Making Kids
Smarter

LÆRINGSTEKNOLOGI

Et univers fyldt med læringsteknologi
Let/svær tekstversion
Vælg om teksten skal være
i en let eller svær version.
Det faglige indhold er det
samme, men de sproglige
formuleringer er forskellige.

Dyslexie
Ændr skrifttypen til Dyslexie,
som er nemmere at læse for
dyslektikere.

Få teksten læst højt
Støt elever med
læsevanskeligheder med
oplæsning af tekst. Vælg
selv mellem tre forskellige
hastigheder og om teksten
skal fremhæves.

Markering af tekst
Markér den ønskede
tekst for at finde
hurtige genveje. Her
findes bl.a. Læs højt,
hvor markerede ord
og linjer bliver oplæst.

Forenkling af svære
ord (BETA)
Øg læseforståelsen
ved at bytte de
foreslåede svære ord
ud med lettere ord.

Højtlæsning af egne svar
Gennemgå de skrevne eller
talte svar med oplæsning,
som støtter eleven i at høre
ordlyden.
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Skriv noter
Markér dele af
teksten, og tilføj
personlige noter.
Noten bliver
naturligvis gemt
til senere brug
for eleven.

Lav besvarelser med tale
Indtal teksten i svarfeltet og ret
i den efterfølgende. Det er en
særlig god støtte til elever med
skrivevanskeligeder.

Øg læseudbyttet
Støt læseforståelsen og
den sproglige udvikling
med læseguides gennem
fx læseformål, reflektion,
evaluering og interaktive
elementer eller skrivefelter.
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Overblik og administration i
Mit Clio

Mit Clio er lærerne og elevernes digitale skoletaske. Her får du overblik over
materialer, ugens lektier og alle de værktøjer, du har brug for i det daglige arbejde.

Lektier og klassearbejde
Hold styr på tildelte tekster,
aktiviteter og opgavesæt i
ugeplanen. Som lærer kan
du se live statistik over tildelt
materiale og give dine elever
lektier for.

Tildel, find, rediger og
opret egne forløb
Få et samlet overblik over alle
forløb på tværs af portalerne.
Du har mulighed for at ændre
i eksisterende forløb, lave
dine egne forløb og dele dem
med dine kollegaer. Du kan
selvfølgelig også tildele dem til
dine elever.

Brug for hjælp?
Du kan altid finde hjælp i
vores Help Center, der er fyldt
med guides og videoer, eller
chatte med vores support alle
hverdage mellem klokken
8-16.

Prøver, træning og
evaluering
Find et hav af prøver,
træningsøvelser og
evalueringsopgaver på
tværs af portalerne. Brug
opgavesættene, som de er,
rediger i de eksisterende eller
oprette dine egne, så de er
målrettet dine elever.

Se dine elevers resultater og
progression
Få et nemt og hurtigt overblik
over alle dine klasser og
den enkelte elevs udvikling,
resultater og evalueringer. Brug
med fordel statistikmodulet
i forældresamarbejdet, til
visualisering af resultater
samt til planlægningen af din
undervisning.

Hold styr på dine klasser
og grupper
Opret grupper på tværs af
klasser og årgange, så du
kan tildele målrettet materiale
til den enkelte gruppe.
Derudover kan du se og
tilføje de klasser og elever,
som du underviser. Du kan
også angive, hvilke fag du
underviser i.
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