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1. nodaļa
Par SMART Response
Ievads
Novērtējuma programmatūra SMART Response ir īpaši izveidota pievienojumprogramma interaktīvās
tāfeles SMART Board programmatūrai SMART Notebook. Tā ļauj ērti realizēt gan formatīvo, gan summatīvo
vērtēšanu, uzdodot jautājumus skolēniem stundas sākumā, stundas gaitā vai nobeigumā. Tā palīdz veidot
atgriezenisko saiti, lai skolēni un skolotājs izvērtētu un nepieciešamības gadījumā koriģētu mācību procesa
gaitu.
Tā kā SMART Response darbojas SMART Notebook vidē, testu sagatavošanā var izmantot visas SMART
Notebook iespējas un vairāk nekā 6 000 attēlus un interaktīvus objektus, ko pievienot testa jautājumiem.
Skolotājs var viegli izveidot daudzveidīgus jautājumus, apvienojot tekstu ar attēliem.
Testa jautājumus skolēni saņem savos mobilajos tālruņos vai planšetdatoros un strādā katrs sev
pieņemamā tempā, katram jautājumam veltot atšķirīgu laiku. Pārbaudījuma kopējo laiku skolotājs var noteikt.
Iegūtos vērtējumus skolotājs var apkopot gan par katru uzdoto jautājumu, gan katram skolēnam, gan
katrai klasei. No vērtējumiem, kas apkopoti ilgākā laika periodā, var iegūt vidējo vērtējumu.
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SMART Response iespējas
Integrēšana ar SMART Notebook Sagatavojot jautājumus, var izmantot SMART Notebook rīkus un
iespējām
iespējas, kā arī jebkuru attēlu vai objektu no kolekcijas Gallery.
Jautājumu
un
daudzveidība

vērtējumu SMART Response piedāvā uzdot daudzveidīgus jautājumus (skatīt
. lpp.) kā arī veikt gan formatīvo, gan summatīvo vērtēšanu.

Jautājumu importēšanas iespēja

SMART Response atbalsta jautājumu importēšanu no MS Word
un PDF formāta.

Mobilo ierīču atbalsts

Skolēni atbilžu iesniegšanai var izmantot viedtālruņus,
planšetdatorus vai klēpjdatorus, ja vien telpā pieejams bezvadu
interneta pieslēgums. Skolēni novērtējuma laikā var neatrasties
mācību klasē.

Anonīmā testēšana

Skolēni var piedalīties novērtējumā anonīmi, ja skolotājs norāda
šādu iespēju pirms testa uzsākšanas.

Vērtējumu
apkopošana

uzkrāšana

un Ja skolotājs sākotnēji izveido skolēnu sarakstus un tematiskus
testus, tad vērtējumus par tiem var apkopot un veidot gala
vērtējumu.

Pareizo atbilžu koriģēšana

Pēc atbilžu iesniegšanas skolotājs var izskatīt un akceptēt citas
pareizās atbildes, kas iepriekš nebija paredzētas. SMART
Response sistēma pārrēķina skolēna rezultātu atbilstoši
veiktajiem labojumiem.

Ērta un detalizēta
apskate un apstrāde

rezultātu Rezultāti tiek attēloti gan riņķa, gan stabiņu diagrammās. Tos var
ievietot SMART Notebook lapā un apstrādāt ar SMART Notebook
rīkiem.
Testa rezultātiem var sekot tā gaitā un uzzināt, kādas atbildes
skolēni sniedz.
Iegūtos vērtējumus var izdrukāt, pievienojot tiem komentārus.
Skolotāja rīki Teacher Tools dod iespēju sagatavot dažādas
atskaites par skolēnu novērtējumu, veikt salīdzinājumus.
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2. nodaļa
SMART Response instalēšana
Prasības datoram
Lai veiksmīgi izmantotu SMART Response novērtēšanas programmatūru, datoram ar Windows
operētājsistēmu jābūt:
Pentium® III 750 MHz vai jaunākam procesoram
Vismaz 512 MB RAM (vēlams 1 GB)
Aptuveni 3 GB brīvas vietas uz diska pilnai SMART Notebook instalācijai (ar attēlu krājumu)
Windows® XP, Windows Vista® vai Windows 7
Internet Explorer® 6.0 vai jaunāka pārlūka versija
Adobe® Flash® 10 vai jaunāks
Adobe Reader® 8.0 vai jaunāks
Microsoft® DirectX® technology 8.1 vai jaunāks

