
                   

Thời gian: 8:30 – 11:30 thứ bảy 09/07/2011 
Địa điểm:  Nhà triễn lãm mỹ thuật Dinh Thống Nhất 
                      135, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, q1 
Phí tham dự:      300.000 VNĐ/người 

 

THƯ MỜI 
V/v tham dự tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm 

NGƯỜI LỚN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ TRẺ EM 
Kính gửi:  Quý Anh/ Chị 

Người lớn có trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy trẻ em. Tuy nhiên, trẻ em với óc tưởng tượng phong phú, với sự hồn nhiên trong 
sáng cũng có nhiều điều khiến người lớn phải suy nghĩ học tập. Nói người lớn học gì ở trẻ em có vẻ nghịch lý và khó nghe nhưng 
những chuyên gia y khoa, tâm lý, giáo dục có những cơ sở và lý lẽ để thuyết phục điều đó. 

Với ý nghĩa đó, Viện LEADMAN và Thư viện khoa học tổng hợp và Chương trình Giáo dục nhân cách nhân tài trân trọng giới 
thiệu với Quý Anh/ Chị buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm “ Người lớn học được gì trẻ em”  theo kế hoạch cụ thể như sau: 

• 8:00 – 8:25:   Đón khách, giao lưu kết nối 
• 8:25 – 8:30:   Khai mạc tọa đàm (Luôn luôn đúng giờ) 
• 8g30-9g15:   Hiểu trẻ em để chăm sóc nhân tài 
• 9g15-10g00:  Tư duy sáng tạo của trẻ em và nhựng điều người lớn cần suy nghĩ. 
• 10g00-10g15:  Tea break-giao lưu 
• 10g15-11g00:  Người lớn có thể học được những tính cách từ  nào trẻ em? 
• 11g00-11g30:  Giao lưu, hỏi đáp cùng diễn giả khách mời 

Diễn giả khách mời: 

• Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. 

• TS Giáo Dục Nguyễn Thị Bích Hồng-Phú trách chuyên mục Tư vấn học đường Báo Phụ Nữ 

• Họa sĩ Lê Sĩ Hoàng- Giám đốc chương trình Nhân cách Nhân tài 

Hình thức đăng ký: 

1. Trực tiếp: 

Trung tâm HD – Leadman  
46 Nguyễn Văn Thủ Q.1,  Tp.HCM   
• Tel: 08.66781867 -  0909231051 ( Chị Lan Uyên) 
• Email: lanuyen@leadman.edu.vn  Hoặc  

Chương trình Nhân cách nhân tài 
135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa  

• 08.35073840- 0918122901 ( Chị Tuyết Mai) 
• Email: tuyetmai0729@yahoo.com.vn 

2. Chuyển khoản:  
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, Số TK: 0600 2871 2092 tại Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín, Sở Giao dịch TPHCM. 
Do số lượng chỗ ngồi có hạn (60 người), Quý Anh/Chị vui lòng Đăng ký và đóng phí trước ngày 06/07/2011. 

3. Đăng ký giữ chỗ online tại ĐÂY 

Ưu đãi đặc biệt 20% cho Quý anh chị lãnh đạo (2 người) của các công ty thuộc nhóm Những công ty Hạnh Phúc (HCG) và 
Phụ huynh của học sinh đoạt giải  “Nét vẽ xanh 2011”  
Trân trọng kính mời  và rất hân hạnh được đón tiếp Quý Anh/Chị. 

TPHCM, ngày 03 tháng 06 năm 2011 
   Viện Trưởng. 

    
 
 
 

 
 

Hỗ trợ tổ chức: 

        
 

       TSKH PHẠM HẢO HỚN 
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