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NUITEQ SNOWFLAKE?
NUITEQ Snowflake är ett skrivbordsprogram och online utbildningsmjukvara
(Snowflake.live) som främjar interaktivitet i din skola och ökar
klassrumsengagemanget genom att använda Smartare Mänsklig Interaktion.
NUITEQ Snowflake gör det möjligt för lärare och elever att berätta engagerande,
interaktiva berättelser som följer läroplanen. Det möjliggör en säker gemenskap
för samarbete online och i små grupper, och samtidig individanpassat lärande,
vilket gör läroplanen relevant för elevernas lärande.
För lärare betyder NUITEQ Snowflake också att de behöver spendera mindre tid
på att förbereda sig och får mer tid över för att arbeta med elever.
Smartare mänsklig interaktion innebär att man kan göra mer med varje rörelse
och det betyder att eleverna behöver anstränga sig mindre för att vara
engagerade.

ENKELT
PROJEKTBASERAD INLÄRNING:
Skapa ett äventyr med en lista av
lektionsaktiviteter.

FLERA PRESENTATIONSMEDEL:
Håll bilder, webbplatser, videor och
aktiviteter alltid synliga.

STEAMLABS, MAKERSPACES:
Lär dig och skapa med
videohandledning och praktiska
aktiviteter.
PROFESSIONELL UTVECKLING:
Med onlinekurser och videor.

LÄROPLANSANPASSADE:
Lektionsaktiviteter skapade av lärare för
lärare.

INLÄRNINGSSTATIONER:
För små grupper med skärmar både
i stående och i liggande läge.

TILLGÄNGLIGHET:
Guidad åtkomst, röstinspelning,
dyslexivänligt typsnitt och Färgfilter.

ELEVRÖST:
Mindre skrivning mer formativ feedback.

GRATIS TRÄNING:
Sök efter instruktionsaktiviteter eller
komma igång direkt inuti Snowflake.
www.nuiteq.com/sv/handledning/snowflake

FÖR
LÄRARE
Smartare mänsklig interaktion innebär att man spenderar mindre tid på att
förbereda och mer tid på att arbeta med elever.

SIGN IN
SIGN IN

SPARA LEKTIONSPLANERINGSTID:
Lärare kan hitta läroplansenliga
Snowflake-lektionsaktiviteter skapade av
lärare för lärare som de kan redigera för
att passa deras behov. Våra videolänkade
lektionsaktiviteter visar en
instruktionsvideo innan aktiviteten
påbörjas, och all aktivitetsinformation
finns i lektionsbeskrivningen.

GÖR MER MED VARJE KLICK:
Smartare mänsklig interaktion innebär att
göra mer med varje klick. Spara dina
favoritzonlayouter efter du har anpassat dem
så att du kan ta fram en hel samarbetsstation
med ett enda tryck. Ladda en
lektionsaktivitetslista eller webbsida direkt
från startskärmen.
LYFT FRAM ELEVERNAS ARBETEN:
Eleverna delar arbetet de är stolta över med
sina klasskamrater, och lärare kan enkelt
lyfta fram elevernas prestationer på den
stora skärmen. Med NUITEQ Remote kan
eleverna spegla sina iOS-, Android-,
Windows- och Mac-enheter i en zon, ta
skärmbilder och anteckna på ett collage av
skärmdumpar.

VIDEOLÄNKADE LEKTIONER
Fler och fler lärare använder videor för att öka elevernas engagemang i
klassrummet. Med Snowflake har du tillgång till videolänkade
lektionsaktiviteter som innehåller praktiska moment anpassade till
läroplanerna. Dessa lektionsaktiviteter skapas av lärare för lärare: av
medlemmarna i NUITEQs Global Content Department, men också av lärare
över hela världen som använder Snowflake i sitt klassrum. Spela
lektionsaktiviteterna online, på din PC, Chromebook, laptop, annan
mobilenhet eller i liggande läge på en stor interaktiv skärm.

LÄROPLANSMÅLSSÖKNING:

INNEHÅLLSGALLERI:

Engagerande lektionsaktiviteter

Roliga mallar som gör att din

efter ämne eller nivå.

lektionsaktivitet sticker ut.

TILLGÄNGLIG:

VIDEOKLIPP:

Använd undertexter eller

Titta på de viktigaste

spela in din röst.

delarna av en video.

SPELLISTA:
Berätta en historia med Spellistor med lektionsaktiviteter.

ENGAGERA ELEVERNA
På NUITEQ tror vi att Gör Lärandet Roligt betyder att lyssna på eleverna och hur
de vill lära sig. Elevens röst möjliggör autentisk dialog och djup reflektion, men vi
behöver smartare mänsklig interaktion för att säkerställa att mer lektionstid
spenderas på reflektion och aktivt lärande.

ROLIGT INNEHÅLL: Omvandla
kvalitetsvideor från betrodda källor till
inlärningsaktiviteter och tillhandahåll
flera sätt att lära sig materialet (t.ex.
uppslagsverk, podcaster) så att varje
elev kan lyckas.
EN SÄKER PLATS ATT DELA: När du
svarar på flervalsfrågor, sanna/falska och
till och med öppna frågor i en
Snowflakeundersökning kan eleverna
vara anonyma och resultatet kan döljas.
Eleverna kan dela sina känslor med
emojis , och fula ord filtreras bort.

TECKNING OCH DESIGN: Snowflake
gör att flera elever kan arbeta samtidigt
på samma skärm med olika appar. Ta
din personliga zon och använd den som
ett collage för markering och
presentation.

