
Zabavno programiranje s 
kompleti STEAM !

Zakaj izbrati SMART Coding Kits by SAM Labs?

• Programiranje na zabaven in interaktiven način
• Učne ure in projekti, ki so prilagojeni učnemu načrtu
• SAM Space je intuitivna in vizualna aplikacija za programiranje  
• SAM Blockly omogoča napredovanje do programiranja z gradniki
• Enostavno za namestitev, brezzična povezava SAM Blocks
• Združljivo z OS®, Android™, Windows® in Chromebook™
• Podpora in usposabljanje za učitelje
• Vsestransko uporabno, kot dodatek različnim obveznim predmetom
• Oblikujte algoritme in programe, uporabite logično razlago in 

računalniško razmišljanje
• Nadzor in simuliranje fizičnih sistemov
• Idealen za programiranje in robotiko ter prostore za ustvarjanje, 

obšolske popoldanske aktivnosti in poletne šole 

Učenci bodo lahko:

• Prenesli ideje v konkretne modele (ki jih je mogoče oblikovati, 
popraviti in izboljšati)

• Okrepili razumevanje pri določenem predmetu in medpredmetnih 
povezavah 

• Ustvarjali rešitve in reševali realne probleme 
• Vadili, kar so se naučili pri učni uri
• Pridobivali na znanju za prihodnost 

Na  tisoče šol se iz dneva v dan veseli programiranja in ustvarjanja s STEAM kompleti. Ustvarjeno 
s pomočjo učiteljev in inženirjev. SMART Coding Kits by SAM Labs® združuje učne ure, aplikacije 
in elektroniko za nagrajevanje radovednosti in domišljije z resničnim vplivom na učenje in 
napredovanje.
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STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics)1



Izberite popoln komplet

Komplet STEAM 
• Za 4 do 6 učencev

• Za manjše skupinske projekte, prostore za 
        ustvarjanje in robotiko

• Ekskluzivni dodatni gradniki, ki jih ni na voljo v 
        kompletu Classroom

• Vzdržljiv in prenosni kovček za shranjevanje

Komplet Classroom
• Za do 30 učencev

•  Popolna rešitev za celotno učilnico z najnižjo ceno  
na učenca

• Vzdržljiv in prenosni kovček za shranjevanje z 
       možnostjo nalaganja enega na drugega

UmetnostZnanostRačunalništvo Humanistične vede Oblikovanje in tehnologija

Prinesite svet programiranja in ustvarjanja v razred. Raznoliki kompleti s programsko in strojno opremo 
zagotavljajo vse, kar učitelji potrebujejo za vzpodbujanje ustvarjalnosti učencev.

Authorized reseller: SMART Technologies
Toll free 1.800.260.9408 (U.S./Canada) 
or +1.403.228.5940 
smarttech.com

SAM Labs is a registered trademark of SAM Labs Ltd. 
©2018 SMART Technologies. All rights reserved.

SAM Labs učne ure so ustvarjene s pomočjo učiteljev. Zasnovane so na način, da so lahko dostopne 
in intuitivne ter prilagojene učnemu načrtu.

Inovatio d.o. o.                              
Ulica heroja Bračiča 6                                      
SI-2000 Maribor                        
E: contact@inovatio.si                                          
T : +386 (0)2 828 00 53

Komplet vsebuje:

• SAM Space aplikacija za  
        izobraževanje

• 40+ učnih načrtov

• 16 SAM gradnikov

• 28 dodatkov

• 3 Multi Micro USB napajalni kabli

Komplet vsebuje:

• SAM Space aplikacija za 
        izobraževanje

• 40+ učnih načrtov

• 40 SAM gradnikov

• 100 dodatkov

• 8 Multi Micro USB napajalni kabli


