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UČNE
PRAKSE + STROJNA 

OPREMA+ USPEH=

Dobri učitelji dobijo dobre rezultate
Ko imajo učitelji možnost uporabiti tehnologiijo, namenjeno posebej za izobraževalne institucije, da 
omogočijo svoje dobre učne prakse, se možnost za doseganje najboljšega uspeha učencev močno 
poveča.

Samo programska in strojna oprema za izobraževalne institucije še ne moreta zagotoviti uspeha učencev. 
Prvo je potrebno kot učitelj imeti dobre učne prakse in šele nato s pomočjo programske in strojne 
opreme zagotoviti najboljši uspeh.

70% je možnost doseči pozitiven učni uspeh, če se pogosto uporablja programska opre-
ma, ki omogoča sodelovanje.

342% je možnost doseči pozitiven učni uspeh, če ima učitelj dobre učne prakse in uporab-
laja tehnologijo za izobraževalne institucije.

**    Filigree Consulting Teaching, Technology and Learning: Understanding the interconnection , raziskava iz februarja 2016

Verjamemo, da imajo učitelji dobre učne prakse, z obiskom delavnic pa bodo spoznali še programsko 
in strojno opremo, tako da bo uspeh učencev zagotovljen.

vse to zajemajo naša izobraževanja

PROGRAMSKA 
OPREMA

Na izobraževanju boste:
spoznali dobre učne prakse tudi drugih učiteljev
dobili nove ideje za izdelavo zanimivih učnih gradiv
dobili informacije iz prve roke
naučili uporabe novih orodij programske opreme
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Ponudba izobraževanj
Zavedamo se, da je vsak uporabnik unikum. Vsak ima drugačno znanje, potrebe in želje. Odločili 
smo se, da uporabanikom programske opreme SMART ponudimo vrsto različnih izobraževanj in jim 
pomagamo, da učencem s pomočjo svojih kvalitetnih učnih praks ter strojne in programske opeme 
SMART dosežejo najboljši učni uspeh.

Zakaj izbrati osnovno izobraževanje?

Zakaj izbrati napredno izobraževanje??

Zakaj izobraževanje po meri?

Ne veste katera oblika izobraževanja je primerna za vas?

Dobri učitelji dobijo dobre rezultate

Lažje spoznavate funkcije programa skozi samostojno 
delo.

Osnove programske opreme poznate, želeli bi spoznati 
naprednene funkcije programske opreme

Vam bolj odgovarja delo v večjih skupinah.

Menite, da ste pri programski opremi še uporabnik 
začetnik, saj še ne poznate osnov.

Vam bolj odgovarja delo v manjših skupinah.

Raje imate frontalno obliko izobraževanja.

Želite imeti daljše ali krajše izobraževanje.
Bi želeli združiti vsebino različnih vrst izobraževanj.

Se ne zavedate katere funkcije programa poznate in 
katere ne.

Še vedno ne veste katera vrsta izobraževanja je primerna za vas?
Preverite podrobne informacije vsakega izobraževanja ali izpolnite evalvacijski vprašalnik, ki smo ga 
pripravili za vas.

spoznali dobre učne prakse tudi drugih učiteljev
dobili nove ideje za izdelavo zanimivih učnih gradiv
dobili informacije iz prve roke
naučili uporabe novih orodij programske opreme
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Osnovno izobraževanje I. nivo
Izobraževanje je namenjeno predvsem začetnikom, ki se spoznavajo z interaktivno rešitvijo in programs-
ko opremo SMART.

Program izobraževanja – 120 minut

Maksimalno število udeležencev: /ut

I. SKLOP: Osnove SMART Board® interktivne rešitve

Pregled osnovnih funkcij interaktivne naprave
Pregled osnovnih funkcij vgrajene programske opreme naprave

II. SKLOP: Predstavitev SMART Notebook® programske opreme

Predstavitev programskega vmesnika (pregled orodnih vrstic in predstavitev orodij - pisala, orodja za 
merjenje, delo s besedilom, tabelami in liki)

Pregled in predstavitev elementov galerije (slike, interaktivni elementi, .notebook datoteke, teme, 
ozadja in 3D elementi)

