LØRN

Lørn er en læringsplattform for livslang læring
på norske teknologieksempler.

PRODUKT: LØRN.FLIX

HVA

HVORFOR

HVEM

HVORDAN

Abonnementstjeneste på livslang læring, med originalt innhold, strukturert
individuell og team-basert læring og statistikk for egen og andres fremgang.
Tilgang til 50 utvalgte podcaster.
Fordi alle må med i fremtiden.

Ledere, HR-avdelinger, fagforeninger, alle som ønsker å vise en god
utviklingspolitikk for alle sine ansatte.
1. Du tegner abonnementer for dine ansatte eller medlemmer, og får tilgang
til et antall lederlisenser, og studentlisenser.
2. Alle studenter blir tildelt et team, og kan eventuelt endre denne.
3. Ledere kan velge læringsplaner for alle ansatte i sitt team, og se deres
læringsprogresjon.
4. Elever får ubegrenset tilgang til alle podkaster på lørn plattformen, og en
god måte å strukturere og måle egen og andres læring.
5. Ledere får aggregert læringsstatistikk på team og selskapsnivå, som gir
mulighet til å måle egen evne til å videreutvikle og opp-skille egne ansatte.

SPRÅK: Norsk eller engelsk.
PRIS: Pakkepris for alle ansatte, eller individuelt abonnement på 500,- per år.

MER OM LØRN
Fremtiden må ikke bli en fest for spesielt inviterte. Store og små selskaper har hittil ikke hatt effektive, inkluderende verktøy for å få med alle ansatte i
den spennende teknologiske fremtiden vi går inn i. Fersk, relevant og Norsk innhold om teknologieksempler og ledelse er en mangelvare. Vi samler
innhold og lager strukturer som gjør det mulig å inspirere alle ansatte til å hente relevant kunnskap på vei til jobb eller på jobb, alene eller i sosiale
settinger.
Blir det dyrt å få med alle? Men hva koster det å la være?
Når vi har så mange gode eksempler på verdensledende bruk av teknologi i Norge, bør alle folka våre lære om dem for å øke gleden og lysten på
innovasjon og endring.
Hvordan: Innholdet er organisert i over 250 ferske eksempler på verdens-ledende bruk eller utvikling av de nye teknologiene innen helse, medisin, finans
osv. Hvert tema er dekket som podkast, og tekstlig oppsummering, og tilleggsmateriale. Du kan bruke de podkastene som finnes, eller bestille dine egne.
Du velger fokus og bredde. Du tar med alle.
Lørn ledes av Silvija Seres, og har blitt et av Norges mest populære teknologipodkaster på kort tid. Det er over 100.000 nedlastinger og over 250
podkaster, og distribueres via nettsiden lørn.tech og tilpassede læringsstyringsplattformer.
lorn.tech

