Låt personalen visa sin kompetens
med nätbaserat lärande
Varför inte ta steget från klassrumsundervisningen i vanliga
lärplattformar och istället erbjuda utvecklande, interaktiva kurser
som gör deltagarna till superstjärnor? Med Blackboards lösning
Learning Core kan du engagera personalen, kunderna och de
du samarbetar med oavsett var de är och vilken utrustning de
använder.

Våra rekommenderade
introduktionstjänster*
›› utbildnings- och
projektledningstjänster,
till exempel interaktiva
seminarier, där du kan
förfina dina kunskaper
och får lära dig de bästa
arbetsmetoderna
›› konfigurationshjälp med
handböcker som gör att du
kan hålla dina kunskaper
aktuella och förmedla dem
till andra

Lärplattformen utvecklas med stormsteg. Hänger du med? Dagens studerande förväntar sig
mer från sin lärplattform: mer flexibilitet, fler anpassningsmöjligheter, mer innehåll och,
förstås, att den ska vara lätt att använda.
Blackboard tar täten i den här utvecklingen genom att förena de mest beprövade och skalbara
tjänsterna och teknikalternativen för att kunna erbjuda dig undervisningslösningar av hög
kvalitet. Med de här lösningarna kan din organisation främja lärande och utveckling, minska
avhoppen och förbättra bedömningsarbetet och det sociala lärandet genom en lärmiljö som
lever upp till de växande kraven hos dagens kursdeltagare.

Här är några av fördelarna med Learning Core:
›› Du kan sätta samman kurser och genomföra och administrera dem, inklusive prov med
möjlighet att se omdömen och betyg.
›› Du kan dela, återanvända och hitta undervisningsmaterial av god kvalitet, vilket
gör det enklare att skapa kurser i Blackboard, engagera kursdeltagarna och uppnå
utbildningsmål.
›› Nyanställda kan lätt komma in i arbetet, säljutbildningen kan förbättras, och du kan
bygga in kontinuerligt handledarskap i utbildningsprogrammen och lära kunder och de
du samarbetar med allt de behöver veta.
›› Användarna får mobil åtkomst till kurser och organisationer, inklusive uppgifter, betyg,
meddelanden och samarbetsfunktioner.
›› Du får funktioner för socialt lärande, vilket innebär en möjlighet att sätta samman
grupper för grupparbeten med egeninställda aktiviteter och roller som stimulerar till
engagemang hos kursdeltagarna.
›› Du kan välja om lösningen ska ligga på egen server eller på Blackboards server.
Utöver undervisningsverktygen rekommenderar vi starkt att du utnyttjar våra
introduktionstjänster. Vi kan hjälpa dig att införa tekniken på ett sätt som personalen är helt
med på, där fokus ligger på användarvänlighet, förändringshantering med helhetssyn och
på fortgående utbildning och support även efter införandet.

Ingen är den andra lik – undervisningslösningar anpassade efter varje enskild organisation
Besök gärna blackboard.com för mer information eller skriv till AskUs@blackboard.com.
* Ingår mot extra avgift. I introduktionstjänsterna ingår för varje enskild studielösning en arbetsbeskrivning med den exakta omfattningen av konsulttjänsterna.
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