
Stolik interaktywny SMART 
Table®

Interaktywne centrum uczenia

Pobudź zainteresowania młodych uczniów i pomóż im wspólnie się rozwijać – społecznie 
i na gruncie zdobywania wiedzy. Interaktywne centrum uczenia SMART Table 442i łączy 
naukę z zabawą, aby zainspirować wspólne uczenie się i aktywną współpracę. 

Inspirująca współpraca
Młodzi uczniowie rozwijają umiejętność rozwiązywania problemów poprzez interakcję 
z ćwiczeniami i wzajemną współpracę, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne. Stolik 
SMART Table umożliwia małym grupom bezpośrednią współpracę przy rozwiązywaniu 
problemów i tworzeniu wspólnych rozwiązań na jednej interaktywnej powierzchni.

Zalety uczenia się w małej grupie
Dobrze wyposażony i dostępny stolik SMART Table zachęca dzieci w wieku przedszkolnym 
i uczniów ze specjalnymi potrzebami do aktywnych dyskusji, rozwiązywania problemów 
i wspólnego wykonywania ćwiczeń w małej grupie. Trwała konstrukcja stolika sprawia, że 
stanowi doskonałe wyposażenie pracowni, a stabilna podstawa ułatwia dostęp wózkom 
inwalidzkim.

Zajmujące ćwiczenia
Program SMART Table Toolkit umożliwia nauczycielom dostosowanie do indywidualnych 
potrzeb ponad tysiąca gotowych do wykorzystania zestawów ćwiczeń lekcyjnych. 
Przygotuj własne zajęcia tematyczne, aby sprostać specyficznym potrzebom klasy lub 
uzyskaj dostęp do witryny SMART Exchange™ bezpośrednio ze stolika SMART Table, aby 
wyszukać interaktywne ćwiczenia, które odpowiadają założonym celom dydaktycznym i 
rozszerzają materiał lekcyjny poza doświadczenia całej klasy. Możesz również importować 
gotowe lekcje, w tym materiały 3D, stworzone w programie do grupowej nauki SMART 
Notebook™ (dostarczony w zestawie).

SMART Table jak część pełnego rozwiązania dla dzieci w 
wieku przedszkolnym
Udostępnianie materiałów wykorzystywanych ze stolikiem SMART Table na interaktywnym 
wyświetlaczu SMART Board® przy pomocy oprogramowanie do zarządzania klasą SMART 
Sync™ (dostarczonego w zestawie) umożliwia przejście od uczenia się w małej grupie do 
nauki z całą klasą. Możesz również podłączyć kamerę dokumentacyjną SMART Document 
Camera™, aby przechwytywać wyświetlane obrazy i filmy. Podobnie jak w przypadku 
wszystkich innych produktów SMART także dla stolika SMART Table dostępne są rozmaite 
szkolenia i wsparcie techniczne.

Przykłady ćwiczeń do wykonania na 
stoliku SMART Table
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Udostępnienie materiałów wykorzysty-
wanych ze stolikiem SMART Table całej 
klasie
Z interaktywnym centrum uczenia SMART 
Table dostarczana jest bezpłatna licencja na 
oprogramowanie do zarządzania klasą SMART 
Sync, które umożliwia udostępnianie materiałów 
wykorzystywanych ze stolikiem całej klasie przy 
pomocy tablicy interaktywnej SMART Board. Możesz 
również przesyłać ćwiczenia z własnego komputera 
do stolika SMART Table.

Grupa użytkowników on-line
Możesz dołączyć do naszej grupy użytkowników 
stolika SMART Table on-line, której członkowie 
wzajemnie sobie pomagają w najlepszym 
wykorzystaniu interaktywnego centrum uczenia.

Karta Wi-Fi
Stolik SMART Table został wyposażony w kartę 
Wi-Fi, która umożliwia połączenie z witryną SMART 
Exchange bezpośrednio ze stolika oraz podłączenie 
do sieci lokalnej z dowolnego miejsca w szkole.

Gwarancja
Stolik SMART Table jest objęty dwuletnią gwarancją. 

Kluczowe funkcje i właściwości
Obsługa wielopunktowego dotyku
Stolik SMART Table obsługuje do 40 dotknięć 
równocześnie, umożliwiając wspólną pracę na lekcji 
ośmiu uczniom w tym samym czasie. Obsługuje 
również proste, intuicyjne gesty, np. obracanie, 
przesuwanie i powiększanie.

