Avrio Kursusse “Live Online Training”
Kry aanlyn, interaktiewe opleiding in Basiese Boekhouding en/of Sage Pastel Accounting in die
gerief van jou kantoor of huis met Avrio Kursusse se “Live Online Training”. Live Online-klasse het
die voordeel van ‘n interaktiewe instrukteur vir die gerief van leer in jou eie omgewing terwyl jy
spaar op reistyd en -koste. Alle aanlyn klasse sluit praktiese oefening in – slegs internet toegang
is nodig.

Wat is ‘n Live Online klas?
Avrio Kursusse “Live Online Training” is 'n lewendige, interaktiewe, virtuele klaskameroplossing
wat regstreeks op jou rekenaar via die internet gelewer word. Live Online-klasse word gelei deur
'n kundige, gesertifiseerde, ervare instrukteur wat jou help tydens gerieflik geskeduleerde klastye.
Jy kommunikeer met die instrukteur op ‘n manier wat jou aandag gevange hou sodat jy meer kan
leer. Dit is die ideale manier om die voordele van 'n fisiese klas te kry sonder die tyd en koste wat
betrokke is by die reis na 'n klaslokaal.

Wat is die voordele van “Live Online training”?






Spaar geld met bekostigbare pryse en geen reiskostes
Spaar tyd. Die klas kom na jou toe!
Leer meer op ‘n tyd en plek waar jy gemaklik is en steurings vermy kan word
Geen opstelling nodig, net toegang tot hoë spoed Internet
Leer waarby jy betrokke is tydens lewendige interaksie met ‘n instrukteur

Hoe werk ‘n “Live Online” klas?
Lewendige-aanlynklasse bestaan uit 'n verskeidenheid komponente, insluitend interaktiewe
inhoud wat gedeelde skyfies, video, witborde, ens. insluit. U sal 'n opleidingshandleiding ontvang
wanneer u registreer vir ‘n kursus, tesame met instruksies oor hoe en wanneer om aan te meld vir
die klas. Avrio Kursusse “Live Online Training” is nie net 'n video van 'n klaskamer op ‘n plek waar
die afgeleë studente slegs 'n nagedagte is nie. Dit is ook nie “e-learning” waar daar geen
niemand is om jou te help as jy vrae het nie. Dit is interaktiewe opleiding met 'n lewendige
instrukteur wat met jou, die student, in wisselwerking tree!

