
 

 

Chương trình nâng cao Game Ispring suite 10 

Bài giảng elearning 
1-Game Ai là triệu phú 

Bài 1-Giới thiệu và demo về ý tưởng game 

Bài 2- Thiết kế mẫu nền cho games. 

Bài 3- Chèn video khởi động và luật chơi 

Bài 4- Chèn hệ thống câu hỏi ALTP 

Bài 5- Thiết lập các hỗ trợ của Game ALTP 

Bài 6- Thiết kế và cài đặt slide kết quả mốc 1 Game ALTP 

Bài 7- Thay đổi thuộc tính giao diện, việt hóa Game ALTP 

Bài 8- Cách nhân bản các mốc Game và chỉnh lại 

Bài 9-Tùy chỉnh trình chiếu và xuất bản Game ALTP 

2-Game Ong siêu cấp 

Bài 1- Giới thiệu và demo ý tưởng Game OSC. 

Bài 2- Thiết kế cấp độ và nền của game 

Bài 3- Chỉnh và việt hóa giao diện quiz Game 

Bài 4- Thiết kế slide intro-Quiz Game 

Bài 5- Chèn quiz ong cấp 1 cho Game 

Bài 6-Cách import quiz sẵn vào game 

Bài 7- Cách nhân bản và chỉnh cấp độ Game 

Bài 8- Thiết lập trình chiếu và giao diện game 

3- Game Ô chữ kỳ diệu 

Bài 1- Giới thiệu và demo ý tưởng game 

Bài 2- Thiết kế nền và ô chữ từ Powerpoint 



 

 

Bài 3-Chèn ô chữ và chỉnh sửa slide Game 

Bài 4-Chèn, chỉnh và hoàn thành ô chữ Game 

Bài 5- Chèn quiz từ khóa và thiết kế slide báo cáo 

Bài 6- Quản lí trình trình chiếu và xuất bản Game 

3- Game mảnh ghép 

Bài 1- Giới thiệu game mảnh ghép và tùy biến Drag and drop 

Bài 2- Thiết kế, cắt ghép mảnh ghép bằng Powerpoint 

Bài 3- Chèn và thiết lập game mảnh ghép 

4- Game PPTX cho eLearning 

Bài 1- Cách chuyển thể và đồng bộ game Powerpoint cho elearning 

Bài 2- Chỉnh giao diện và xuất bản, nhúng vào bài elearning 

==== 

BONUS NÂNG CAO 

Bonus 0-Trao đổi về thiết kế bài giảng eLearning nâng cao 

Bonus 1- Biến bài eLearning thành mạng xã hội thu nhỏ 

Bonus 2- Nhúng Quiz online vào bài eLearning 

Bonus 3- Nhúng Game eLearning vào bài elearning 

Bonus 4-Chỉnh Player nâng cao-navigation 

Bonus 5- Chỉnh player của Quiz- Navigation quiz 

Bonus 6- Chỉnh khung hình Full 16-9 eLearning 

Bonus 7- Xây dựng gói quiz theo nhiều mức độ 

Bonus 8-Tạo hoạt cảnh 2d-Simulation 

Bonus 9-HD bien google drive thành host đăng bài eLearning 

Bonus 10-HD tạo web đưa bài giảng elearning từ host google drive hiệu quả và tiện dụng 

 


