
Showbie helpottaa 
vuorovaikutusta oppilaiden 

kanssa

93 %

Showbie auttaa seuraamaan 
oppilaan kasvua ja edistystä

90 %
Showbie on helppo ottaa 

käyttöön ja sen käyttö 
oppitunneilla on helppoa

98 %

Showbie auttaa oppilaiden 
formatiivisessa arvioinnissa

97 %

Showbie auttaa opettamaan 
oppilaille tulevaisuudessa 

tarvittavia teknologiataitoja

92 %
Showbie auttaa 

organisoimaan luokan tehtäviä 
ja käytettäviä sovelluksia

95 %

Tammikuussa 2018 kysyimme 8 985 

Showbieta käyttävältä opettajalta ympäri 

maailmaa, millainen vaikutus Showbiella on 

ollut heidän luokkahuoneeseensa. Saimme 

kyselyyn lähes 700 vastausta ja tulokset 

osoittivat, että Showbieta käyttävät opettajat 

ovat huomanneet selkeää hyötyä 

oppimisalustan käytöstä.

Showbieta käyttävien opettajien 
mukaan Showbie muuttaa heidän 
luokkahuoneensa innostaviksi, 
yhteisöllisiksi ja järjestelmällisiksi 
oppimisympäristöiksi. Mistä 
tiedämme tämän? Kysyimme 
heiltä.

Opettajien 
kokemuksia 
Showbiesta

— 2018 TUTKIMUS —



http://www.franchiserecordpool.com/

Katso, miten Showbie voi muuttaa sinun luokkahuonettasi: www.showbie.com

Kuinka todennäköisesti suosittelisit Showbieta 
toiselle opettajalle/rehtorille?

10 
9

keskiarvo

Kuinka paljon aikaa viikossa sinulta on säästynyt Showbieta 
käyttämällä (ei tarvetta kopioida ja jakaa monisteita, 

tehostunut vuorovaikutus, korjaamisen nopeutuminen)?

<1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 >8
säästetty aika tunteina

9 %

25 % 27 %

12 % 12 %

4 % 3 % 2 %
6 %

Showbie yhdistää kaikki keskeisimmät 

tehtävienhallinnan, palautteenannon ja 

vuorovaikutuksen työkalut yhdeksi 

helppokäyttöiseksi oppimisalustaksi. Se toimii 

kaikilla laitteilla ja käyttöjärjestelmillä. 

Showbie helpottaa formatiivista arviointia, 

edistää reaaliaikaista vuorovaikutusta ja 

mahdollistaa vanhempien osallistumisen 

oppilaiden opiskelun tukemiseen ja 

seuraamiseen. Yli 30 000 opettajaa ympäri 

maailmaa käyttää Showbieta luokkansa 

hallinnoimiseen.

Opettajien kokemuksia Showbiesta

Showbieta on helppo käyttää, se säästää paperia ja 
mahdollistaa merkityksellisen ja nopean palautteen. 
Oppilaat pitävät siitä todella paljon ja niin minäkin!

Showbie on parantanut oppimista luokassani ja 
tehnyt siitä hauskaa. Se helpottaa oppilaan 
edistymisen seuraamista, aikaisemmin 
palautettuihin tehtäviin on helppo palata.

En koskaan kadota papereita, kun käytän 
Showbieta. Minusta on hienoa, että materiaali on 
käytettävissä sormen näpäytyksellä ja voin kerrata 
sitä yhdessä oppilaideni kanssa. Arviointi on 
helppoa. Yksi lempityökaluistani on mahdollisuus 
antaa palautetta ääniviestillä.


