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Xử lý hành vi trong trường tiểu học
Học thông qua chơi trong toán học
Các trò chơi trong hoạt động dậy nhận biết chữ cái

Trò chuyện buổi sáng với học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 5
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NỘI DUNG 
CHƯƠNG TRÌNH

8:00-8:15   Tiếp đón và đăng kí  -  Sảnh tòa nhà Nghệ Thuật (B10)

8:15-8:45 Khai mạc -  Nhà hát, tòa nhà Nghệ Thuật (B10)

9:00-10:15 Phần 1 - Trung tâm Lý Thái Tổ (tầng 2 tòa B8B)

10:15-10:30 Nghỉ Giải lao

10:30-11:45 Phần 2 - Trung tâm Lý Thái Tổ (tầng 2 tòa B8B)

14:00 - 14: 15 Nghỉ Giải lao

14:15 - 15:30 Phần 4 - Trung tâm Lý Thái Tổ (tầng 2 tòa B8B)

11:45-12:45 Nghỉ trưa - Căng tin (tầng 1 tòa B8B)

12:45-14:00 Phần 3  - Trung tâm Lý Thái Tổ (tầng 2 tòa B8B)
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PHÁT TRIỂN TƯ DUY 
TOÁN HỌC

Darren Radu & 
Nguyễn Thị Bình
Phòng 115

Thảo luận về các biện pháp 
hướng dẫn để nâng cao khả 
năng suy luận, giỏi toán, các 
biện pháp để ước lượng và 
giải quyết vấn đề. Những 
biện pháp này phù hợp nhất 
với các khối trên của tiểu 
học và có thể áp dụng cho 
các khối bé hơn và cả cấp 
hai. Sau buổi hội thảo người 
tham gia sẽ có một số ý 
tưởng để dạy toán tốt hơn.

KHUYẾN KHÍCH 
HỌC SINH TỰ 
KIỂM SOÁT  

Kris Bezzerides 
& Ninh Bích Vũ
Phòng 118

Hội thảo này giới thiệu cho các 
giáo viên một số khái niệm 
cơ bản của tự kiểm soát, hiểu 
Các vùng kiểm soát cảm xúc 
- một công cụ giúp tất cả học 
sinh học cách tự điều chỉnh 
cảm xúc. Tham gia buổi hội 
thảo này, người học được thực 
hành các bài tập thư giãn trí 
não, thiền và các trò chơi giúp 
tăng cường các kỹ năng tự 
điều chỉnh.

HỌC THÔNG QUA 
TÌM HIỂU 

Lê Hoàng Linh
Phòng 117

Học tập khám phá là phương 
pháp dạy học dựa trên việc 
học sinh tự tìm hiểu, xem xét 
các vấn đề và đặt các câu 
hỏi.

HƯỚNG DẪN ĐỌC 
CHO HỌC SINH 
MỚI BIẾT ĐỌC

Trần Thu Dung
Phòng 116

Mục đích của hội thảo này là 
để hiểu rõ tầm quan trọng của 
việc hướng dẫn đọc, khuyến 
khích tự đọc và cách áp dụng 
với từng nhóm học sinh.

XỬ LÝ HÀNH VI 
TRONG TRƯỜNG 
TIỂU HỌC

Nguyễn Thúy Hằng
Phòng 116

Xử lý hành vi của học sinh 
thông qua việc tìm hiểu một 
số biện pháp quản lí hành vi 
như các thỏa thuận trong lớp 
học, vùng kiểm soát cảm xúc, 
ghi chép, thiền và các hoạt 
động khác. Sau buổi thảo 
luận giáo viên sẽ cảm thông 
với học sinh, hạn chế các 
hành động tiêu cực, xác định 
cách đánh giá và làm mẫu 
các hành vi tốt và ngăn chặn 
trước các hành vi chưa tốt.”

PHÁT TRIỂN CÁC KỸ 
NĂNG TƯ DUY SÁNG 
TẠO CHO HỌC SINH

Nguyễn Thu Hương
Phòng 118

Thảo luận về chủ đề tư duy 
sáng tạo sẽ giúp trả lời câu 
hỏi tư duy sáng tạo là gì, tầm 
quan trọng và cách phát triển 
kĩ năng tư duy sáng tạo cho 
học sinh

KHƠI DẬY KHẢ NĂNG 
NGHỆ THUẬT QUA 
CÁC MỤC TIÊU PHÁT 
TRIỂN BỂN VỮNG

Emma Hamilton, Vicki 
Wilson-Jiwatram 
& Lưu Huyền Trang
Phòng 117

Thảo luận các mục tiêu phát 
triển bền vững và việc áp 
dụng các mục tiêu này vào 
môn tạo hình và thiết kế trong 
toàn trường Tiểu học (từ Mẫu 
giáo bé đến lớp 5)

