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THÔNG BÁO
Về việc phối hợp tuyển sinh và đào tạo các chương trình ngắn hạn năm 2020
________________________

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum phối hợp với Trường Đại học Thể dục
Thể thao Đà Nẵng tuyển sinh và đào tạo các chương trình ngắn hạn năm 2020, với
các thông tin cụ thể như sau:
I. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng
T
T
1

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng
Kỹ thuật bóng đá

2

Kỹ thuật cầu lông

3

Kỹ năng trình bày trước đám đông và
tổ chức các hoạt động tập thể

4

Kỹ năng viết chữ đẹp, kể chuyện và
đọc diễn cảm cho trẻ

5

Kỹ năng tự vệ, sơ cứu và thoát hiểm
trong các tình huống khẩn cấp

6
7

Kỹ năng tổ chức và điều khiển các
trận đấu (cầu lông, bóng bàn, bóng
chuyền, bóng đá)
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đội
thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Thời gian đào
tạo

Học phí dự
kiến/Học viên

1 tháng
(3 buổi/tuần)
Thường xuyên

250.000

1 tháng
(3 buổi/tuần)
Thường xuyên
1 tháng
(3 buổi/ tuần)
Thường xuyên
1 tháng
(3 buổi/ tuần)
Thường xuyên
1 tháng
(3 buổi/ tuần)
Thường xuyên

250.000

500.000

400.000

500.000

1,5 tháng

1.500.000

2 tháng

2.500.000

8

Kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối
nước cho trẻ

1 tháng
(3 buổi/tuần)

1.200.000

9

Kỹ năng sử dụng phương pháp dạy
học tích cực

1 tháng

1.000.000

2
Ngoài ra, nhà trường liên tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác
theo nhu cầu của người học.
* Ghi chú: Mức học phí cho 1 lớp tối thiểu 15 học viên.
II. Địa điểm học
Tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; trụ sở chính, địa chỉ: Số 14
Ngụy Như Kon Tum, Tổ 3, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
III. Thời gian mở lớp: Mở lớp liên tục trong năm (khi đủ số lượng 15 học
viên/lớp).
IV. Địa điểm đăng ký học, phát hành và nhận hồ sơ
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đơn hàng, thuộc Trường Cao đẳng Cộng
đồng Kon Tum.
Địa chỉ: Số 347 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh
Kon Tum.
Điện thoại liên hệ: 02603. 864.929; Di động 0967.318.201
Website: ktcc.edu.vn
Fanpage: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
Email: bophantiepnhanvatraketquadh@gmail.com
V. Hồ sơ tuyển sinh
- Đơn đăng ký học theo mẫu, tại Phụ lục
- 2 ảnh 3x4
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị,
cá nhân quan tâm phổ biến rộng rãi, để người có nhu cầu biết và đăng ký học tập./.
Nơi nhận:
- Các Sở, Ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố;
- Phòng Y tế các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các Công ty, Doanh nghiệp trong tỉnh;
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Đăng Website Trường;
- Lưu: VT, ĐT.
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