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Danskudviklet læringsplatform går sin
sejrsgang i flere lande.

AktivTime.DK har stille og roligt vokset sig stører og større, og bruges nu i
undervisningen i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Færøerne.

”Både lærer og elever er vilde med vores læringsplatform, hvor bevægelse er
i fokus! Konceptet bag AktivTime.DK er egentlig ret simpelt, og kan bedst
beskrives som et GPS-løb med opgaver. Eller som nogle elever beskriver det,
som Pokémon GO, men i stedet for at jagte pokémons, jagter eleverne
opgaver. At eleverne ligefrem jagter opgaver, lyder som sød musik i mange
læreres øre, men det er ikke desto mindre tilfældet.” fortæller stifter af
AktivTime.dk Torben Kjeldgaard Trans.



“Fra en PC, placerer læreren nogle opgaver på et kort, som eleverne skal
bevæge sig hen til for at kunne løse. Eleverne bruger deres egen telefon, og
det er derfor en særdeles billig læremiddel, som ikke kræver en stor
investering ude på skolerne. Tilbagemeldingerne fra lærerne er også meget
positive. Vi får ros for at AktivTime.DK er let at bruge og kræver et minimum
af forberedelse. Vores aktivitetsbank, hvor man kan kopier færdige aktiviteter
fra, får også stor ros.” Fortæller Torben Kjeldgaard Trans.

Med baggrund i de erfaringer vi AktivTime.dk har gjort i Danmark, og med
alle de positive tilbagemeldinger, ønsker AktivTime.dk nu at udbrede
platformen til endnu flere lande. Platformen er blevet oversat til engelsk, og
derfor er engelsktalende lande først og fremmest i fokus den næste tid.

”Vi er kommet til hvor vi er i dag, fordi vores platform er god og det spredes
fra mund til mund. Vi har stort set ikke brugt penge på markedsføring, og vil
hellere tilbyde et godt og billigt produkt til skolerne. Alle ved efterhånden at
økonomien er presset i det offentlige, og de penge jeg bruger på
markedsføring, hos f.eks. Google og Facebook, gør i sidste ende produktet
dyrere.” Slutter Torben Kjeldgaard Trans.

Han opfordrer i øvrigt både lærere, forældre, foreninger, virksomheder og
andre interesserede, til at oprette en gratis prøvekonto på AktivTime.dk.
Platformen kan nemlig bruges til andet end undervisning. F.eks.
teambuilding, en skattejagt til børnefødselsdagen eller et sjovt indlæg til
familie- eller firmafesten.
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