THÔNG BÁO CHIÊU SINH: "BẢN ĐỒ TƯ DUY" KHÓA 2
Thứ sáu, 09 Tháng 11 2018 09:00

Tr??ng ??i h?c S? Ph?m TP.HCM thông báo chiêu sinh Khóa b?i d??ng chuyên ?? “B?n ?? T? Duy" khóa 2 t? ch?c t?i
Tr??ng ??i h?c S? Ph?m TP.HCM, chi ti?t nh? sau:
1. ??i t??ng:
- Sinh viên S? ph?m;
- Giáo viên các Tr??ng M?m non, Ti?u h?c, THCS, THPT, TCCN;
- Gi?ng viên các Tr??ng Cao ??ng và ??i h?c.
2. S? l??ng: 25 h?c viên/ l?p
3. H?c phí toàn khóa: 500.000 ??ng/h?c viên.
- gi?m 10% cho ??i t??ng là h?c sinh;
- gi?m 10% cho nhóm 05 h?c viên ??ng kí cùng nhau;
- gi?m 10% cho các b?n ?ã t?ng là h?c viên các l?p do TT Phát tri?n k? n?ng S? ph?m tr??ng ?H S? ph?m TP. HCM t? ch?c.
4. M?c tiêu c?a khóa h?c:
Sau khóa h?c, h?c viên có kh? n?ng:
- Hi?u ???c c? s? lí lu?n c?a b?n ?? t? duy trong qu?n lí giáo d?c, d?y h?c và nghiên c?u khoa h?c.
- Nâng cao k? n?ng s? d?ng b?n ?? t? duy trong vi?c l?p k? ho?ch, qu?n lí th?i gian, d?y ki?n th?c m?i, d?y h?c theo d? án, ôn
t?p, c?ng c? ki?n th?c, xây d?ng và tri?n khai ?? tài nghiên c?u khoa h?c,…
5. N?i dung:
M? ??u
- Khai m?c, gi?i thi?u làm quen.
- Trò ch?i, gi?i thi?u ch??ng trình t?p hu?n.
- T? ch?c l?p: chia nhóm, phát k? ho?ch và d?ng c? t?p hu?n.
- Gi?i thi?u k? ho?ch t?p hu?n: m?c tiêu, th?i gian, n?i dung, ch??ng trình và tài li?u c?a khóa t?p hu?n.
Bài 1. C? s? lí lu?n v? b?n ?? t? duy
- Xem phim gi?i thi?u khái quát v? b?n ?? t? duy.
- Tìm hi?u v? “cha ??” c?a b?n ?? t? duy.
- Khái ni?m b?n ?? t? duy.
- Nguyên lí c?a b?n ?? t? duy.
- Vai trò c?a b?n ?? t? duy.
- K? thu?t l?p b?n ?? t? duy.
- Gi?i thi?u ph??ng pháp ??c hi?u qu? c?a Robinson (SQ3R).
- Th?c hành l?p b?n ?? t? duy trên gi?y A0 v?i ch? ??: “?? có k? n?ng h?c và t? h?c ??t k?t qu? cao, các b?n c?n ph?i làm gì?”
- S? d?ng b?n ?? t? duy ?? l?p k? ho?ch và d?y h?c theo d? án.
- Các nhóm thuy?t trình ch? ?? trên b?ng b?n ?? t? duy.
Bài 2. Th?c hành v? b?n ?? t? duy
- Gi?i thi?u s?n ph?m demo v? b?n ?? t? duy.
- Gi?i thi?u các ph?n m?m l?p b?n ?? t? duy.
- H??ng d?n cài ??t ph?n m?m l?p b?n ?? t? duy.
- H??ng d?n s? d?ng ph?n m?m l?p b?n ?? t? duy.
- T?ng k?t khóa b?i d??ng.
6. Th?i gian:
- Th?i gian m?t khóa h?c: 02 bu?i ho?c 01 ngày.
- Th?i gian khai gi?ng:
• L?p t?i th? 3 và 5: H?c ngày 03 và 05 tháng 12 n?m 2018 (17h30-20h30);
• L?p c? ngày Ch? nh?t: H?c ngày 09 tháng 12 n?m 2018 (Sáng: 8h00-11h30; chi?u: 01h30-05h00).
7. ??a ?i?m: Tr??ng ??i h?c S? ph?m Tp. HCM (280 An D??ng V??ng, P. 4, Q. 5).

8. C?p Gi?y ch?ng nh?n: K?t thúc khóa h?c, h?c viên tham d? ??y ?? các h?c ph?n quy ??nh s? ???c tr??ng ?HSP TP.HCM
c?p Gi?y ch?ng nh?n hoàn thành khóa : "B?n ?? t? duy".
9. Hình th?c ??ng kí:
- ??ng ký tr?c ti?p t?i v?n phòng Trung tâm Phát tri?n K? n?ng S? ph?m, Tr??ng ?HSP TP.HCM, 280 An D??ng V??ng, P4, Q5
(Phòng C.907).
- ??ng ký tr?c tuy?n t?i:
- H?c viên ?óng h?c phí tr?c ti?p t?i Tr??ng ?H S? Ph?m TP.HCM ho?c có th? ?óng qua ngân hàng:
Tên tài kho?n: Tr??ng ??i h?c S? ph?m TP. H? Chí Minh
STK: 1606201049682 t?i NH NN&PTNT Agribank chi nhánh An Phú TP. HCM
N?i dung: H? tên h?c viên – B?TD K02 – s? ?i?n tho?i (Ví d?: Nguy?n V?n A – B?TD K02 – 0944844858)
- Chi ti?t liên h?: Ms. Qu?nh – Trung tâm Phát tri?n K? n?ng S? ph?m, ?T: 0944844858.
Email: trungtamptknsp@hcmup.edu.vn.
https://goo.gl/forms/8UT99qPfUpP7jniT2
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