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LÆRING HAR
UTVIKLET
SEG

Pivot Point`s LAB er et nyskapende integrert og
sosialt miljø, designet spesielt for elever og lærer i
skjønnhetsbransjen.
LAB er et sted hvor fremtidige og nåværende
skjønnhetsspesialister kan kombinere
undervisningsmateriell, kreativitet, samarbeid og
konkurranser for å:
>> Engasjerer seg i læringsmiljøet
>> Utvikle og forbedre læringserfaringer
>> Utvide mulighetene man får som lærer i denne type
undervisning.

VÆR I FORKANT MED PIVOT POINT

Broken Arrow Beauty College
"Jeg har virkelig hatt glede av å bruke LAB. Det hjelper meg til å ha fokus på oppgavene. For ikke å snakke
elevens positive respons. For en fantastisk måte å undervise fremtidens frisører. Nå er tiden til å gjøre det."
—JYLL SMITH

PCI Academy: Ames
"Jeg elsker dette programmet! Jeg elsker at jeg kan logge meg på og finne klassen min raskt. Det sparer
masse tid. Takk for at dere har gjort dette tilgjengelig!"
—MARCELLA RICHARDSON

PJ’s College of
Cosmetology

Ogle School
"LAB har vært revolusjonerende i måten elevene lærer på og i

"Jeg er veldig fornøyd med LAB! Jeg

måten å undervise på. Bra jobbet!"

introduserer teknologi til studenter

—NAOMI LOVE

som ikke har vært vant til å bruke
nettbrett, og det er fantastisk se

"Jeg blir så begeistret når jeg kan dele de flotte arbeidene som

hvordan de oppfatter ting så raskt

elevene gjør! Som leder på avdelingen, blir jeg glad når jeg ser

og utvikler sine ferdigheter til å

hvordan elevene engasjerer seg på LAB!"

lære!"

—LARISSA CHANEY

—BRANDY BARROWS

Texarkana College
Douglas J. Aveda
"Etter å ha brukt andre digitale opplæringssystemer vil jeg si
"LAB er et imponerende program
som gir læreren alle de verktøyene
som er tilgjengelig for støtte hver
enkelt elev til å få en inspirerende
og komplett læringsopplevelse."
—SUSAN SCHEIBEL

at LAB er den hittil mest tilpassede og mest engasjerende
plattformen jeg noen gang har brukt i løpet av de fire årene jeg
har undervist i digital utvikling av pensum. Våre studenter elsker
nærheten de får til undervisningsmaterialet, noe som gjør det
helt naturlig å bruke det. Pivot Point har endret måten vi lærer om
skjønnhet og utseende på!"
—BRANDON DIXON

Delaware Learning Institute – Dagsboro

Empire Beauty School

"Jeg er 44 år, hører til den "gamle skolen" og var ikke sikker
på om dette ble for utfordrende for meg. Jeg er ikke dyktig på
teknologi i det hele tatt. Nå kan jeg ikke forestille meg hvor mye
MINDRE arbeid det har blitt for alle lærerne. Hold ut og spør
dersom du trenger hjelp. Pivot Point har vært storartet og hjulpet
oss HVER gang vi har ringt."

"Jeg har aldri opplevd så stort
glede fra elevene i forhold
til hvordan de bruker LAB i
klasserommet, og hvordan det har
endret læringsmiljøet. Innertier!"
—CHET SLOAN

—CINDY EVANS

Midwest-Delta Technical Group: Delta Tech – Horn Lake
"Jeg elsker LAB!" Måten vi nå kan kommunisere med hverandre på og hvordan videoene passer med
undervisningen ... alt i LAB er helt nytt for meg. Jeg kan gi elevene prøver og vurdere dem etterhvert som de
blir ferdige . Det er et fantastisk undervisningverktøy! Jeg har ikke lyst til noensinne å undervise uten! I tillegg,
da jeg først så LAB ble jeg så glad at jeg gråt! Og jeg gråter ikke lett! LAB ER FANTASTISK!"
—LORI LAWSON

Virginia College

"Jeg elsker LAB! Et fantastisk skritt
mot fremtiden!"
—TAMMANIKA
WATKINS (BIRMINGHAM)

International Institute of Cosmetology

"Våre elever elsker LAB. Antallet innlegg og motivasjonen de har
får sende innlegg til hverandre er fantastisk. Det er virkelig et
flott læringsmiljø. Vi har de beste resultatene for 2015 i denne
staten, og vi kunne ikke gjort det uten LAB."
—MARTIN GUGLIOTTI

Utdanning skapt for
den digitale eleven
Det er en ny generasjon som er i ferd med å oppstå, og den ikke definert av alder.
Den generasjonen som er engasjert i det digitale har en felles holdning: De vil ha
informasjon raskt, de vil gjenskape sin egen utdanning, og de lærer best ved å
samarbeide med flere.

"Jeg elsker å bli
inspirert av andre."

