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lärandet
har

utvecklats



VAR I FRAMKANT MED PIVOT POINT

Pivot Point`s LAB är en innovativ, integrerad och social 

miljö, utformad speciellt för studenter och lärare i 

skönhetsindustrin. 

LAB är en plats där framtidens skönhetsspecialister kan 

kombinera läromedel, kreativitet, samarbete och tävlingar 

för att:

>> Skapa en engagerande utbildningsmiljö.

>> Utveckla och förbättra metoderna för inlärning. 

>> Ge läraren utökade möjligheter och ett brett register av 

verktyg att använda i undervisningen.





"Jag tycker verkligen om att använda LAB. Det hjälper mig att fokusera på uppgifterna.

Men det allra bästa är studenternas positiva gensvar. Vilket fantastiskt sätt att undervisa framtida frisörer."

—JYLL SMITH

"Efter att ha använt många olika digitala utbildningssystem 

måste jag säga att LAB är den bäst anpassade och mest 

engagerande plattformen som jag testat under de fyra år jag 

undervisat i digital utveckling. Våra studenter älskar närheten 

till undervisningsmaterialet. Pivot Point har förändrat sättet att 

utbilda sig inom beauty!"

—BRANDON DIXON 

"LAB har varit revolutionerande för det sätt studenterna lär sig 

på - och för sättet vi undervisar. Bra jobb!"

—NAOMI LOVE

"Det är så kul när jag kan dela alla fina arbeten som mina 

studenter gör! Som avdelningschef blir jag glad när jag ser hur 

studenterna engagerar sig i LAB!" 

—LARISSA CHANEY

Broken Arrow Beauty College

Texarkana College

Ogle School

"Jag är väldigt nöjd med LAB! Jag 

får möjligheten att introducera 

teknik för studenter som inte är 

vana att använda läsplattor. Det 

är fantastiskt att se hur snabbt 

de blir bekanta med tekniken och 

utvecklar sina färdigheter att 

lära sig!"

—BRANDY BARROWS

"LAB är ett imponerande program 

som ger läraren alla verktyg som 

behövs för att hjälpa varje enskild 

elev att få en inspirerande och 

komplett studieupplevelse."

—SUSAN SCHEIBEL

Douglas J. Aveda

PJ’s College of 
Cosmetology

"Jag älskar det här programmet! Jag älskar att jag kan logga in och hitta min klass snabbt. Det sparar 

mycket tid. Tack för att ni gjort detta tillgängligt! " 

—MARCELLA RICHARDSON

PCI Academy: Ames



"Jag har aldrig sett så mycket 

engagemang från elever i 

klassrummet. LAB har verkligen 

förändrat deras undervisning. 

Grymt!" 

—CHET SLOAN  

"Jag älskar LAB! Ett underbart steg 

in i framtiden!"

—TAMMANIKA  

WATKINS (BIRMINGHAM) 

Empire Beauty School 

Virginia College 

"Jag är 44 år och hör till den gamla skolan. Först trodde jag det 

här skulle bli en alltför stor utmaning för mig. Jag är inte bra på 

teknik alls. Nu inser jag hur mycket MINDRE ARBETE det har 

blivit för alla lärare. Det är bara att fråga om du behöver hjälp. 

Pivot Point har varit otroligt tillmötesgående och hjälpt oss varje 

gång vi har ringt."

—CINDY EVANS

"Våra studenter älskar LAB. Antalet inlägg och studenternas 

motivation att kommunicera med varandra är underbart att 

se. Det är verkligen en strålande miljö för lärande. Vi har de 

bästa resultaten i hela delstaten 2015, och vi kunde inte ha 

gjort det utan LAB."

—MARTIN GUGLIOTTI

"Jag älskar LAB! Det sätt vi nu kan kommunicera med varandra och hur videoklippen passar med 

undervisningen ... allt i LAB är helt nytt för mig. Jag kan ge eleverna uppgifter och utvärdera dem allteftersom 

de blir färdiga. Det är ett oerhört bra undervisningsverktyg! Jag vill aldrig någonsin mer undervisa utan det! 

Första gången jag såg LAB blev jag så glad att jag grät! Och jag gråter inte så lätt! LAB ÄR FANTASTISKT!"

—LORI LAWSON

Delaware Learning Institute – Dagsboro

International Institute of Cosmetology 

Midwest-Delta Technical Group: Delta Tech – Horn Lake



en utbildning skapad för 
den digitala studenten
De tillhör en ny generation och de är inte villiga att kompromissa: de vill ha information 

snabbt, de vill vara med och skapa sin egen utbildning och de lär sig bäst genom 

samarbete i sociala, integrerade miljöer.



