
1. Tiết mục chào sân đầu tiên của Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 
2010: “Mái nhà rông” (Xếp-dựng 12 cây đinh lên trên 1 
cây đinh). Qua trò chơi, Trưởng nhóm Phát triển thành viên 
nhắc lại bài học: 

None of us is as smart as all of us (Tạm dịch: Không ai 
trong chúng ta giỏi hơn tất cả chúng ta). 

Dù sự việc khó khăn đến đâu với niềm tin bạn sẽ làm được.  

 

2. Hiện thực hóa niềm tin bằng việc bắt tay 
vào hành động. Và không có hành động nào 
không phải giao tiếp. Và rồi vướng mắc nảy 
sinh trong giao tiếp, vướng mắc do không 
hoặc chưa xác định được tính cách, thói quen 
của người khác. Ngay cả thành viên trong một 
gia đình. Thế là một chủ đề ra đời : “Khí chất 
- Đôi điều muốn nói.” (Khí chất là cái khuynh 
hướng của tâm tánh con người, tạo cho mỗi 
người, một bản sắc riêng. Trích 
http://vi.wiktionary.org/wiki/kh%C3%AD_ch%E1%BA
%A5t) 

Ở chủ đề này, mọi người được xác định khí chất của mình. Cao hơn là những giá trị và mục 
tiêu giúp định hướng hành vi ứng xử. Nhận xét liệu mình có đang sống với cách mình mong 
muốn...  

3. Bất ngờ và thú vị, một thành viên Ban Liên Lạc đã xây dựng thương hiệu cá nhân bằng 
việc kết hợp các bộ phận trên cơ thể cùng những kiến thức môn học: 

Tim nhiệt tình. Óc thông minh (Giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách khoa học). Mắt 
tinh (Nhìn xa, trông rộng, luôn xem xét dưới góc nhìn của tư duy hệ thống, màn hình 9 hệ). 
Tai thính (Biết cách lắng nghe một cách tích cực). Chân năng động.  

Thương hiệu đầy sống động, vui tươi này nảy sinh trong buổi chia sẻ “Xây dựng hình ảnh cá 
nhân chuyên nghiệp”.  

4. Một lẽ tất yếu, việc phát triển của một cá 
thể phụ thuộc vào môi trường xung quanh cá 
thể đó. Trong một thế giới mà sự thay đổi xảy 
ra nhanh chóng, thậm chí hằng giờ thì việc 
nhìn nhận những thay đổi để chọn lựa và thích 
nghi thể hiện tố chất con người sáng tạo. Một 
thành viên chia sẻ chủ đề: “Không có gì tồn 
tại vĩnh viễn ngoài sự thay đổi”. Qua phần 
chia sẻ, mọi người có được một quy trình thực 
hiện sự thay đổi cho cá nhân để phù hợp với sự 
thay đổ . 

ột phần tất yếu. Chủ đề sinh hoạt tiếp theo: “Cờ Vệ Quốc- Một thể loại 
cờ tương tác.” 

i

 
5. Và vui chơi là m
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Cờ Vệ Quốc là một loại cờ mới mô phỏng cuộc chiến tranh giữ nước khi đất nước bị xâm 
lăng. Bộ cờ giúp người chơi tính toán nước đi để giảm thiểu thiệt hại cho mình, đồnh thời đạt 
hiệu quả cao nhất để đẩy lùi giặc ngoại xâm. (Trích phần tác giả giới thiệu về bộ cờ) 

Tất cả chủ đề thể hiện một góc nhìn về con người sáng tạo, họ đi từ những giá trị cốt lõi bên 
trong và hướng ra ngoài.  

6. Góp chút sức vào việc giới thiệu môn 
học bằng việc thông báo, phối hợp tổ chức, 
viết bài về Buổi họp báo giới thiệu bộ sách 
“SÁNG TẠO và ĐỔI MỚI”. Thông qua 
việc này, Ban Liên Lạc gửi đến những ai 
quan tâm đến môn học thông điệp Để thu 
hoạch, phải gieo hạt.  

Với mong muốn đưa môn học đến tay tất cả 
những ai quan tâm bằng cách xây dựng, 
củng cố niềm tin thành công trong việc áp 
dụng vào cuộc sống, Ban Liên Lạc đang 
chuẩn bị một loạt hội thảo với định hướng 
xuyên suốt “Giá trị thặng dư tạo ra ngay khi áp dụng môn học”.  

Mở màn cho loạt hội thảo trên là hội thảo với chủ đề: Vướng mắc nơi đâu?  

Hội thảo bắt đầu lúc 8:00 ngày Chủ Nhật 25/4/2010.  

Địa điểm :  

Trung tâm Học tập Phát triển Tp.HCM – Số 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3. 
Phòng Video Conference (Lầu 1) 

 website: http://www.trizvietnam.com/ 

 

 

 

Thông tin liên lạc: 
Ban Liên Lạc Phương Pháp Luận Sáng Tạo 
Địa chỉ:     Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh.  

(Trung tâm dạy nghề dành cho người tàn tật) 

Thời gian:  Thứ bảy hằng tuần, từ 13h đến 15h. 

Website:     http://www.trizvietnam.com/ 

Trưởng ban nhiệm kỳ 2010:  

Đinh Tấn Hoàng 

DĐ:      0936525949 – 0958656905 

Email : enterprisingtype@gmail.com hoặc enterprisingtype@yahoo.com 
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