"Om undervisningen
er motiverende så
"Hei" S
jekk f
or
husker jeg de bedre." sup
er fris
yre
jeg sk
apte!"

"Undervisningen er
tilgjengelig for meg når
jeg trenger et."

"La meg få
det til på
egenhånd."
"Vis meg
hvordan jeg har
utviklet meg."

Et integrert og inspirerende
læringsmiljø
Du har ikke sett maken til LAB før. Det er det optimale læringsmiljøet for elever,
lærere eller andre profesjonelle i skjønnhetsbransjen. Det kombinerer den
brukervennligheten som er nødvendig for å tiltrekke seg elevenes oppmerksomhet,
inspirere til kreativitet og fremme engasjement for dagens elever.
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UTDANNING
IINGENTING Å ANGRE PÅ,
KUN MASSE Å LÆRE

TILPASNING
DET HANDLER ALLTID
OM DEG

Levér innhold med høy kvalitet, en
sosial plattform og læringsstrategier
som er blandet med teknologi.

Kombiner læringen med din
egen erfaring.

lab engaSJERE GJENNOM FIRE NøKKEL dimenSJONER

KOMMUNIKASJON
LA OSS CHATTE!
Lag muligheter for å kommunisere,
en-til-en, en-til-mange og mangetil-mange.

SPILLAKTIVITER OG
KONKURRANSER
Game On!
Legg til spillaktiviteter og
konkurranser for å gjøre
læringen morsommere og feire
det når eleven får det til.

LINJENE MELLOM
LÆRING OG MORO
BLIR UTYDELIGE!

Innholdet i undervisningen - ditt og andres finnes i kjernen av LAB. Leksjonene blir levende
gjennom en synergi av kommunikasjon, samarbeid
og engasjerende aktiviteter. I tillegg er det litt
konkurranse også!

IKKE ALLE DIGITALE
OPPLÆRINGSPLATTFORMER
ER LIKE
UTDANNING

TILPASNING

Pivot Point`s innhold er i verdensklasse
og er nå tilgjengelig gjennom LAB. Her
bryter vi ned kompliserte temaer til
mindre moduler fordi vi vet at det er
slik elevene lærer best. Vi gir deg også
muligheten til legge til dine egne moduler
i LAB, og det kan være videoer, lydfiler,
dokumenter, lenker eller annet. LAB har
enkel brukervennlighet og et elegant
innhold som sømløst forbinder både våre
og dine moduler i de ulike læringsstiene.
Du kan selv bestemme hvilken rekkefølge
som passer for at elevene skal komme
gjennom pensum.

LAB er visuelt stimulerende og en plattform
som kan tilpasses det du har behov for.
Dette kan innebære diskusjonsforum og
nyheter, lenker til inspirasjonsvideoer,
lydfiler og kommunikasjon med elevene.
Både lærere og elever kan gjøre profilsiden
sin personlig og dele dette direkte på
hjemmesiden. Dette gjør at siden føles
relevant og oppdatert.

For å måle elevene om elevene utvikler
seg finnes det ulike verktøy som kan teste
progresjonen. For eksempel utfordringer
og skjemaer. Skolene kan også selv lage
egne måter å vurdere elevene på ved å
bruke Kunnskapsbyggeren. Du kan følge
resultatene til alle elevene og hvordan
de engasjerer seg gjennom logg og
analyseverktøy i programmet.

Når alle disse mulighetene finnes for å
tilpasse LAB, så blir den det du gjør det til.
Pass på at din side blir flott!

KOMMUNIKASJON

SPILLAKTIVITETER

LAB oppmuntrer til, og gjør det mulig å
skape et læringsmiljø som er inspirerende
både for elever og lærere bed å ta i
bruk fordelene med samarbeidslæring.
LAB gir deg også muligheten å sende
ut informasjon til alle i nettverket ditt,
noe som sikrer tydelige og forutsigbare
meldinger.

LAB har implementert ulike elementer
av spill som skal inspirere og motivere
elevene til å utvikle seg i løpet av
læringsprosessen. Det skal være moro
å lære nye ting, og ekstra moro når de
blir belønnet!

Se hvordan dette miljøet jobber sammen,
skaper forbindelser, inspirerer og vokser
sammen.

DU KAN FORVANDLE
LÆRINGSMILØET
Vi har forpliktet oss til å hjelpe deg med lykkes ved å bidra med
det undervisningsmateriellet som noensinne er laget. Det er
innovativt og kundesupport uten sidestykke.
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KONTAKT OSS FOR A BOOKE DIN LAB DEMO
PÅ +4797582917

2

SKAP DIN PERSONLIGE OPPLæRINGSPLAN: VI KAN HJELPE DEG

3

BOOK DEG INN PÅ VÅRE KURS FOR Å LæRE OM LAB

4

FORBERED DEG TIL Å BLI BEGEISTRET – GÅ ONLINE MED LAB

