Thông báo mở khóa tập huấn "thiết kế môi trường học tập qua vui chơi"
Thứ bảy, 14 Tháng 3 2015 06:50

Khoa GDMN trường ĐHSP Tp. HCM xin trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô khóa tập huấn “Thiết kế môi
trường học tập qua vui chơi” dành cho giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và
những người quan tâm đến giáo dục mầm non.
Mục tiêu khóa học: giúp các nhà quản lý, nghiên cứu viên, giảng viên sư phạm và GVMN cập nhật kinh nghiệm
thế giới để giải quyết các vấn đề đang gặp trong việc thiết kế môi trường học tập để tổ chức hoạt động vui chơi cho
trẻ mầm non.
Nội dung khóa học:
-

Học qua vui chơi: cách nhìn của các nhà giáo dục Phương Tây,

-

Cách quan sát, đánh giá trẻ để lên ý tưởng thiết kế môi trường chơi mà học,

-

Mời gọi trẻ sử dụng môi trường chơi mà học,

-

Hỗ trợ các hoạt động chơi mà học của trẻ: vai trò người giáo viên.

Giảng viên: Bà Kathie Mackay và Bà Vicki Fraser , giảng viên trường International Child Care College
(ICCC) - Úc, giảng dạy.
Sau khi hoàn thành khóa tập huấn học viên sẽ được nhận chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn do International
Child Care College (ICCC) (Úc) cấp.
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Thời gian: 1 ngày (25 tháng 3 năm 2015)
Địa điểm: Phòng Queen, Khác sạn Đại Nam, địa chỉ 79 Trần Hưng Đạo, Q.1
Phí tham dự: 750.000đ/người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)

Vuiđộng:
lòng 0908.585253
đăng kí tham/ 0903.195253
dự (theo mẫu đính kèm) qua email sau: Cô Đỗ Chiêu Hạnh: chieuhanh@gmail.com –
Di
Chúng tôi hân hạnh chào đón tất cả Quý Thầy Cô tham dự. Mọi thông tin chi tiết về khóa học vui lòng xem trong
các files đính kèm.
1. Vietnam ICCC Flyer profiles (files đính kèm)
2. Thư mời tập huấn (files đính kèm) - Thư mời tập huấn có dấu (files đính kèm)
3. Mẫu đăng ký tập huấn và thông tin học viên (files đính kèm)
4. Chương trình tập huấn ICCC (files đính kèm)
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