Datoram ar Mac OS X operētājsistēmu jābūt:
1 GHz Power PC® G4 vai G5 procesoram vai Intel® procesoram
1 GB RAM
Aptuveni 3 GB brīvas vietas uz diska pilnai SMART Notebook instalācijai (ar attēlu krājumu)
Mac OS X 10.5.8 vai 10.6.x oprerētājsistēmai
Safari application program 3.0.4 vai jaunākai versijai
Adobe Flash Player 10 vai jaunāks
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Instalācija
SMART Response ir SMART Notebook pievienojumprogramma. Ieinstalējot datorā SMART Notebook,
automātiski tiek ieinstalēta SMART Response (instalācijas gaitā noteikti jāatzīmē, ka SMART Response ir
nepieciešama).
Visērtāk

SMART

Notebook

programmatūru

lejupielādēt

no

ražotāja

mājas

lapas

http://smarttech.com/. Atverot mājas lapu, dodieties uz Support un izvēlieties tajā Software Downloads/
View All. Atvērsies lapa ar lejupielādējamo programmatūru sarakstu, no kura varat lejuplādēt sev vajadzīgo,
šajā gadījumā SMART Notebook:

Pēc klikšķa uz Download nonākat jaunā lapā:

Tālākajā ir svarīgi, vai Jums ir (A) SMART Notebook licences kods vai nav (B).
A Ja Jūsu rīcībā ir licences kods, tad:
1) Ierakstiet šo kodu norādītajā vietā (Step 1):

2) Izvēlieties sev nepieciešamo programmatūras versiju (Step 2):
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3) Lejuplādējiet to;
4) Ar dubultklikšķi uz lejuplādētā instalācijas faila
instalācijas vednim.

sāciet instalāciju, sekojot

5) Lai sāktu instalāciju, Jums jāatbild apstiprinoši (Yes) uz jautājumu “Do you want to allow the following
progam to make changes to this computer?”

B Ja Jūsu rīcībā nav licences koda, tad
Jums ir iespēja to iegādāties Baltijas Biroju Tehnoloģijās vai 90 dienas strādāt ar bezmaksas izmēģinājuma
versiju SMART Notebook 15. Citas versijas bez licences koda nav pieejamas.
1) Ja vēlaties lejuplādēt bezmaksas izmēģinājuma versiju, klikšķiniet uz:

2) Lejuplādējiet to;
3) Ar dubultklikšķi uz lejuplādētā instalācijas faila
instalācijas vednim.

sāciet instalāciju, sekojot

4) Lai sāktu instalāciju, Jums jāatbild apstiprinoši (Yes) uz jautājumu “Do you want to allow the following
progam to make changes to this computer?”
Instalācija notiek, sekojot instalācijas vednim, uz nākošo soli pārvietojas ar klikšķi uz Next. Svarīgi piekrist
noteikumiem (2. solī) un izvēlēties produktus instalācijai (3. solī):

SMART Response ir jāatzīmē noteikti, jo ir mērķis strādāt ar testu veidošanu un balsošanu.
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3. nodaļa
Darba uzsākšana ar SMART Response
Testu jautājumu veidi
Sagatavojot jautājumus skolēniem, jāņem vērā, kādas iespējas piedāvā SMART Response.

Jautājuma veids

SMART Response piedāvājums
Uz jautājumu tiek piedāvātas divas atbildes – “Jā” vai “Nē”. Skolēni
izvēlas vienu no atbildēm.

Dihotomiskās
jautājumi.

atbilžu

izvēles
Uz jautājumu tiek piedāvātas divas atbildes – “Patiess” vai “Aplams”.
Skolēni izvēlas vienu no atbildēm.

Uz jautājumu tiek piedāvāti no 2 līdz 10 atbilžu varianti, no kuriem
skolēns izvēlas vienu pareizo atbildi.
Daudzveidīgo
jautājumi

atbilžu

izvēles
Uz jautājumu tiek piedāvāti no 2 līdz 10 atbilžu varianti, no kuriem
skolēns izvēlas vairākas atbildes.