Rozległe materiały i zasoby 
Stolik SMART Table umożliwia bezpłatne pobranie 
ponad 1500 gotowych do wykorzystania 
zestawów ćwiczeń z witryny SMART Exchange, 
które mogą być dostępne bezpośrednio ze stolika 
SMART Table. Program SMART Table Toolkit 
ułatwia przygotowanie i urozmaicenie ćwiczeń 
wykorzystywanych ze stolikiem SMART Table. 
Istnieje również możliwość importowania lekcji 
programu SMART Notebook. Dzięki temu możesz 
wykorzystać ze stolikiem SMART Table zajęcia, które 
wcześniej przygotowałeś do wykorzystania z tablicą 
SMART Board. 

Panel LCD wysokiej jakości
Stolik SMART Table jest wyposażony w 42-calowy 
panel LCD o rozdzielczości 1080p, który praktycznie 
eliminuje cienie i odblaski. W efekcie uzyskujemy 
wyraźne obrazy o wysokiej jakości i jaskrawych 
kolorach, co umożliwia pracę w dowolnych 
warunkach oświetlenia.

Wytrzymała konstrukcja i łatwa instalacja 
Solidna podstawa chroni stolik przed 
przewróceniem nawet przez najbardziej 
rozentuzjazmowanych uczniów. Powierzchnia 
stolika jest w stanie utrzymać nacisk ponad 90 kg 
i jest odporna na zadrapania i działanie płynów. 
Instalacja jest łatwa – ze stolika SMART Table można 
korzystać w 30 minut po rozpakowaniu.

Przyjazny dla uniwersalnego modelu nauc-
zania - UDL (Universal Design for Learning)*
Stolik SMART Table został projektowany z myślą o 
uniwersalnym modelu nauczania (UDL), zapewniając 
nauczycielowi elastyczne i różnorodne metody, 
umożliwiające uczniom interakcję z materiałem 
lekcyjnym i zdobycie gruntownej wiedzy. Możesz 
również opracować i dostosować interaktywne 
materiały do uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Przenośna konstrukcja
Stolik SMART Table został zaprojektowany z 
myślą o dopasowaniu do standardowych drzwi, 
dlatego przenoszenie go z klasy do klasy jest 
łatwe i umożliwia jednej szkole współdzielenie 
interaktywnego centrum uczenia wielu klasom. 
Dostępne są także opcjonalne kółka. 

Ożywienie nieruchomych obiektów
Podłącz kamerę dokumentacyjną SMART do stolika 
SMART Table, aby przechwytywać i wyświetlać 
obrazy i filmy. Jeśli w swoim zestawie ćwiczeń 
posiadasz plik programu SMART Notebook z 
materiałami 3D, możesz wykorzystać kamerę 
dokumentacyjną SMART i kostkę z markerami do 
sterowania obiektami 3D.

Bezpłatne szkolenie i wsparcie techniczne
Dostępna jest szeroka gama opcji szkoleniowych 
i wsparcia technicznego, aby pomóc Ci zwiększyć 
prędkość i maksymalnie wykorzystać możliwości 
stolika SMART Table.

42-calowy dotykowy panel LCD o rozdzielczości 
HD - interaktywny stolik obsługuje do 40 dotknięć w 
oparciu o technologię DViT ® firmy SMART

Stabilna podstawa ułatwia dostęp osobom na 
wózkach inwalidzkich

Możliwość przeglądania, wyszukiwania i pobierania 
z ponad 1500 dostępnych zestawów ćwiczeń i 
aplikacji bezpośrednio ze stolika SMART Table

Możliwość opracowywania zajmujących 
multimedialnych ćwiczeń oraz korzystania z 
plików programu SMART Notebook, zawierających 
materiały 3D, przy pomocy programu 
narzędziowego SMART Table Toolkit

Obsługa wielu urządzeń USB, w tym kamery 
dokumentacyjnej SMART

Cztery wyjścia słuchawkowe oraz głośniki z osobną 
regulacją poziomu głośności
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Image Recording Solutions Sp. z o.o.
ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa
tel. +48 (22) 752 27 88 - 96
fax +48 (22) 752 27 97
www.tablice.net.pl

* Uniwersalne projektowanie zajęć dydaktycznych.


