Learning Core-løsning
Vores effektive system til læringsadministration danner grundlag for
Learning Core-løsningen og gør den til et fantastisk udgangspunkt for
at skabe en mere engagerende læringsoplevelse – både i og uden for
undervisningslokalet.

Vores anbefalede
Adoption Services*
›› Undervisnings- og
projektstyringstjenester,
herunder interaktive
workshops til
videreudvikling af viden
og læring af optimale
løsninger
›› Konfigurationsvejledning
med vejledninger, der
holder dine færdigheder
ved lige og hjælper dig
med at undervise andre

Et LMS, der – hurtigt – bevæger sig ud over det traditionelle akronym. Er du klar?
Moderne studerende forventer mere af deres undervisningsplatforme: Mere fleksibilitet,
mere personlig tilpasning, mere indhold og selvfølgelig brugervenlighed.
Blackboard står i spidsen for denne ændring, idet vi integrerer de mest veldokumenterede
og skalerbare teknologier og tjenester inden for videregående uddannelse, så du kan få
fuldt funktionelle læringsløsninger. Disse løsninger giver dig mulighed for at skabe et
undervisningsmiljø, der opfylder de behov, som studerende har i dag – og i fremtiden, når
du er klar.

Learning Core-løsningen giver dig følgende fordele:
›› Oprettelse, levering og administration af kurser, herunder kursusevalueringer,
karaktergivning og forebyggelse af plagiater via SafeAssign
›› Virksomhedsundersøgelser
›› Porteføljer
›› Del, genbrug og find kvalitetsundervisningsobjekter for at gøre det lettere at designe
kurser i Blackboard, engagere studerende og nå pædagogiske målsætninger
›› Lev op til de studerendes forventninger om at kunne administrere alle dele af
deres liv online. Studieoplevelsen bliver dermed forbedret, og de studerendes
engagement forhøjes.
›› Mobiladgang til kurser og organisationer, herunder opgaver, karakterer,
notifikationer og samarbejdsværktøjer
›› Brug sociale undervisningsfunktioner til at oprette øvegrupper og -fællesskaber
med tilpassede aktiviteter og roller, der stimulerer de studerendes engagement
›› Fleksible leveringsmuligheder med dig selv eller Blackboard som vært

Vi anbefaler på det kraftigste, at du foruden undervisningsværktøjerne drager fordel
af vores Adoption Services. Vi har den ekspertise, der skal til for at hjælpe dig med at
indarbejde teknologi på en måde, som dine akademikere vil acceptere – med fokus på
brugervenlighed, holistisk administration af ændringer og kurser og support efter
implementeringen.

Undervisningsløsninger, der passer til institutionens behov, fordi én størrelse ikke passer alle
Få flere oplysninger ved at sende en e-mail til AskUs@blackboard.com eller kontakte din kontoadministrator.
* Medfølger mod ekstragebyr. * Adoption Services for den enkelte undervisningsløsning omfatter en arbejdserklæring, der definerer omfanget af
konsulenttjenesterne.
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