Xin chào Quý phụ huynh và Các em nhỏ
Ngày 13 tháng 01 năm 2016
Công ty TNHH CA ADVANCE

Công ty CA ADVANCE Việt Nam hợp tác cùng doanh nghiệp Nhật Bản
tổ chức buổi trải nghiệm lập trình dành cho học sinh tiểu học tại Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty CA ADVANCE Việt Nam hợp tác với Tech Kid School( thuộc công ty CA Tech Kids ) tổ
chức Buổi trải nghiệm lập trình dành riêng cho học sinh tiểu học tại Việt Nam vào ngày 05/03 (thứ Bảy)
và ngày 06/03 (Chủ Nhật).
. Công ty CA ADVANCE Việt Nam : Trụ sở chính: Hồ Chí Minh, Việt Nam. Người đại diện: Ông
Hirakawa Yoshinobu.
. Công ty CA Tech Kids: Trụ sở chính: Shibuya,Tokyo. Người đại diện: Ông Ueno Tomohiro

Tech Kid School cùng với công ty CA ADVANCE Việt Nam phối hợp tổ chức Buổi trải nghiệm lập
trình hoàn toàn miễn phí dành cho các bạn học sinh tiểu học tại Việt Nam. Chỉ trong vòng hai tiếng các
bé sẽ có cơ hội được trải nghiệm phần mềm Scratch và có thể tự mình tạo ra một sản phẩm Game đơn
giản. Hơn nữa, thông qua các ngôn ngữ lập trình HTML, JavaScript các bé có thể tự thiết kế ra một
chương trình ứng dụng trên Web. Qua việc học lập trình và học cách phát triển ứng dụng Web, các bé sẽ
nhận ra được tầm quan trọng của ngành công nghệ thông tin. Không chỉ thế, hoạt động này cũng góp
phần kích thích thêm niềm đam mê học hỏi, tư duy sáng tạo và khơi gợi các khả năng tiềm ẩn ở trẻ.
Theo ước tính của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), từ năm 2000, ngành CNTT ở Việt Nam tăng trưởng với
tốc độ 20%. Nhà nước đang kêu gọi các công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này để đẩy mạnh phát
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triển hơn nữa. Bên cạnh đó, chính phủ cũng quan tâm hơn đến việc phát triển nguồn nhân lực qua việc
hợp tác với các tổ chức giáo dục cũng như các trường đại học. Ngoài ra, nhằm gia tăng lượng người dùng
Internet hơn trước, cơ sở hạ tầng cũng đang dần được cải thiện. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam
đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ có khoảng 1 triệu kỹ thuật viên IT, cũng như trong năm 2015 sẽ có
khoảng 300 trường cao đẳng – đại học đào tạo chuyên ngành này. Với lượng đầu vào mỗi năm khoảng
60.000 sinh viên và số sinh viên tốt nghiệp khoảng 50.000 người, chúng ta có thể thấy được sự thiết yếu
của việc giảng dạy CNTT đối với giới trẻ Việt Nam hiện nay.
Không chỉ thế, nhiều quốc gia khác cũng đang ngày càng chú trọng vào việc giáo dục lập trình cho trẻ
em. Từ tháng 09/2014, nước Anh đã đưa lập trình thành môn học bắt buộc đối với các em từ năm tuổi trở
lên. Nhật Bản cũng ngày càng tập trung vào việc dạy lập trình từ bậc tiểu học trở đi, kéo theo đó các nhà
cung cấp dịch vụ cho lĩnh vực này ngày một gia tăng. Bên cạnh đó, ở ngay chính Việt Nam, một số
trường tiểu học cũng đã đưa việc học các kỹ năng vi tính cơ bản và lập trình vào chương trình học hàng
ngày.
Buổi trải nghiệm lần này được tổ chức cùng với sự tham gia của trường Tech Kids School (thuộc công
ty CA Tech Kids) – trường giáo dục lập trình cho trẻ em tiểu học lớn nhất tại Nhật. Tháng 5/2013, CA
Tech Kids được thành lập nhằm mục đích phát triển các dịch vụ liên quan tới giáo dục lập trình cho trẻ
em. Đến tháng 01/2016, trường đã có 6 cơ sở trên khắp nước Nhật. Trường Tech Kids School cũng
thường xuyên hợp tác với các trường tiểu học hoặc các địa phương để tổ chức các sự kiện liên quan tới
lập trình. Tính đến nay, công ty đã hỗ trợ việc dạy lập trình cho khoảng 10,000 học sinh tiểu học và là
công ty đi đầu trong lĩnh vực đào tạo này.
Thông qua hoạt động lần này, Công ty CA Tech Kids hy vọng có thể mang đến cho các em học sinh
tiểu học Việt Nam cơ hội được trải nghiệm lập trình thú vị, hấp dẫn, dễ hiểu của Nhật Bản.
Công ty CA ADVANCE được thành lập tại Việt Nam vào tháng 12/2014 và đang triển khai các hoạt
động như hỗ trợ quảng cáo, hỗ trợ khách hàng, kiểm lỗi Game... Đến nay, công ty có khoảng 200 nhân
viên. Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên tổ chức các buổi bổ trợ năng lực tiếng Nhật nhằm nâng
cao trình độ của nhân viên.
Trong tương lai, công ty CA ADVANCE sẽ cố gắng phát triển ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam.
■Thông tin chi tiết về Buổi trải nghiệm lập trình :
Thời gian Lần 1: ngày 05 tháng 03 năm 2016 (thứ Bảy)
Lần 2: ngày 06 tháng 03 năm 2016 (Chủ Nhật)
Đối tượng:

Các em học sinh tiểu học tại Việt Nam

Phí tham gia: Miễn phí (Cần phải đăng ký)
Địa điểm:

Công ty CA ADVANCE Việt Nam
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Tầng 21 tòa nhà CENTEC TOWER, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại trang web của công ty:
http://techkidscamp.jp/vietnam2016/

■Giới thiệu về công ty CA ADVANCE
Tên công ty

Công ty TNHH CA ADVANCE

Trụ sở

Tầng 21 tòa nhà CENTEC TOWER, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai

Thành lập

Tháng 12 năm 2014

Người đại diện

Ông Hirakawa Yoshinobu

http://www.ca-adv.vn/vi/

Lĩnh vực kinh doanh Các dịch vụ quảng cáo trên Internet
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin liên hệ với:
Công ty TNHH CA ADVANCE Tel：+84-8-38257858 E-mail： vn_techkids@ca-adv.co.jp

以上
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