Hyödynnä SMART Notebook® Plusohjelmiston oppimisvoima
Maailman johtava opetusohjelmisto on viety uudelle tasolle.
Anna opettajille digitaaliset työkalut, joita tarvitaan innostavaan ja
luovaan oppimiseen
SMART Notebook Plus:n verkkopohjaiset
ominaisuudet antavat oppijoille
mahdollisuuden omatahtiseen ja
yhteisölliseen oppimateriaalien ja
motivoivien peliaktiviteettien tekemiseen
omilta oppilaslaitteilta tai puhelimien
kauuta.
Tutustu ominaisuuksiin, jotka tekevät
Notebook Plussasta suosituimman
opetusohjelmiston.
SMART Notebook Plus antaa sinulle nämä pedagogiset mahdollisuudet:
☑ Interaktiivisuus kaikkien näyttöjen kanssa, riippumatta merkistä
(HUOM, lisenssimaksut eri valmistajien näytöissä)
☑ Oppilaslaitteiden yhdistäminen pelillistä oppimista ja arviointeja varten
☑ Pelipohjaisten aktiviteettien luominen ja jakelu oppilaslaitteille
☑ Läpinäkyvä-tila (työkalujen käyttö missä ohjelmistossa
tahansa) ja kahden yhtäaikaisen sivun näkymät
☑ Käsitekartta-, oppimistilanteiden videotallennus, ja
vuorovaikutteiset SMART Blocks -lisäosat
☑ Pilvipohjainen oppimateriaalin jakaminen
SMART Lumion kanssa

Ota enemmän irti oppimisohjelmistostasi
Yhdistä oppilaslaitteet
aktiivisempaa oppimista varten

Reaaliaikainen palaute oppijoiden
ymmärryksestä helpotta arviointia

Sen sijaan, että käyttäisit oppilaslaitteita vain
yksilötyöskentelyyn tai sisällön jakamiseen, Notebook
Plussan ansiosta oppijat ovat aktiivisia osallistujia
ja tuottajia. Koko luokan aivoriihet ja yhteisölliset,
pelilliset oppimistehtävät aktivoivat ja motivoivat
tuottamaan, myös etäopiskelussa!

Opettajat voivat tarkistaa nopeasti oppijoiden
mahdolliset tiedolliset puutteet monipuolisilla
työkaluilla, kuten kyselyillä, yhteisöllisillä
tietokilpailuilla tai avoimilla kysymyksillä.
Oppimisprosessin arviointi on helppoa kun
myös formatiivisen arvioinnin työkalut on
integroitu ohjelmistoon mukaan. Opettajat
voivat hetkessä mukauttaa oppisisällön
oppijoiden tarpeiden mukaan. Oppimistulokset
vastauksineen tallentuvat kätevästi koontina
Excel-muotoon. Ei aikaa vievää tarkistustyötä.

Pelipohjaiset aktiviteetit:
hauskaa oppimista!

Toimii kaikilla alustoilla

Pelit ja toiminnot itsenäiseen työskentelyyn,
ryhmille tai koko luokan aktivoimiseen muuttavat
minkä tahansa valmiin oppimateriaalin
(esim. PDF, PP, NB) vuorovaikutteiseksi ja
mieleenpainuvaksi oppimiskokemukseksi.
Oppijat ovat aktiivisia tuottajia omilla laitteillaan.
Opetussuunnitelman taito- ja sisältötavoitteita
on hauska harjoitella yksin ja yhdessä suosituilla
ja kätevästi muokattavilla pelipohjilla. Oppisisällön
personoiminen ja eriyttäminen on äärimmäisen
helppoa – ja oppiminen hauskaa !

SMART Notebook Plus voidaan yhdistää minkä
tahansa merkkiseen interaktiiviseen älynäyttöön
(HUOM! maksullinen muiden valmistajien
kanssa) sekä asentaa Windows- että Mac
OS -käyttöjärjestelmiin. Voit yhdistää ja jakaa
oppimateriaalit mihin tahansa oppilaslaitteeseen
tietokoneeseen asennetulla Notebook Plusohjelmistolla tai selaimen kautta SMART Lumiolla.
Notebook Plus on yhteensopiva ja helppokäyttöinen,
riippumatta siitä, mikä tekninen kokoonpanosi on.

Ota enemmän irti älynäytöstäsi ja hyödynnä vuorovaikutteisuuden mahdollisuudet oppimiseen.
Kokeile ilmaiseksi osoitteessa support.smarttech.com/ Tai kysy SMART-edustajaltasi SMART Notebook Plus
–sovelluksesta: www.eduideas.fi
Lue lisää SMART Lumiosta www.eduideas.fi/lumio/
Inspiroidu pedagogista vinkeistä ja materiaaleista www.eduideas.fi/pedagoginen-kaytto/

Teknologian osallistava ja innostava pedagoginen käyttö on
Eduideas-tiimin sydämen asia. Meiltä saat tukea, materiaaleja,
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inspiraatiota ja koulutusta, me haluamme auttaa! Varmista kaikki
edut hankkimalla SMART-ratkaisut valtuutettujen Eduideasjälleenmyyjien kautta. Saat käyttötunnukset asiakasintraan ja
lisäpalveluihin.
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