Uz jautājumu jāatbild, ievadot pareizu skaitlisko atbildi.
Jautājumi ar iespēju ievadīt
Uz jautājumu jāatbild, ievadot īsu pareizās atbildes tekstu. Teksta
pareizo atbildi
garuma limits ir 20 rakstzīmes.
Ja uz jautājumu kā atbilde tiek gaidīts viedoklis (bez pareizās atbildes),
skolēns var ievadīt līdz 250 rakstzīmēm.
Viedokļa izteikšanas iespēja (nenorādot pareizo atbildi) iespējama visos jautājumu veidos.
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Atsevišķu jautājumu uzdošana
Ne vienmēr SMART Response izmantošana ir jāsaista ar vērtēšanu. Skolotājam ir iespēja uzdot
atsevišķus jautājumus, lai operatīvi iegūtu kopainu par klases zināšanām konkrētajā mācību procesa brīdī. Tādā
gadījumā nepieciešama tikai jautājumu sagatavošana un skolēnu mobilo ierīču pievienošana internetam,
iztiekot bez klašu sarakstiem un individuāliem vērtējumiem.
1. Noklikšķinot uz SMART Respone pogas

uzdevumu joslā, tiks atvērta tukša SMART Notebook lapa.

2. Rīkjoslā noklikšķinot uz pogas “Ievietot jautājumu”

vai izvēlnē Response/ Ievietot jautājumu …. Var

izvēlēties jebkuru no augstāk aprakstītajiem jautājumu veidiem.
3. Noklikšķinot uz viena no jautājuma veidiem, tiek parādīts dialoglodziņš ar jautājumu, vai vēlaties ievietot
jautājumu par šajā vai jaunā lappusē. Jāizvēlās viena no opcijām un jāizveido jautājums ar atbildi. Tādā veidā
var sagatavot visus nepieciešamos jautājumus.
4. Noklikšķinot izvēlnē Response/ Sākt klasi, izvēlās Anonīmais režīms.
5. Skolēni saņem uzdoto jautājumu vai to kopumu savās mobilajās ierīcēs. Skolotājs nosaka laika limitu (ja
uzskatu to par nepieciešamu) atbilžu iesniegšanai.
6. Pēc tam, kad visi skolēni iesnieguši atbildes, noklikšķina uz Pārtraukt šo jautājumu (testu).
7. Lai saglabātu rezultātus, noklikšķina uz Saglabāt.

Jautājumu importēšana
SMART Response atbalsta testa jautājumu importēšanu no MS Word un PDF formātiem. Importēt
jautājumus no MS Word formāta iespējams ar dažādiem datoriem, taču jautājumu imports no PDF formāta
var notikt tikai ar Mac datoriem. Lai realizētu jautājumu importu, tiem jābūt noformētiem, ievērojot dažus
noteikumus. Ja skolotāja rīcībā ir, piemēram, MS Word materiāli ar sagatavotiem testiem, jāveic katra testa
saglabāšana atsevišķā failā un noformēšana saskaņā ar doto paraugu. Jāņem vērā, ka tie vārdi, kuri paraugā
doti angļu valodā, noteikti nepieciešami angļu valodā, pretējā gadījumā jautājumu imports nenotiks sekmīgi.
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Ja vēlas jautājumus importēt no MS Word, tiem jābūt noformētiem sekojoši:
1. Kurā no minētajiem mēnešiem ir 30 dienas:
a. februārī
b. jūnijā
c. jūlijā
2. Vai februārī vienmēr ir 28 dienas?
Yes
No
3. Vai taisnība, ka garā gada numurs ir pāra skaitlis?
True
False
4. Cik dienu ir garajā gadā?
Answer: ____________________________

