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Hur lärare kan leda en elevaktiv, jämställd
och digital undervisning utan att vara
expert på IT
SMART fortsätter att driva utvecklingen i det digitala klassrummet:
Nu är det ännu enklare för lärare att leda en elevaktiv, jämställd och digital
undervisning utan att vara expert på IT.
Kom till vår monter på SETT och prova.
Lektionen kan starta direkt utan uppstartsid och behov av att koppla in dator
i skärm eller projektor. Alla funktioner nås via app-symboler på startskärmen:

•
•

•
•

Notebook-spelaren: Lektionsmaterialet delas trådlöst till
skärmen innan lektionen börjar
Skärmspegling: Visa innehåll i din eller elevernas telefoner,
plattor, Chromebooks eller datorer utan sladdar eller andra
apparater
Webbläsare: Surfa på internet direkt på skärmen och arbeta med
webbaserat lektionsmaterial och allt annat som finns på internet
Streama film direkt på skärmen, starta och pausa genom att
klicka på skärmen

Dela enstaka interaktiva spelbaserade övningar med dina elever under
lektionen, eller dela hela Notebook-filen och låt eleverna arbeta i sin egen
takt.
Låt eleverna samarbeta och lösa problem på en oändlig, gemensam arbetsyta
var som helst, när som helst.
Läs mer om SMART Board iQ
Läs mer om mjukvarusviten SMART Learning Suite

Se YouTube-videon här

Delta i utlottningen av SMART Certifierad utbildning
Under SETT-veckan lottar vi ut platser på SMART Certifierad utbildning till
dig och en kollega till ett värde av 1590 kr.

Det enda du behöver göra är att anmäla dig till SMARTKlubbens nyhetsbrev
och välja i vilken ort du vill gå utbildningen:
•
•
•
•

Umeå 20 sep
Göteborg 9 okt
Malmö 10 okt
Stockholm 13 nov

Delta i tävlingen
Villkor:
Anmäl dig till våra nyhetsbrev och delta i utlottningen av kostnadsfri SMART
Certifierad utbildning.
Ange vilken ort du önskar och ev namn på kollega du önskar bjuda med dig.
Vinnarna meddelas via mejl till alla deltagare.

Netsmart AB är svensk distributör för SMART Technologies, Nureva,
AVerVision och ErgoXS.
Netsmart AB levererar interaktiva produkter till skola, företag och
organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer
måluppfyllelsen, effektiviserar möten och ökar användningen av befintliga
resurser.
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