•

Підведіть курсор в те місце, де повинна розташовуватися створювана фігура, і натисніть кнопку або притисніть перо до
екрану

•

Не відпускаючи кнопки (або не відриваючи наконечника), акуратно ведіть пером по поверхні дошки, поки не отримаєте
фігуру потрібного розміру

вибір фігури
Нижче описується, як можна змінити створену Вами фігуру
1. Клацніть на значку Select ( вибрати)

2 Проведіть курсором по фігурі Його вигляд зміниться на мініатюрну стрілку з перехрестям на кінці. Клацніть на
фігурі або торкніться її. На ілюстрації нижче як приклад обраний чорний трикутник Навколо виділеного
об'єкта з'являється пунктирний квадрат з маніпуляторами
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1 Вільне переміщення об'єкта по поверхні сторінки фліпчарта. На цей інструмент не впливають ніякі обмежувачі і
блокіратори
2 обертання об'єкта
3 Перемикач угруповання, що дозволяє змінювати і переміщати відразу кілька об'єктів, об'єднавши їх в групу, а
також розбивати групи на окремі об'єкти.
4 Збільшення і зменшення розмірів об'єкта.
5 Поточечное редагування об'єкта, в ході якого можна змінювати його форму, переміщаючи точки в кутах.

заливка фігури
Нижче описано, як залити фігуру будь-яким кольором

1. Клацніть на значку Fill ( заливка)

основний панелі інструментів

2 Виберіть колір заливки на колірній палітрі
3. Клацніть на фігурі, яку хочете залити.

Переміщення і обертання фігур
Існує два способи переміщення фігур
1 Виділіть фігуру
2. Не відпускаючи ліву кнопку миші або НЕ віджимаючи перо ActivPen від поверхні дошки, проведіть фігуру в
місце на поточній сторінці, де вона повинна розташовуватися або

1 Виділіть фігуру
2. Клацніть на опцію Freely Move Object ( Вільне переміщення об'єкта)
3. Не відпускаючи ліву кнопку миші або НЕ віджимаючи перо ActivPen від поверхні дошки, проведіть фігуру в
місце на поточній сторінці, де вона повинна розташовуватися

Як обертати фігуру

1 Виділіть фігуру
2. Клацніть на опції Rotate Object ( Повернути об'єкт)
3. Не відпускаючи ліву кнопку миші або НЕ віджимаючи перо ActivPen від поверхні дошки, поверніть фігуру на
потрібний кут
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Збільшення і зменшення розмірів фігури
Існує два способи зміни розмірів фігури і інших об'єктів без спотворення їх форми.
1 Виділіть фігуру
2. Клацніть на кнопці Increase Object Size ( Збільшення розміру об'єкта)

Size ( Зменшити розмір об'єкта)

,

або Decrease Object

після чого розміри об'єкта трохи зміняться

3. Продовжуйте клацати на цих кнопках, поки фігура не придбає потрібний розмір. або

1 Виділіть фігуру
2. Клацніть на опції Size Object ( Змінити розмір об'єкта (зберігати співвідношення сторін)
3. Не відпускаючи ліву кнопку миші або НЕ віджимаючи перо ActivPen від поверхні дошки, проведіть
маніпулятор до тих пір, поки фігура не придбає потрібний розмір.

Зміна форми фігури
Змінити форму об'єкта можна двома способами

1 Виділіть фігуру
2. Клацніть на одному з маніпуляторів Змінити розмір об'єкта
3. Не відпускаючи ліву кнопку миші або НЕ віджимаючи перо ActivPen від поверхні дошки, наведіть
маніпулятор до тих пір, поки не отримаєте потрібну довжину або висоту фігури. Якщо Ви хочете внести в
геометричну фігуру більш складні і точні зміни, слід скористатися методом поточечной правки

1 Виділіть фігуру
2. Клацніть на кнопці Edit Shape Points ( Змінити точки фігури)

На контурі фігури з'являється кілька
мініатюрних квадратів, кожен з яких представляє собою точку корекції
На ілюстрації праворуч показаний квадрат з 8 такими точками
3. Клацніть на будь-який з точок і, пересуваючи її, змініть форму фігури

Угруповання і разгруппировка фігур
Щоб одночасно переміщати відразу кілька об'єктів, їх потрібно виділити і об'єднати в одну групу за
допомогою маніпулятора згруповано
1. Клацніть на значку Select ( вибрати)

2. Клацніть і проведіть курсор по діагоналі через всі об'єкти, які хочете виділити.
3. Клацніть на значку Toggle Grouped ( згруповано)

маніпулятор згрупувати

змінить колір, показуючи тим самим, що ці об'єкти згруповані
4. Клацніть на будь-якому з об'єктів групи і перемістіть в нове місце всю групу.

