
SMART Table™ -  

interaktīvs mācību centrs 

SMART Table interaktīvais mācību centrs ir pirmā vairāku pieskārienu, vairāku 
lietotāju interaktīva virsma pirmo klašu skolēniem. SMART Table, kas veidots ar 
nolūku palielināt skolēnu savstarpēju sadarbību mācību uzdevumu risināšanā, ir 
vieta, kur var atrisināt visdažādākos digitālos mācību uzdevumus, spēlēt 
izglītojošas spēles, kā arī veikt dažādas citas interaktīvas mācību aktivitātes. 
Vairāki skolēni vienlaicīgi var pieskarties objektiem, kas attēloti uz interaktīvās 
virsmas. Gados jauniem skolēniem šis process ir tik intuitīvs, ka viņi ļoti ātri un 
viegli aprod ar interaktīvo virsmu un sāk pildīt uzdevumus. Lai gan pie SMART 
Table vienmēr valda liela jautrība, interaktīvā virsma ir pietiekoši izturīga pat pret 
visentuziastiskākajiem skolēnu uzsitieniem. 
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SMART Table ir veidots, lai stimulētu sadarbību starp skolēniem. Starp 
daudzajiem uzdevumiem ir vairāki tādi uzdevumi, kuros ir nepieciešams kopējs 
skolēnu darbs problēmu un uzdevumu risināšanā, liekot skolēniem galu galā 
nonākt pie kopsaucēja.  
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SMART Table komplektācijā ietilpst astoņu aplikāciju kolekcija, kas katra sastāv 
no aktivitātēm, kas demonstrē, kā šī aplikācija būtu jālieto. Šīs aktivitātes caur 
savstarpēju skolēnu sadarbību un kritisko domāšanu palīdz bērniem iemācīties 
atbilstoša vecuma iemaņas, piemēram, lasīšanu un skaitīšanu. Pateicoties 
SMART Table Toolkit programmatūrai, skolotāji uz saviem datoriem var izveidot 
gandrīz neierobežotu aktivitāšu daudzumu, kuru vēlāk var pārraidīt uz SMART 
Table un izmantot mācību stundā. Tāpat skolotāji var lejupielādēt jaunas 
aplikācijas un dažādas mācību aktivitāšu sagataves no SMART izglītības resursu 
mājas lapas – smarttech.com/tablecontent.  
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Skolotājiem, kuri vēlas uzlabot gan klases kopumā, gan mazāku grupu mācību 
procesu, SMART Table var būt izcils papildus risinājums SMART Board 
interaktīvajai tāfelei. Skolotājs var iepazīstināt visus skolēnus ar svarīgākajiem 
konceptiem, izmantojot interaktīvo tāfeli, un vēlāk, sadalot skolēnu darba grupās, 
risināt uzdevumus pie SMART Table. Tāpat SMART Table var tikt izmantots kopā 
ar SMART dokumentu kameru un SMART Sync klases vadības programmatūru. 
 

Pateicoties plašajam aplikā-
ciju un aktivitāšu klāstam, 
SMART Table padarīs mācību 
procesu interesantāku, sapro-
tamāku un jautrāku 
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GALVENĀS IEZĪMES 
Viegli lietojams 
SMART Table ir viegli lietojams un 
uzturams. Tas strādā gan Mac, gan 
Windows operētājsistēmās. SMART 
nodrošina automātiskus programma-
tūras atjauninājumus. Pateicoties 
intuitīvajai lietotāja saskarnei, skolēni 
var ātri uzsākt darbu uz SMART 
Table – tekstuālas un audio 
instrukcijas ir iebūvētas dažādajās 
aktivitātēs. 
 

Vairāku pieskārienu, vairāku 
lietotāju virsma 
SMART Table vairāku pieskārienu 
iespēja tiek nodrošināta, pateicoties 
DViT tehnoloģijai, kas nodrošina 
precīzu, intuitīvu pieskāriena kontroli 
un nepārspējamu attēla kvalitāti. 
Ekrānam ir izcila kontrasta attiecība, 
un tas ir izmantojams, neatkarīgi no 
apkārtējās vides gaismas nosacī-
jumiem. 
 

