
SMART Notebook™ 2014 
oprogramowanie do nauczania 
grupowego
Dołącz do ponad 3 milionów użytkowników na całym świecie  i wprowadź do nauczania więcej życia, wykorzystując do 
tego najlepsze oprogramowanie do nauczania grupowego. SMART Notebook pozwala nauczycielom tworzyć bardzo 
angażujące uczniów zajęcia, daje możliwość korzystania z wysokiej jakości materiałów edukacyjnych, a dzięki swojej 
interaktywności ma ogromny wpływ na pozytywne wyniki w nauce. Teraz dodatkowo możesz zakupić SMART Notebook 
także do innych urządzeń interaktywnych i dzięki temu stworzyć w pełni zestandaryzowaną platformę naukową.

Stworzony przez nauczycieli dla nauczycieli
SMART Notebook został stworzony i dopracowany 
w oparciu o opinie nauczycieli, dzięki czemu 
wyposażono go w funkcje pomagające wykreować 
interesujące i dynamiczne lekcje. SMART Notebook 
jest również skonstruowany tak aby wspierać różne 
metody nauczania, od dużych klas i małych grup, aż 
po naukę indywidualną. 

Dostęp do wysokiej jakości zasobów
Uzyskaj dostęp do SMART Exchange, biblioteki 
online, która oferuje ponad 60 000 wysokiej jakości 
darmowych lekcji i pomocy dydaktycznych. Plusem 
jest możliwość korzystania z dodatkowej zawartości, 
tworzonej na bieżąco przez ponad 3 miliony 
aktualnych użytkowników SMART Notebook.

Intuicyjne narzędzia do nauki
SMART Notebook zawiera narzędzia, które sprawiają, 
że tworzenie lekcji staję się prostym i intuicyjnym 
doświadczeniem. Zacznij od razu aby oszczędzać 
czas na przygotowywaniu zajęć i nauczaniu uczniów.

Standaryzacja ze SMART Notebook
Teraz możesz kupić SMART Notebook 
i wykorzystywać go z innymi markami 
interaktywnego sprzętu, co pozwoli Ci utworzyć 
jedną zestandaryzowaną platformę naukową, 
która pomoże uczniom i nauczycielom pracować 
efektywniej i korzystać przy tym z już zakupionych 
do klasy urządzeń.
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Tworzenie
SMART Notebook oferuje unikatowe i łatwe w użyciu 
funkcje, które pozwalają nauczycielom tworzyć angażujące 
i interaktywne lekcje. Narzędzia takie jak kolorowe pióra 
pomagają uczniom w przyswajaniu nowych informacji, 
a wykorzystanie zabawnych, edukacyjnych ćwiczeń 
połączonych z dźwiękiem i animacją, nadaje lekcjom bardziej 
interaktywny wymiar. Tworzenie ciekawych i niezapomnianych 
materiałów lekcyjnych jest proste dzięki intuicyjnym funkcjom 
SMART Notebook.

Nauczanie
Wnieś więcej życia do swoich lekcji, korzystając z unikalnych 
narzędzi dydaktycznych znajdujących sie w oprogramowaniu 
SMART Notebook. Korzystaj z adaptacyjnego paska narzędzi, 
który pozwala szybko znaleźć potrzebną funkcję bez 
przerywania lekcji. Zyskaj potężne narzędzia prezentacyjne, 
które pozwolą Ci przyciągnąć uwagę uczniów, a magicznym 
trzy-funkcyjnym pisakiem powiększaj obrazy  i zapisuj 
notatki na ekranie. Wszystkie narzędzia oprogramowania 
SMART Notebook spowodują, że nauczanie będzie bardziej 
interaktywne i angażujące.

Zarządzanie
Unikalne cechy oprogramowania SMART Notebook pozwalają 
łatwo zarządzać całym materiałem naukowym. Można 
eksportować pliki do różnych formatów, w tym Microsoft® 
PowerPoint®, PDF i HTML. Organizacja lekcji jest szybka 
i prosta, a poszczególne strony z etapami zajęć można 
zapisać w formacie JPEG, PNG lub GIF. Z oprogramowaniem 
SMART Notebook zarządzanie wszystkimi Twoimi plikami 
i materiałami naukowymi jest proste i intuicyjne.

Materiały naukowe
SMART Notebook zapewni Ci dostęp do SMART Exchange ™, 
biblioteki on-line, która zawiera ponad 60 000 wysokiej jakości 
zasobów edukacyjnych. SMART Notebook zawiera także ponad 
7000 obiektów pomocnych w nauce, takich jak obrazki, tła, 
filmy i nagrania audio. Dostaniesz również dostęp do różnego 
rodzaju edytowalnych szablonów lekcji. Z oprogramowaniem 
SMART Notebook znajdziesz materiały, które pozwolą Ci 
nauczać dowolnego przedmiotu w każdej klasie.

Kluczowe funkcje i właściwości

Licencje SMART Notebook Classroom and Site SMART Notebook Advantage Maintenance Plan*

Łatwy i niedrogi sposób na standaryzację SMART 
Notebook

Licencje dostępne dla pojedynczej klasy, całej 
szkoły lub instytucji

Możliwość zakupu SMART Notebook do 
wykorzystania na sprzęcie interaktywnym dowolnej 
marki

*Wszystkie zakupione urządzenia SMART objęte są rocznym planem Notebook Advantage.

Kup SMART Notebook Advantage dla swojej szkoły 
lub instytucji

Uzyskaj dostęp do bezpośredniego wsparcia 
technicznego 

Obejmuje dostęp do modułów, widżetów treści 
i dodatków przedmiotowych
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