Pretvotite statične vsebine v najboljšo interaktivno izkušnjo z največkrat nagrajeno
programsko opremo za šolstvo na svetu, ki omogoča aktivnosti, zasnovane na igrifikaciji,
delovne prostore za učence/dijake ter učitelje, formativna ocenjevanja in mnogo več.

Vrhunska zbirka programske opreme
Namizna različica

Programska oprema SMART Notebook® je na voljo za računalnike z operacijskim
sistemom Windows® ali Mac®. Vsebuje številna prilagojena orodja za specifične
predmete (matematični pripomočki, integrirana GeoGebra, iskalnika Youtube®
Bing, galerija s slikami, prepripravljene aktivnosti, ki temeljijo na igrifikaciji ...

Spletna različica

SMART Learning Suite Online omogoča učiteljem dodajanje in shranjevanje
aktivnosti, ki temeljijo na sodelovanju in igrifikaciji, ustvarjanje skupnih delovnih
in individualnih aktivnosti za učence/dijake, SMART Notebook®, PDF in PowerPoint®
datotek, ki jih enostavno shranijo v spletno knjižnico in delijo s svojimi učenci/dijaki.
Spletno različico lahko učitelj odpre povsod brez predhodnega nameščanja
programske opreme.

SMART Learning Suite

Zmogljiva in enostavna orodja za učitelje
Ustvarjanje in predstavitev gradiva

Igre, ki temeljijo na igri

• Hitro in preprosto ustvarite interaktivna gradiva iz PDF in
PowerPoint® datotek ter Google diapozitivov, dokumentov in listov.

• Uporabite privlačne grafike in zvoke, da obdržite vaše učence
zbrane in jih spodbudite k sodelovanju.

• Gradiva pošljite na SMART Board® z iQ in jih delite na naprave
učencev/dijakov ali drugih učiteljev.

• Obstoječemu nizu vprašanj dodajte novo temo ali igro, ki jo
lahko izdelate v manj kot 5 minutah.

• Uporabite orodja za predstavitev SMART in popestrite vaše
predstavitve.

• Izbirate lahko med številnimi: kvizi, aktivnostmi razvrščanja,
vstavljanja manjkajočih elementov, kart ...

Formativna ocenjevanja

Delovni prostori za sodelovanje

• V samo nekaj minutah ustvarite formativno ocenjevanje in ga
date v skupno rabo z napravami učencev/dijakov.

• V programski opremi v oblaku lahko kadarkoli pretvorite gradivo
oz. stran v skupni delovni prostor.

• Prejmite takojšnjo povratno informacijo o razumevanju snovi
učencev.

• Učenci lahko s svojih naprav soustvarjajo vsebine v skupnem
delovnem prostoru znotraj ali zunaj razreda.

• S popočjo grafa ali preglednice Excel preučite uspeh vsakega
posameznega učenca.

• Omogočite sodelovanje celotnega razreda ali manjših skupin s
pregledovanjem njihovega napredka na SMART Board ali drugih
napravah.

Preizkusite brezplačno različico smarttech.com/smartlearningsuite

Pridružite se 25 milijonom učiteljev in učencev po svetu, ki uporabljajo SMART Learning Suite

Preprost model naročnine. Milijoni bogatih izkušenj.
SMART Learning Suite je na voljo preko preprostega
naročniškega modela, ki vam je prilagojen, tako da imate
samo en strošek. Cena se zmanjša glede na število licenc
in dolžino veljavnosti le te.
Naročnina vsebuje:

•

Namizno in spletno različico programske opreme

•

Dostop do programske opreme kjerkoli in kadarkoli - tudi doma

•

Prijavite se s šolskim Google ali Microsoft® računom

•

Sposobnost pošiljanja učnih ur in aktivnosti učencem

•

Dostop študentov s katere koli naprave (računalnik, telefon, tablica)

Izračunajte koliko lahko prihranite na smarttech.com/calculator

SMART Learning Suite
deluje s platformami, ki jih
uporabljate na vaši šoli.
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Programsko opremo SMART uporabite z namensko izdelano tehnologijo
SMART Board interaktivni zasloni so namenjeni sodelovanju učencev in povezovanju njihovih
naprav z vsebino v enotno učno izkušnjo. Učence spodbujajo k sodelovanju bodisi na zaslonu,
bodisi iz njihovih telefonov, tablic ali računalnikov.

