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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ny version av Chrometillägget!
Det har kommit en ny version av Chrometillägget!
I premiumversionen av ClaroRead Chrome finns det nu
sex stycken Acapela röster istället för två!

De nya rösterna heter Emil, Filip, Emma och Freja. Filip och Freja är två unga röster,
vilket är nytt och väldigt kul! I den nya versionen finns det dessutom funktionalitet
för Microsoft Word online!

Har er skola eller kommun inte testat Chrometillägget än? Kontakta oss för en demo!

Vi är medlem i Swedish Edtech Industry!
Swedish Edtech Industry är en helt ny branschorganisation som samlar de företag
som verkar inom edtech i Sverige och syftet är att driva frågor för en kvalitativ
digitalisering av det svenska utbildningssystemet!

Läs mer om Swedish Edtech Industry här!

Några av våra nya kunder!
Vi har glädjen att välkomna Malmö Lärvux / Komvux på Södervärn och
Procivitas Privata Gymnasium Växjö!
http://gantrack5.com/t/v/4_MDk3NzMzNzQzMjE=/
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Malmö Lärvux / Komvux på Södervärn har satsat på ClaroValfrihet och de kan nu
erbjuda sina elever Claroverktyg på både PC, MAC, Chromebooks och iOS.
Komvux Malmö Södervärn är en viktig del av vuxenutbildningen i Malmö med många
olika skolformer, därav SFI.

Procivitas Privata Gymnasium Växjö har sedan några år en skollicens för
ClaroRead för sina elever som använder MAC.
Nu har man även beslutat sig för att satsa på Chromebooks för en del av sina 350
elever och valt att utöka sitt avtal med oss på Svensk TalTeknologi med en årslicens
för ClaroRead Chrome Premium.

Vi tycker det är både spännande och roligt att fler och fler väljer ClaroValfrihet! Detta
gör att alla elever får ett bra alternativ när det gäller talsyntes.

Tre nya skolformer!
I Invigos senaste
produktuppdatering finns det nu tre
nya skolformer!
I Invigos skapar man som lärare uppgifter till sina elever för att stödja elevers skriv
och språkutveckling i skolans alla ämnen. Nu är det även möjligt att välja på de här
olika skolformerna när du skapar din uppgift.
Komvux  SFI
Komvux  Grundläggande nivå
Gymnasieskola
Uppgifterna anpassar sig efter vilken skolform, ämne och texttyp läraren väljer.
Texttyperna ‘Argumenterande text’ och ‘Naturvetenskaplig rapport' har dessutom fått
sig en uppdatering i den senaste versionen!

Snart hos oss: Frilansspelet!

Frilansspelet – lär ut ett entreprenöriellt förhållningssätt!
http://gantrack5.com/t/v/4_MDk3NzMzNzQzMjE=/
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Frilansspelet är ett digitalt läromedel för studenter på universitet och högskola och
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gymnasiet och yrkeshögskolan. Det lär ut ett entreprenöriellt
förhållningssätt.

Idag används Frilansspelet av både gymnasieskolor, universitet och högskolor. På
högskolenivå har Frilansspelet gett studenter både en praktisk erfarenhet och en
ingång till intressanta teoretiska diskussioner. "Frilansspelet är ett utmärkt
utbildningsverktyg", säger en lärare på Göteborgs universitet.

Mer info kommer inom kort, så håll utkik!

Svensk TalTeknologi AB
NetPort Science Park
Biblioteksg.4
37435 KARLSHAMN
+46 (0) 45430 08 08
info@svensktalteknologi.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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