
LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN 

NGÀY GIỜ NỘI DUNG 

CHỦ ĐỀ: GIỜ HỌC KINH DOANH 

16/09/2018 
(Chủ nhật) 

10:00 ~ 11:30 ①Giờ học nhằm mục đích hướng tới việc giao tiếp giữa người Nhật 
và người Việt 
     Tiến hành chia học sinh thành nhiều nhóm nhỏ, từng nhóm sẽ lần 
lượt giới thiệu bản thann. Những nhóm còn lại sẽ nghe, sau đó phát 
biểu điều gì trong bài phát biểu của đối phương làm cho bạn cảm thấy 
ấn tượng. Mục đích là để cho các học sinh trời nên thân thiết hơn 

11:30 ~ 13:00 Nghỉ ngơi, ăn trưa 
Cơm trưa sẽ do HIS chuẩn bị 

13:00 ~ 14:30 ②Tiết học về dòng tiền mặt (Cash flow) 
    Tiết học này sẽ hướng đến những bạn học sinh có dự định du học 
tại Nhật Bản 
     Nội dung của tiết học chủ yếu bàn về cách quản lý tiền, so sánh 
cách chi tiêu tiền của học sinh Việt Nam với học sinh Nhật 

15:00 ~ 16:30 ③Hoạt động nhóm: (game nhỏ) tạo tháp bằng đũa 
    Chia nhóm học sinh, các nhóm thi đua với nhau xem nhóm nào 
làm được tháp đũa cao nhất 

17/09/2018 
(Thứ hai) 

10:00 ~ 11:00 Phía trường Đại học Công nghiệp Nhật Bản muốn thuê hội trường 
của trường mình để họp riêng khoảng 1 tiếng ạ 

11:00 ~ 13:00 Các bạn học sinh chia nhóm nhỏ và dẫn nhau đi ăn trưa. 
Quán ăn do các bạn sinh viên trường đại học đề xuất và tiền ăn trưa là 
tự túc. 

13:00 ~ 15:00 Hoạt động ngoài trời 
Tiến hành khảo sát về cách sử dụng tiền của người Việt Nam tại 
thành phố Đà Nẵng 

15:00 ~ 17:00 Quay về lại Đại học Đà Nẵng tiến hành hội thảo 
Tiến hành thảo luận về kết quả đã khảo sát được 

 


