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3930 2242 – 3507 4299; www.lamchudongtien.com 
 

Hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn truyền thông, đào tạo, tư vấn và quản trị. 
 

Năng lực cốt lõi và thế mạnh của chúng tôi là phát triển và xây dựng các chương trình 

đào tạo, tư vấn về quản trị và truyền thông nội bộ qua các mô hình và phương tiện giải 

trí (phim ảnh, trò chơi tương tác mô phỏng, trò chơi vận động...) 
 

Phát triển và sở hữu bản quyền bộ chương trình giáo dục tài chính cho trẻ em “Làm 

Chủ Đồng Tiền” 

 

 

GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

http://www.lamchudongtien.com/


BỘ CHƯƠNG TRÌNH  
LÀM CHỦ ĐỒNG TIỀN 



“Làm Chủ Đồng Tiền” là một trong 

những sản phẩm của Công ty 

Beautiful Mind Consulting, chuyên 

về giáo dục tài chính cho trẻ em và 

thanh thiếu niên từ 9 đến 23 tuổi.  

Mục tiêu là giáo dục kỹ năng sống, 

đặc biệt là kỹ năng tài chính, giúp 

các em tự tin, độc lập để hướng tới 

cuộc sống thịnh vượng khi trưởng 

thành. 

 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH(LCDT) 



CT 01 ngày 
CT 03 ngày 

CT 01 ngày 

CT 03 ngày 

CÁC KHÓA HỌC 



Trước 

Test 
kiến 
thức 

Test 
hương 
pháp 
học 

Sau 

Test kiểm 
tra sau 

khoá học 

Giải đáp 
&  

tư vấn 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ 



Kiếm tiền: 
Hiểu giá trị 
đồng tiền, 
nguồn gốc 
thu nhập 
và các loại 
công việc. 

Tiết kiệm: 
Tại sao 
phải tiết 
kiệm, các 
loại tiết 
kiệm, tiết 
kiệm và lãi 
suất. 

Chi tiêu: 
Nhu cầu và 
mong 
muốn, lập 
kế hoạch 
chi tiêu, 
lập ngân 
sách. 

Đầu tư: 
Đầu tư và 
tiết kiệm, 
tại sao phải 
đầu tư, các 
hình thức 
đầu tư. 

Từ thiện: 
Tại sao 
phải làm từ 
thiện, các 
cách thức 
thực hiện, 
kế hoạch 
hành động. 

CÁC BÀI HỌC CƠ BẢN 



Xem phim Lý thuyết Bài Tập 

Trò Chơi Hoạt động Ứng dụng 

PHƯƠNG PHÁP HỌC 



 Người học làm trung tâm. 

 Xây dựng lý thuyết thành các trò chơi/thử thách trãi nghiệm thực tế 

 Người học tự rút ra bài học qua các hoạt động trãi nghiệm và tương tác giữa: 

- Người học – người học 

- Người học – giáo viên 

 

 

 

MÔ HÌNH LỚP HỌC 



 Mở Sổ Tiết Kiệm 

 Giao lưu các Mái ấm 

 Cuộc thi Em làm Doanh Nhân Nhí 

 Cuộc thi Người tiêu dùng thông minh 

 Thi đấu Boardgame “Em làm chủ đồng tiền” 

 Thi đấu Gameshow “Em làm chủ tài chính” 

 Thuyết trình kế hoạch kinh doanh làm từ thiện 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG 
KHÓA HỌC 



Kết quả khóa học 

 Hiểu giá trị đồng tiền. 

 Hoàn thiện những kỹ năng về tài chính 

 Lập kế hoạch cho hiện tại và tương lai 

 Kiểm soát những đòi hỏi và chi tiêu chưa cần thiết cho nhu cầu của 
bản thân 

 Kỹ Năng đặt được sau khóa học 

 Kỹ năng học viên đạt được sau khóa học 

 Kỹ năng làm việc độc lập 

 Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch 

 Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm 

 Có trách nhiệm đối với bản thân và tương lai của mình 

 

LỢI ÍCH HỌC VIÊN 



Toạ đàm phụ huynh Ngày hội Bán hàng  
 

Ý tưởng từ thiện của em Hội thi game  

CLB Triệu phú 

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ THỰC 
HÀNH SAU KHÓA HỌC 



CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ 



 Tổ chức hội thảo, tọa đàm dành cho 

phụ huynh các chuyên đề giáo dục 

tài chính cho trẻ em. 

 Tổ chức các sân chơi giáo dục, sinh 

hoạt ngoại khóa chuyên đề giáo dục 

tài chính cho trẻ em 

 Tổ chức các hoạt động trãi nghiệm 

hỗ trợ thực hành các bài học “Làm 

Chủ Đồng Tiền” 

 Tổ chức các khóa học kỹ năng sống – 

giáo dục tài chính cho trẻ em. 

