98%

Lärare lyckas
med Showbie
— 2018 UNDERSÖKNING —

Pedagoger som använder Showbie
älskar hur Showbie förvandlar
deras klassrum till kreativa och
engagerande lärmiljöer. Hur vet vi
det? Vi frågade dem!

90%

Showbie är lätt att introducera
och använda i klassrummet

Showbie hjälper mig att följa
elevernas kunskapsutveckling
och framsteg

92%

95%

Showbie hjälper mig att lära
mina elever tekniska färdigheter
för att hjälpa dem att förbereda
sig för framtiden

Showbie hjälper mig att
organisera mina uppdrag för
eleverna och appar

97%

93%

Under januari 2018 gjorde vi en undersökning
bland 8985 lärare, som använder sig av
Showbie runt om i världen, för att ta reda på
hur Showbie påverkar deras klassrum. Vi fick
nästan 700 svar och resultaten visade att
lärare som använder Showbie har sett
märkbara fördelar som ett resultat av att
använda plattformen.

Showbie hjälper mig att ge
formativ feedback till mina
studenter

Det är lättare för mig att
kommunicera med mina elever
sedan jag började att använda
Showbie

Lärare lyckas med Showbie
Showbie kombinerar alla viktiga verktyg för
uppdrag, feedback och kommunikation i en
lättanvänd plattform. Oavsett vilken enhet du
använder, fungerar Showbie för dig. Showbie

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Showbie
till en annan lärare / rektor och / eller
distriktsadministratör?

uppmuntrar till formativ feedback, främjar
samarbete och skapar möjligheter att
engagera föräldrar i sina barns lärande. Mer
än 30 000 lärare över hela världen använder
sig av Showbie i sina klassrum.

9
10

medelbetyg

Showbie är lätt att använda, sparar på
papper och jag kan ge meningsfull och
snabb återkoppling. Barnen älskar det och
det gör jag också!

Hur mycket tid per vecka har du sparat genom att använda
Showbie – kopiering, distribuering av arbetsblad,
effektivare kommunikation, snabbare betygsättning etc.?

Showbie har ökat lärandet i mitt klassrum
och gjort det roligt. Det gör det lättare att
se framsteg och titta tillbaka på tidigare
arbete.
Jag förlorar aldrig några papper med
Showbie. Jag älskar att eleverna och jag kan
arbeta tillsammans för att granska material
och få tillgång till det genom ett litet klick.
Betygsättning är lätt. Ett av mina
favoritverktyg är möjligheten att lämna
röstmeddelanden med förslag istället för att
behöva skriva dem.
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För att ta reda på mer, besök oss på www.showbie.com

http://www.franchiserecordpool.com/

