
 

Құ рметті мұғ алімдер мен мектеп директорлары,  

Біз Promethean компаниясының Ac tivInspire бағ дарламасының сынып 
бөлм елерің іздегі м аң ыздылығ ына  қ атыс ты барлық  пікірлер ің ізді тың дадық  жә не 
сол пікірлердің негізінде танымал ActivInspire бағдарламасына техникалық 
қызмет  көрс етуді жә не қ олдауды жалғ ас тыру туралы шешім қ абылдағ анымыз 
туралы қуана хабарлаймыз.  Flipchart түрлендіру қызметім ізге деген өте жоғ ары 
сұраныс  тұ тынушыларымыз қ азір бар миллиондағ ан Ac tivInspire сабақ тарына 
және с оң ғ ы он жылдық та  жа салған әрекеттерге тұ тынуш ыларым ыз қ ос қ ан 
маңыздылықты, құндылықты және ауыр  жұ м ыс ты ерекше бө ліп кө рс етті.  Біз адал 
мұғалімдер қазір және болаш ақ та  ос ы м азм ұ нды пайдалануын жалғ ас тыра  
алуын қамтамасыз еткім із келеді.  

Іс жүзінде Ac tivInspire Flipcharts ф л ипчарттарын ClassFlow пішіміне түрлендіруге 
арналған қызметім ізге сұраныстың өте жоғ ары болғ аны с онш а, біз бұ л 
сұранысқ а  ілесе алмадық .  Ac tivInspire бағ дарламасына техникалық  қ ызмет 
көрс етуді жә не қ олдауды жалғ ас тыру туралы ш еш ім  қ абылданғ андық тан с із 
енді Flipcharts флипчарттарын ActivInspire ішінде пайдалануды жалғастыра аласыз 
және ClassFlow бағ дарлам ас ына  ө туді ө з жылдам дығ ың ызбен бас қ ара  алас ыз. 
Сондықтан, біз бүгіннен бастап тү рлендіру қ ызметін белгіс із мерзімге тоқ татуды 
ұйғ ардық . Flipcharts флипчарттарын Promethean компаниясына жіберіп қойғ ан 
тұтынушыларғ а қ атысты біз бұ л ф липчарттарды ClassFlow пішіміне тү рлендіру 
міндеттемемізді орындаймыз; дегенмен, біз түрлендіруді аяқ тау кү ні туралы 
міндеттеме алмаймыз және сабын сақ тауларың ызды с ұ раймыз.   Есің ізге салу 
үшін  Flipcharts флипчарттарыңызды ClassFlow пішім іне тү рлендіргіңіз келсе, қ азіргі 
уақытта  ClassFlow ішінде бар автоматты тү рлендіру қ ұ ралын пайдалана аласыз 
және біз бұ л тү рлендіру қ ұ ралының  ф ункциялары уақ ыт ө те келе жақ с аруын 
жалғастырады деп күтем із.  

ClassFlow өнім дер  бум ас ына  с ә тті кө ш кен жә не Ac tivInsp ire м азм ұ нын ClassFlow 
пішіміне түрлендірген мұ ғ алімдер студенттеріне мысалдарғ а  негізделген оқ у 
ортасын қамтамасыз ете алатындарына қ уаныштымыз. Promethean компаниясы 
ClassFlow бағдарламасын сабақтарды өткізу платф ормас ының  келес і буыны 
ретінде әзірлеуін жалғ ас тырады .  ClassFlow сияқты бұ лтқ а  негізделген шешімдер 
білім беру технологиясының болашағын білдіреді және с ынып бө лм ес інде 
студенттерді сабаққ а  тартудың қ осымша мү мкіндіктерін қ амтамасыз  етеді.  

ActivInspire бағдарламасына көп жылдар  бойы адал қ олдау кө рс етіп келе 
жатқаныңызға  рахмет және Promethean ком панияс ы с ізге с туденттерді оқ уғ а  
тартатын және ынталандыратын бағ дарлам алық  ш ешім дерді қ ам там ас ыз етуді 
жалғастырады.  

 


