Omvandla dina Power Points, PDF:er och Google-dokument
till interaktiva lektioner och dela till elevernas enheter.
Var som helst, när som helst.
Lumio fungerar på alla olika digitala enheter, det enda som krävs är en webbläsare
och en internetuppkoppling.

Skapa
gratiskonto

Lumio.nu

Med Lumio kan lärare enkelt omvandla sina
PowerPoints, PDF:er och Google-dokument till
interaktiva lektioner med kollaborativa arbetsytor,
spelbaserade övningar, frågesporter och digitala prov.
Dela lektionerna till eleverna och låta dem arbeta i egen
takt när som helst, var som helst, från alla olika digitala
enheter.

INGÅR I

Din prenumeration på
SMART Learning Suite
inkluderar
Lumio
och SMART Notebook

Gör digitaliseringen möjlig för alla.

Funktioner
Använd dina redan skapade lektioner
Ladda upp dina PowerPoints, PDF:er, Google-dokument
och SMART Notebook-lektioner i Lumio. Lägg till
interaktivitet som engagerar eleverna fullt ut.
Främjar aktivt lärande
Lägg enkelt till interaktiva övningar, frågesporter, tävlingar,
omröstningar, kollaborativa arbetsytor och färdiga
mallar. Lägg till egna muntliga instruktioner, timers,
slumpgeneratorer och bädda in filmer från YouTube.
Var som helst, när som helst
Eleverna arbetar med uppgifterna i sin egen takt på
vilken digital enhet som helst med en webbläsare och
internetuppkoppling. Läraren kan visa och jämföra
elevernas olika lösningar för att lära av varandra.
Elevernas tankar och åsikter
Under lektionen kan läraren utan förberedelse plocka upp
en tom arbetsyta eller en Shout it Out för att få in elevernas
åsikter, tankar och funderingar.
Kollaborativa arbetsytor
På kollaborativa arbetsytor tillför eleverna eget innehåll och
skapar tillsammans i realtid via sina digitala enheter och
läraren ger återkoppling på arbetsytan i realtid.

Digitala prov för den formativa bedömningen
Genom att skapa och dela SMART respons-prov direkt inne
i Lumio får läraren en omedelbar överblick över elevernas
kunskapsinhämtning och underlag för den formativa
bedömningen.
Digital röd tråd och en pedagogisk helhet
Lumio binder samman lektionsinnehåll, klassens
gemensamma yta och elevernas enheter till en pedagogisk
helhet.
Användarvänlig mjukvara som skapar flöde i
undervisningen
I Lumio finns allt samlat på ett ställe, läraren kan enkelt byta
aktivitet under lektionen utan att tappa elevernas fokus.
Gör digitaliseringen möjlig för alla.
Lumio ger läraren förutsättningar att använda digitala
verktyg i undervisningen utan att vara experter på IT.

Skapa ditt gratiskonto på Lumio.nu
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