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Softvérové riešenie SMART Amp
SMART Amp™ je webovou platformou určenou pre
tablety a smartfóny. Mobilná cloudová alternatíva
programu SMART Notebook umožňuje využívať
nástroje tvorby, prezentácie a testovania digitálneho
obsahu bez potreby inštalácie na PC alebo laptopy.
S tabletmi a smartfónmi, ktoré patria k štandardnej
výbave študentov v 21. storočí získate modernú a
nezávislú interaktivitu.

Prečo nevyužiť na prácu so žiakmi ich vlastné mobilné telefóny?
Mobilné telefóny a tablety boli na vyučovaní doteraz skôr zakázané. So softvérom SMART Amp môžete vytvoriť
interaktívne prostredie a pracovať so študentmi bez ohľadu na to, či k tomu využijete školské tablety alebo či sa
pripoja prostredníctvom svojich vlastných smartfónov. Ľahkú dosiahnuteľnosť bez potreby inštalácie zaručuje cloudová
platforma celého riešenia s dedikovanými licenciami pre každého žiaka na 1 alebo 3 roky.

66%

45%

učiteľov
považuje veľké množstvo
moderných smartfónov u žiakov
za výzvu, ktorá by nemala zostať
nevyužitá.1

riaditeľov
očakáva od svojich učiteľov,
že zapoja do vyučovania
žiakov aj so svojimi mobilnými
telefónmi.1

69%

74%

študentov
by sa rado zapojilo do
vyučovania prostredníctvom
svojich vlastných smartfónov
a tabletov.2

učiteľov
tvrdí, že využitie vlastných
mobilných telefónov a tabletov
by u žiakov vzbudilo väčší
záujem o vzdelávanie.1
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A to je len začiatok....
Už v priebehu roka 2014 budete mať k dispozícii SMART Amp a uvedené štatistiky si budete môcť overiť v praxi.
Viac informácií o webovej platforme SMART Amp môžete nájsť na stránkach smarttech.com a www.smartboard.sk.
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