"Utbildningen är 
tillgänglig för mig när 

jag behöver den."

"Jag älskar att bli 
inspirerad av andra." "Låt mig 

lösa det 
själv." 

"Jag vill kunna 
se hur jag 
utvecklas." 

"Om undervisningen 
är motiverande så 
kommer jag ihåg 

bättre." 

"Kolla vilken superfrisyr jag skapat!"



En integrerad och inspirerande 
inlärningsmiljö 
Du har aldrig sett något liknande. 

LAB är den optimala inlärningsmiljön för studenter, lärare eller andra yrkesverksamma inom 

skönhetsindustrin. Systemet är användarvänligt samtidigt som det skapar engagemang och 

inspirerar till kreativitet.



Home Learn Share NOW@ Connect



UTBILDNING
Inget att ångra, 
massor att lära
Nu kan du erbjuda högkvalitativt 
innehåll, en social plattform och 
inlärningsstrategier som bygger på 
teknik.

SPEL OCH TÄVLINGAR 
Game On!
Lägg till spel och tävlingsmoment 
för att göra lärandet roligt.

KOMMUNIKATION  
Låt oss chatta! 
Skapa möjligheter att 
kommunicera, privat eller i grupp.

ANPASSNING 
Det handlar alltid om dig
Anpassa lärandet efter just 
dina specifika behov.

LAB SKAPAR ENGAGEMANG I FYRA VIKTIGA DIMENSIONER



Gränsen mellan 
lärande och kul 
suddas ut!

Innehållet i undervisningen - ditt och andras - är 

kärnan i LAB. Lektionerna görs levande genom 

en synergi av kommunikation, samarbete och 

engagerande aktiviteter. Dessutom går det att addera 

tävlingsmoment.



Inte vilken digital 
utbildningsplattform som 
helst

UTBILDNING
 
Pivot Points innehåll håller absolut 

världsklass och allt finns nu tillgängligt 

via LAB. Här bryter vi ner komplicerade 

teman till mindre moduler eftersom vi 

vet att det är så eleverna lär sig bäst. Vi 

ger dig också möjlighet att lägga till egna 

moduler, vare sig det är video, ljudfiler, 

dokument, länkar eller annat. 

LAB är användarvänligt och har ett 

snyggt gränssnitt som sömlöst binder 

samman existerande moduler med dina 

egna. Du kan själv bestämma ordningen 

så att studenterna tar sig i genom 

kursplanen på bästa sätt.

För att mäta elevernas framsteg 

finns flera olika hjälpmedel. Men 

skolan kan också skapa sina egna 

utvärderingsmetoder genom att använda 

Kunskapsbyggaren. Som lärare kan 

du alltid följa elevernas resultat och 

engagemang via analysverktygen i 

systemet. 

ANPASSNING
 
LAB är visuellt stimulerande och 

plattformen kan anpassas efter dina 

individuella behov. Exempel på innehåll 

är diskussionsforum och nyheter, länkar 

till inspirerande videor, ljudfiler och 

kommunikationsforum. Både lärare och 

studenter kan anpassa sina profilsidor och 

dela dessa direkt på webbplatsen.

Med alla dessa möjligheter till anpassning 

blir systemet vad du gör det till. Du skapar 

din egen studiemiljö!



KOMMUNIKATION
 
LAB uppmuntrar till och möjliggör en 

inlärningsmiljö som inspirerar både elever 

och lärare att samverka och dra nytta av 

fördelarna med gemensam inlärning. LAB 

ger dig också möjlighet att enkelt skicka 

information till alla i ditt nätverk, vilket gör 

kommunikationen smidig och bidrar till 

ökad tydlighet.

Systemet bygger en social studiemiljö 

som skapar relationer, inspirerar och 

integrerar.

SPEL OCH TÄVLINGAR 
 
LAB använder sig av olika spel och 

tävlingsmoment för att inspirera och 

motivera studenterna att utvecklas 

genom hela lärandeprocessen. Det ska 

vara kul att lära sig nya saker.
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DU KAN FÖRVANDLA 
STUDIEMILJÖN
Vi på Pivot Point är fast beslutna om att hjälpa dig lyckas 

genom att bidra med optimala förutsättningar: den bästa 

undervisningsplattform inom beauty som någonsin skapats 

och en kundsupport som saknar motstycke!

KONTAKTA OSS FÖR ATT BOKA DIN LABDEMO 
PÅ +4797582917

SKAPA DIN PERSONLIGA UTBILDNINGSplan; VI KAN HJÄLPA DIG

BOKA IN DINA SKRÄDDARSYDDA KURSER FÖR ATT LÄRA OM LAB

DU KOMMER BLI NÖJD – GÅ ONLINE MED lab!




