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Nordic Kivi Việt Nam là đại diện của rất
nhiều công ty giáo dục tại Phần Lan , trực
tiếp hiểu sản phẩm giáo dục của Phần
Lan và chọn lựa sản phẩm giáo dục của
Phần Lan để đưa vào thị trường Việt
Nam, nhằm hỗ trợ cho các trường học
những chương trình mới nhất của nền
giáo dục Phần Lan và đào tạo giáo viên
theo phương pháp sư phạm Phần Lan.



CEO công ty Nordic Kivi
hiện nay là Người Việt Nam
quốc tịch Phần Lan, đang
sinh sống và làm việc tại
Phần Lan, đã từng tham
gia đào tạo những khóa
học về giáo dục và mong
muốn hỗ trợ cho các
trường Mầm Non.

Hiện nay Nordic Kivi có
trên 40 chuyên gia, tiến sĩ,
thạc sĩ giáo dục, giáo viên,
hiệu trưởng các trường
Mầm Non tại Phần Lan và
những nhà giáo dục cũng
như CEO của các công ty
Phần Lan thiết kế các
chương trình giáo dục.



- Trường học mới mở, mong muốn tìm kiếm chương trình giáo dục mới, khóa
học mới theo phương pháp sư phạm của Phần Lan.
- Trường học muốn tìm kiếm khóa học nâng cao chuyên môn cho giáo viên để
dạy cho trẻ theo phương pháp giáo dục Phần Lan
- Trường học cần thu hút nhiều trẻ , tăng số lượng học sinh 
- Trường học cần một bộ khung giáo dục chuẩn Châu Âu, cập nhập hàng ngày
tháng năm theo tiêu chuẩn quốc tế 
- Trường học cần giáo án , phương pháp giảng dạy ngôn ngữ cho trẻ nhỏ hoặc
trẻ đặc biệt
- Trường học cần những khóa học có sẵn bộ công cụ giảng dạy và chương trình
để áp dụng luôn tại trường 

Nordic Kivi bán (cung cấp) chương trình, khóa học trực tuyến, hội thảo (đã tổ
chức online) của giáo dục Phần Lan trên ứng dụng edu.nordickivi.com và
nhận tư vấn, đào tạo giáo viên, thiết kế chương trình phù hợp cho các
trường mầm non nhỏ, trung bình và quốc tế tại các tỉnh thành Việt Nam theo
yêu cầu.
Ngoài ra Nordic Kivi có thể thiết kế theo nhu cầu trường học để phù hợp
ngân sách trường, cũng như kích cỡ trường học và hỗ trợ hướng dẫn khi
bán (cung cấp) các chương trình giáo dục Phần Lan

Trường học

- Giáo viên muốn học bằng quốc tế được cấp bởi đại học helsinki để nâng cao
chuyên môn 
- Giáo viên muốn hồ sơ của mình thêm điểm khi có kiến thức được đào tạo từ
giáo dục Phần Lan với bằng cấp tham dự các khóa học đào tạo tại công ty
- Giáo viên muốn mở những câu lạc bộ riêng dành cho trẻ theo phương pháp
giáo dục Phần Lan và mô hình Phần Lan 
- Giáo viên thêm kinh nghiệm về nền giáo dục Châu Âu để làm việc tại các
trường quốc tế chuẩn Châu ÂuGiáo viên

- Chúng tôi có những chương trình đào tạo cho phụ huynh dạy trẻ tại nhà
gồm bộ tài liệu và hướng dẫn cụ thể
- Chúng tôi có những chương trình riêng dành cho bé từ 5 đến 12 tuổi phát
triển kĩ năng của trẻ và những chương trình học cuối tuần cho trẻ 

Phụ Huynh và trẻ 

- Chúng tôi nhận đào tạo huấn luyện riêng lẻ hoặc nhóm cho thành viên có
nhu cầu học ngôn ngữ với những mục tiêu khác nhau như du học, xuất ngoại
lao động, làm kinh doanh hoặc du lịch Châu Âu

Sinh viên, học sinh
và người lớn 

Những đối tượng khách hàng của Nordic Kivi



HỘ I  THẢO CHUYÊN ĐỀ  ĐÃ
ĐƯỢC GHI ÂM

CHỨNG CH Ỉ  G IÁO V IÊN ĐÀO

TẠO MẦM NON 

 

Chương trình Nordic Kivi đang bán hiện nay gồm có 

Phù hợp với trường Mầm Non cần nội dung
mỗi ngày để giảng dạy. Hei là thiết kế hoàn
hảo cho các trường mầm non hiện nay đang
muốn quốc tế hóa.

GÓ I  KẾ  HOẠCH BÀ I  G IẢNG

DÀNH CHO GIÁO V IÊN

THEO NĂM

BỘ  CÔNG CỤ  G IÁO V IÊN

DÀNH CHO TRƯỜNG HEI

Phù hợp với trường Mầm Non, câu lạc bộ và
những trường cần tài liệu giảng dạy ngôn ngữ,
12 chủ đề và phương pháp giảng dạy, 48 bài
giảng.

