
Showbie yhdistää kaikki tehtäviin, palautteeseen ja viestintään 
tarvittavat työkalut yhdellä helposti käytettävällä alustalla. Ei ole 
väliä, mitä laitteita käytät, Showbie toimii niissä kaikissa.

Helpota uuden teknologian käyttöönottoa tuomalla opiskelijat, 
opettajat, henkilökunta ja vanhemmat yhteen integroidulle ja 
helppokäyttöiselle alustalle. Showbie kannustaa formatiivisen 
palautteen antamiseen, edistää reaaliaikaista yhteistyötä ja antaa 
mahdollisuuden osallistaa vanhemmat lapsen opiskeluun.

Erittäin helppokäyttöinen sovellus riittää teholtaan myös 
lukio-opetukseen.

Katso, mitä Showbie voi tehdä oman koulusi tai seutusi hyväksi käymällä 
osoitteessa www.showbie.com tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 

sales@showbie.com esittelyä varten.

MITÄ KÄYTTÄJÄT SANOVAT SHOWBIESTA

“Showbie on työvälineistämme ehdottomasti paras.” 

– Christian Sørbye Larsen, kunnan teknologiajohtaja, Bærumin kunta, Norja

“Kun aloitimme Showbien käyttämisen opiskelijoiden kanssa, olimme kaikki heti 
koukussa! Opiskelijat pystyivät raportoimaan tehtävänsä helposti, eikä meidän enää 
tarvinnut kantaa opiskelijoiden työkirjoja kotiin kotitehtävien tarkastamista varten. 
Pystyin korjaamaan kotitehtäviä odottaessani tanssitunnilla olevaa tytärtäni!”

– Jen Aasvestad, ICT Koordinaattori, Marikollen koulu, Kongsvingerin kunta, Norja

“Showbien sisältämät palautteenantotavat ovat todella erinomaiset, varsinkin liitettävät 
äänitiedostot. Ominaisuus saa opettajat aivan haltioihinsa. Se ei ainoastaan säästä 
aikaa, vaan palautteen laatu voi äänimuistiinpanossa olla myös huomattavasti suurempi 
kuin perinteisillä menetelmillä, ja usein se vie vähemmän aikaa.” 

– Robert Isaac, apulaisrehtori, Blenheim High School, Iso-Britannia

DIGITAALINEN 
MUUTOS JOKAISEEN 
LUOKKAHUONEESEEN 



KESKIPISTEESSÄ OPETUS, EI TEKNOLOGIA
Showbie yhdistää kaikki tehtävissä, palautteenannossa ja 

kommunikaatiossa tarvittavat työvälineet yhteen helppokäyttöiseen 

sovellukseen. Tekniikkaan liittyvät ongelmat vähenevät ja aikaa jää 

enemmän opetukselle ja oppimiselle.

INNOSTA OPISKELIJOITA
Opiskelijat oppivat parhaiten, kun he saavat ainutlaatuista, 

henkilökohtaista ja oikein ajoitettua palautetta. Showbien tehokkaiden 

työkalujen avulla voit antaa monipuolista ja yksilöllistä palautetta 

opiskelijoille siten, että kaikki saavat tarvitsemansa avun.

SIIRRY PAPERITTOMUUTEEN
Opettajilla on käden ulottuvilla kaikki, mitä he tarvitsevat oppituntien 

järjestämiseen ja yhteydenpitoon opiskelijoiden kanssa. Showbiessä 

työt pysyvät tallella ja oikeassa paikassa, ja opiskelijat pysyvät selvillä 

tehtävien aikatauluista ja ilmoituksista.

TOIMII MELKEIN KAIKISSA LAITEYMPÄRISTÖISSÄ
Showbie toimii lähestulkoon kaikilla laitteilla iPadista Chromebookiin. 

Se on täydellinen Tuo Oma Laitteesi (TSOL/BYOD) - ympäristöön tai 

1:1 laite:opiskelija-opetukseen.

EDISTÄ LUOKKAHUONEEN YHTEISÖÄ 
Opiskelijat ovat vahvempia opiskellessaan yhdessä, ja Showbien avulla 

opiskelijat pystyvät jakamaan sekä ideoita että tiedostoja toisilleen. 

Opettajat voivat luoda sitoutuneen opiskelijayhteisön, joka tekee 

ryhmätöitä ja vertaisarviointeja sekä käy aktiivista keskustelua luokissa.

TURVALLISET TIEDON SÄILYTYS
Alan parhaat käytännöt takaavat, että sinun ja opiskelijoiden 

henkilökohtaiset tiedot pysyvät turvassa. GDPR-yhteensopiva.

OPETA 2000-LUVUN TAITOJA
Jatko-opintoihin valmentavat ja uravalmiutta kehittävät taidot ovat 

tärkeä osa opetusta. Showbie opettaa ja vahvistaa tärkeitä 2000-luvun 

taitoja harjoittamalla oppilaiden vuorovaikutustaitoja teknologian 

avulla.

HUIPPUSOVELLUS VAPAUTTAA OPISKELIJAN LUOVUUDEN
Showbie integroituu saumattomasti oppilaiden ja opettajien jo 

käyttämien sovellusten kanssa. Siten he pystyvät kokoamaan kaikki 

työnsä samaan paikkaan, josta he voivat myös jakaa ne muille.

Voit antaa opiskelijoille 
verbaalisia ohjeita 
nauhoittamalla 
äänimuistiinpanoja

Muistuta opiskelijoita 
tehtävien aikatauluista ja 
määräajoista

Liitä asiakirjoja 
tietokoneeltasi, iPad-
sovelluksesta, Dropboxista 
tai Google Drivestä 
muutamalla painalluksella

Voit antaa oikea-aikaista 
palautetta suoraan tehtäviin

Korosta yksityiskohtia 
monipuolisilla merkintätyökaluilla 

peittämättä alkuperäistä työtä.

Arvioi opiskelijan suorituksen, 
lisää arvosanoja arvostelukirjaan 

ja noutaa arvosanat helposti

MITÄ SHOWBIE VOI TEHDÄ 
PUOLESTASI
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