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THÔNG BÁO
V/v: Tổ chức Hội thảo dành cho Cha mẹ học sinh
với chủ đề “Hướng nghiệp cùng con”.
Kính gửi:

Ban Giám hiệu Nhà trường;
Ban đại diện Cha mẹ học sinh Nhà trường.

Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục Quốc tế GAIA (Công ty KNS GAIA), là đơn vị
giáo dục có chương trình đào tạo các hoạt động giáo dục liên cấp từ bậc Mầm non,
Tiểu học, THCS cho đến THPT như: Kỹ năng sống, STEAM, Định hướng nghề nghiệp;
với hệ thống 17 chi nhánh ở các tỉnh thành miền Bắc và miền Nam.
Công ty KNS GAIA vinh dự là đơn vị tiên phong, luôn đón đầu các thử thách, cải tiến
chương trình theo các chỉ đạo về đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của xu thế
giáo dục toàn cầu.
Công ty KNS GAIA cũng đã triển khai thành công mô hình Dự án Định hướng nghề
nghiệp GAIA tại các trường THPT, theo hướng trải nghiệm, áp dụng công nghệ, chú trọng
phát triển năng lực bản thân, đón đầu xu thế nhân lực thị trường lao động trong nước và quốc
tế qua đó cùng Nhà trường giải quyết thực trạng về định hướng nghề nghiệp cho học sinh bậc
THPT trong giai đoạn có nhiều biến động hiện tại.
Để việc hướng nghiệp cho học sinh đạt được hiệu quả thì sự đồng nhất về quan điểm
giáo dục, về phương pháp triển khai và sự phối hợp chặc chẽ giữa nhà trường, thầy cô và cha
mẹ học sinh là điều rất cần thiết. Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế GAIA, Chi
nhánh số 01 tại TP HCM tổ chức triển khai Hội thảo dành cho Cha mẹ học sinh với chủ đề
“Hướng nghiệp cùng con” nhằm hỗ trợ tư vấn, cung cấp cho Cha mẹ học sinh những thông
tin cần thiết về lộ trình hướng nghiệp cho học sinh, về những biến động của thị trường lao
động và xu hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Mẫu đăng ký tham dự Hội thảo:
- Bấm vào đường liên kết: https://forms.gle/2z614VUTmw7AnhWy9
- Thời gian đăng ký: từ 05/01 – 06/01/2022.
- Ban tổ chức gửi thông tin đăng nhập Hội thảo trực tuyến trên nền tảng Zoom
qua email cho Cha mẹ học sinh vào ngày thứ sáu 07/01/2022.
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Thông tin chi tiết Hội thảo như sau:
- Thời gian tổ chức: Chủ nhật ngày 09/01/2022.
- Thời lượng: từ 09:00 đến 11:00
- Hình thức tham dự:
 Trực tuyến qua Zoom.
 Theo dõi Live Stream trên Fanpage Học dự án cùng GAIA.
Nội dung chính của Hội thảo:
STT
Nội dung chính

Thời gian

01

Khai mạc

10 phút

02

Thực trạng về hướng nghiệp và vai trò của cha mẹ trong hướng
nghiệp cho con.

15 phút

03

Bí quyết để cha mẹ hướng nghiệp cho con.

30 phút

04

Giới thiệu Dự án “Viết lên ước mơ” cho học sinh THPT

20 phút

Hỏi - đáp cùng chuyên gia:
 Chuyên gia dự báo nhân lực Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch
Hội GD Nghề nghiệp TP HCM
 Chuyên gia huấn luyện phát triển bản thân Nguyễn Tấn Huy Tổng TK Hội đồng Liên Hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam
 Chuyên gia về tâm lý TS Đào Lê Hoà An - Phó viện trưởng viện
nghiên cứu và ứng dụng Việt Nam Bách Nghệ Thực hành
 Trưởng ban Tổ chức dự án hướng nghiệp “Viết lên ước mơ”
Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hà
Bế mạc
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06

40 phút

05 phút

Công ty KNS GAIA, Chi nhánh số 1 tại TP.HCM rất mong nhận được sự quan tâm
của Quý nhà trường và Ban đại diện Cha mẹ học sinh để cùng thực hiện sứ mệnh nâng bước
tương lai cho con trẻ.
Thông tin liên hệ tổ chức:
- Cô Đỗ Thị Kiều Khanh
- Điện thoại: 0931.135.119
Trân trọng.
Nơi nhận:
-

NT;

-

Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH SỐ 1

NGUYỄN THỊ THU HÀ

2