Групу можна розбити на окремі об'єкти, як описано нижче, щоб потім працювати з кожним із них окремо.
1. Клацанням на будь-якому з згрупованих об'єктів виділіть всю групу.

2. Клацніть на маніпуляторі згрупованих об'єктів.
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Копіювання, вставка і
дублювання об'єктів
Використання вже готових об'єктів з числа тих, що були створені Вами або Вашими колегами раніше, допомагає
відчутно економити час.

Копіювання і дублювання об'єктів
Терміни «копіювання» і «дублювання» об'єктів звучать подібно, проте це - далеко не одне й те саме

Копіювання і вставка об'єкта
Коли Ви копіюєте об'єкт, ActivInspire заносить його в свій буфер вставки і зберігає там до тих пір, поки Ви не
вирішите, куди помістити його копію. Існує два способи копіювання об'єктів

Перш за все потрібно виділити об'єкт, який підлягає копіюванню, а потім виконати одну з наведених нижче операцій.

•

відкрити меню Edit ( Редагувати) і клацнути на його пункті Copy ( копіювати)

•

Клацнути на маніпулятор Object Edit ( Меню редагування об'єкта) і вибрати опцію Copy
(Копіювати)

Для вставки скопійованого об'єкта ActivInspire також пропонує два способи, які описані нижче
Перейдіть в те місце, куди хочете вставити об'єкт. Воно може знаходитися на цій же або іншій сторінці, або навіть в
іншому фліпчарті
•

Клацніть в точці, куди хочете вставити об'єкт і в меню Edit ( Редагувати) клацніть на пункті Paste ( вставити)

•

Клацніть правою кнопкою на тому місці, куди хочете вставити об'єкт, і в контекстному меню виберіть
опцію Paste ( вставити)

•

Можна також накласти об'єкт поверх іншого, як описано нижче.
- Виділіть об'єкт, на який хочете накласти скопійований.
- Відкрийте меню Object Edit ( Меню редагування об'єкта) і виберіть в ньому пункт Paste

(Вставити). Скопійований об'єкт накладається поверх виділеного. При цьому обидва об'єкти перебувають
на одному рівні.

дублювання об'єкту
Коли Ви дублюєте об'єкт, ActivInspire відразу ж поміщає його копію так, що вона частково перекриває сам
об'єкт

Існує три способи дублювання об'єктів, які описані нижче
Перш за все потрібно виділити об'єкт для дублювання, а потім виконати одну з наведених нижче операцій

•

Клацніть на маніпуляторі вибору дублювання

•

У меню Edit ( Редагувати) виберіть пункт Duplicate ( дублювати)

Інший варіант…
Можна дублювати всю сторінку цілком, а потім видалити з її копії непотрібні об'єкти
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Клацніть правою кнопкою в будь-якій точці сторінки і виберіть у спливаючому меню виберіть пункт Duplicate ( Дублювати)
ActivInspire вставляє після поточної сторінки її копію

Вставка вирізаних об'єктів
«Вирізати об'єкт і вставити його» означає, що об'єкт видаляється зі сторінки, а потім вставляється в інше місце, яке
не обов'язково знаходиться на тій же сторінці. Перш за все потрібно виділити об'єкт, який підлягає вирізати, а потім
виконати одну з наведених нижче операцій.

