
Trong điều kiện “thừa thầy thiếu thợ” như hiện nay ở nước ta thì mô hình đào tạo 9+ nói chung và 9+4 nói riêng là 
một giải pháp đột phá trong giáo dục nghề nghiệp, mang đến nhiều lợi ích cho người học và cho xã hội. Đây là mô hình 
học song hành giữa học nghề bậc Cao đẳng và học Văn hóa sau khi hoàn tất chương trình THCS. Học sinh tốt nghiệp 
chương trình này, các em sẽ nhận được bằng THPT Quốc gia và bằng Cao đẳng. 

Để giúp Quý Phụ huynh hiểu rõ hơn về mô hình đào tạo 9+4 và những lợi thế khi theo học mô hình này cũng như 
những cơ hội việc làm sau khi ra trường, Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi tổ chức hội thảo chuyên đề 
mang tên “Bước đột phá trong mô hình đào tạo 9+4 cho học sinh tốt nghiệp THCS”.

Nhà trường trân trọng kính mời Quý Phụ huynh tham dự hội thảo.

Thời gian: 8h30, Chủ nhật ngày 02/8/2020.
Địa điểm: Hội trường A, Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi. Số 01, đường 6A, KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên 
Hòa, Đồng Nai.

Trân trọng kính mời.

 
“Bước đột phá trong mô hình đào tạo 9+4 cho học sinh tốt nghiệp THCS”

Thư mời tham dự hội thảo chuyên đề

Kính gửi: Quý Phụ huynh

Từ 8h30 đến 9h00: Đón tiếp đại biểu và Văn nghệ chào mừng

Từ 9h00 đến 9h10: Clip giới thiệu tổng quan về trường Sonadezi và mô hình đào tạo 9+4

Từ 9h10 – 9h30: Giới thiệu chi tiết về ngành nghề đào tạo và cơ hội việc làm cho sinh viên học theo mô hình 9+4

Từ 9h30 – 9h40: Phát biểu cảm nhận của sinh viên đang học theo mô hình 9+4 tại trường Sonadezi

Từ 9h40 – 11h00: Thảo luận, giải đáp thắc mắc của phụ huynh đối với trường Sonadezi về mô hình đào tạo 9+4

Từ 11h00 – 11h05: Phát biểu kết thúc hội thảo

Quý vị Phụ huynh vui lòng xác nhận tham gia hội thảo trước ngày 01/8/2020 vào Email:  tuyensinh@sonadezi.edu.vn

hoặc số hotline: 0941.122.822 hoặc 0986.342.171 (Mr. Hưng).

 

Chương trình

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI


