
NUITEQ Snowflake är en lösning för distansundervisning där lärare kan omskapa utbildningen och 
förse eleverna med den plattform de behöver för att kunna studera när som helst, var som helst.

Snowflake är utformad för att möjliggöra Smartare Mänsklig Interaktion och hjälper elever att 
skaffa sig nödvändiga kunskaper för framtida jobb samt ger lärare undervisningsresurser som kan 
anpassas efter läroplanen. 

Aktivera elever och gör dem mer engagerade

Roligt innehåll: använd relevanta videor för att skapa 
läroplansmålsanpassade inlärningsaktiviteter och ge dem flera 
olika sätt att redovisa och uttrycka sig (t. ex. bilder, video, ljud) 
som underlättar elevernas inlärning i distansundervisningen.

Läxor som eleverna älskar: Lärare skickar ut spelliknande 
lektionsaktiviteter som eleverna tycker är roliga och kan lösa 
online på sina enheter, vare sig det är dator, laptop, Chromebook 
eller surfplatta.

Förenkla undervisningen med engagerande och lektionsrelevant 
innehåll som går att bedöma och finns tillgängligt när som helst, 
var som helst.

Användarvänligt gränssnitt: sök och hitta färdigställda 
lektionsaktiviteter eller skapa och dela ut dina egna på bara några 
minuter.

Spara tid för lektionsplanering: få tillgång till en omfattande 
samling av läroplansanpassade lektionsaktiviteter som skapats av 
lärare för lärare. 

Individanpassat lärande: använd färdigställda relevanta 
lektionsaktiviteter för att individanpassa inlärningen för varje 
enskild elev. Lärare kan, när som helst, redigera vilken som helst av 
dessa lektionsaktiviteter för att tillmötesgå elevernas behov.

Variera instruktioner: visa information i flexibla format baserat på 
elevernas inlärningssätt och behov.
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Med sin intuitiva utformning baserad på filosofin Smartare 
Mänsklig Interaktion hjälper Snowflake dig att aktivera, förenkla 
och utveckla undervisningen.

Pröva Snowflake utbildningsplattform på distans redan idag med 
en 60 dagars gratis provperiod.

Övergå från lärarledd undervisning till lärande med eleven i 
centrum, från klassrummet till internet. Öka samarbete och 
engagemang för att förbättra elevernas resultat.

Gör eleverna engagerade med relevant innehåll: video-
länkade lektionsaktiviteter i enlighet med kraven i läroplanen.

Flera sätt att skapa engagemang: lektionsaktiviteter som kan 
anpassas och placeras i ett sammanhang som känns relevant för 
eleverna. Snowflake lektionsaktiviteter främjar kreativitet för att 
lösa verkliga, konkreta problem.

Elevens röst: möjlighet för elever att svara på enkätfrågor från 
läraren, anonymt, när som helst, från var som helst.
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Skapa ett klassrum på distans: lärare kan snabbt skapa nya 
klassrum för distansundervisning med hjälp av en CVS-fil eller 
importerad data från Google Classroom.

Utvärdera och följ upp utvecklingen: lärare kan skicka 
omdömen till elever som läser på distans och automatiskt ta del 
av deras resultat, vilket gör det möjligt att lättare följa elevens 
framsteg och ge feedback.

Gratis utbildning: lär dig använda Snowflake på ett effektivt sätt 
med hjälp av utbildningsvideor som du har tillgång till gratis 
dygnet runt på training.nuiteq.com.


	SWEDISH
	SWEDISH2

