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Individuāla pieeja mācot un mācoties ir ļoti aktuāla un svarīga, un SMART Technologies piedāvā mūsdienīgus un ērtus 

risinājumus, lai atbalstītu skolotājus. Jau līdz šim izglītības programmatūra “SMART Learning Suite” (SLS) nodrošināja 

daudzveidīgu mācību materiālu izveidošanu, interaktīvus uzdevumus ar atgriezenisko saiti un novērtējuma testus. 

Tagad šai programmatūrai ir jaunas iespējas tiešsaistē, kas nodrošina iespēju skolēniem ar mācību materiāliem strādāt 

individuāli vai sadarboties grupās. 

Kādas iespējas ir darbam tiešsaistē? 

 pieeja mācību materiāliem no jebkuras vietas, pierakstoties interneta vietnē; 

 var izmantot iepriekš izveidotos SMART Notebook materiālus, kurus augšupielādē darbam tiešsaistē; 

 iespējams importēt stundā *ppt un *pdf materiālus; 

 var veidot skolēniem gan individuālas, gan grupu aktivitātes; 

 var izveidot lapas tikai skolotāja lietošanai; 

 ja nepieciešams, materiālam stundas laikā var pievienot lapu papildus skaidrojumiem un komentāriem; 

 ja nepieciešams, stundas laikā var pievienot aktivitāti atgriezeniskajai saitei vai ideju apkopojumam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedāvājam skolotājiem apgūt visu nepieciešamo, lai sagatavotu mācību materiālus un veiksmīgi izmantotu tiešsaistes 

piedāvātās priekšrocības. Pagaidām vairāk informācijas www.smartboard.lv lietotāju atbalsta sadaļā par dažādām 

programmatūras “SMART Learning Suite” iespējām un darbu tiešsaistē. Par vēlamo apmācību laiku un vietu sazinieties 

ar mums. 

Viena no programmatūras SLS aplikācijām “SMART Notebook” ļauj ērti un kvalitatīvi 

veidot materiālus dažādu mācību priekšmetu stundām. Ātri un vienkārši ar ievērojamu 

paņēmienu klāstu skolotājs var izveidot papildinājumus vielas skaidrojumam un 

iesaistīt skolēnus aizraujošās aktivitātēs, kuras palīdz labāk izprast un apgūt mācību 

vielu. Jāņem vērā, ka, strādājot tiešsaistē, katram skolēnam var sagatavot individuālu 

uzdevumu, katrs varēs strādāt ar savu darba lapu, kas līdz šim nebija iespējams. 

Ar “SMART Activities” palīdzību skolotājs ļoti īsā laikā var sagatavot daudzveidīgus 

interaktīvus uzdevumus, realizējot skolēnu pašvadītu mācīšanos. Uzdevumus skolēni 

var pildīt ar personālajiem datoriem, viedtālruņiem vai planšetdatoriem. Tāpat šos 

uzdevumus var sagatavot individuālam darbam, tādējādi realizējot diferencētu 

pieeju. Novērtējuma programmatūra “SMART Assessments” ļauj skolotājam stundā 

organizēt gan formatīvo, gan summatīvo vērtēšanu, lai iegūtu mācību procesā tik 

būtisko atgriezenisko saiti. Skolēni atbild uz jautājumiem, izmantojot personālos 

datorus vai mobilās ierīces (viedtālruņus un planšetdatorus), un saņem savu atbilžu 

procentuālu novērtējumu. Skolotājs eksportē pārskatu par visiem vērtējumiem MS 

Excel formātā. 

 Darbam tiešsaistē skolotājs var veidot īpašu mācību materiālu, paredzot, ka skolēniem 

būs iespēja ar darba lapām strādāt individuāli, pāros vai grupās. Izmantojot izglītības 

programmatūras SLS iespējas, atsevišķās darba lapās var veidot gan viena uzdevuma 

vairākus variantus, gan atšķirīgus uzdevumus. Skolēniem var piešķirt tiesības pašiem 

izvēlēties veicamos uzdevumus, taču stundas darbu var arī vadīt skolotājs. Dažādās 

mācību stundas daļās var būt atšķirīgas iespējas darbam ar mācību materiālu. 
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