III. SKLOP: Uporaba SMART InkTM

IV. SKLOP: Uporabni viri in vsebine za kreiranje interkativne učne ure

Spletni portal iUčitelj

Spletni portal SMART Exchange

V. SKLOP: Vprašanja in odgovori

Odgovori na vprašanja ter druge informacije v povezavi s SMART opremo

Pisanje s pisalom naprave ali prstom čez Microsoft Office aplikacije

Pisanje s pisalom naprave ali prstom čez PDF datoteke

Pisanje s pisalom naprave ali prstom čez spletne brskanike
Uporaba orodja za zajem zaslonske slike
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Osnovno izobraževanje I. nivo Osnovno izobraževanje II. nivo
Izobraževanje je namenjeno uporabnikom, ki interaktivno tablo in programsko opremo že uporabljajo 
in želijo spoznati dodatke in druge funkcije programske opreme SMART Notebook. Udeleženci aktivno 
sodelujejo pri izobraževanju na način, da preko igre spoznavajo posamezne aktivnosti.

Program izobraževanja – 120 minut

Maksimalno število udeležencev: /ut

I. SKLOP: Pregled programskega vmesnika

Hiter pregled orodij in priprava aktivnosti s pomočjo funkcije prekrivanja
Vstavljanje priponk, povezav ter zvočnih datotek

II. SKLOP: Predstavitev dodatkov programske opreme

Predstavitev in aktivno sodelovanje udeležencev pri predstavitvi SMART lab aktivnosti

Predstavitev orodja za enostavno ustvarjanje miselnih vzorcev

Hitra predstavitev galerije in ustvarjanje lastne galerije

Hitra predstavitev pripomočkov za matematiko (GeoGebra, orodja za merjenje, orodje za pisanje 
matematičnih enačb

Iskanje in shranjevanje slik v vgrajenem vmesniku Bing

Iskanje in ogled Youtube posnetkov neposredno v SMART Notebooku

III. SKLOP: Predstavitev programske opreme v oblaku 

Brezplačna registracija in dodajanje gradiv
Aktivno sodelovanje udeležencev pri Handout aktivnosti

IV. SKLOP: Predstavitev dodatkov programske opreme

Pisanje s pisalom naprave ali prstom čez Microsoft Office aplikacije

Pisanje s pisalom naprave ali prstom čez PDF datoteke

Pisanje s pisalom naprave ali prstom čez spletne brskanike
Uporaba orodja za zajem zaslonske slike

V. SKLOP: Vprašanja in odgovori

Odgovori na vprašanja ter druge informacije v povezavi s SMART opremo
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Napredno izobraževanje za 
programsko opremo v oblaku
Izobraževanje je namenjeno uporabnikom, ki že poznajo osnove programske opreme SMART Note-
book® in bi želeli svoja gradiva shranjevati v knjižnico v oblaku, prav tako pa bi želeli kreirati aktivnosti 
za učence, ki bi jih reševali v skupinah ali doma, ter delili svoja gradiva z ostalimi učitelji.

Program izobraževanja – 180 minut

Maksimalno število udeležencev: 12ut

I. SKLOP: Kreiranje SMART računa in pregled programskega vmesnika

Kreiranje SMART računa z vpisom z Microsoft ali Google računom
Pregled programskega vmesnika načina za urejanje gradiv

II. SKLOP: Predstavitev funkcije Handout za individualno delo učencev

Priprava in zagon aktivnosti Handout
Nadzorna plošča za pregled napredka posameznega učenca

Pregled programskega vmesnika načina za pregledovanje gradiv

III. SKLOP: Predstavitev funkcije Workspace za delo v skupinah

IV. SKLOP: Samostojno delo udeležencev: Izdelava gradiva

Izdelava gradiva za samostojno ali skupinsko delo učencev v programski opremi

Nalaganje in pretvorba gradiva v Handout ali Workspace aktivnosti

Izmenjava gradiv udeležencev
Predstavitev gradiv

V. SKLOP: Vprašanja in odgovori

Odgovori na vprašanja ter druge informacije v povezavi s SMART opremo

Vpis za učence, deljenje gradiva z učitelji in učenci

Priprava in zagon aktivnosti Workspace
Nadzorna plošča za pregled napredka posameznega učenca
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Izdelava gradiva za samostojno ali skupinsko delo učencev v programski opremi

Odgovori na vprašanja ter druge informacije v povezavi s SMART opremo

Napredno izobraževanje za 
izdelavo unikatnih aktivnosti
Izobraževanje je namenjeno uporabnikom, ki že poznajo osnove programske opreme SMART Note-
book® in bi želeli oblikovati unikatne aktivnosti z lastnimi vsebinami.

