
Interaktywna klasa lekcyjna oparta o rozwiązania Smart Technologies 
Zróżnicowanie metod nauczania 
Każdy uczeń uczy się w inny sposób – niektórzy są zafascynowani mogąc oglądać wizualizacje tego o 
czym się uczą, są też tacy, którzy rozumieją najlepiej jeśli słuchają, inni uczą się dotykając, jeszcze inni 
najwięcej korzystają poruszając się w przestrzeni, angażując się w naukę poprzez odgrywanie ról, 
eksperymenty, uczestnicząc w różnych czynnościach. W jaki więc sposób można zaangażować wszystkich 
uczniów i pomóc im jak najlepiej przyswoić nowe umiejętności? 
Wykorzystując rozwiązania firmy SMART Technologies można zbudować skuteczne i kompleksowe 
interaktywne środowisko kształcenia. Dzięki czemu można zaangażować każdego ucznia w czasie tej 
samej lekcji. Każdy z tych produktów pomoże Ci dotrzeć do studentów – niezależnie od ich stylu uczenia 
się i umiejętności. 
Dowiedz się, jak każdy produkt SMART Technologies, w interaktywnej klasie lekcyjnej, ułatwia 
nauczycielom wspieranie różnych stylów uczenia się. 

Tablica interaktywna SMART Board 600i 
Tablica interaktywna SMART Board 600i oferuje dużą powierzchnię do interaktywnego nauczania i uczenia 
się oraz znakomitą jakość obrazu. System ma także rozszerzony panel sterowania, który umożliwia 
dołączenie dodatkowych urządzeń peryferyjnych, takich jak odtwarzacze DVD, aparaty fotograficzne, 
komputery dzięki czemu możemy wzbogacić nasze zajęcia o elementy multimedialne. 

▪ wzrokowy styl uczenia się 
▪ słuchowy styl uczenia się 
▪ kinestetyczny styl uczenia się 
▪ angażowanie całej klasy 

Interaktywny system do zbierania i analizowania odpowiedzi SMART Response 
System SMART Response pozwala natychmiast ocenić wiedzę uczniów w czasie trwania lekcji. Daje 
możliwość sprawdzenia, jak wiele nowych umiejętności opanowali wszyscy uczniowie w klasie, 
poszczególne grupy lub indywidualnie każdy z uczniów. Informacje te pozwalają podjąć szybko kroki 
zaradcze i skierować niezbędną pomoc nauczyciela do osób, które jej niezbędnie wymagają. 

▪ dotykowy styl uczenia się 
▪ wzrokowy styl uczenia się 
▪ ocenianie całej klasy 
▪ ocenianie grup uczniów 
▪ ocena indywidualna 

Bezprzewodowe tablety prezentacyjne SMART AirLiner 
Bezprzewodowy tablet prezentacyjny SMART AlrLiner daje Ci możliwość swobodnego poruszania się po 
całej klasie oraz daje dodatkowe możliwości nauczania poprzez osobiste zaangażowanie poszczególnych 
osób lub małych grup uczniów. Jest to idealne rozwiązanie do wprowadzania uczniów w czynny udział w 
zajęciach. Mogą oni wchodzić w interakcję z materiałem lekcyjnym wyświetlanym za pomocą tablicy 
interaktywnej SMART Board, bezpośrednio z tabletu SMART AirLiner. Ponadto urządzenia te pozwalają na 
równoczesną interakcję z prezentowanymi treściami jednocześnie. 

▪ dotykowy styl uczenia się 
▪ wzrokowy styl uczenia się 
▪ angażowanie całej klasy 
▪ nauka w małych grupach 
▪ indywidualizacja nauczania 

Wizualizer SMART 
Wizualizer SMART może być dołączony do tablicy interaktywnej 600i poprzez rozszerzony panel 
sterowania, dzięki czemu można wyświetlać fotografie, książki i inne obrazy w czasie rzeczywistym, dla 
całej klasy, aby uczniowie mogli je zobaczyć. 

▪ wzrokowy styl uczenia się 
▪ angażowanie całej klasy 

System SMART Audio 
System SMART Audio to system nagłaśniający, który równomiernie rozprowadza dźwięki oraz głos 
nauczyciela lub uczniów w całym pomieszczeniu klasy lekcyjnej. Mikrofon może dodawać odwagi uczniom 
do wypowiadania się w czasie lekcji, a pozostałym pozwala usłyszeć jego wypowiedź. Jeżeli system 
podłączymy do tablicy interaktywnej 600i uzyskamy pełne wrażeń przekazy multimedialne. 

▪ słuchowy styl uczenia się 
▪ angażowanie całej klasy 
▪ indywidualizacja nauczania 

 


