Jeden prosty model cenowy. Miliony cennych doświadczeń.
Pakiet ten daje Państwu najlepsze na świecie oprogramowanie edukacyjne łączące uczniów,
nauczycieli i urządzenia. Lekcje ze SMART Learning Suite są praktycznym uczeniem się opartym
na współpracy każdego typu urządzenia. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że otrzymujesz
3 wiodące platformy oprogramowania w jednej cenie.

Wiodące na świecie oprogramowanie
edukacyjne

Twórz angażujące zajęcia w 5 minut

Stymulowanie współpracy w klasie i poza nią

W pakiecie otrzymujesz:
Oprogramowanie SMART Notebook
Światowej klasy oprogramowanie edukacyjne SMART
Notebook® wspomaga praktyczną naukę zapewniając
tym samym natychmiastową elastyczność reagowania na
potrzeby uczniów.
SMART Lesson Activity Builder
Najlepszym prezentem, jaki możemy wręczyć nauczycielom
jest czas. Dla uczniów jest to więcej zabawy i atrakcyjnych
ćwiczeń. LAB zapewnia obie te rzeczy pozwalając
nauczycielom godzinami pochłaniać uwagę uczniów dzięki
ćwiczeniom, które tworzy się w 5 minut.
SMART amp software
To oprogramowanie w chmurze używa aplikacji Google Apps
dla Szkół i Uczelni w celu przeniesienia nauki prowadzonej
przez ucznia na wyższy poziom. Uczniowie
i nauczyciele — w szkole i poza nią — mogą w tym samym
czasie współpracować z każdym laptopem lub tabletem
w nieograniczonej przestrzeni roboczej tej aplikacji.

Kluczowe Cechy:
Oprogramowanie dla każdego sprzętu
Urządzenia dla uczniów, tablice interaktywne, interaktywne
wyświetlacze, Chromebooki, BYOD (ang. Bring Your Own
Device), czyli używanie swoich prywatnych smartfonów i
tabletów... Dla SMART Learning Suite nie jest to problem.
Stanowi on gniazdo twojej klasy połączonej w sieci.

Łatwe w użyciu. Łatwe w zaadoptowaniu.
Nauczyciele mogą z łatwością i szybko stworzyć
dynamiczne, interaktywne, zabawne i wciągające ćwiczenia
w mniej niż 5 minut, które skupią uwagę uczniów na lekcji.
Dodatkowo na każdym kroku zapewniony jest dostęp do
bieżącego wsparcia.

Elastyczność jakiej potrzebujesz by osiągnąć sukces
SMART Learning Suite wspomaga wszystkie inicjatywy,
jak np. instrukcja teoretyczna w klasie, zajęcia prowadzone
przez uczniów, uczenie się metodą projektu oraz metoda
odwróconej klasy (ang. flipped classroom). Na każdym
roczniku i każdym przedmiocie.

Gotowi na przyszłość
Jako wiodąca firma z branży technologii w edukacji,
SMART blisko współpracuje z pedagogami i ekspertami
w tym obszarze tak, aby mieć pewność, że każde nowe
wydanie będzie wychodziło naprzeciw obecnym i przyszłym
potrzebom nauczycieli.

Jeden prosty model cenowy. Miliony wzbogacających doświadczeń.
Nic nie powinno stawać na drodze przy tworzeniu niesamowitych doświadczeń uczenia się, łącznie z planowaniem budżetu.
SMART Learning Suite oferuje jeden prosty model cenowy, wiec mają Państwo jeden wydatek, jaki trzeba wziąć pod uwagę.
Wszystkie interaktywne wyświetlacze SMART zawierają roczną subskrypcję oprogramowania SMART Learning Suite.
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