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Cum s fructifica i la maxim o aplica ie inedit - SMART Notebook 10
Ofert Training pentru cadre didactice
Training SMART Notebook 10
Dori i s cunoa te i cele mai mici taine ale programului SMART Notebook?
Dori i s deprinde i toate func iile i posibilit ile de utilizare ale tablelor interactive SMART Board?
Sunte i o persoan proactiv care dore te s aduc în sala de clas cele mai noi metode de predare-înv are?
Suntem siguri c a i r spuns afirmativ la întreb rile de mai sus, fapt pentru care am elaborat un program de training deosebit,
care v ofer posibilitatea de a aduce interactivitate i eficien în procesul de predare-înv are din s lile de clas .
Beneficiile trainingului SMART Notebook 10
Beneficia i acum de oferta TRIDIMENSIONAL TEC i ve i ob ine o
mul ime de avantaje:
deprinderea tuturor posibilit ilor de utilizare eficient a
aplica iei SMART Notebook 10
dexteritate în utilizarea tablei interactive SMART Board
modalit i inventive de a transforma ora de clas într-o
activitate interactiv , cu finalit i deosebite în plan
educa ional.
Traineri certifica i SMART
Trainingul SMART Notebook 10 este sus inut de traineri certifica i de c tre
SMART Technologies - produc torul echipamentelor i software-urilor
SMART i liderul mondial în domeniul sistemelor interactive de predareînv are.
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Pre uri i tarife training SMART Notebook 10:
Nivel
Training
Level 1
Notebook 10

Level 2
Notebook 10

Descriere

Tarif/pers*

Obiective:

100 lei
însu irea interfe ei de lucru a aplica iei SMART Notebook 10; fiecare
participant poate utiliza software-ul în cadrul demonstra iilor practice
deprinderea func iilor i modalit ilor de utilizare optim a tablei interactive
SMART Board, inclusiv însu irea lucrului cu aplica ii ce suport cerneala digital ,
gen Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
familiarizarea cu elementele hardware ale tablei interactive SMART Board
Participan ii vor primi un suport de curs care include materiale de referin , activit i
pas-cu-pas i exerci ii practice.
Durata 8 ore (1 zi) inclusiv pauze.
Obiective:
150 lei
însu irea pa ilor de creare a unui model de lec ie utilizând aplica ia
SMART Notebook 10;
deprinderea utiliz rii unor elemente specifice ce permit personalizarea
lec iilor i integrarea unui con inut interactiv
exerci ii în echip (de exemplu ob inerea unui template personalizat
pornind de la o plan dat )
Fiecare participant trebuie s aib acces la PC-uri / laptop-uri ce au
instalat aplica ia SMART Notebook 10.
Participan ii vor primi un suport de curs cu elementele studiate.
Durata 8 ore (1 zi) inclusiv pauze.
200 lei
-

Level 1+2
Notebook 10
*Tarifele men ionate sunt valabile în urm toarele situa ii:
Pentru grupuri de minim 5 si maxim 10 persoane.
Pentru grupuri de 10 persoane trainingurile se pot desf ura la sediul clientului.
În cazul în care num rul de participan i este mai mic de 10 persoane, trainingul se va desf ura în sala de training de
la sediul TRIDIMENSIONAL TEC, cheltuielile cu transportul, cazarea i masa fiind suportate în totalitate de client.
Despre SMART Technologies
Compania canadian SMART Technologies este produc torul num rul 1 mondial de table i sisteme interactive pentru
mediul educa ional i pentru s lile de întâlniri. Pozi ia de lider este sus inut atât de tehnologia folosit , cât i de cifrele
de afaceri realizate. Compania a fost înfiin at în anul 1987, iar în 1991 a introdus pe pia primele table interactive
SMART Board.
Despre TRIDIMENSIONAL TEC
TRIDIMENSIONAL TEC este distribuitorul autorizat al produselor SMART pe pia a din Republica Moldova.
TRIDIMENSIONAL TEC sprijin sistemul educa ional cu numeroase programe speciale, fiind unul dintre pionierii
promov rii unor solu ii eficiente de îmbun ire a procesului educa ional.
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