Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam- Nhật Bản tổ chức Hội thảo

“TRUYỀN LỬA PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC
VÀ TƯ DUY DO THÁI”
Trong thời đại thông tin bùng nổ, học sinh thời nay cần phải truy nhập vào “Kho tri thức nhân loại” vô
tận trong thời gian ngắn nhất để đạt được hiệu quả cao nhất. Vì thế, ngoài việc trau dồi các kiến thức trong
nhà trường, cuộc sống mới buộc các bạn nếu không muốn tụt hậu phải quan tâm đến nhiều lĩnh vực như:
Ngoại ngữ, Âm nhạc, Thể thao, Truyền hình, Mạng máy tính thông tin toàn cầu … Do thời gian với mỗi người
là hữu hạn cho nên sự lựa chọn kĩ lưỡng những gì cần học và phương pháp học đã trở thành then chốt và
mang tính quyết định cho sự nghiệp của cả cuộc đời. Mỗi giây phút qua đi, loài người phải mất vài vạn trang
giấy để ghi lại những phát minh mới nhưng mỗi học sinh phải mất 12 năm học phổ thông và 4 năm học đại
học để học lại những kiến thức kinh điển đã được phát minh từ hàng ngàn, hàng trăm và hàng chục năm
trước. Vì vậy bên ngoài kiến thức học được ở nhà trường, học sinh cần phải trang bị phương pháp tự đọc, tự
học các sách tham khảo, đặc biệt cách khai thác nguồn thông tin vô tận trên internet…
NỘI DUNG

1. Khám phá vẻ đẹp và vai trò toán học trong thế giới quanh ta
1.1. Khám phá vẻ đẹp toán học
Sự khác nhau giữa xã hội hưởng thụ và xã hội sáng tạo
Sự hiện diện của Toán học trong các lĩnh vực (hội họa, kiến trúc, âm nhạc, ngôn ngữ, khoa
học kỹ thuật, khoa học xã hội)
Các bài toán tối ưu
1.2. Dạy học theo công nghệ “cáp treo”
Sự ưu việt của hình học giải tích
Điểm rơi trong cuộc sống và trong bất đẳng thức toán học
1.3. Mô hình phát triển tài năng học sinh
Cấu trúc mô hình
Những con đường phát triển tài năng
1.4. Một số bài toán không biên giới
2. Tiếng Anh trên 5 đầu ngón tay & phương pháp học của người Do Thái”
Những sai lầm điển hình trong học tiếng Anh của sinh viên Việt Nam.
Sự cần thiết của lối mòn ngôn ngữ và cách thức tạo lập một cách khoa học.
Tư duy tiếng Anh trên 5 đầu ngón tay: tăng khả năng tư duy bằng tiếng Anh và tốc độ đọc,
viết tiếng Anh.
Kỹ thuật học từ vựng với cụm từ khóa (lexical approach) và phương pháp học cụm từ khóa
bằng lồng ghép ngôn ngữ của người Do Thái. Thực hành và giải mã cách thuộc nhanh, nhớ
sâu, nhớ lâu từ 20 cụm từ/10 phút.
Những nguyên tắc ngữ âm và luyện tiếng Anh giọng Mỹ thiết yếu để bạn nói tiếng Anh khoa
học hơn.
Ý nghĩa thực sự của bài thi TOEIC và những gì TOEIC có thể làm được khi bạn vận dụng
trong giao tiếp công sở.
Tại sao bạn cần thêm tiếng Anh học thuật? Học và thi IELTS, TOEFL iBT giúp ích gì cho bạn?
Tiếng Anh khi đi du học và đi làm việc chuyên nghiệp trong môi trường tiếng Anh hoàn toàn sẽ
đòi hỏi tốc độ đọc, nghe và tư duy như thế nào?
Công nghệ Hybrid Learning giúp bạn tăng tốc độ học và tiết kiệm chi phí ra sao?
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THÔNG TIN DIỄN GIẢ

1. Nguyễn Anh Đức
CEO Công ty Smartcom.
Cử nhân tiếng Anh (Đại học Hà Nội), Cử nhân Kinh tế (ĐH Ngoại Thương) và tốt nghiệp khóa Lãnh
đạo cao cấp tại trường Đại học Harvard – Mỹ.
Người thiết lập công nghệ đào tạo tiếng Anh với mô hình Hybrid Learning- Tích hợp lớp học tiếng Anh
truyền thống với môi trường học trực tuyến và học trên điện thoại di động. Mô hình này đã được giảng
dạy cho cán bộ các Tập Đoàn Viettel; Vingroup; FPT; BIDV…
Chủ biên cuốn sách Best seller Việt Nam 2015: “Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh theo phương
pháp Do Thái”.
2. Trần Phương:
Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng (Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam).
Người thầy của 30 HCV Olympic Toán Quốc tế khối THCS ( 2011– 2015) và hàng chục học sinh trúng
tuyển vào các trường đại học danh tiếng như Harvard, Yale, MIT, Oxford,…
Tác giả của 33 đầu sách Toán THPT và Olympic Toán trong đó “Những viên kim cương trong Bất đẳng
thức” được trao tặng cho 95 đoàn thi Olympic Toán Quốc tế (IMO) lần thứ 48 năm 2007 tại Việt Nam.
Năm 2007, thực hiện công nghệ đào tạo “cáp treo” dạy 5 học sinh lớp 6 giải thành công đề thi tuyển
sinh đại học môn Toán (điểm trung bình 8/10). Sau đó có 3 trong 5 học sinh này được học bổng toàn
phần tại Mỹ, đặc biệt em Lê Nguyễn Vương Linh được 12 HCV, HCB với 5 môn Toán, Lý, Hóa, Sinh,
Thiên văn học tại các kỳ thi Olympic Singapore và được vinh danh là học sinh xuất sắc nhất của Singapore năm 2013.
ĐỐI TƯỢNG

Giáo viên, học sinh từ lớp 5 trở lên; giảng viên và sinh viên đại học, cao đẳng, trung học
chuyên nghiệp, các bậc phụ huynh, các cá nhân có quan tâm, yêu thích tiếng Anh, Toán học.
LỆ PHÍ

200.000 đồng/ người (giảm 50% cho học sinh, sinh viên)
THỜI GIAN

Từ 9:00-12:00 ngày 13/ 3/ 2016
ĐỊA ĐIỂM

Trung tâm hợp tác Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC-HCMC)
Số 15, Đường D5 , Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
LIÊN HỆ

Ms. Hà, Ms. Trúc, Mr. Đức
Tel: (08) 3512 2151
Email: bc@vjcchcmc.org.vn

Fax:
-

(08) 3512 2150
Web: www.vjcchcmc.org.vn
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

“TRUYỀN LỬA PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC VÀ TƯ DUY DO THÁI”
FAX: (08) 3512 2150
PHIẾU ĐĂNG KÝ

Công ty: ...........................................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................
Học viên tham dự khóa học:
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:
1. Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi email hoặc fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).
3. Thông tin Tài khoản:
• Tên TK: Trung tâm hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản: 018.100.0140854
• Ngân hàng: Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn
Chi tiết xin liên hệ Ms. Hà / Mr. Đức
Tel: 08-3512-2151 Fax 08-3512-2150
Email: bc@vjcchcmc.org.vn
Số 15 đường D5, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.
Website: www.vjcchcmc.org.vn
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Lưu ý:

VJCC nằm trong khuôn viên trường
ĐH Ngoại Thương

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên
trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2
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