Balíček 10x 3Pad Acer TravelMate Spin B1 256 GB SSD

128,000.00 Kč
10x 3Pad Acer TravelMate Spin B1 256 GB SSD
10x Windows 10 Professional 64-bit EDU, Intel® Celeron® Quad Core Processor N3450, 4
GB DDR3, 256 GB SSD, slot pro rozšiřující SD kartu, 11.6“ Full HD IPS Acer LCD
dotykové + aktivní dotykové pero, HD Graphics, WiFi + BT 4.0, HD Camera, USB 3.0,
baterie s výdrží až 13 hodin, voděodolná klávesnice, vyšší odolnost celého zařízení.

Nabíjecí box
Uzamykatelný box pro bezpečné uložení, hromadné nabíjení zařízení. Zdroj s pasivním
větráním a kabely pro nabíjení 10 zařízení. Bezpečnostní ochrana proti přepětí. Možnost
rozšíření o WiFi přístupový bod a sluchátka s mikrofonem.

Classroom Management
Spolupráce a aktivity do výuky – ankety, hlasování, testování, křížovky, doplňovačky,
zobrazení na interaktivní tabuli. Sdílení - pedagog vidí, co právě teď žáci dělají, možnost
sdílení obrazovky pedagoga žákům. Blokování – hromadné zapnutí x vypnutí, možnost
zhasnout žákovské obrazovky, možnost zapnout x vypnout zvuk, zablokovat touchpad,
klávesnici i USB. Blokování nebo omezení přístupu na internet. Řízení – pedagog může
převzít řízení žákovského počítače, hromadné spouštění aplikací. Trvalá licence.

Instalace vyladěné školní image
Software vhodný pro školy: Malování, Windows Ink – režim pera na obrazovce, PDF
prohlížeč, Geogebra - interaktivní geometrie a algebra, GIMP - práce s grafikou a
fotografiemi, VLC Player, Movie Maker - tvorba a úprava videí, OneNote – školní sešit pro
21.století, Music Maker – tvorba a úprava hudby.

Nápadníky a 64 výukových scénářů
Tipy, nápady, výukové scénáře pro realizaci 64 hodin s využitím ICT ve výuce. Popis výuky,
vhodné metody, výukové scénáře a příklady dobré praxe o vlivu na výsledky dětí. Podpora
pro zajištění splnění výstupů projektu a vykázání MŠMT.

Doprava, instalace a zaškolení
Dodávka do školy zahrnuje prvotní zapnutí, přihlášení do školní sítě, aktualizace a nastavení
účtů. Seznámení pedagogů s ovládáním a možnostmi, jak vybavení ihned využívat ve výuce.

Odborník z praxe
Návštěva odborníka z praxe ve škole, který bude pedagogům k dispozici pro předání inspirace
a zkušeností s využitím moderních pomůcek. Zajištění realizace povinné ukázkové hodiny,
kdy budou pedagogové metodicky vedeni, jak využít dodané vybavení, aplikace a materiály
při vzdělávání žáků. Pedagogům bude po celou dobu projektu poskytnuta metodická i
didaktická podpora.

Rozšířená VIP záruka
Online dostupná technická podpora, zajištění svozu v případě reklamace, reklamace řešená ve
zrychleném režimu, podpora při zabezpečeních a aktualizacích aplikací a operačního systému.

