
 

 

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP  

TRƯỜNG THPT ĐÔNG ANH  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

NGÀNH HỌC THỐNG TRỊ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 

Thời gian 7h30 - 10h30 sáng thứ hai, ngày 19 tháng 04 năm 2021 

Đơn vị hướng nghiệp Hệ thống Đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech - 19 năm Kiến tạo IT 

Chuyên gia CNTT 
Ông Nguyễn Duy Quang - CEO Bachkhoa-Aptech, 10 năm kinh nghiệm làm 

việc trong ngành CNTT, Techlead tại Techcombank, đào tạo 5.000 sinh viên  

Chuyên gia Kỹ năng mềm 
Ông Nguyễn Minh Thắng - Chuyên gia kỹ năng mềm, giảng viên đào tạo tại MB 

Bank, Phong Vũ 

 

I. KỊCH BẢN HƯỚNG NGHIỆP 

Thời 

gian 
Nội dung Mô tả Phụ trách Mục đích 

PHẦN I. HƯỚNG NGHIỆP GIỜ CHÀO CỜ: 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ngành học thống trị trong kỷ nguyên số 

Thời gian: 7h30 - 8h15 sáng thứ hai, ngày 19 tháng 04 năm 2021 

05 

phút 

Hoạt động 

Warm up 

 

7h30 -7h35 

- Nhảy Trâu Tech sôi động 

 

Linh vật Trâu Tech 

- BKAP 

Học sinh thư giãn, 

cảm xúc gợi mở, 

vui vẻ trước khi 

tham gia chương 

trình.  

05 

phút 

Minigame 

Giao lưu cùng 

cựu học sinh 

 

7h35 - 7h40 

- Học sinh trả lời 03 câu hỏi đố nhanh về 

ngành IT  

- Quay vòng quay quà tặng và rinh quà 

balo, áo thun, học bổng, thẻ cào điện 

thoại.... 

- Giao lưu cùng cựu học sinh của trường 

hiện đang là sinh viên tại Bachkhoa-

Aptech. 

- Cựu học sinh tặng hoa tri ân thầy cô , 

mời BGH lên nhận hoa tri ân. 

 

 

Cựu HS THPT 

Đông Anh 

Giúp học sinh có 

cái nhìn chân thực 

về ngành CNTT, 

lắng nghe câu 

chuyện/trải 

nghiệm từ khách 

mời. 

15 

phút 

CNTT - 

Ngành học 

thống trị trong 

kỷ nguyên số 

 

7h40 - 7h55  

- Tiềm năng ngành CNTT và xu thế phát 

triển; 

- Cơ hội việc làm rộng mở với ngành 

CNTT 4.0; 

- Học sinh chọn CNTT cần học gì để đón 

đầu xu thế; 

 

Chuyên gia Nguyễn 

Duy Quang - CEO 

BKAP 

Giúp học sinh 

hiểu được tầm 

quan trọng của 

ngành CNTT 

trong CMCN 4.0. 



 

 

10 

phút 

Test IQ khai 

phá năng lực 

IT tại sân 

trường 

 

7h55 - 8h05 

- Test IQ và trắc nghiệm tính cách DISC để 

đo khả năng tư duy logic và định hướng 

nghề nghiệp cho học sinh. 

- Học sinh làm bài Test trên giấy. 

- Học sinh nhận kết quả bài Test và định 

hướng nghề nghiệp phù hợp trên phần 

mềm. 

 

Cựu HS  

Bộ phận hướng 

nghiệp BKAP 

 

Định hướng nghề 

nghiệp cho học 

sinh. Phân loại 

đối tượng có số 

điểm cao để định 

hướng theo đuổi 

công nghệ. 

 

10 

phút 

Trải nghiệm 

kỹ năng mềm 

4.0 

 

8h05 - 8h15 

- Tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong 

kỷ nguyên số. 

- Cho học sinh trải nghiệm Kỹ năng Thiết 

lập mục tiêu và định hướng nghề nghiệp. 

- Demo trải nghiệm kỹ năng mềm cho 04 

nhóm tính cách DISC 

 

Chuyên gia kỹ năng 

mềm Nguyễn Minh 

Thắng 

 

Cho học sinh trải 

nghiệm hoạt động 

kỹ năng mềm.  

PHẦN II.  

 TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ 4.0 VÀ ĐỔI QUÀ TẶNG (SÂN TRƯỜNG) 

Thời gian: 8h00 - 10h30 sáng thứ hai, ngày 19 tháng 04 năm 2021 

15 

phút 

Trải nghiệm 

BOOT CÔNG 

NGHỆ 4.0  

8h45 - 10h30 

- Cho học sinh trải nghiệm những sản 

phẩm công nghệ dành cho những bạn nào 

yêu thích lĩnh vực CNTT như công nghệ 

AI, nhận diện khuôn mặt, kính thực tế ảo 

VR dưới sân trường. 

Cựu HS  

Bộ phận hướng 

nghiệp BKAP 

Tạo hứng thú cho 

học sinh trải 

nghiệm sản phẩm 

công nghệ 4.0. 

 

10 

phút 

Trải nghiệm 

VÒNG QUAY 

CƠN LỐC IT 

8h45 - 10h30 

- Học sinh trải nghiệm Vòng quay cơn lốc 

IT và rinh quà cực “chất”: Balo công nghệ, 

áo thun, voucher học bổng, thẻ cào, vé IT 

Tour, quà tặng... 

Cựu HS 

Bộ phận hướng 

nghiệp BKAP 

Tặng quà kỷ niệm 

cho học sinh  

 

II. CHECKLIST CÔNG CỤ ẤN PHẨM 

STT Công cụ ấn phẩm Bachkhoa-Aptech chuẩn bị Nhà trường hỗ trợ cho mượn 

1 04 bàn tư vấn, 08 ghế, 02 ổ điện  X 

2 Loa, mic tại giờ chào cờ  X 

3 Thời khóa biểu, sơ đồ phòng học  X 

4 Loa kéo, 02 - 03 mic X  

5 Phiếu Test IQ, Thẻ nhận kết quả X  

6 Vòng quay quà tặng cho học sinh X  

7 Booth trải nghiệm công nghệ 4.0 X  

8 Đề cương, kịch bản Talkshow  X  

9 02 Standee, tờ gấp, linh vật Trâu Tech X  

 