Program izobraževanja – 120 minut

Maksimalno število udeležencev: 12ut

I. SKLOP: Pregled in predstavitev Graditelja aktivnosti

Aktivno sodelovanje udeležencev pri predstavitvi različnih aktivnosti

Predstavitev priprave gradiva

II. SKLOP: Pregled in predstavitev aktivnosti prekrivanja

Aktivno sodelovanje udeležencev pri predstavitvi različnih aktivnosti

Predstavitev priprave gradiva

III. SKLOP: Samostojno delo udeležencev: Izdelava gradiva

IV. SKLOP: Vprašanja in odgovori

Odgovori na vprašanja ter druge informacije v povezavi s SMART opremo

Priprava in zagon aktivnosti Workspace
Nadzorna plošča za pregled napredka posameznega učenca

Aktivnosti razvrščanja
Aktivnosti vstavljanja manjkajočih besed, črk ali slik
Interaktivna križanka
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Napredno izobraževanje za 
enostavno ustvarjanje aktivnosti
Izobraževanje je namenjeno uporabnikom, ki bi si želeli na hiter in enostaven način s pomočjo SMART 
lab in SMART response izdelati aktivnost po predlogah. Udeleženci aktivno sodelujejo pri izobraževanju 
na način, da preko igre spoznavajo posamezne aktivnosti in izdelajo aktivnosti s svojimi vsebinami.

Program izobraževanja – 180 minut

Maksimalno število udeležencev: 12ut

III. SKLOP: Samostojno delo udeležencev: Izdelava gradiva

Izmenjava gradiv udeležencev
Predstavitev gradiv

IV. SKLOP: Vprašanja in odgovori

Odgovori na vprašanja ter druge informacije v povezavi s SMART opremo

Izdelava gradiva za samostojno ali skupinsko delo učencev v programski opremi

I. SKLOP: Predstavitev in izdelava aktivnosti SMART lab

Predstavitev posamezne predloge aktivnosti z aktivnim sodelovanjem udeležencev izobraževanja

Prikaz izdelave posamezne aktivnosti

II. SKLOP: Predstavitev SMART response sistema za preverjanje znanja

Predstavitev SMART response sistema skozi aktivno sodelovanje udeležencev

Pregled uspešnosti odgovorov v grafu ter izvoz Excel tabele

II. SKLOP: Predstavitev SMART response sistema za preverjanje znanja

Predstavitev SMART response sistema skozi aktivno sodelovanje udeležencev

Pregled uspešnosti odgovorov v grafu ter izvoz Excel tabele

II. SKLOP: Predstavitev SMART response sistema za preverjanje znanja

Predstavitev SMART response sistema skozi aktivno sodelovanje udeležencev

Pregled uspešnosti odgovoro 

Pregled uspešnosti odgovorov

Prikaz izdelave preverjanja znanja, ankete ...

Različni kvizi: Speedup/Tekmovanje v hitrosti (kviz v obliki dirke), Monster Quiz/Pošastni kviz (kviz 
za skupinsko delo), Game Show/Kviz (kviz s kolesom sreče, jockerji in mnogo več).
Aktivnosti razvrščanja: Super Sort/Super razvrščanje, Match ‘Em Up!/ Povežite, Rank Order/Uredi 
vrstni red 
Aktivnosti kart: Flip Out/Obrnite 
Aktivnostiza prikazovanje delov celote: Label Reveal/Odkrivanje oznak
Aktivnost vstavljanja manjkajočih besed: Fill in the Blanks/Izpolnite prazna polja
Aktivnost zbiranja in predstavljanja idej: Shout it Out!/Zakriči na ves glas! (slike in besedilo)
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Odgovori na vprašanja ter druge informacije v povezavi s SMART opremo

Napredno izobraževanje za 
matematike
Izobraževanje je namenjeno predvsem učiteljem matematike, ki bi se želeli naučiti inegrirane programs-
kega vmesnika GeoGebra, uporabe orodij za merjenje in drugih dodatkov, ki so primerni za njihovo 
poučevanje.