Atbilžu izvēles jautājumos atbilžu varianti tiek atzīmēti ar mazajiem burtiem, aiz kuriem liek punktu. Brīvās
atbildes jautājumi, kur atbildi var ievadīt kā tekstu, importēšanas gadījumā netiek atbalstīti.
Rīkojoties ar jautājumu importēšanu no PDF formāta, noformējums ir nepieciešams tieši tāds pats, kā parādīts
MS Word formātā.
Importēšanas gaita no MS Word:
1. Aktivizētā SMART Notebook izvēlas Response / Importēt jautājumus no/ Microsoft Word.
2. Sameklē un atver atbilstošo MS Word dokumentu.
3. Tiklīdz saņemts paziņojums par sekmīgu importēšanas pabeigšanu, pārskata un nepieciešamības
gadījumā rediģē importētā testa virsraksta lapu un jautājumu lapas.
4. Izvēlas Response/ Iestatīt visas atbildes…
5. Atbilžu iestatīšanas dialoga lodziņā iestata visu jautājumu pareizās atbildes un saglabā.
6. Saglabā izveidoto testu kā SMART Notebook failu.
Līdzīgi rīkojas, importējot jautājumus no PDF formāta.
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Skolotāja rīki (Teacher Tools)
Lai ilgtermiņā strādātu ar novērtējuma programmatūru SMART Response, ieteicams
sagatavot to skolēnu sarakstus, kuru zināšanas tiks vērtētas. Tas dos iespēju visus
vērtējumus apkopot un analizēt izmaiņas tajos vai izmantot gala vērtējuma
sagatavošanai. Skolēnu saraksti jāsagatavo katram skolotājam savai lietošanai ar
datoru, uz kura instalēta programmatūra SMART Notebook un ar kuru tiks strādāts
stundā.
Šim nolūkam izmanto Teacher Tools. Te var veidot un rediģēt klašu sarakstus,
sagatavot atskaites, strādāt ar vērtējumiem. Vērtējumu kopainu iespējams sagatavot
visa mācību gada garumā.
Lai sāktu strādāt, atver izvēlni Response un izvēlas Teacher Tools.
Pieeja Response Teacher Tools iespējama arī no datora galvenās izvēlnes, noklikšķinot
uz ikonas

.

Sākumā noformē sava vērtējumu žurnāla titullapu.
Lai izveidotu skolēnu sarakstus, izvēlas Add a class vai Import
students to your class.
Ja skolēnu saraksti jau iepriekš nav sagatavoti MS Excel vai
CSV formātā, tos veido uzreiz SMART Response sistēmā,
izvēloties Add a class. Ar zvaigznīti atzīmēti obligāti
aizpildāmie lauki.

Katrai klasei iespējams norādīt, kādi ir minimālie sekmīga vērtējuma
saņemšanas procenti (Passing grade).
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Veidojot

sarakstu,

katram

skolēnam

piešķir

individuālu ID (identifikācijas numuru), kas sastāv no
1 līdz 15 cipariem.
Viena skolotāja sarakstos ID skolēniem nedrīkst
atkārtoties.
Sadaļā Tags var ierakstīt norādes (birkas), kuras
vēlāk

varēs

salīdzinājumu
iepriekšējā

izmantot
veidošanai

mācību

dažādu

atskaišu

(meitenes

iestāde,

un

un

zēni,

iepriekšējā

gada

vērtējums u.t.t.)

Tāpat kā testa jautājumus, arī skolēnu sarakstus var importēt. Atbalstītie formāti, no kuriem sarakstu
var sekmīgi importēt, ir MS Excel un Comma Separate Value (CSV) formāts. Katras klases sarakstam jābūt
saglabātam atsevišķā failā, ievērojot tālāk paraugos redzamos noformējuma elementus. Atsevišķu vārdu
(kolonnu nosaukumi MS Excel tabulā) noteikti nepieciešami angļu valodā.
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Ja skolēnu saraksti ir bijuši sagatavoti iepriekš MS Excel formātā, tos iespējams importēt uz SMART
Response, noformējot pēc noteikta parauga:
1. Atver MS Excel darblapu ar skolēnu sarakstu.
2. Ievieto tukšu pirmo rindu (ja tādas nav) un aizpilda kā paraugā (ieraksti angļu valodā!).
3. Nākošos ierakstus veic uzreiz zem pirmās rindas, neatstājot nevienu tukšu rindu.
Paraugs
A

B

C

1 ID Number

First Name Last Name

2 210

Dina

Ose

3 220

Zane

Liepa

4 230

Jānis

Kalns

5 240

Māris

Leja

Importēšanas gaita:
1. Atver Teacher Tools.
2. Noklikšķina uz Add a class.
3. Nosauc klasi, pievieno nepciešamo informāciju un noklikšķina uz Add.
4. Izvēlas Import students to your class.
5. Atrod atbilstošo MS Excel failu (.xls vai .xlsx) un noklikšķina uz Open.

Ja ir pieejams fails CSV (Comma Separate Value) formātā, arī to iespējams importēt uz SMART Response.

