Nyhet!

Upptäck Liber Sfi Digital
Med Liber Sfi Digital kan dina elever öva var som helst, när det passar dem. I klassrummet, i matkön, på bussen, hemma på kvällen… Men det är bara ett av alla löften
vi ger dig som väljer Liber Sfi Digital.
Här är några av de viktigaste fördelarna:

Flexibelt och
individanpassat

I Liber Sfi Digital lär sig eleverna svenska med hjälp av text, bilder och ljud – på egen hand
och i egen takt. Vartefter eleven är redo för nästa steg kan du låsa upp och ge tillgång till
nya teman och kurser. Alla övningar kan göras obegränsat antal gånger. Du kan också ge
individuella läxor till alla elever beroende vad de behöver träna på.

Enkel
licensmodell

Varje elevlicens ger tillgång till allt material i kurserna A-D, BC och CD, Liber Grammatik sﬁ
Digital och en egen vy där eleven kan se uppgifter, kommentarer och rättningar från läraren.
Elevlicensen är inte personlig så när en elev slutar kan en annan överta licensen utan att
någon kostnad tillkommer. Och du betalar bara för elevlicenserna: 199 kr/elev i 6 mån,
299 kr/elev i 12 mån. Lärarlicenserna får du på köpet.

Omfattande innehåll
med hög kvalitet

Med Liber Sfi Digital får du en tydlig röd tråd, en genomtänkt pedagogisk struktur, i alla
kurserna A-D. Designen är ren, enkel och avskalad för att övningarna ska komma fram så
tydligt som möjligt. Som stöd finns en digital ordbok där användaren kan klicka på ett
ord och få upp en pedagogisk förklaring på sitt modersmål (utgår från 9 språk).

Tidsbesparande
för läraren

En stor del av övningarna i Liber Sﬁ Digital är självrättande. Det ger snabb
återkoppling till eleven och innebär väsentligt mindre rättningsarbete för dig som lärare.
Du kan också välja en mängd förvalda kommentarer och ﬁlma din rättning och ge
muntlig rättning via video – och även undervisa på distans.

Enkelt och tydligt
för elev och lärare

I översikten ser du vilka lektioner varje elev senast gjort och när de var inne i
läromedlet. På så sätt blir det lättare att se vad eleverna klarat och vad som
behöver göras eller tränas mer på. Men tydligast blir att testa själv. Du får så
många licenser du behöver till din grupp – gratis under 4 veckor!

Testa Liber Sfi Digital
Testa Liber Sfi Digital tillsammans med dina elever och se vad
ni tycker – boka ett utvärderingsabonnemang. Det gäller i fyra veckor,
är helt gratis och du får så många elevlicenser du behöver.
Testa Liber Sfi Digital – gratis i 4 veckor liber.se/sfidigital
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