Learning Core Solution
Tehokkaaseen oppimishallintajärjestelmäämme perustuva Learning
Core -ratkaisu on erinomainen aloituspiste entistä innostavamman ja
osallistavamman opetuksen tarjoamiseen sekä luokkahuoneissa että
niiden ulkopuolella.

Suosittelemamme
käyttöönottopalvelut*
›› Ne kattavat koulutus- ja
projektinhallintapalvelut,
mukaan lukien
vuorovaikutteiset
työpajat osaamisen
tarkentamiseksi ja
parhaiden käytäntöjen
oppimiseksi.
›› Suosittelemme kattavaa
määritystukea, jonka
avulla pidät osaamisesi
ajan tasalla ja kykenet
itse opettamaan muita.

LMS-järjestelmät eli koulutushallintajärjestelmät kehittyvät kovaa tahtia entistä
monipuolisemmiksi. Oletko valmis? Nykyajan oppijat vaativat oppimisympäristöiltään entistä
enemmän: enemmän joustavuutta, enemmän räätälöintimahdollisuuksia, enemmän sisältöä ja
tietysti entistä helpompaa käyttöä.
Blackboard on tämän kehityksen eturintamassa, sillä se integroi korkeakoulutusalan
parhaiksi havaittuja ja skaalattavia tekniikoita sekä palveluita tarjotakseen sinulle entistä
monipuolisempia ja paremmin toimivia opiskeluratkaisuja. Näiden ratkaisujen avulla voit
tarjota oppimisympäristön, joka täyttää nykyajan tiukat vaatimukset ja jonka avulla olet
valmiina myös tulevaisuuden opiskelijoita varten.

Learning Core -ratkaisu tarjoaa sinulle seuraavat edut:
›› Voit luoda, tarjota ja hallita kursseja (arviointi, arvostelu ja plagiointitarkistukset mukaan
lukien) vaivattomasti SafeAssignin avulla.
›› Yrityskyselyt
›› Portfoliot
›› Voit jakaa, käyttää uudelleen ja etsiä hyviä opetusresursseja, minkä ansiosta voit
entistä helpommin luoda kursseja Blackboardissa, osallistaa opiskelijoita ja saavuttaa
pedagogisia tavoitteita.
›› Täytä oppijoiden vaatimukset hallita opintojen kaikkia osa-alueita verkossa, tarjoa heille
parempia palveluita ja kasvata näin heidän osallistumistaan.
›› Voit hyödyntää kurssien ja organisaatioiden mobiilikäyttöä (mukaan lukien tehtävät,
arvosanat, ilmoitukset ja yhteistyötoiminnot).
›› Yhteisöllisten opiskelutoimintojen avulla voit luoda ryhmiä ja yhteisöjä, joille voit luoda
räätälöityjä toimintoja ja rooleja opiskelijoiden osallistamiseksi.
›› Toimitustavat ovat joustavia: tarjolla on itse isännöity palvelu tai Blackboardin isännöimä
palvelu.

Opetustyökalujen lisäksi suosittelemme, että hyödynnät myös käyttöönottopalveluitamme.
Meillä on osaamista, jonka avulla voimme auttaa sinua ottamaan uudet tekniikat käyttöön
opetushenkilökuntasi hyväksymällä tavalla: keskitymme helppokäyttöisyyteen,
kokonaisvaltaiseen muutosten hallintaan sekä käyttöönoton jälkeiseen koulutukseen ja
tukeen.

Opetusratkaisut ovat räätälöitävissä oppilaitoksesi tarpeisiin, sillä sama ratkaisu ei sovellu kaikille.
Saat lisätietoja lähettämällä sähköpostia osoitteeseen AskUs@blackboard.com tai ottamalla yhteyttä Blackboardyhteyshenkilöösi.
* Sisältyy lisämaksua vastaan. Kunkin opetusratkaisun käyttöönottopalveluihin sisältyy yksityiskohtainen työn kuvaus, jossa määritetään
konsultointipalveluiden laajuus.
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