Learning Core-løsning
Med administrasjonssystemet vårt for læring som grunnlag, er Learning
Core-løsningen vår en fin plass å starte for å skape mer engasjerende
læringsopplevelser – både i og utenfor klasserommet.

Våre anbefalte
brukstjenester*
›› Opplærings- og

Konseptet læringsplattformer utvider seg – raskt – til mye mer enn bare det som ligger
i ordet. Er du klar? Dagens elever venter seg mer fra læringsplattformene sine: mer
fleksibilitet, mer personlig tilpasning, mer innhold og selvsagt mer brukervennlighet.

prosjektledelsestjenester,

Blackboard går foran for denne endringen ved å integrere de mest anerkjente og skalerbare

deriblant interaktive

teknologiene og tjenestene innen høyere utdanning, slik at du får fullt funksjonelle

arbeidsgrupper du kan

læringsløsninger. Disse løsningene gjør det mulig å levere et læringsmiljø som oppfyller de

bruke for å raffinere

voksende kravene for dagens og – når du er klar – morgendagens elever.

kunnskap og lære de beste
fremgangsmåtene
›› Konfigureringshjelp med
veiledninger for å holde
ferdighetene ved like og
hjelpe deg med å lære opp
andre

Med Learning Core-løsningen får du disse fordelene:
›› Oppretting, levering og administrering av emner, deriblant emnevurderinger,
evaluering og plagiatforhindring via SafeAssign
›› Foretaksundersøkelser
›› Porteføljer
›› Del, gjenbruk og finn elementer for kvalitetslæring, slik at det blir enklere å bygge
emner i Blackboard, engasjere elever og nå pedagogiske mål
›› Møter forventningene for læring for å administrere alle aspektene ved livet deres på
nettet, øke studentopplevelsen deres og forbedre engasjementet deres som studenter.
›› Mobil tilgang til emner og organisasjoner, deriblant oppgaver, karakterer, varsler og
samarbeidsverktøy
›› Bruk funksjoner for sosial læring til å opprette grupper og øvingsfellesskap med
tilpassede aktiviteter og roller som stimulerer til engasjement hos studentene
›› Fleksible leveringsalternativer: selvdrevet eller Blackboard-drevet

I tillegg til læringsverktøyene anbefaler vi at du tar nytte av brukstjenestene våre.
Vi har ekspertisen vi trenger for å hjelpe deg med å ta i bruk teknologi på en måte
hele organisasjonen godtar, og fokuset ligger på brukervennlighet, holistisk
endringsadministrering samt støtte og opplæring etter implementeringen.

Læringsløsninger som passer institusjonens behov – fordi alle bedrifter har unike krav
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du sende en e-post til AskUs@blackboard.com eller kontakte en kundebehandler.
* Inkludert for ekstra pris. Brukstjenestene for de ulike læringsløsningene inneholder en arbeidserklæring hvor omfanget til konsulenttjenestene er beskrevet.
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