Tập huấn "Kỹ năng giải toán trắc nghiệm Lý-Hóa-Sinh sử dụng máy tính cầm tay" cho sinh viên các khoa Vật lý, Hóa
Thứ ba, 13 Tháng 11 2018 09:53

Nhằm hỗ trợ thêm cho Sinh viên những kiến thức, kỹ năng về giải toán trắc nghiệm sử dụng máy tính cầm tay,
nâng cao hiệu quả trong học tập và dạy học bộ môn Toán, Trung tâm Phát triển Kỹ năng Sư phạm - Trường Đại
học Sư Phạm TP.HCM phối hợp với Công ty cổ phần XNK Bình Tây tổ chức chương trình tập huấn

"K? N?NG GI?I TOÁN TR?C NGHI?M

LÝ-HÓA-SINH S? D?NG MÁY TÍNH C?M TAY" cho sinh viên các khoa V?t lý, Hóa h?c và Sinh h?c Tr??ng ?H S? Ph?m TP.HCM v?i thông tin nh? sau:

1. Thời gian: Thứ 2, 3, Chiều 13 giờ đến 17 giờ, từ 17/12/2018 đến 18/12/2018
2. Địa điểm: Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM (280 An Dương Vương, Q5, TP.HCM)
3. Số lượng dự kiến: 150 sinh viên/ lớp, Ưu tiên cho sinh viên năm 4.
5. Nội dung chương trình:
- Hiểu rõ về các chức năng xử lý của máy tính caamg tay.
- Ứng dụng máy tính cầm tay để giải toán trắc nghiệm Lý-Hóa-Sinh chương trình THPH quốc gia.
4. Lợi ích mang lại cho sinh viên:
- Được cấp Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành lớp tập huấn.
- Được cấp phát tài liệu miến phí.
- Có cơ hội mua máy tính cầm tay với mức giá hỗ trợ dành cho sinh viên.
Các bạn sinh viên có nhu cầu vui lòng liên hệ Khoa để đăng ký trước ngày 14/12/2018.
6. Hình th?c ??ng kí:

- ??ng ký tr?c ti?p t?i v?n phòng các Khoa Lý (Phòng B.505), Hóa (Phòng B.504), Sinh (Phòng B.502); v?n phòng Trung tâm Phát tri?n K? n?ng S? ph?m, Tr??ng ?HSP TP.HCM, 280 An D??ng V??ng, P4, Q5 (Phòng C.906) ho?c ??ng kí online theo link: https://goo.gl/forms/jNl0OiZWCJrFXl6E2

- Chi ti?t liên h?: Mr. Th?o, ?T: 028.38352020 ? b?m 169 ho?c 01697022083.
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