•

Відкрийте меню Object Edit ( Меню редагування об'єкта)

і клацніть на пункті Cut

(Вирізати) або В меню Edit ( Редагувати) клацніть на пункті Cut ( вирізати)
•

Відкрийте меню Object Edit ( Меню редагування об'єкта)

і виберіть в ньому пункт Paste

(Вставити) або В меню Edit ( Редагувати) клацніть на пункті Paste ( вставити)

видалення елементів
Нижче описано кілька простих способів, що дозволяють видаляти зі сторінки різні елементи
Можна просто виділити непотрібні об'єкти, а потім натиснути клавішу Del ( Видалити) на клавіатурі

стирання гумкою
інструмент Eraser ( ластик)

дозволяє прати будь-які замітки, якщо тільки вони розташовані

на верхньому шарі.

За допомогою гумки можна:
•

стерти замітку повністю;

•

розділити замітку на кілька об'єктів. В цьому випадку у Вас з'являється можливість виділяти частини, що
залишилися замітки окремо і працювати з ними, як з окремими об'єктами

Як щось стерти ластиком
1. Клацніть на значку Eraser ( ластик)

Курсор набуває вигляду мініатюрного гумки

з колом
2 Підведіть ластик в точку, з якої збираєтеся почати стирання
3. Натисніть на ліву кнопку миші і водите курсором по тій частині замітки, яку потрібно стерти

очищення сторінки
Щоб видалити з поточної сторінки відразу все, що на ній знаходиться, клацніть на значку Clear
(Очистити)

,

а потім виберіть опцію Clear Page ( Очистити сторінку)

опція Clear ( Очистити) багатофункціональна З її допомогою, наприклад, можна видалити всі нотатки або об'єкти,
залишивши в недоторканності інші елементи Така ж команда Clear ( Очистити) мається на меню Edit ( Редагувати)

Скидання сторінки

Найпростіший і швидкий шлях скасування всіх змін, які були зроблені на поточній сторінці з моменту останнього
збереження фліпчарта. команда Reset Page ( Скидання сторінки)

включена також в меню Edit ( Редагувати)
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Undo (Скасувати) і Redo (Повторити)
Опції відміни і затримки - це потужні засоби, що допомагають швидко вирішувати найрізноманітніші проблеми

Коли, наприклад, Ви необдумано скористалися описаним вище інструментарієм і щось видалили марно. Помилки
такого роду неважко виправити за допомогою цих команд.

Використання кошика
Коли на екрані видно значок кошика, для видалення об'єктів можна скористатися одним з наведених нижче
способів.
•

Перетягніть один або кілька об'єктів в кошик і киньте їх там, як тільки на значку з'явиться червона стрілка

•

Виділіть один або кілька об'єктів, а потім клацанням на значку кошика видаліть їх. Дистанційні елементи

завжди можна повернути на місце за допомогою команди Undo ( Скасувати)

вставка сторінок
У цьому розділі пояснено, як вставляти в фліпчарт сторінки різного типу Вставка чистої сторінки

1 Відкрийте вікно оглядача сторінок і клацніть на ескізі сторінки, перед або після якої хочете вставити порожню
сторінку. 2 В меню Insert ( Вставити) клацніть на опції Page ( Сторінка) і в підменю виберіть пункт Blank Page After
Current ( Порожня сторінка після поточної сторінки) або Blank Page Before Current ( Пустаястраніца перед
поточною сторінкою) або

У спливаючому меню сторінки фліпчарта в браузері сторінок клацніть на опцію Insert Page ( Вставити сторінку), а
потім виберіть пункт Blank Page After Current ( Порожня сторінка після поточної сторінки) або Blank Page Before
Current ( Порожня сторінка перед поточною сторінкою) порожня сторінка вставляється в обране місце фліпчарта

Вставка знімка робочого столу
1. Відкрийте вікно оглядача сторінок і клацніть на ескізі сторінки, після якої хочете вставити знімок 2 Перейдіть
в меню Insert ( Вставити), виберіть пункт Page ( Сторінка) і клацніть на опції
Desktop Snapshot ( Знімок робочого столу) Відкривається діалогове вікно Insert Page

(Вставити сторінку)
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вставка ресурсів
Ви завжди можете урізноманітнити фліпчарт, додавши в нього власні ресурси, скориставшись тими, що отримали
разом з ActivInspire, або імпортувавши пакети матеріалів в бібліотеку ресурсів Все це послужить будівельними блоками
при створенні і проведенні занять

Перший крок: пошук необхідного ресурсу
1. Клацніть на значку оглядача ресурсів

На екран виводиться вікно з уже відкритої

У ній зібрані матеріали, якими Ви
діліться з колегами. Тут же знаходяться кнопки доступу до інших папок.
папкою Shared Resources ( Загальні ресурси)

•

My Resources ( Мої ресурси)

•

Other Resource Folder ( Інша папка ресурсів)

виводить на екран папку з Вашими особистими ресурсами.