TRÒ CHUYỆN VỀ SỐ 
TRONG TOÁN HỌC

Lê Thanh Thủy
& Julia Hatch
Phòng 116

Qua buổi thảo luận này, người 
tham gia sẽ hiểu được quá 
trình và mục đích của trò 
chuyện về số. Người tham 
gia sẽ được trải nghiệm trò 
chuyện số và có tư liệu để sử 
dụng trong lớp học của mình.

TRÒ CHUYỆN BUỔI 
SÁNG VỚI HỌC SINH 
TỪ MẪU GIÁO ĐẾN 
LỚP 5

Trần Thảo Nguyên & 
Nguyễn Nga Mi
Phòng 115

Trò chuyện buổi sáng nhằm 
xây dựng ý thức cộng đồng 
trong lớp, tạo dựng mối quan 
hệ khăng khít giữa các học 
sinh nhằm tạo ra môi trường 
học tập tối ưu, tạo môi trường 
an toàn - nơi mà học sinh cảm 
thấy được chào đón và có thể 
tập trung năng lượng vào việc 
học.

KỂ CHUYỆN

Angela Brienza 
& Trần Thị Thu
Phòng 116

Trẻ em thường có rất nhiều 
câu chuyện để kể. Buổi thảo 
luận này đề cập đến một số 
cách trẻ em kể chuyện và giá 
trị của việc kể chuyện theo 
các cách khác nhau. Người 
tham gia sẽ thực hành kể câu 
chuyện của riêng minh từ đấy 
tạo cơ hội tương tự cho học 
sinh.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO 
DỤC ÂM NHẠC THỬ 
NGHIỆM Ở TRƯỜNG 
MẦM NON 20/10

Trần Bảo Ngọc 
& Nguyễn Thùy Liên
Phòng 117

Buổi thảo luận chia sẻ về 
hành trình học tập và thành 
công của chương trình thử 
nghiệm giới thiệu các khái 
niệm mới (nhịp, tiết tấu và 
cao độ) trong chương trình 
giáo dục âm nhạc áp dụng 
tại trường Mầm non 20/10. 
Đây là dự án nghiên cứu hai 
năm, bắt đầu bằng việc giới 
thiệu khái niệm nhịp và tiết tấu 
trong năm đầu, sau đó thêm 
khái niệm cao độ trong năm 
thứ hai.

PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG TRONG CỘNG 
ĐỒNG 

Lê Thị Diệp & 
Emily Goodrum
Phòng 118

Nâng cao nhận thức của học 
sinh về môi trường và khuyến 
khich hoạt động bảo vệ môi 
trường

SỬ DỤNG CÁC THÓI 
QUEN TƯ DUY TRONG 
LỚP HỌC TOÁN ĐỂ 
THU HÚT TẤT CẢ 
HỌC SINH 

Elizabeth Murray 
& Ha Tran
Phòng 115

Thảo luận đề cập đến một vài 
thói quen tư duy nhằm phát 
triển ngôn ngữ nói và và kỹ 
năng tư duy phản biện của 
học sinh trong môn toán, tìm 
hiểu các yếu tố tạo nên một 
nhà toán học và định nghĩa tu 
duy toán học.

CÁC TRÒ CHƠI 
TRONG HOẠT ĐỘNG 
DẬY NHẬN BIẾT 
CHỮ CÁI

Hoa Dang & Mai Dang 
Phòng 118

Cùng khám phá một số hoạt 
động với chữ cái thông qua 
hình thức có hướng dẫn hoặc 
trẻ tự học. 

HỌC THÔNG QUA 
CHƠI TRONG 
TOÁN HỌC

Kristin Partridge &
Lam Nguyen
Phòng 117

Trong hội thảo này người 
tham gia sẽ tìm hiểu các cách 
kết hợp nhiều hơn phương 
pháp học thông qua chơi 
trong môn toán.

CÁC ỨNG DỤNG 
GOOGLE TRONG 
GIÁO DỤC 

Nhan Nguyen
Phòng 115

Cách sử dụng các ứng dụng 
Google để việc nâng cao hiệu 
quả của giáo viên và cộng tác 
toàn trường

Phần 1    9:00 - 10:15

Phần 2    10:30 - 11:45

Phần 3    12:45 - 14:00

Phần 4    14:15 - 15:30
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