QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC VIÊN
THAM GIA HỌC TẬP TRỰC TUYẾN
1. Học viên đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học trực tuyến trên trang học tập để
đảm bảo kỹ năng sử dụng hệ thống e-learning;
2. Đảm bảo đầy đủ thiết bị học tập theo đặc thù E-Learning bao gồm: Máy
tính, tai nghe, microphone và webcam.
Lưu ý đối với máy tính:
- Cần có kết nối với Internet, đã được cài đặt Adobe Flash Player
- Yêu cầu băng thông Download tối thiểu 2Mbps và băng thông Upload
tối thiểu là 512Kbps.
- Sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome phiên bản cập nhật
nhất để đảm bảo có kết quả hiển thị tốt nhất
Vào hệ thống học tập theo đúng địa chỉ kết nối tại website:
http://espvn1.niem.edu.vn/
3. Tham gia đầy đủ các hoạt động của khoá tập huấn: trao đổi thảo luận, làm
đầy đủ các bài tập nhóm, bài luyện tập, bài kiểm tra và tham gia đầy đủ các
buổi học trực tuyến Vclass;
4. Làm và nộp bài luyện tập trắc nghiệm (tính điểm chuyên cần), bài tập
nhóm (tính điểm hoạt động nhóm) theo đúng thời hạn ghi trên Lịch tập
huấn. Với mỗi bài luyện tập, học viên được làm trên hệ thống tối đa 3 lần,
kết quả làm bài lấy điểm cao nhất. Đối với bài tập nhóm, trưởng nhóm là
người nộp bài tập nhóm trên hệ thống. Giảng viên chỉ chấm bài tập nhóm
cho trưởng nhóm gửi lên hệ thống. Đối với bài kiểm tra, học viên bắt buộc
làm bài tập trung tại địa phương.
5. Thực hiện nội qui tham gia Diễn đàn;
6. Khi tham gia các buổi học Vclass theo Lịch, học viên cần phải đăng nhập
vào lớp học trước giờ bắt đầu 30 phút để kiểm tra thiết bị và đường truyền;
7. Trong quá trình học tập, học viên cần hỗ trợ có thể liên lạc, gửi mail cho
cán bộ Hỗ trợ học tập và cán bộ Hỗ trợ kỹ thuật để được trợ giúp.