Collaboration hubs

Untether the teacher
Vgrajena iQ naprava omogoča učiteljem predstavitev SMART
Notebook gradiv z uporabo aplikacije SMART Notebook Player
tako na zaslona kot iz mobilne naprave.

Več istočasnih točk dotika omogoča učencem hkratno pisanje, brisanje
in premikanje elementov v programu SMART Learning Suite - tako
lahko pri tabli sodeluje več učencev hkrati.

Vključena enoletna licenca SMART Learning Suite ob nakupu katere koli SMART Board naprave.

Izkoristite največ od vaše rešitve SMART
Nakup je le začetek. Naše storitve implementacije in tehnične podpore, usposabljanje strokovnjakov
uporabni viri skupnosti SMART, ki pomagajo učiteljem, da se naučijo uporabljati svoje SMART
rešitve za izboljšanje učnega uspeha učencev/dijakov.

Profesionalni razvoj

Svetovanje na področju izobraževanja

Uporabni viri skupnosti SMART

SMART ponuja načrt prefosionalnega strokovnega razvoja, videoposnetke, tečaje, spletne seminarje, ki pokrivajo tako funkcionalne
kot tudi pedagoške teme.

SMART ima ekipo nekdanjih pedagogov, ki
nudijo podporo pri implementaciji kot tudi
publikaciji in raziskavah o učnem uspehu
učencev/dijakov.

Spletni seminarji SMART Ed2Ed nudijo nasvete in trike in spletni portal SMART Exchange® nudi več kot 100.000 gradiv.
Triki in nasveti ter gradiva v slovenščini so
dostopni na spletni strani iucitelj.si

Regionalni distributer:

SMART Technologies

smarttech.com/contact

inovatio
inovativne rešitve za prihodnost

W: www.inovatio.si E: contact@inovatio.si T: 02/828 00 54
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SMART Learning Suite se nenehno razvija in izboljšuje
Naročnina SMART Learning Suite se ves čas razvija, da bi učitelji čim bolje učence/dijake pripravili na prihodnost.
Naročnina zagotavlja, da boste lahko dobili najnovejše posodobitve za SMART Notebook in dostop do programske
opreme v oblaku - SMART Learning Suite Online ter novih aktivnosti in funkcij.
LEGENDA: KLJUČNE PREDNOSTI:

integracija z napravami učencev

učenje na osnovi igre
KLJUČNE
PREDNOSTI

PREDNOSTI

vpogled v učenje

RAZLIČICE PROGRAMSKE OPREME
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Spletne ekskluzivne funkcije
Pošiljanje učnih gradiv na naprave učencev/dijakov
Aktivnosti: Memory Match, Super Heroes, Future Bots
Skupni delovni prostori za sodelovanje
Priprava gradiv z več elementi vsebine.
Uvoz Google diapozitivov, dokumentov in listov
Preverjanje znanja / ocenjevanje
Formativno ocenjevanje: Več možnih odgovorov, pravilno ali
nepravilno, več odgovorov, anketa/mnenje, kratek odgovor
Ocenjevanja, ki ustrezajo učiteljevemu tempu
Aktivnosti, ki temeljijo na igri
Obrnite, Super razvrščanje
Izpolnite prazna polja, Uredite vrstni red, Povežite,
Zakriči na ves glas!, Tekmovanje v hitrosti, Odkrivanje oznak
Pošastni kviz, Kviz
Pošiljanje aktivnosti na naprave učencev
Teme po meri pri aktivnosti Super razvrščanje
Ostale prednosti
Dostop do programske opreme SMART Notebook doma
Urejanje črnila
Matematične aktivnosti GeoGebre
Aktivnosti SMART Bloki
Vgajen snemalnik pouka
Orodje za izdelavo miselnih vzorcev
More shapes/angles
VstavljanjeYouTube® videov
Gradniki HTML 5
Dodatek za isklanje slik
Orodje za pisanje matematičnih enačb
Deljenje SMART Notebook datotek preko URL
Deljenje SMART Notebook datotek s SMART Board naprav z iQ
Mobilna aplikacija – nadzor nad SMART Notebook datotekami na
SMART Board interaktivnem zaslonu z iQ
Uvoz PowerPoint and PDF datotek
PODPRTI OPERACIJSKI SISTEMI
Mac 10.11
Mac 10.12
Mac 10.13
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10

prihtanek učiteljevega časa

14.3

15

16

17

18

19

