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شويب يساعدين عىل تتبع
منو الطالب وتقدمهم

نجاح املعلم مع شويب
 2018مسح

املعلمون الذين يستخدمون شويب يحبون
كيف يحول هذا الربنامج الصفوف إىل بيئات
تعلم فعالة و منظمة وتعاونية.ة
يف شهر يناير لعام  2018قمنا مبعاينة  8،985معلام ممن
يستخدمون برنامج شويب يف جميع أنحاء العامل ملعرفة
كيف يؤثر شويب عىل فصولهم .تلقينا ما يقرب من 700
ردا وأظهرت النتائج أن املعلمني الذين يستخدمون شويب
قد شاهدوا فوائد ملحوظة نتيجة الستخدام هذا
الربنامج.ش
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شويب من السهل تنفيذه
واستخدامه يف الفصول الدراسية
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شويب يساعدين تنظيم مهام
الفصول الدراسية والتطبيقات

شويب يساعدين عىل تعليم طاليب
املهارات التكنولوجية ملساعدتهم
عىل االستعداد للمستقبل
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من األسهل بالنسبة يل التواصل
مع طاليب منذ استخدام شويب

شويب يساعدين عىل تقديم
التغذية الراجعة التكوينية لطاليب

نجاح املعلم مع شويب
شويب يجمع بني جميع األدوات األساسية للمهام ،التغذية
الراجعة ،واالتصاالت يف برنامج واحد سهل االستخدام.
بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه ،شويب يعمل من
أجلك .شويب تشجع التغذية الراجعة التكوينية ،ويعزز
التعاون يف الوقت الحقيقي ،ويخلق الفرص إلرشاك اآلباء
يف تعلم طالبهم .يستخدم أكرث من  30،000معلم شويب يف
جميع أنحاء العامل إلدارة فصولهم الدراسية .ا

شويب هو سهل االستخدام ،يحفظ عىل الورق،
ويسمح يل لتقديم تغذية راجعة ذات مغزى ويف
الوقت املناسب .األطفال يحبونه وهكذا أنا!و
شويب زاد التعلم يف الفصول الدراسية وجعله
ممتع .فإنه يجعل من األسهل أن نرى التقدم
وننظر إىل الوراء عىل العمل السابق.ق
أنا مل أفقد أبدا ً أي أوراق مع شويب .أنا أحب أن
الطالب وأنا نستطيع أن نعمل معا ملراجعة املواد
والحصول عىل ذلك من خالل ملسة بسيطة من
إصبع .الدرجات سهلة .واحدة من األدوات
املفضلة لدي هي القدرة عىل ترك الرسائل
الصوتية مع االقرتاحات بدال من االضطرار إىل
كتابتها.ا

ما مدى إحتامل أن تويص شويب ملعلم  /مدير و  /أو مدير
منطقة آخر؟

9
10
متوسط التقييم
كم من الوقت يف األسبوع وفر لك شويب من خالل عدم الحاجة
إىل تصوير وتوزيع أوراق العمل ،من خالل جعل االتصاالت أكرث
كفاءة ،وتصحيح أرسع ،وما إىل ذلك؟
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الوقت املحفوظ يف ساعات

ملعرفة ما ميكن شويب القيام به لفصولك،يرجى زيارة
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