
Udostępnianie 
Ekranu

Nauczanie bez ograniczeń

Udostępnianie Ekranu zapewnia nauczycielom swobodę 
poruszania się po sali i pozwala na bardziej indywidualną 
pracę z uczniami. Korzystając z ekranu ActivPanel, 
nauczyciel może wprowadzać uwagi bezpośrednio 
na udostępnionych ekranach w czasie rzeczywistym, 
usprawniając współpracę z uczniami podczas 
prowadzonych zajęć.

Szybkie podłączanie

Zarówno prowadzący, jak i uczestnicy zajęć mogą 
szybko podłączyć do ekranu z serii ActivPanel Elements 
urządzenia z systemem Windows®, MacOS®, Android™, 
iOS oraz Chrome, korzystając z prostego, 6-cyfrowego 
kodu. Nie trzeba pamiętać haseł, adresów IP ani 
długich numerów seryjnych.

Zintegrowana kontrola

Prowadzący zachowuje pełną kontrolę nad tym, które 
urządzenia można podłączyć do ekranu, z których można 
udostępniać zawartość i na których możliwe jest włączenie 
konkretnych funkcji. Ma ponadto możliwość przeglądania 
nawet do 39 podłączonych urządzeń i zarządzania nimi 
w poczekalni.

Większe zaangażowanie 
i współpraca

Możliwość udostępniania nawet czterech urządzeń 
jednocześnie pozwala na większe zaangażowanie i 
umożliwianie uczniom prezentowania swojej pracy. Nauczyciel 
staje się moderatorem dyskusji prowadzonych przez uczniów.

Ułatwiona współpraca z dowolnego 
miejsca w klasie

Aplikacja Promethean Udostępnianie Ekranu umożliwia uczniom i nauczycielom współpracę w klasie poprzez 
bezprzewodowe udostępnianie ekranów z różnych urządzeń na interaktywnych ekranach ActivPanel® z serii 
Elements™. Nauczyciel może swobodnie się poruszać i dawać indywidualne wskazówki uczniom, jednocześnie 
w pełni kontrolując treść pokazywaną na ekranie. Ponadto przy użyciu ekranu ActivPanel nauczyciel może 
teraz bezpośrednio wykonywać czynności na udostępnionych ekranach uczniów w czasie rzeczywistym.



Udostępnianie Ekranu

Aby dowiedzieć się więcej o Udostępnianiu Ekranu, skontaktuj się z partnerem Promethean.

• Zapewnienie nauczycielom 
swobody poruszania się po sali

• Bezprzewodowe udostępnianie 
nawet czterech ekranów 
jednocześnie

• Kompatybilność z urządzeniami 
z systemami Windows, MacOS, 
Android, iOS i Chrome

• Nadzór nauczyciela dla 
większego bezpieczeństwa
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• Łatwe łączenie za pomocą 
sześciocyfrowego kodu

• Nauczyciel może wykonywać 
czynności na udostępnionych ekranach 
bezpośrednio z urządzenia ActivPanel

• Zarządzanie nawet 39 podłączonymi 
urządzeniami w poczekalni

https://www.prometheanworld.com/

