ATT LÄRA ÄR ATT UTFORSKA
Your Academy producerar funktionella och roliga plattformar som är enkla att använda och
”kopplar samman” världen när det kommer till utbildning och entreprenörsanda.

FÖR MER INFORMATION:
info@youracademy.com
www.youracademy.com

Gör skoltiden meningsfull och inspirerande!
Your Academy är stolta att presentera school4you, ett helt nytt
och flexibelt utbildningsverktyg för elever och lärare världen över.
Det är enkelt att använda, får användas av alla och det är gratis!

…är en plattform som är speciellt anpassad i utbildningssyfte. Den har tagits fram
för att underlätta och förenkla kunskapsintaget utifrån den komplexitet som skapas i vårt samhälle. Här har vi integrerat verktyg som elever redan är vana vid och
använder sig av idag. Den är widgetbaserad och tillsammans med den senaste
och mest moderna mjukvaran kommer man med endast ett fåtal klick kunna:
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Mixa och matcha - innehåll från internet, presentationer och artiklar
producerade av dig själv och andra.
Skapa nytt material - använda filmer, bilder, musik och texter.
Variationen är oändlig.
Samarbeta med andra - träffa och få nya vänner, klasser, grupper och
lärare runt om i världen. Bli involverad och dela med dig.
Inspireras - få uppslag och idéer från andra. Få information om hur
andra i världen arbetar och löser uppgifter.
Gamifierat lärande - samla kunskapspoäng, stjärnor, märken och få
belöningar genom tävlingsmoment och utmaningar. Motiverar och
engagerar för ett kreativare användande.
Innovation - uppmuntrar till utveckling för skolor, lärare och elever
mot nya höjder.
Gränslöst - arbeta över hela världen mellan kulturer och länder, med alla
språk och trosuppfattningar.
Bidra - allas bidrag samlade i en digital arbetsbok. Ju mer alla bidrar - desto
bättre blir det! Gör lärandet lustfyllt under tiden man lär och lär ut.
Ger alla möjligheter att bli sedda för sina insatser.
Tidsbesparande - school4you sparar tid.

School4you kopplar samman världen när det kommer till hållbar utbildning.
Your Academy producerar även följande plattformar:

… är en inspirerande plattform skapad för att lätt kunna samarbeta kring idéer
och projekt inom företag och team för att öka kompetenser. Plattformen minskar
klyftan mellan näringsliv och skola.

… är en entreprenöriell plattform som främjar företagsutveckling där användaren
ges möjligheter att köpa och sälja sin ”know-how” till hela världen.