SMART Table Toolkit 
SMART Table Toolkit ir aplikācija, 
kas tiek vadīta no skolotāja datora. 
Tā nodrošina skolotājiem iespēju 
lejupielādēt un pielāgot savām 
vajadzībām SMART Table aplikā-
cijas vai izveidot pašiem savas akti-
vitātes, izmantojot SMART Notebook 
galeriju kolekcijas. Skolotāji var 
pārraidīt šos materiālus no Toolkit uz 
SMART Table, izmantojot SMART 
Sync klases vadības programmatūru 
vai SMART Table USB atslēgu. 
Toolkit atbalsta līdz pat 50 aplikā-
cijām. 
 

SMART Table lietotāja saskarne 

No SMART Table saskarnes 
skolotājs var kontrolēt skaņas līmeni, 
nomainīt skolēnu skaitu, kas 
piedalīsies aktivitāšu veikšanā, 
lejupielādēt SMART Table Toolkit vai 
piekļūt paša veidoto aktivitāšu 
kolekcijai, kā arī ieslēgt vai izslēgt 
SMART Table. 
 

Pielāgojamas aktivitātes 
SMART Table komplektācijā ietilpst 
vairākas aplikācijas, kas katra sastāv 
no noteiktām aktivitātēm. Savām 
vajadzībām pielāgojamas SMART 
Table mācību stundu aktivitātes var 
lejupielādēt no SMART izglītības 
materiālu mājas lapas –  
smarttech.com/tablecontent. SMART 
Table komplektācijā ietilpst šādas 
aplikācijas: Hot Spots, Hot Spaces, 
Paint, Media, Addition, Puzzle un 
Addition Plus. Lai uzzinātu par tām 
vairāk, apmeklējiet mājas lapu – 
smarttech.com/table.  
 

Automātiski atjauninājumi 
Skolotāji caur SMART Product 
Update saņems automātisko atjauni-
nājumu ziņojumus. Nav nepiecie-
šams veikt kādus uzlabojumus 
SMART Table – tas atbalsta turp-
mākus programmatūras atjauninā-
jumus bez papildus uzlabojumiem. 
 

Izturība 
Gan SMART Table stends, gan 
interaktīvā virsma ir ūdensdroša un 
droša pret skrāpējumiem. Virsmu var 
notīrīt ar jebkuru, spirtu nesaturošu, 
stiklu tīrāmo līdzekli. SMART Table 
var izturēt arī līdz pat 91 kg svaru. 

 

 

Pārvietojams 
Tā kā SMART Table ir uz ritentiņiem, 
to var pārvietot no vienas klases 
telpas uz citu. SMART Table fiziskie 
parametri ļauj to pārvietot caur 
standarta izmēra durvju ailēm. 
Atvienojiet strāvas vadu, kad 
pārvietojat SMART Table!!! 

 

Stereo skaņa 
SMART Table ir aprīkots ar stereo 
skaņu. Skolotāji var piekļūt skaņas 
līmeņa kontrolei caur skolotāja 
saskarni. 
 

SPECIFIKĀCIJA 
Ekrāna Tehnoloģija 

• XGA tuvās projekcijas lēca 

• 1760 lumens 

• 3000 stundu lampas mūžs 
 

Audio  
Integrēta stereo sistēma 
 

Izmērs 

• 91.5 cm x 74 cm x 65.4 cm 
 

Aktīvā ekrāna izmērs 

• 57.2 cm x 42.9 cm 

• 71.5 cm pa diagonāli 

• malu attiecība 4:3  
 

Svars 

• 69.5 kg 
 

Sistēmas prasības 
SMART Table Toolkit atbalsta Mac 
OS X un Windows operētājsistēmas. 
Skatieites smarttech.com/table pēc 
papildus sistēmas prasībām. 
 

 

Vairāku pieskārienu iespējamība, pateicoties SMART patentētajai DViT. 

Viegli tīrāma virsma, kas ir izturīga pret dažādiem skrāpējumiem. 

Stenda riteņi padara SMART Table viegli pārvietojamu no klases uz klasi.  

 

Datora, projektora un audio sistēma sakombinēta un iebūvēta 
SMART Table stendā. 

SMART Table Toolkit – lejupielādējiet un pielāgojiet savām 
vajadzībām SMART Table aplikācijas vai arī izveidojiet 
unikālus mācību materiālus, izmantojot SMART Notebook 
galeriju kolekcijas, kā arī grafiskus un video materiālus no 
citiem avotiem.  
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