Licenspakken - månedligt
abonnement på E-asylearn
Licenspakken er primært tiltænkt kommuner, anden aktører og private kursusudbydere, der arbejder med jobformidling og opkvalificering af borgere.
Der kan vælges frit mellem 24 opkvalificerende og brancherettede
kurser, der er tilknyttet E-asylearn læringsplatformen.
Prisen på abonnementet afhænger af hvor mange brugere, der er
tilknyttet det enkelte abonnement.
Antal brugere kan varieres fra 1-5 op til 20-25 brugere.

Disse 24 kurser udbydes på E-asylearn
- Arbejdsmiljø og Sikkerhed
- Covid 19 Rengøringshygiejne
- Dosering
- Ergonomi
- Fødevarehygiejne
- Grundlæggende Rengøringshygiejne
- INSTA-800
- Arbejdsmarked og Digitalisering
- Mikroﬁberrengøring
- pH-værdi
- Plejehjem
- Hospitalshygiejne (NIR)
- Rengøringshygiejne
- Værnemidler
- Housekeeping
- Kommunikation og Konﬂikthåndtering
- Kemikalier
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E-asylearn - Din digitale læringsplatform
E-asylearn er rettet mod alle, uanset deres faglige niveau. Kursisten
godkendes og starter med en placeringstest, efterfulgt af valg af
fremmedsprog, understøttet af dansk.
Vi har et skærpet fokus på lytteøvelser, da disse fremmer læringen af
det danske sprog.
Du kan til enhver tid opsige licensaftalen med 2 måneders varsel.
* INSTA-800 og Hospitals- og Plejehjemshygiejne har ekstra tillæg
på 99kr. pr. kursus.
E-asylearn har en lydfunktion, der kan oversætte fra dansk til 10
forskellige fremmedsprog. Dette er med til at understøtte og øge
kursistens dansksproglige kompetencer.
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Formålet med E-asylearn
Formålet med E-asylearn, er at
brugeren hurtigt bliver opkvaliﬁceret
indenfor en eller ﬂere brancher efter
eget valg og i forhold til brugerens
kvaliﬁkationer og kompetencer.
E-asylearn fungerer som et værktøj, der skal gøre det lettere for
brugeren at tilegne sig ny viden, eller opdatere eksisterende viden
indenfor en bestemt branche. Læringsplatformen giver brugeren
mulighed for at træne det danske sprog, samtidig med at der er en
understøttende lydfunktion der kan oversætte det danske sprog til
brugerens modersmål.

E-asylearn er, som noget helt unikt, også tilgængelig for mennesker
med dysleksi, samt analfabeter, da læringsplatformen bruger visuelt
materiale i form af billeder og videoer.
Det gør læringen nemmere, sjovere og let tilgængelig.

Kontakt KHRS for licenspakker og mere
information på

khrsacademy.dk