виводить на екран перелік деяких

папок з числа тих, якими Ви користуєтеся найчастіше.
•

виводить на екран діалогове
Browse to locate another folder ( Пошук іншого папки)
вікно, що дозволяє переглянути, які файли є на комп'ютері, і вибрати потрібні, або створити нову папку

•

Search Resources on Promethean Planet ( Пошук ресурсів на сайті Promethean Planet)

запускає веб-браузер з відкритою сторінкою Teaching Resources ( Освітні ресурси) сайту
Promethean Planet.
2 У вікні браузера ресурсів виберіть потрібну категорію, знайдіть в ній потрібний файл і клацніть на його імені. У
верхній половині вікна з'явиться ієрархічна структура підпапок обраної категорії
3. Клацніть на імені папки, де міститься ресурс, який Ви хочете вставити в фліпчарт, наприклад, maths> tangrams з
папки Shared Annotations ( Загальні замітки) У нижній частині вікна Ви побачите ескізи ресурсів, що містяться в
виділеній теці. 4 Якщо потрібного ресурсу у вікні не видно, перегорніть список за допомогою кнопок на смузі
прокрутки

Вставка ресурсу на фліпчарт
Існує кілька швидких способів вставки ресурсу.
•

Знайдіть в браузері значок потрібного матеріалу, клацніть на ньому і утримуючи кнопку миші перетягніть на
сторінку фліпчарта.

•

Клацніть правою кнопкою на потрібному ескізі і в контекстному меню виберіть опцію Insert Resource into
Flipchart ( Вставити у фліпчарт)

•

Клацніть на спливаючому меню і виберіть пункт Insert Resource into Flipchart ( Вставити у фліпчарт)

Скориставшись будь-яким з цих способів, Ви можете працювати зі вставленим ресурсом так само, як і з будь-яким іншим
об'єктом

Вставка матеріалу в бібліотеку ресурсів
У бібліотеку ресурсів неважко додати власні ресурси зі сторінок фліпчарта Таким чином, наприклад, Ви можете
зберегти в файл будь-які зображення, активні об'єкти або контейнери, щоб потім використовувати їх в інших
фліпчартів.
Як додати матеріал в існуючу папку бібліотеки ресурсів
1 Відкрийте потрібну папку в браузері ресурсів
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2. Клацніть на об'єкт, перетягніть його в папку, де він повинен зберігатися, а потім відпустіть кнопку
Новостворений ресурс відразу ж з'являється в області елементів оглядача За замовчуванням йому
присвоюється ім'я ResourceN, де Resource вказує на тип ресурсу (наприклад, Image для зображень), а N - його
порядковий номер

Як перейменувати ресурс

1 Виділіть потрібний ресурс в браузері ресурсів
2. Клацніть на пункті Rename Resource File ( Перейменувати файл ресурсів) спливаючого меню На екран
виводиться діалогове вікно з такою ж назвою 3 Введіть нове ім'я файлу і клацніть на кнопці OK Як створити
нову папку і помістити в неї ресурс

1. У браузері ресурсів знайдіть папку, всередині якої хочете створити нову папку, і виділіть її 2 В меню Folders ( Папки)
оглядача ресурсів клацніть на пункті Create New Folder ( Створити папку) На екран виводиться діалогове вікно
створення папки 3 Введіть ім'я нової папки і клацніть на кнопці OK

4 У вікні браузера ресурсів відкрийте нову папку і додайте в неї ресурс, як описано вище.

Використання сітки
У цьому розділі описуються екранні сітки і порядок їх використання.