SKAPANDE I MOBILEN
På NUITEQ tror vi att mobilskapande är nyckeln till kreativt självuttryck i
klassrummet. Det är därför vi har gjort det möjligt att spela varje aktivitet med
onlineversionen av Snowflake (tillgänglig på Snowflake.live). Använd bilder från
din kamerarulle och spela in din röst för användning i lektionen.
Snowflake-lektionsaktiviteter faller under POCKET-förkortningen: Pair, Order,
Choice, Keyword, Engagement och Tools (Matchning, Ordning, Val, Nyckelord,
Engagemang och Verktyg). För en detaljerad förklaring, se videon “Lessons in
your POCKET” genom att söka efter "NUITEQ POCKET" på YouTube.

FÖR
IT-ADMINISTRATÖRER
Enkel Installation
TILLGÄNGLIG:

COMMUNITY:

Använd Open Dyslexictypsnitt,

Dela lektionsaktiviteter

textning och röstinspelning för

bara med dina

tidiga läsare.

klasskamrater och lärare.

ENKEL LICENSIERING: Bulklicenser och adoptering av lärares testkonton gör det enkelt att
hantera licensiering. Snowflake upptäcker interaktiva skärmar från partners och lägger
automatiskt till licenser. IT-administratörer kan till och med spara NUITEQ-inställningar som en
del av en bild och distribuera det till varje interaktiv panel.
UPPDATERINGAR: Ingen prenumeration krävs. Följ NUITEQs blogg för att ta reda på när en ny
version är tillgänglig.
OFFLINE: Snowflake desktop fungerar även offline och kan ladda videor som delas i ett lokalt
nätverk.
GOOGLE CLASSROOM: Lärare kan enkelt dela sina lektioner genom att importera från sitt
Google Classroom och de kommer att få ett meddelande när en ny lektionsaktivitet läggs till i
klassrumsgruppen

BYOD:

FORMATIV:

ÅLDERSANPASSAD:

Laptops, pekplattor,

Visualisera framsteg i

Visa endast årskursrelevant

smartphones - det

realtid och exportera

innehåll.

bara fungerar!

resultaten.

GRADERADE LEKTIONER: Onlineversionen av Snowflake (Snowflake.live) ger formativ
bedömning genom betygsatta lektionsaktiviteter. När en lektionsaktivitet är klar kan läraren
specificera ytterligare lektionsaktiviteter för att förbättra prestationen. Bedömningen kan
övervakas online för att ge feedback med snabb inlärning.

FÖR
BESLUTSFATTARE
GLOBAL CONTENT-AVDELNINGEN: Med regelbundna förändringar av
läroplanerna har antagandet av utbildningsteknik i skolor varit begränsat
eftersom lärare behöver bygga lektioner från grunden. Att ha färdiga
lektionsaktiviteter på olika språk, ämnen, bedömningar och läroplansmål
innebär att lärare kan spendera mindre tid på lektionsplanering och mer tid på
elevernas resultat.
ÖVER 400 000 LÄROPLANSMÅL: NUITEQ är den enda EdTech-programvaran
som stöder över 400 000 läroplansmål från hela världen. Om du är intresserad av
läroplansmål är Snowflake den bästa lösningen i branschen. Skicka ett epostmeddelande om du har ett visst läroplansmål som du vill lägga till
content@NUITEQ.com.
FLERA SÄTT ATT LÄRA: Med den växande mängden utbildningsinnehåll som
finns tillgängligt på Internet, reflekterar inte presentationer ensamt de val som
finns tillgängliga för dagens elever. Snowflake-lektionerna ger länkar till många
läromedel (online och tryckta) som kan visas samtidigt i klassen med hjälp av
Zoner.

PEDAGOGI AKTIVERAD
BLANDAT/OMVÄNT:
Videor hemma eller före instruktion, aktiviteter i klassrummet.
STEM & STEAM POWERVERKTYG:
Tänd en gnista i ditt klassrum.
PROBLEMBASERAT:
undersökningsdrivet lärande.
INDIVIDANPASSAT:
Varje inlärningsresa är unik.
STÖDMEDEL:
Lämpliga verktyg för jobbet.
SAMTIDIGT:
Samarbeta med individanpassade Zoner.

PROVA SNOWFLAKE IDAG
Snowflake skapar klassrumsengagemang lika enkelt som det är att använda din
telefon genom att använda smartare mänsklig interaktion. Prova vår Snowflakeutbildningsteknik idag med vår kostnadsfria 60-dagars provperiod.

SNOWFLAKE FÖR MAC
OCH WINDOWS
(NUITEQ.com/Snowflake)

Snowflake ger dig möjligheten att dela din
interaktiva pekskärm i Zoner framför klassen.
Flera appar kan användas samtidigt av flera
studenter. Oavsett om din pekskärm är i
stående eller liggande position, låter
programvaran dig skapa en interaktiv
inlärningsmiljö. Snowflake gör det också
möjligt att spela lektionsaktiviteter även offline
utan att använda en Internetanslutning.
Snowflake är den enda plattform för aktivt
lärande som stöder över 400 000 läroplansmål
från runt om i världen. Om du letar efter
engagerande innehåll som är anpassat till det
du behöver lära ut är Snowflake den bästa
lösningen för dig.

SNOWFLAKE ONLINE
(Snowflake.live)
Onlineversionen av Snowflake möjliggör
interaktiv inlärning var som helst, när som
helst och den kan användas på vilken enhet
som helst. Det är den enda EdTech-verktyg
för aktivitetsskapande som gör det möjligt att
skapa lektioner på mobilen med din
kamerarulle och spela in din röst.
Om du har några frågor, tveka inte att
kontakta oss på
support@NUITEQ.com

NUITEQ.com/Snowflake

@NUITEQSnowflake

SnowflakeByNUITEQ

NUITEQ

@NUITEQSnowflake
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