
Showbie kombinerer alle de viktigste verktøyene for oppgaver, 
tilbakemeldinger og kommunikasjon i en lett-å-bruke plattform. 
Uansett hvilke maskiner du bruker vilShowbiefungere for deg.

Få din teknologiske gjennomføringsplan til å virke ved å bringe 
elever, lærere, ansatte og foreldre sammen på en integrert 
og lett-å-bruke plattform. Showbie oppfordrer til lærerike 
tilbakemeldinger, fremmer samarbeid i sanntid og skaper 
muligheter for å engasjere foreldrene i deres barns læring.

Den er lett nok for barnehagebarn, men likevel kraftig nok 
for elever i den videregående skolen.

Se hva Showbie kan gjøre for din skole eller ditt distrikt ved å gå inn på 
www.showbie.com eller sende en e-post til sales@showbie.com for en demonstrasjon.

HVA BRUKERNE SIER OM SHOWBIE

“Showbie er killer app-en i vårt arsenal.” 

– Christian Sørbye Larsen, Teknologisk avdelingsleder, Bærum Kommune, Norge

“Da vi begynte å bruke Showbie med elevene, ble vi alle hekta! Elevene kunne levere 
arbeidet sitt med letthet, og vi måtte ikke lenger ta med mange elevbøker hjem for å 
korrigere lekser. Jeg kunne rette lekser mens jeg ventet på min datter på dansetimene 
hennes!”

– Jen Aasvestad, IKT Koordinator, Marikollen Skole, Kongsvinger Kommune, Norge

“Variasjonen av måter å gi tilbakemeldinger til elevene ved bruk av Showbie er veldig 
verdifull, og spesielt talenotatene. Når lærerne oppdager denne funksjonen blir de 
overbegeistret. Ikke bare sparer den tid, men kvaliteten på tilbakemeldingene gitt 
i tale kan være betydelig høyere enn ved bruk av konvensjonelle metoder, og ofte 
bruker man også mindre tid.” 

– Robert Isaac, Assisterende rektor, Blenheim Videregående skole, Storbritannia

FORVANDLER 
ALLE 
KLASSEROM



FOKUS PÅ LÆRING, IKKE TEKNOLOGI
Showbie kombinerer alle de viktigste verktøyene for oppgaver, 

tilbakemeldinger og kommunikasjon i en nydelig, lettbrukelig app. 

Dette betyr at mindre tid brukes til å slite med teknologioppsett 

og at mer tid kan benyttes til undervisning og læring.

INSPIRERER STUDENTER
Studentene lærer best når tilbakemeldingene er spesielle, 

personlig og raske. Showbies pakke med kraftige verktøy gjør det 

enkelt å gi fyldige, differensierte tilbakemeldinger til elevene, slik 

at alle får den hjelpen de trenger for å lykkes.

BLI PAPIRLØS
Lærerne har alt de trenger på fingertuppene for å organisere 

klassetimene og ha kontakt med elevene. I Showbie blir aldri 

arbeid mistet eller forlagt, og elevene er alltid produktive med 

varslingen for innleveringsfrist og oppgaver.

FUNGERER PÅ NESTEN ALLE MASKINER
Fra iPads til Chromebooks, Showbie fungerer på nesten alle 

maskiner. Det er perfekt for et Bring Your Own Device (BYOD) 

miljø eller i 1 : 1 maskin : elev-klasserom.

ET PLEIET KLASSEROMSFELLESSKAP 
Studentene er sterkere når de lærer sammen, og Showbie gir 

lærerne muligheten til å hjelpe elevene med å dele filer og ideer 

med hverandre på en enkel måte. Lærerne kan skape et mer 

engasjert klasserommiljø med gruppeoppgaver, fellesvurderinger i 

fag samt klassediskusjoner.

SIKKER DATABLAGRING
Bransjeledende beste praksis sikrer sikkerheten til deg og dine 

elever sine personlige opplysninger. GDPR-kompatibel.

LÆR BORT LÆRDOM FRA DET 21. ÅRHUNDRE
Universitets-og karrierekunnskap spiller en vesentlig rolle i 

undervisning. Showbie lærer og forsterker viktig kunnskap fra det 

21. århundre ved å kreve at elevene samhandler med sine lærere 

og med andre elever ved hjelp av teknologi.

SAMLE KREATIVITETEN PÅ ETT STED
Showbie integreres fullstendig med de gode app-ene som elever 

og lærere allerede bruker, slik at de kan sette sammen, velge ut, 

og dele hele deres kreative arbeid på ett sted.

Spille inn talenotater med 
verbale instruksjoner for elever

Varsle studenter når 
oppgaver skal leveres og når 
tidsfrister nærmer seg

Legge til dokumenter fra 
datamaskinen, iPadapp-en, 
Dropbox, eller Google Drive 
med et par berøringer

Gi rask tilbakemelding 
direkte på oppgaver

Vær oppmerksom på detaljer 
med rike annotasjonsverktøy 

uten å skjule ditt opprinnelige 
arbeid. 

Karaktersetting av elevarbeid, 
legge til karakterer i 

karakterboken, og enkel 
eksportering av karakterer

HVA KAN SHOWBIE GJØRE FOR DEG
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