98%

90%

Showbie er lett å implementere
og bruke i klasserommet.

Showbie hjelper meg i å følge
elevutvikling og fremgang.

92%

95%

Lærer Suksess
med Showbie
— 2018 UNDERSØKELSE —

Lærere som bruker Showbie liker
hvordan det transformerer
klasserommene til engasjerende,
samarbeidende og organisert
læringsmiljø. Hvordan vet vi det?
Vi spurte de.

Showbie hjelper meg med å lære
elevene mine digitale ferdigheter for
å hjelpe de forberede for fremtiden.

Showbie hjelper meg i å
organisere mine oppgaver og
apper.

97%

93%

I januar 2018 har vi kartlagt 8 985 lærere som
bruker Showbie verden rundt for å finne ut
hvordan Showbie har en innvirkning i
klasserommene. Vi fikk nesten 700
tilbakemeldinger og resultatene viste at
lærere som bruker Showbie har sett
merkbare fordeler som et resultat av å bruke
plattformen.

Showbie hjelper meg med å gi
formativ tilbakemeldinger til
elevene mine.

Det er lettere for meg å
kommunisere med elevene etter
at jeg startet å bruke Showbie.

Lærer Suksess med Showbie
Showbie kombinerer alle de nødvendige
verktøyene for oppgaver, tilbakemeldinger og
kommunikasjon i en plattform som er enkel å

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler Showbie til en
annen lærer/rektor og/eller kommune IKT koordinator?

bruke. Uansett hva slags enhet du bruker vil
Showbie fungere for deg. Showbie
oppmuntrer til formative tilbakemeldinger,
fremmer sanntids-samarbeid og skaper
muligheter til å engasjere foreldre i elevene
sin læring. Mer en 30 000 lærere bruker
Showbie verden rundt for å administrere

9
10

gjennomsnittlig
rangering

klassene.

Showbie er lett å bruke, sparer papir og lar
meg gi meningsfull og snar tilbakemelding.
Elevene liker det og det gjør jeg også!

Hvor mye tid per uke har Showbie spart deg med å ikke
måtte kopiere og distribuere ark, ved å lage
kommunikasjon mer effektiv, raskere retting, m.m.?

Showbie har økt læringen i klasserommet og
gjorde det morsomt. Det gjør det lettere å
se fremgang og se over tidligere oppgaver.
Jeg mister ingen oppgaver med Showbie.
Jeg liker at alle elevene og jeg kan jobbe
sammen for å gjennomgå materiale og få
tilgang til det gjennom med enkle
fingertrykk. Retting er lett. En av min
yndlingsverktøy er muligheten til å legge
igjen talemeldinger med forslag isteden for
å måtte skrive de.
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tid spart i timer

For å se hva Showbie kan gjøre for ditt klasserom, besøk www.showbie.com

http://www.franchiserecordpool.com/

