
Ger insikt för aktivt 
lärande
Engagera hela klassen. Alla elever måste ha 
samma tillgång till lärarens direktundervisning så 
att de kan höra, förstå och få kunskap som leder till 
bättre lärande.

Grupplärande med Activate. Lärare måste 
kunna lyssna på elevdiskussioner i dagens 
aktiva klassrum. Med feedback direkt in i 
inlärningsprocessen får lärarna de nödvändiga 
kunskaperna för att aktivera lärandet.

Samarbeta och dela idéer. Lärarna behöver 
se över sin egen undervisning och även 
viktiga undervisningsmoment för eleverna, för 
självkännedom och samarbete med kollegor och 
handledare. Kunskap som delas mellan lärare höjer 
allas färdigheter.



Vad är en aktiverad inlärningsmiljö?
När nya undervisningsmetoder förändrar elevernas sätt att använda 
klassrummet, behöver ljudsystemen vara flexibla för att interagera 
med hela klassen, små 
grupper, individer och till 
och med elever utanför 
klassrummet. 

Access-tekniken ger skolor 
möjlighet att starta med 
undervisning för hela grupper 
med ett ljudsystem för 
klassrum, och enkelt lägga 
till Activate- poddar för 
undervisning i små grupper.

Ljud- och videoinstruktioner 
som ger kunskaper om lärandet

Engagera 
hela  

klassen

Redcat Access 955 AccessTopcat Access

Ljudsystem för helklass förbättrar spridningen av ljudet och förmågan att uppfatta vad 
som sägs, så att eleverna hör, förstår och lär sig.

En fullständig undervisningsplattform med ljud och video som inkluderar ljud i hela rummet med en lärarmikrofon, 
dubbelriktade ljudpoddar för små grupper och en mobilapp för kontroll och ljud-/videoinspelning för visning och 

samarbete.

Activate 
grupp-  
lärande

Activate-poddar Activate-appActivate-station
Dubbelriktade 
ljudpoddar ger 

läraren möjlighet att 
lyssna på elevgrupper

Laddas och ansluts 
till mobilenheter via 

Bluetooth för kontroll 
och strömning

Kontrollera, anslut och 
spela in elevgrupper 

och hela klassen

Samarbeta
och dela  

idéer

Spela in och dela ljud och video
Activate-appen spelar också in video som är synkroniserad med 
ljudet från lärarens mikrofoner och elevpoddar. Lärarna kan 
spela in viktiga undervisnings- och inlärningsmoment för att:

•  Spela in viktig elevundervisning 
•  Utvärdera sin egen undervisning
•  Dela med andra för feedback och handledning
•  Utbyta undervisningsidéer med kollegor

Viktiga funktioner i Activate-systemet
• Klassrumsljud för undervisning i hela rummet
• Anslut upp till 12 poddar för små grupper
• Dubbelriktat mellan lärare och elever
• 2 Bluetooth-kanaler för gruppundervisning
• Trådlös ljudintegration
• Video- och ljudinspelning av lärarmikrofon 

och elevpoddar
• Bildtagning i app
• Access-teknik + Bluetooth-gränssnitt
• Whisper Coaching för levande observationer

DS0549SV01-0

Kontakta oss:
REDPORT AB 
GAMLA BROGATAN 3, 442 31 KUNGÄLV, SVERIGE 
TELEFON / FAX: +46 (0) 303 223794, MOB: +46 (0) 705 469101 
www.redport.se


