GIẢI PHÁP
SỐ HÓA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VÌ SAO LỰA CHỌN NEXEDU?
NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP E-TRAINING TOÀN DIỆN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

▪
▪

Công ty thành viên trực thuộc tập đoàn công nghệ giáo dục Egroup, chuyên phát triển
giải pháp e-Learning cho doanh nghiệp.
Đối tác chiến lược của Skillsoft - Tập đoàn số 1 thế giới về đào tạo trực tuyến B2B, thừa
hưởng kinh nghiệm thiết kế và triển khai e-Learning cho hàng nghìn doanh nghiệp quốc
tế.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Không đơn thuần chuyển tải nội dung bài giảng thành các video clip trực tuyến, chúng tôi
hướng chuyển tải cả hiệu ứng cảm xúc của lớp học lên môi trường online. Lấy người học làm
trung tâm, các chuyên gia số hóa NexEdu thiết kế kịch bản trên 3 nguyên tắc hấp dẫn – dễ
hiểu – dễ nhớ.

Bố cục
• Phân bổ nội dung một cách có hệ thống, hợp lý, chặt chẽ.
• Mở đầu dẫn dắt, khơi gợi được nhu cầu tìm hiểu kiến thức.
• Tóm tắt và đúc kết sau mỗi học phần.

Phương pháp sư phạm
• Bám sát mục tiêu đào tạo trong từng giao diện,
từng hoạt động.
• Đảm báo yếu tố đúng và đủ đối với các kiến thức.
• Áp dụng phương pháp Learner-centered trong các
nội dung, duy trì sự lôi cuốn, thu hút.
• Áp dụng nhiều kỹ thuật truyền đạt kiến thức đảm
bảo dễ tiếp thu và dễ nhớ nhất với học viên

Kỹ thuật
• Áp dụng nhiều kỹ thuật: giải quyết tình huống
(scenario-based), câu chuyện (story-based), đóng vai
(role-play), chơi game (game-based), diễn hoạt
animation…
• Không để học viên ngừng tương tác với khoá học
quá 2 phút trong 1 giao diện học tập để duy trì trạng
thái chủ động trong quá trình học.
• Sự cân bằng giữa tường thuật, hình ảnh và văn bản:
tối quan trọng trong việc củng cố quá trình học, giảm
thiểu sự mất tập trung. cố quá trình học, giảm thiểu
sự mất tập trung.
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