Soluções para Learning Essentials
Quer ficar online ou aumentar sua presença? Dê o primeiro passo em
direção a que mais alunos se envolvam de diferentes maneiras e do jeito
que quiserem, ao criar um ambiente colaborativo online, através da
nossa solução Learning Essentials.

Nossos Adoption
Services* incluem:
›› Treinar e projetar
serviços de
gerenciamento,
incluindo workshops
interativos para refinar
o conhecimento e
aprender melhores
práticas
›› Assistência à
configuração com
guias para manter suas
habilidades atualizadas
e ajudá-lo a ensinar aos
demais
›› Orientação desde

O SGA (Sistemas de Gestão de Aprendizado) está evoluindo rapidamente para significar muito mais
do que sua simples sigla. Você está pronto? Os estudantes de hoje têm mais expectativas sobre suas
plataformas de aprendizagem: mais flexibilidade, mais personalização, mais conteúdo e, é claro,
mais facilidades no uso.
A Blackboard está liderando esta mudança ao integrar as tecnologias e serviços mais comprovados
e escaláveis para a educação superior e ao trazer soluções de aprendizagem totalmente funcionais.
Estas soluções permitem que você ofereça um ambiente de aprendizagem que atenda às crescentes
exigências dos estudantes atuais e do futuro, assim que você estiver pronto.
Nós o ajudaremos a maximizar o valor do seu investimento com os Adoption Services incluídos.
Temos o conhecimento para ajudá-lo a usar a tecnologia de uma forma que seus membros
docentes a aceitem, devido ao enfoque na facilidade do uso, uma abordagem holística de gestão de
mudanças e oferecimento de treinamento e apoio pós-implementação.

A solução Learning Essentials fornece estes benefícios:
›› Concepção, fornecimento e gestão de cursos - incluindo testes, nota e prevenção de plágio
através do SafeAssign
›› Colaboração on-line e aprendizagem social, incluindo web conferência, mensagens
instantâneas, wikis, periódicos e blogs

requisitos de

›› Utilize os recursos de aprendizagem social para criar grupos e comunidades de prática com
atividades e funções personalizadas que estimulam o empenho dos alunos

usuários finais até a

›› Pesquisas sobre empreendimentos e portfólios

disponibilização do

›› Acesso a cursos e organizações, inclusive tarefas, notas, notificações e ferramentas de
colaboração, através de dispositivos móveis

sistema para ensino e
aprendizagem em tempo
real com o Blackboard

›› Compartilhe, reutilize ou encontre recursos de aprendizagem de qualidade, facilitando, a
criação de cursos na Blackboard. Interaja com os alunos e atinja suas metas pedagógicas

Web Conferencing e os

›› Serviços do Blackboard Adoption

serviços de mensagens

›› Opções flexíveis de disponibilização, inclusive hospedagem própria ou feita pela Blackboard

instantâneas

Soluções de aprendizagem que se ajustam às necessidades da sua instituição, pois sabemos
que não há uma fórmula única para todos
Para mais informações, envie um e-mail para AskUs@blackboard.com ou entre em contato com seu gerente de contas.
* O Adoption Services para cada solução de aprendizagem inclui uma declaração de trabalho que definirá o escopo dos serviços de consultoria.
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