Сітки на екрані
Сітка - це один з компонентів, розташованих на фоновому шарі фліпчарта. Її наявність на сторінці анітрохи не заважає Вам
змінювати колір фону і користуватися фоновими зображеннями Будь-які об'єкти, включаючи замітки і зображення,
розташовуються над сіткою, так як знаходяться на більш високому рівні. Разом з тим, при бажанні Ви можете налаштувати
сітку так, що вона буде відображатися поверх всіх інших об'єктів.

Коли потрібна сітка
Сітка дуже зручна при виконанні самих різних дій, приклади яких наведені нижче. Акуратно розміщуйте об'єкти
при підготовці презентації і без праці вирівнюйте їх при переміщенні на інше місце

Наносите на сторінку опорні лінії для створення тривимірних об'єктів
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Додавайте шкали для таких демонстрацій, як масштабування об'єктів

Разліновивайте на власний розсуд листи для наочної демонстрації числових
даних

Створюйте лінійований папір з будь шкалою для подання комплексних
математичних функцій.

Вставка сітки з бібліотеки ресурсів
Бібліотека ресурсів містить ряд шаблонів сітки, повністю готових для використання. Як вставити будь-який з
них в фліпчарт, описано нижче.
1. Перейдіть на сторінку, куди хочете вставити сітку.

2. Клацніть на значку оглядача ресурсів
3. Клацніть на імені Grids ( Сітки) в папці Shared Resources ( Загальні ресурси) 4 Виберіть потрібну категорію,
наприклад Graph Paper ( Линованная папір)> Green ( Зелена) У вікні браузера відображатимуться ескізи наявних
в папці сіток. 5 Додати сітку на сторінку можна трьома способами Спочатку потрібно клацнути на ескізі
підходящої сітки, а потім виконати одну з описаних нижче дій.

•

Перетягнути виділений ескіз на сторінку.

•

У спливаючому меню вибрати пункт Insert into Flipchart ( Вставити у фліпчарт)

•

Клацнути правою кнопкою і в контекстному меню вибрати опцію Insert into Flipchart ( Вставити у фліпчарт)

Прив'язка до сітки
Ця опція дозволяє автоматично вирівнювати об'єкти по лініях сітки при їх переміщенні по сторінці
Як вирівнювати об'єкти по сітці
1. Знайдіть в бібліотеці ресурсів відповідний ескіз сітки і додайте його на сторінку.

2. Клацніть на сторінці правою кнопкою і в контекстному меню виберіть пункт
Snap to Grid ( Прив'язка до сітки)

3. Посуньте будь-який з наявних на сторінці об'єктів, або створіть новий і переконайтеся, що він розташовується з
прив'язкою до ліній сітки

Як скасувати вирівнювання по сітці
Об'єкти будуть вирівнюватися по сітці до тих пір, поки Ви не скасуєте їх прив'язку до сітки або не видалите саму сітку

34

Інструкція по роботі з програмним забезпеченням Promethean ActivInspire

Як виводити сітку на екран і приховувати її
Сітка зручна, коли Ви працюєте над фліпчартом, хочете вирівняти об'єкти відносно один одного або точно виміряти
їх розміри. Коли ж ведеться робота на інтерактивній дошці, сітку іноді краще зробити невидимою. Вирівнюванню
об'єктів по її лініях це не завадить. Надалі ми будемо виходити з того, що сітка на сторінку вже додано. Нижче
описано два способи, що дозволяють виводити сітку на екран і приховувати її.

оглядач властивостей

1. Клацанням на сторінці виділіть її. 2 Відкрийте оглядач властивостей 3 Перейдіть до опції Grid ( Сітка) Задайте
для параметра Visible ( Відомий) значення True

(Вірно), щоб сітка була видна на екрані, або False ( Брехня), щоб приховати її
Клацання правою кнопкою миші

1. Клацніть правою кнопкою миші на потрібній сторінці.

2. У контекстному меню клацніть на пункті Hide Grid ( Приховати сітку) Ця опція виконує функції перемикача,
дозволяючи виводити на екран приховану сітку і приховувати її, коли вона видна

створення об'єктів
створення фігур
1. Клацніть на значку Shape ( фігура)

Вид курсору змінюється на мініатюрне

зображення заданої за замовчуванням фігури - прямий лінії На екран виводиться меню геометричних фігур.