Program izobraževanja – 180 minut

Maksimalno število udeležencev: 12ut

I. SKLOP: Predstavitev orodij za geometrijo

Predstavitev in urejanje nastavitev orodij za merjenje: ravnilo, šestilo, kotomer in geotrikotnik
Vstavljanje likov in uporaba orodja za prepoznavanje oblik

II. SKLOP: Predstavitev dodatka za pisanje matematičnih enačb

Predstavitev dodatka za pisanje matematičnih enačb

Predstavitev dodatka za pisanje matematičnih enačb, ki rokopis pretvori v tipkano besedilo

III. SKLOP: GeoGebra

V. SKLOP: Samostojno delo udeležencev

Izdelava gradiva
Predstavitev gradiv

VI. SKLOP: Vprašanja in odgovori

Odgovori na vprašanja ter druge informacije v povezavi s SMART opremo

Predstavitev vmesnika 
Iskanje gradiv po bazi GeoGebre

Prikaz dolžin stranic, notranjih kotov ter oglišč lika
Orodje za delitev likov (ulomki)
Geometrijska telesa iz galerije

IV. SKLOP: Praktična uporaba SMART lab aktivnosti

Didaktična smiselnost uporabe SMART lab aktivnosti za matematiko
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Izobraževanje po meri
Izobraževanje je namenjeno predvsem začetnikom kot naprednim uporabnikom, saj je popolnoma prila-
godljivo. Če ne veste katero izobraževanje bi izbrali, saj bi želeli nekaj iz vsakega, je izobraževanje po 
meri prava izbira.

Program izobraževanja – poljubno

Maksimalno število udeležencev: /ut

Ne veste katere funkcije v programski opremi poznate in katere ne?

Ne skrbite. Za vas smo pripravili evalvacijski vprašalnik, s pomočjo katerega boste lažje ugotovili 
katee funkcije že poznate in kaj bi bilo dobro, da še spoznate.

Kako do izobraževanja po meri?

1. Pošljite povpraševanje
2. Poslali vam bomo evalvacijski vprašalnik.
3. Analizirali bomo stanje vašega znanja in vam glede na ugotovljeno pripravili načrt izobraževanja.
4. Ko boste načrt potrdili, bomo ob dogovorjenem terminu izvedli izobraževanje.

iUčiteljSpletni portal 

BREZPLAČNA INTERAKTIVNA 
UČNA GRADIVA
Prenesete ali naložite lahko učna gradiva v slovenščini, ki so v 
skladu z učnimi načrti Republike Slovenije. 

Učna gradiva enostavno najdete, saj so kategorizirana glede 
na stopnjo in predmet poučevanja.

TRIKI IN NASVETI

Na spletnem portalu so na voljo tudi 
številni triki in nasveti, ki vam bodo 
koristili bodisi pri uporabi program-
ske ali strojne opreme.

AKTUALNE NOVICE IN 
POMOČ UPORABNIKOM
Aktualne novice iz področja program-
ske in strojne opreme, najnovejših učnih 
praks itd. Poleg tega pa nudimo brezplačno 
pomoč uporabnikom.

VIDEO VODIČI

Na spletnem portalu so objavljeni 
različni video vodiči v slovenščini.

iUČITELJ je več kot spletni portal. Je skupnost, kjer učitelji izmenjujejo učne prakse in pridobivajo nova, praktična znanja.
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Izobraževanje po meri

Trije edinstveni načini za pridružitev v skupnost SMART 

Vzorni SMART učitelji delijo strast do poučevanja in SMART tehnologije. Njihova spoznanja 
in ideje oblikujejo SMART rešitve in učilnico prihodnosti ter širijo svojo mrežo osebnega 
učenje. Na voljo je dveh nivojih: SMART učitelj in SMART vzorni učitelj.

Vzorna SMART šola je šola, ki prikazuje učinkovite in inovativne učne prakse ob uporabi 
strojne in programske opreme SMART za izboljšanje poučevanja in učenja. Hkrati pa 
je odprta za izmenjavo učnih praks s širšo izobraževalno skupnostjo, tako lokalno kot 
globalno.

Vzorni SMART učenci v svojih šolah delujejo kot digitalni voditelji. Njihovo poglobljeno 
poznavanje in uporaba rešitev SMART sta prispevaka k pozitivnih rezultatov pri njihovem 
učenju. Ti učenci so povezani z vzorno SMART šolo in SMART učitelji.

Pridružite se SMART mednarodni skupnosti vzornih učiteljev, voditeljev, učencev in šol. Izkoristite svojo 
strast kot digitalni vodja in oblikujte prihodnost EdTech-a v učilnici.  

Pridružite se mednarodni skupnosti

Več informacij in 
oddaja prijave na 

smarttech.com/apply

Zakaj se pridružiti? 

• Povežite se z istomislečimi ljudmi ter se učite drug od drugega

• Usposabljanje in strokovni razvoj, vključno s spletnimi seminarji

• Prvi preizkusite nove storitve in produkte SMART

•  Globalna objava vaših prispevkov na blogu, študijah primera in spletni 
strani SMART.
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