Les og skriv bedre med

AppWriter
Forsterk leselysten og selvtilliten til å produsere
bedre tekster. Kjemp ikke med teknologien, men
kom raskt i gang. AppWriter hjelper deg på en
enkel og brukervennlig måte.

Kompatibel på

alle plattformer
AppWriter er et komplett lese- og skrivestøtteverktøy som fungerer på alle plattformer og enheter,
inkludert Android, Chrome, Google Dokumenter,
iPad, iPhone, Mac, Ofﬁce 365 og Windows. Uansett
hvilken enhet du er på, vil alle innstillingene du har
gjort følge brukeren.

Kom raskt

i gang

På grunnlag av vår kontinuerlige dialog med brukere,
har vi utviklet en brukervennlig plattform. Målet vårt er
å gjøre produktet så enkelt som mulig, så alle kan
komme raskt i gang med å utvikle lese- og skrivefer dighetene sine. Derfor ser AppWriter helt lik ut på alle
plattformer og har de mest verdifulle funksjonene
tilgjengelig. Vi tror på at færre distraksjoner fører til mer
og bedre læring!
Norge

Med AppWriter
kan alle:

Lære selv å ﬁnne egne løsninger.
Når verktøyet er enkelt, slipper elevene
å spørre lærerne om hjelp hele tiden.
Utvikle sine kompetanser innenfor
lesing og skriving.
Finne egne feil og lese gjennom det
de har skrevet ved hjelp av opplesningen.
Bli en aktiv del av skriveprosessen.
Øke selvtilliten med bedre tekster.
Overvinne lese- og skrivevansker.
Få hjelp til å lese tekster med en
behagelig og naturlig stemme.

Ikke bli forstyrret

mens du bruker

AppWriter

AppWriter er innebygd i verktøylinjen i Google Dokumenter
eller Ofﬁce 365, på denne måten er det et verktøy som ikke
forstyrrer og kan benyttes på lik linje med resten av verktøylinjen. Når du skal ha lest opp en tekst fra for eksempel
nettet, markerer du det du vil ha lest opp, og AppWriter sin
verktøylinje vil komme frem. Derfor kan du bruke verktøyet
når du har behov for det og ikke bli forstyrret.

Målrettet utvikling
Med AppWriters statistikkmodul kan du enkelt måle og veilede
elevenes utvikling.

Statistikkmodulen gjør at:
- du har mulighet til å observere og sammenligne den enkelte elevs,
klassens og skolens faglige utvikling over tid.
- du kan se hvilken type feil hver elev gjør mest av - og initiere en
målrettet opplæring i de områdene hvor eleven viser svakheter.
- elevene får muligheten til å holde øye med deres styrker og
svakheter, samt deres faglige utvikling over tid.

Ikke heng etterdelta like aktivt som
alle andre

Med AppWriter kan du alltid vite at du er på samme side som klassekameratene dine eller kollegaene dine. AppWriter kan brukes i situasjoner
hvor man trenger litt ekstra støtte og hjelp med lesing og skriving.
I andre tilfeller kan det være man trenger støtte i andre språk enn
bokmål og nynorsk. Samtidig kan den også brukes av personer med
dysleksi eller lese- og skrivevansker for å øke kunnskap og bli en aktiv
del av undervisningen.

Hos Wizkids er vi eksperter på å utvikle plattformer,
systemintegrasjon, språk- og taleteknologi.
Vi i Wizkids brenner for å utforske og skape løsninger i
rommet der læring møter teknologi, fordi vi mener alle er
unike. Derfor prøver vi kontinuerlig å utvikle den mest
avanserte og brukervennlige programvaren som vi gjør
tilgjengelig på alle plattformer - blant annet AppWriter.
Vi er også Google for Education premier partnere, og en del
av våre ansatte er sertiﬁserte Google-lærere og
Google-trenere.

Les mer om oss på www.wizkids.no - her kan
du også komme i kontakt med oss.