2. Клацніть на значку потрібної фігури, наприклад, на трикутнику. Зверніть увагу, що мініатюра на курсорі
змінюється і набуває форму трикутника
3. Підведіть курсор в точку, де хочете почати малювати фігуру, після чого простягніть його, поки трикутник не
збільшиться до потрібних розмірів.

Зміна кольору
Змінити колір фігури можна двома способами

Як змінити колір контуру
1. Клацніть на значку Fill ( Заливка) 2 Виберіть колір
заливки на колірній палітрі
3. Підведіть курсор до контуру фігури і натисніть кнопку. Колір контуру змінюється на той, що Ви вибрали в палітрі

Як змінити колір заливки
Нові фігури за замовчуванням створюються з заливкою Змінити її колір ще простіше, ніж на контурі фігури

1. Клацніть на значку Fill ( Заливка) 2 Виберіть колір
заливки на колірній палітрі
3 Підведіть курсор до центру фігури і клацніть кнопкою Фігура заливається обраним Вами кольором
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Прості поради
вчителю
ActivInspire допомагає зробити уроки інтерактивними, збагатити їх малюнками і кольором. Нижче викладено
кілька ідей по найкращому використанню можливостей програми.

1. Використовуйте різноманітні кольори і шрифти
Інтерактивна дошка відкриває широкі можливості по використанню кольору на уроках. До того ж вона позбавляє від
звички обмежуватися одним-двома шрифтами. Не соромтеся урізноманітнити гарнітури, але при цьому намагайтеся
вибирати яскраві кольори і не захаращувати робочу поверхню, щоб цілі і завдання заняття не загубилися в
строкатості деталей.

2. Звертайтеся до бібліотеки ресурсів
Бібліотека ресурсів пропонує найширший вибір зображень, варіантів фону і самих різних матеріалів

3. Не економте на числі сторінок
Розташовуйте навчальні матеріали на сторінці вільніше - це допоможе чіткіше контролювати хід заняття.

4. Зберігайте всі зміни в своїх фліпчартів
Перед кожним з занять Ви напевно вносите в свої фліпчарти корективи Після того, як урок закінчений, збережіть
змінену копію під іншою назвою, адже правки дуже швидко забуваються. Та й для роздачі навчальних матеріалів
це стане в нагоді.

5. Роздруковуйте свої фліпчарти
Роздруковані сторінки можна роздати учням, щоб вони краще засвоїли матеріал.

6. Не забувайте про презентаційних засобах
Активно звертайтеся до презентаційним функцій ActivInspire, які допоможуть зробити заняття творчими і цікавими.
Хорошу допомогу в цьому Вам нададуть такі інструменти як
Revealer ( шторка)

,

Spotlight ( прожектор)

або Magic Ink ( Чарівні чорнило)

7. Залучайте учнів
Спонукайте учнів проводити презентації на інтерактивній дошці, давайте їм можливість самим готувати сторінки,
користуватися інструментами і працювати в парах, задавайте їм поточні питання, які можуть викликати гаряче
обговорення
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8. Діліться своїми фліпчартами з колегами
І пропонуйте їм обмінюватися фліпчартами з Вами

9. Вставте в фліпчарти власні ресурси
Якщо Ви вже зберігайте інформацію на CD-ROM, DVD або USB-флешці, використовуйте її в своїх фліпчартів. За
допомогою сканера оцифровувати паперові матеріали, які приготували раніше, не забуваючи при цьому про багатих
інтерактивних можливості ActivInspire.

10. Утримуйте увагу на головних темах
ActivInspire робить навчання набагато більш гнучким, дозволяє діяти експромтом, залишаючись при цьому в
рамках викладеного на фліпчарті плану заняття
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для записів

www.polymedia.ru
•

Москва

8 495 956-85-81

•

Казань

8 843 292-05-80

•

Воронеж

•

Санкт-Петербург

8 812 448-16-37

•
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8 347 275-27-62

•
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•

Єкатеринбург
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•
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8 383 363-28-38

•

Казахстан

•
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8 846 266-54-08

•

Ростов

8 863 203-59-00

•

Узбекистан
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