Nội dung trắc nghiệm

LẦN ĐẦU TIÊN CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM: CÔNG CỤ HỖ TRỢ GIÁO DỤC - HƯỚNG NGHIỆP
Kiến thức – quan hệ và vốn là công thức để thành công cho mỗi người trong cuộc sống của thế
kỷ 21.
Làm thế nào để lĩnh hội nhiều kiến thức khi biển học là mênh mông và sức người là có hạn?
Hệ thống phần mềm SUNGARDEN, V.GENIUS 4.0 hay MIQ 5.0 hay BPSA ...của Trung Quốc
có thể giúp bạn!
Những phần mềm này có thể đánh giá tư chất, tiềm năng và tính cách bẩm sinh của mỗi người
một cách khách quan, toàn diện và khá chính xác. Điều đó sẽ hỗ trợ bạn trong việc hướng học,
hướng nghiệp và nâng cao khả năng, hiệu quả học tập cũng như làm việc.
Các phần mềm này đều được xây dựng trên cơ sở của khoa học về vân tay đã có lịch sử hàng
ngàn năm của phương đông và hơn 300 năm của phương tây. Các hội nghị quốc tế thập niên
về vân tay học đã cho chúng ta thêm hiểu sâu, hiểu rộng và đánh giá khách quan về các đặc
tính di truyền, bền vững, cá biệt rất cao của vân tay mỗi người. Phôi thai học đã phát hiện ra vân
tay hình thành từ khi thai nhi 13 tuần tuổi và hoàn thiện khi thai nhi được 21 tuần tuổi; Các bộ
phận chính của đại não và vỏ đại não cùng vân tay phát triển gần như song song.Charlotte
Wolff (1897-1986) đã chứng thực vân các ngón tay có liên quan tới nhận thức và tư duy của con
người.
Năm 1986 Dr.Rita Levi-Montalcini và Dr. Stanley Cohen đã đồng nhận giải NOBEN với phát
hiện NGF (Nerve Growth Factor) và EGF (Epidermal Growth Factor) tương đương nhau.
Nội dung cơ bản của hồ sơ đánh giá và tư vấn TƯ CHẤT TIỀM NĂNG BẨM SINH gồm:
1. Khả năng tiếp thu kiến thức và khuynh hướng hoạt động của não.
2. Hình thức, phong cách, tốc độ học tập và khuynh hướng tư duy.
3. Khí chất và tính cách đặc trưng
4. Trí năng nổi trội và khuynh hướng nghề nghiệp.
5. Tư vấn về cách nâng cao hiệu quả học tập, làm việc.
6. Tư vấn hoàn thiện tính cách.
7. Tư vấn hướng học, hướng nghiệp
Cha mẹ là người sinh thành và dưỡng dục con em nên là người hiểu về con em mình hơn ai
hết.
Tuy nhiên cần bao nhiêu thời gian: 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa để có thể phát hiện và
đánh giá được TỐ CHẤT TIỀM NĂNG BẨM SINH của con em mình thì còn phụ thuộc rất nhiều
vào thời gian, năng lực sư phạm...của mỗi vị phụ huynh.
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Để tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho các bậc phụ huynh trong việc đầu tư dậy dỗ con
em, nên chăng hãy bớt định kiến một chút về vân tay để tìm hiểu và khách quan đánh giá về
một công nghệ mới đã và đang hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp trồng người.

2/2