 

 
 

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO TRẺ EM 



Các  chủ đề liên quan đến giáo dục tài chính cho trẻ như: 

 6 lý do chính tại sao phải dạy con Làm Chủ Đồng Tiền 

 Có nên “Dạy con Kiếm Tiền ở độ tuổi nào” ? 

 Định hướng nghề nghiệp cho con 

 Lợi ích của việc dạy trẻ Đầu Tư từ nhỏ ? 

 Đào tạo Doanh Nhân Trẻ 

 

 

HỘI THẢO/TỌA ĐÀM PHỤ HUYNH 



Cuộc thi “Em tập làm doanh nhân” 

Cuộc thi “Đi tìm món hàng bí mật” 

Cuộc thi “ Người Tiêu dùng thông minh” 

Trò chợi vận động “Đi chợ thời tiền sử” 

Trò chơi vận động “Phiên đấu giá sống còn” 

Trò chơi vận động  kết hợp tư duy “Mật mã – Làm Chủ Đồng Tiền” 

Tổ chức Ngày hội bán hàng của em “Doanh Nhân Nhí – Ý Từ Thiện” 

Thi đấu gameshow “Em Làm Chủ Tài Chính” 

Thi đấu boardgame tương tác “Em Làm Chủ Đồng Tiền”  

 

 

CÁC MÔ HÌNH SÂN CHƠI GIÁO DỤC 
ĐÃ THỰC HIỆN 



TỔ CHỨC CÁC KHÓA HỌC 

 KHÁM PHÁ! LÀM CHỦ ĐỒNG TIỀN 

 THỰC HÀNH! LÀM CHỦ ĐỒNG TIỀN 

 NHÀ ĐẦU TƯ TRẺ 

 

 
F4K 

Basic  

(1 day) 

Standard 

(3 days) 

Advance 

(2 days) 



NÊN CHỌN CHÚNG TÔI VÌ: 

Năng lực cốt lõi và thế mạnh của chúng tôi - Beautiful Mind Consulting Ltd., Co. phát 

triển và xây dựng các chương trình đào tạo, tư vấn về quản trị và truyền thông nội bộ 

qua các mô hình và phương tiện giải trí (edugame, educine, edustory) 

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giáo dục tài chính cho trẻ em tại Việt Nam. 

Phát triển và sở hữu bản quyền Gameshow “Em Làm Chủ Đồng Tiền” 

Đây là gameshow đầu tiên và duy nhất ở Việt nam hiện nay giáo dục trẻ em lên kế 

hoạch cuộc sống tương lai nhằm giúp các em có khả năng độc lập tài chính và làm chủ 

cuộc sống nhằm thoả mãn ước mơ của chính mình, giúp đỡ gia đình và xã hội. 

 

 



HÌNH ẢNH SỰ KIỆN ĐÃ THỰC HIỆN 

 Clip: giới thiệu chương trình “Làm Chủ Đồng Tiền” 

http://www.youtube.com/watch?v=s5hgW_gT5y8&list=UUezdnuc7F2ILsJ8qLPHYVYA&index=31  

 Clip: các hoạt động hỗ trợ thực hành – sân chơi giáo dục 

http://www.youtube.com/watch?v=AHTy13ws6TY  

http://www.youtube.com/watch?v=IiTgEiPhrj8&list=UUezdnuc7F2ILsJ8qLPHYVYA  

 Clip: hoạt động tại lớp, bài tập nhóm 

http://www.youtube.com/watch?v=HsmiKqfsYXE&list=UUezdnuc7F2ILsJ8qLPHYVYA&index=8  

http://www.youtube.com/watch?v=oH8Yzl7BMJE&list=UUezdnuc7F2ILsJ8qLPHYVYA&index=33  

 Clip: hoạt động ngoài lớp, thử thách thực tế 

http://www.youtube.com/watch?v=KjVSqhnR7sY&list=UUezdnuc7F2ILsJ8qLPHYVYA&index=11  

http://www.youtube.com/watch?v=s6iTcnKIcMU&list=UUezdnuc7F2ILsJ8qLPHYVYA&index=9  

http://www.youtube.com/watch?v=nWRtUsCR8CA&list=UUezdnuc7F2ILsJ8qLPHYVYA&index=13 
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LIÊN HỆ 

THE BEAUTIFUL MIND CONSULTING LTD., CO.(BMC) 

142 Võ Văn Tần, Q.3, Tp. HCM 

Tel: 3930 2242 – 3950 4299 

Email: info@lamchudongtien.com; www.lamchudongtien.com 
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