Lai darbotos ar šādu failu, uzmanīgi jāievēro tukšās vietas un komatu vietas. Importēšanas gaita ir tāda pati,
kā iepriekš aprakstītā MS Excel faila importēšana.
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4. nodaļa
Vērtēšana ar SMART Response
Testa sagatavošana
Īpaši sagatavota testa vērtējumu SMART Response sistēmā iespējams saglabāt, salīdzināt ar citu testu
vērtējumiem, izmantot gala vērtējumam, izdrukāt.
1. Sagatavošanu sāk ar Virsraksta lapas (Title Page) ievietošanu.
Izvēloties ievietot testa virsraksta lapu, ir iespēja pievienot
papildinformāciju par veicamo novērtējumu. Obligāti
jāieraksta testa nosaukums un pārbaudes veids.
Virsraksta lapā ievietotā informācija noderēs atskaišu
sagatavošanā. Savukārt, pati virsraksta lapa SMART
Notebook failā norādīs, kur beidzas viens tests un sākas
nākamais.
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2. Kad virsraksta lapa ievietota, tajā var veikt papildus iestatījumus testam.
SMART Notebook lapas sānu daļā noklikšķina uz SMART Response pogas.
Papildus informācijai, kas ierakstīta virsraksta lapā, te var veikt iestatījumus,
kā skolēni savās mobilajās ierīcēs saņems testa jautājumus un kā viņiem tiks
sniegta atgriezeniskā saite.
Visi jautājumi savā tempā – katrs skolēns savā mobilajā telefonā vai
planšetdatorā saņem visus testa jautājumus un katru no tiem atbild sav;a
tempā. Kopējo testa laiku skolotājs var noteikt.
Tikai pašreiz redzamo jautājumu – skolēni saņems nākamo jautājumu tikai
tad, kad visi būs iesnieguši atbildes uz iepriekšējo. Atgriezenisko saiti var
nerādīt vispār, novērtējumu var saņemt pēc katra jautājuma atbildēšanas vai
pēc visa testa izpildīšanas. Lai saņemtu atgriezenisko saiti, skolēni neiziet no
SMART Response sistēmas pēc atbilžu iesniegšanas.
Atgriezeniskās saites informācija
Pēc atbilžu apkopošanas beigšanas

Katrs skolēns saņems informāciju par testa novērtējumu pēc
tam, kad skolotājs būs apturējis testu pēc atbilžu saņemšanas no
visiem skolēniem.

Pēc atbildēm uz visiem jautājumiem

Katrs skolēns saņems informāciju par testa novērtējumu pēc
tam, kad būs atbildējis uz visiem testa jautājumiem.

Pēc atbildes uz katru jautājumu

Katrs skolēns saņems informāciju par to, vai uz konkrēto
jautājumu ir atbildējis pareizi vai nepareizi.

Nerādīt studentiem viņu atzīmes

Skolēni nesaņems atgriezenisko saiti par novērtējumu testā.

3. Ievieto turpmākajās SMART Notebook lapās testa jautājumus, izvēloties piemērotāko jautājuma veidu
un nepieciešamo jautājumu skaitu. Katram jautājumam norāda pareizo atbildi vai nodefinē, ka
jautājumā būs viedokļa izteikšanas iespējas.
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Testa izpildīšana
1. Pirms testa uzsākšanas uzaicina skolēnus ar mobilajām ierēicēm pieslēgties internetam.
2. Testu uzsāk ar Response/ Palaist novērtējumu.
3. Izvēlas klasi, kura pildīs testu.
4. Skolēni dodas uz vietni response.smarttech.com un norādītajās vietās ieraksta novērtēšanas sesijas
numuru un savu ID numuru. Skolēni ar mobilajām ierīcēm var ieskenēt QR kodu un ierakstīt norādītajā
vietā savu ID numuru (QR kodu iegūst, noklikšķinot uz pogas “QR kods”).

5. Skolotājs aizver dialoga logu, kurā bija redzams sesijas numurs vai QR kods.
6. Skolēni pilda testu un iesniedz atbildes noklikšķinot uz “Submit”.
7. Skolotājs aptur testu, noklikšķinot uz “Pārtraukt “Testa nosaukums””
8. Skolēni saņem atgriezenisko saiti atbilstoši sākotnējiem uzstādījumiem.

