Nơi giúp bạn tiếp cận với những nguồn video giáo dục
chất lượng nhất thế giới qua phụ đề song ngữ.

Vấn đề
• LẠC HẬU VỀ TRI THỨC: Việt Nam đứng cuối bảng về năng lực cạnh
tranh toàn cầu: http://www.thesaigontimes.vn/141753/Viet-Nam-tuthang-ve-canh-tranh-tai-nang-toan-cau.html
• YẾU NGOẠI NGỮ: 2015, ETS thống kê kết quả thi TOEIC của các
nước, Việt Nam đứng cuối bảng xếp hạng: http://tuoitre.vn/tin/giaoduc/20150531/mo-xe-nang-luc-tieng-anh-cua-nguoi-viet-qua-bai-thitoeic/754848.html
• BẤT CÔNG TRONG GIÁO DỤC: Chênh lệch giàu nghèo tạo ra chênh
lệch trong khả năng tiếp cận với các nguồn lực giáo dục, từ đó tạo ra
chênh lệch về khả năng làm việc, lại dẫn đến chênh lệch giàu nghèo.
• CHƯA CÓ GIẢI PHÁP TRIỆT ĐỂ: Chưa có một nền tảng nào giúp giải
quyết tất cả các vấn đề trên cùng một lúc.

Giải pháp
Một web platform cho phép tất cả mọi người tham gia làm
phụ đề cho các video giáo dục một cách hợp pháp và hoàn
toàn phi lợi nhuận.

HOÀN TOÀN
MIỄN PHÍ
Dự án hoàn toàn phi lợi nhuận,
và tất cả các video cũng được chia sẻ
hoàn toàn miễn phí.

CHẤT LƯỢNG
DỄ DÀNG
CAO NHẤT
QUY MÔ HÓA
Video lấy từ những nguồn tốt nhất thế
giới, đã qua chọn lọc, và do người
dùng bình chọn.

Xóa bỏ mọi giới hạn về địa lý, kênh
phát, chủ đề, ngôn ngữ,
thời gian, công cụ,v.v…

Bền vững

•Chi phí duy trì thấp
•Tận dụng nguồn lực xã hội
•Tính tích lũy của nội dung

Dễ nhân rộng

•Chủ đề, ngôn ngữ,...
•Ứng dụng phần mềm
•Dựa vào cộng đồng sẵn có

Chi phí bắt buộc trong 1 năm
Số
lượng

Mục đích

Đơn giá

Chi phí tổng

3.000.000 VND/lớp

24.000.000 VND

12 tháng

1.800.000 VND/tháng

21.600.000 VND

Chi phí duy trì ứng dụng di động iOS

1 năm

2.200.000 VND/năm

2.200.000 VND

Chi phí duy trì ứng dụng di động Android

1 năm

600.000 VND/năm

600.000 VND

Chi phí dịch vụ bảo mật SSL

1 năm

4.000.000 VND/năm

4.000.000 VND

Tổ chức lớp đào tạo kỹ năng dịch thuật (1 lớp 10-20
người, mỗi người tham gia sẽ trải qua 12 giờ trên lớp
+ hoàn thành 3 video)
Duy trì server + tên miền

TỔNG CỘNG

8 lớp

51.800.000 VND

***Ghi chú: Đây là bản thống kê chi phí chưa đầy đủ, chỉ mới tính những chi phí thiết yếu nhất. Tất các chi phí
nhân sự đều chưa tính, hoàn toàn dựa vào nhân lực tình nguyện.

Chân thành cảm ơn!