Học và nghe trên ứng dụng để củng cố thêm
chuyên môn, phương pháp giảng dạy của
Phần Lan cũng như hiểu thêm về nền giáo
dục Phần Lan 

Sau khi hoàn thành khoá học sẽ nhận được
chứng chỉ giáo viên, chứng nhận đã hoàn
thành khoá học các kỹ năng cơ bản cho
giáo dục mầm non của đại học Helsinki
Phần Lan cấp

Giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp mới
nhất cho trẻ , tạo động lực cho trẻ học tích cực
và thông qua các bộ học liệu ,giáo án, trò chơi
và đào tạo cho giáo viên giảng dạy tiếng anh .
Phù hợp cho các trường mua gói để hỗ trợ
giảng dạy hoặc để có giáo án giảng dạy trẻ
ngôn ngữ. Bộ này cũng dành cho trẻ kém về
ngôn ngữ và trẻ đặc biệt.

GÓ I  PHƯƠNG PHÁP TƯỚ I

NGÔN NGỮ  CĂN BẢN 

GÓ I  HỌC T IẾNG ANH DÀNH

CHO BÉ  TỪ  5 TỚ I  12 TUỔ I

HỌC TRỰC TUYẾN MỖ I  THÁNG 

HUẤN LUYỆN T IẾNG ANH

CHO MỌ I  NHU CẦU VÀ  THEO

MỤC T IÊU MÀ  NGƯỜ I  HỌC

MONG MUỐN 

KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO V IÊN

MẦM NON THEO YÊU CẦU 

Gói hỗ trợ của Nordic Kivi theo nhu cầu trường
học. Gói này sẽ thiết kế theo mong muốn
trường học để đào tạo giáo viên và chương
trình giáo dục trong lứa tuổi mầm non. Đào tạo
trực tuyến hoặc tại trường . Báo giá liên hệ
CEO công ty 



Có thể  chọn  để  thảo  luận  các  chủ  đề :
•  Phương  pháp  sư  phạm lấy  t rẻ  l àmt rung  tâm t rong  g iáo  dục  Phần  Lan•  Quy  t r ì nh  đánh  g iá•  Cách  tổ  chức  học  tập  đ iện  tử•  Kỹ  thuậ t  g iảng  dạy  STEM (Khoa  học ,Công  nghệ ,  Kỹ  thuậ t  và  Toán  học )•  Học  tập  dựa  t rên  h iện  tượng•  Va i  t rò  của  v iệc  chơ i  t rong  học  tập•  Nhận  thức  về  t ì nh  cảm t rong  dạy  học•  Quản  l ý  và  l ãnh  đạo  t rường  học•  Sử dụng  CNTT-TT•  Áp  dụng  chương  t r ình  g iảng  dạy•  Bao  gồm

•  Đồng  g iảng  dạy

Phương pháp sư phạm t rong

v iệc  học  ngôn ngữ sớm

•  Cách  học  ngoạ i  ngữ

•  Cách  thức  tổ  chức  dạy  và  học

•  Tăng  cường  ngôn  ngữ t rong  g iáo

dục  mầm non

Các phương pháp đánh g iá  đa

dạng của  người  học  sớm

•  Học  s inh  tham g ia  đánh  g iá

•  Học  để  học  các  kỹ  năng

•  Đánh  g iá  h ình  thành  và  tổng  kế t

Gói hỗ trợ Gặp gỡ trực tuyến hiệu trưởng mầm
non Phần Lan để hiểu cách tổ chức lớp học,
thúc đẩy giáo viên, lựa chọn và giám sát. Gói
này tùy nhu cầu trường học mong muốn được
gặp theo giờ hoặc theo tháng 

GÓ I  HỖ  TRỢ  GẶP GỠ  TRỰC

TUYẾN HIỆU TRƯỞNG MẦM

NON PHẦN LAN 

GÓ I  KHÓA HỌC PHƯƠNG PHÁP

CHỦ  ĐỘNG CỦA PHẦN LAN

Một phương pháp mớii của thế kỷ 21. Trường
học có thể chọn khóa qua ứng dụng, khóa học
có tài liệu về những chủ đề khác nhau. Có 6 túi
dành cho trường học và trường có thể mua trọn
bộ hoặc riêng lẻ từng chủ đề

CÁC KHÓA CẬP NHẬP THÊM

KIẾN THỨC SƯ  PHẠM CHO HIỆU

TRƯỞNG, G IÁO V IÊN MẦM NON 

Trực tuyến với giáo viên Phần theo mỗi
tháng và theo thông báo qua facebook
công ty Nordic Kivi Việt Nam 

Chương trình Nordic Kivi đang bán hiện nay gồm có 
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 always with you

 for your Success

300 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP HCM

Hotline: +84 936 439 856

Website: edu.nordickivi.com

Email: info@nordickivi.com

Kuoppatie 4, 01390 Vantaa, Finland

Hotline: +358 456 327 993

Website: nordickivi.fi

Email: info@nordickivi.fi