Testu rezultātu apkopojums
Pēc testa apturēšanas titullapā var apskatīt kopējos rezultātus testā, bet katra jautājuma lapā redzēt
tieši šī jautājuma rezultātu. Diagrammas var nekavējoties ievietot SMART Notebook lapā un anotēt ar visiem
pieejamajiem SMART Notebook rīkiem.
Visu testu rezultāti tiek saglabāti skolotāja izveidotajā vērtējumu žurnālā. Tas dod iespēju veikt
dažādus apkopojumus un salīdzinājumus kā arī iegūt vairāku pārbaudījumu vidējo vērtējumu. Svarīgi
atcerēties, ka netiek saglabāti rezultāti testiem, kurus skolēni pilda anonīmajā režīmā.
Rezultātus vērtējumu žurnālā iespējams importēt arī no citiem avotiem, ja tie saglabāti MS Excel vai
CSV formātā. Tiem jābūt noformētiem sekojoši:
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vai
Tādā gadījumā rezultātus var pievienot jau esošajiem skolotāja vērtējumu žurnālā.

Pārskatu veidošana
No apkopotajiem vērtējumiem var veidot:
1) Katra skolēna vērtējumu pārskatu gan dažādos testos, gan dažādos viena testa jautājumos.
2) Skolēnu salīdzinošos pārskatus.
3) Katras klases vērtējumu pārskatu gan dažādos testos, gan dažādos viena testa jautājumos.
4) Klašu salīdzinošos pārskatus.
Uzsākot veidot pārskatu, katram pārskata veidam atbilstošā vednī aizpilda nepieciešamo informāciju.
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Drukāšana no SMART Response
Izmantojot Response/ Drukāt, ir iespējamas dažādas testa jautājumu, pareizo atbilžu un iegūto
vērtējumu izdrukas.
Sīktēlu izdruka (Thumbnails)

Reklāmmateriāla izdruka (Handouts)

Lappuses izdruka (Full page)
Jautājumu izdruka (Questions)

Rezultātu izdruka (Results)

Iespēja izdrukāt sagatavotā testa SMART Notebook lapu sīktēlus
(līdz pat sešiem uz vienas lapas), pievienojot dažādus noformējuma
elementus (lappušu numurus, attēlu apmales, lappušu
nosaukumus).
Iespēja izdrukāt materiālu ar trim SMART Notebook lapu attēliem
uz vienas lapas, kuriem pievienotas horizontālas līnijas piezīmēm,
pievienojot dažādus noformējuma elementus (lappušu numurus,
attēlu apmales, lappušu nosaukumus).
Iespējam izdrukāt katru testa jautājumu uz savas lapas, pievienojot
lappušu numurus.
Iespēja izdrukāt testa jautājumus ar atbilžu variantiem. Izdrukai tiek
pievienots komentārs, kas ierakstīts, sagatavojot atbilstošo
jautājumu.
Testa rezultātu izdruka iespējama tikai pēc tam, kad apturēts
konkrētais tests.
Rezultātus var izdrukāt gan katram skolēnam, gan klasei kopā.
Katram skolēnam izdrukā testa jautājumus, skolēna sniegto atbildi
un pareizo atbildi uz katru jautājumu kā arī kopējo testā iegūto
rezultātu.
Klases rezultātu kopsavilkumā izdrukā testa jautājumus, pareizās
atbildes un klases vidējo rezultātu.
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Rezultātu eksportēšana
Ar SMART Response novērtēšanas programmatūru iegūtos testa rezultātus, kas saglabāti Teacher
Tools failā, iespējams eksportēt MS Excel formātā (tikai datoros ar Windows operētājsistēmu), CSV formātā
vai HTML formātā.
Lai eksportētu rezultātus no Teacher Tools:
1. Atver Teacher Tools failu.
2. Izvēlas File /Export ….
3. No saraksta izvēlas klasi, kuras rezultātus eksportēs un noklikšķina uz Next.
4. Izvēlas By student iespēju, ja vēlas eksportēt kādas klases vai individuālu skolēnu rezultātus.
5. Izvēlas By assessment iespēju, ja vēlas eksportēt kāda konkrēta testa vai visu testu rezultātus.
6. Izvēlas To a different gradebook file, ja rezultāti tiks eksportēti uz kādu citu žurnālu ( ar e-klasi nav
savietojams).

Lai eksportētu rezultātus no aktivizētas SMART Notebook lapas:
1. Aptur kārtējo vērtējuma testu (ja tāds notiek).
2. SMART Notebook vidē izvēlas Response/ Export results to/ Microsoft Excel vai Web Page (HTML) vai
Comma Separated Values (CSV).
3. Atveras faila saglabāšanas dialoga logs Save As.
4. Saglabā rezultātu failu izvēlētajā mapē ar izvēlētu nosaukumu un noklikšķina uz Save.
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