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Annan Information
Globala utbildningsutgifter Prognos av undersektorer. Källa: IBIS Capital Analysis, Capital IQ
per 31 december 2012. Webbbaserad utbildning (WBT): Eventuella händelser som kan nås via
Internet eller på webben. Tin Can API: En e-learning programvara specifikation som gör det
möjligt att lära innehåll och lärningssystem att prata med varandra på ett sätt som registrerar
och spårar alla typer av lärande upplevelser. Upplevd betydelse för eleverna för att uppnå
akademisk framgång%. Utbildningsutgifter som% av BNP (2000 vs. 2008).
G500: Topp 500 organisationer från de globala Fortune 500-företagen som har lämnat in

uppgifter för denna rapport. Nationell bedömning av utbildningsframsteg (NAEP): Största
amerikanska representant och fortsatt bedömning av vad amerikanens studenter vet och kan
göra inom olika ämnesområden. Globalt nätverk av campus för personer som söker en. Källa:
Internet World Statistics, USA: s utbildningsdepartement, FN. TSL Education engagerar sig
inom utbildningssektorn i ett brett spektrum av aktiviteter: Företagsöversikt. Utgiftsvärden har
uppnåtts i motsvarande USD omräknat med PPP för BNP. Rapporten utgör inte eller ingår i
och bör inte tolkas som något erbjudande eller inbjudan till försäljning eller köp av. K-12:
Formell utbildningsperiod upp till 18 år. Blandad instruktion har visat sig vara effektivare än
rent. Engagera lärande lösningar i en arbetsplatsmiljö. Utbildningssektorerna upplever.
En premieabonnemang är tillgänglig, som endast omfattar. Inköpseffektparitet (PPP): En
ekonomisk teori som beräknar hur mycket justering som behövs för växelkursen mellan
länder för att växeln ska motsvara var och en. Källa: IBIS Capital uppskattningar, GSV
utbildning rapport, Ambient Insight forskning, Research rapporter, American Association of
Publishing. Personal Learning Environment (PLE): System som gör det möjligt för eleverna att
ta kontroll och hantera sin egen inlärning. Det syftar till att utvärdera utbildningssystem
världen över vart tredje år genom att bedöma 15-. Vuxenutbildning: Självlärande och
personlig utveckling. Tjäna en kandidatexamen genom att ta prov i stället för. Teknik och
infrastruktur är viktiga faktorer för. Learning Content Management System (LCMS): En
programvara som gör det möjligt för utbildare och träningsdirektörer att hantera både de
administrativa och innehållsrelaterade funktionerna i träningen. En LCMS. Det innehåller
vanligtvis inte egna författarskapacitet, utan fokuserar på hantering. Lärandet kommer att bli
alltmer personlig med.
Immersive Learning Simulations (ILS): En plattform som möjliggör en uppslukande
inlärningsupplevelse i en simulerad miljö. Uppgifterna i rapporten, som inte avser att vara
omfattande, har utarbetats av IBIS och har inte varit. Se det i funktion Bing Anchor Modell
Bing Fråga Modell Bing Titel Modell Bing Body Model I Ett n-gram är en sekvens av n 'ord' i
ordning, från en texttext. E-Learning-miljön möjliggör integrationen. Villkorliga sannolikheter
Ge en ordsekvens, beräkna hur ofta ett visst ord tenderar att följa.
Referensmodell för delbar innehållsobjekt (SCORM): En uppsättning standarder och
specifikationer för e-lärandeutbildningsmaterial. Nya affärsmodeller störa högre utbildning.
Business Processing Outsourcing (BPO): Business outsourcing serviceföretag. Sep-02 Sep-03
Sep-04 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Sep-08 Sep-09 Sep-10 Sep-11. Nästa ordförlängningar Med en
ordsekvens får du listan med ord som är mest troliga att följa. Electronic Performance Support
System (EPSS): Ett program som tillhandahåller efterfrågad hjälp för diskreta uppgifter. Källa:
EDUCASE, Pearson, Microsoft Education, US Department of Labor, IDC, UNESCO,
undersökningsgrupp för Babson Survey, forskningsrapporter.
Utvecklar online socialt, samarbete och personligt. Medan tillgången till kapital på de
offentliga marknaderna är eftergivlig. Talent Management System (TMS): En integrerad
programvarusupport som hanterar prestationshantering, inlärning och utveckling och andra
talangekapitalrelaterade uppgifter. Termen används synonymt med utbildning på plats och
klassrumsutbildning. Layouten är enkel och replikerar det klassiska rena utseendet på
Facebook. Det är dock en bra indikation på aktivitet inom marknaderna om inga andra
jämförbara dataset saknas. Prova detta ord som bryter demo genom att mata in en sträng ord
utan mellanrum däremellan.

Utbildningsinnehåll måste överbrygga klyftan från. Innehåll, lärandeupplevelser och jämlikhet.
Annonsörer: - Tillgång till specifik demografi för marknadsföring genom att sponsra en kurs.
Källa: IBIS Capital beräkningar, GSV utbildningsrapport, Ambient Insight forskning. En viktig
egenskap hos Khan Academy är att progressionen spelas in.
En ledande videobaserad online-marknadsplats för kompetensbaserad. Online lärande
plattform som kombinerar de bästa insikterna. Summa utgifter per elev i genomsnittligt dagligt
deltagande. Företagsutbildning: Professionell utbildning och lärande och utvecklingsprogram
för företag. Mifflin Company College Division för ca 372m i mars 2007. Den ökande
sofistikerade analysen kombineras.
Innehållet i denna rapport ("Rapport") har inte godkänts av en auktoriserad person i den
finansiella tjänstens mening. Udacity fokuserar på att tillhandahålla gratis online-bara
datavetenskapskurser till en global publik. Social Learning Management System (SLMS): En
LMS avsedd för samarbete. Ger gratis online-bara datavetenskapliga kurser till en. SaaS LMS
leverantör catering till K-12, högre utbildning och. 12 okt 4.6 Gratis online community för
språkinlärning 2008 Distribution 9.4. Statistik, Babson Survey Research Group, Internet World
Stats, McKinsey, EDUCASE, ASTD, AM Mindpower Solutions, Kompass International. Stark
aptit från strategiska, private equity och riskkapital. PDF-filer, dokument, artiklar, länkar,
bilder och live konferenser.
Hills utbildningsverksamhet i aug 2012 och förvärvade Houghton. Content Management
System (CMS): Programvaruapplikation som effektiviserar processen att utforma, testa,
godkänna, publicera och publicera digitalt innehåll. Instruktörsledning (ILT): Vanligtvis
refererar till traditionell klassrumsutbildning, där en instruktör undervisar en klass av
studenter. Lösning: Ett enkelt och roligt verklighetsspel som inkluderade pussel och andra
uppgifter att lära. Rapporten har upprättats av IBIS Capital Limited ("IBIS") och genom att
läsa informationen i rapporten och detta meddelande. Du kan ladda ner papperet genom att
klicka på knappen ovan. Pearsons aktiekursutveckling under de senaste 3 åren. Är
onlineutbildning kritisk till institutionens långsiktiga strategi?

