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Về khóa học
Bối cảnh
Đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế hiện đại là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự tương tác
của nhiều bên tham gia trong suốt các bước phát triển khác nhau của một doanh nghiệp
mới, bao gồm doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và phát triển và các học viện và các doanh
nghiệp khác (nhà cung cấp, khách hàng, các đối thủ cạnh tranh, các cơ quan nhà nước,
người tiêu dùng, ..v.v…) Quá trình đổi mới sáng tạo bao gồm cả sự tương tác hệ thống giữa
các bên tham gia và có liên quan đến mối quan hệ đối tác công-tư (PPP)
Đổi mới sáng tạo hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự khác biệt giữa các doanh nghiêp
trong một thế giới luôn luôn thay đổi và thế hệ trẻ luôn mang đến những thay đổi này cả
trong kinh doanh và trong phạm vi xã hội.
Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp
là lực lượng thúc đẩy quá trình phức tạp của việc chuyển đổi một ý tưởng mang tính học
thuật thành một sản phẩm hoặc dịch vụ mang tính thương mại. Tuy nhiên, việc thương mại
hóa sự đổi mới sáng tạo lại vô cùng khó khăn và nặng nề với các doanh nghiệp đổi mới
sáng tạo khởi nghiệp vì họ phải đối mặt với các trở ngại hơn nữa (so với các doanh nghiệp
đã được thành lập ổn định) trong các lĩnh vực như tài chính, công nghệ, quản lý, …
Nếu không việc có các doanh nghiệp, đổi mới sẽ trì trệ và tăng trưởng kinh tế sẽ bị chững
lại.
Israel đã cho thấy năng lực chuyển các ý tưởng thành các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.
Hội thảo này sẽ trình bày những kinh nghiệm này của Israel.
Hội thảo

Học viên sẽ nghỉ tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế Golda Meir (MCTC) và tham gia khóa
học cấp tốc. Năm ngày một tuần được dành cho việc học tập trên lớp và các chuyến tham
quan thực tế. Các chủ đề sẽ được trình bày dưới dạng các bài giảng và hội thảo do các
giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ các trường, học viện và doanh nghiệp.
Tham quan thực tế
Khóa học sẽ bao gồm các chuyến tham quan thực địa tới các tổ chức của Israel được chọn
trọng số các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các cuộc gặp gỡ với các doanh nhân.

Trao đổi kinh nghiệp thực tế
Một phần quan trọng của Hội thảo là cơ hội trao đổi kinh nghiệm giữa các đại biểu tham
dự. Kinh nghiệm phong phú của các đại diện của nhiều quốc gia khác nhau sẽ là những
đóng góp quý giá cho khóa học.

Chứng nhận
Các đại biểu hoàn thành Hội thảo sẽ được nhận chứng chỉ khẳng định việc tham gia đầy
đủ và tích cực của họ.

Mục tiêu
Mục tiêu chính của Hội thảo là cung cấp một nền tảng để học tập và chia sẻ cách làm và
chính sách tốt trong việc thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo . Các đại biểu tham dự
sẽ có cơ hội trao đổi kinh nghiệm và các bài học thu được với nhau và với các đối tác của
Israel.

Các chủ đề chính
 Chính sách và cách làm tốt nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ; các
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và sự hỗ trợ của các viện, trường với
vai trò là động lực cho sự phát triển sáng tạo
 Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp mới
 Nữ doanh nhân trong nền kinh tế luôn biến đổi
 Đổi mới sáng tạo trong quản lý
 Marketing trong bối cảnh chuyển đổi
 Triển khai thực hiện những sáng kiến sáng tạo - từ ý tưởng đến kinh doanh

Đăng ký
Yêu cầu đăng ký
Hội thảo được thiết kế cho các nhà làm chính sách, đại diện các doanh nghiệp và viện,
trường và các chuyên gia, các nhà thực thi chính sách có trách nhiệm thúc đẩy doanh nghiệp
đổi mới sáng tạo và các khía cạnh rộng hơn của chính sách đổi mới sáng tạo. Ưu tiên các
ứng viên được giới thiệu bởi YABT. Hội thảo sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh.
Thời hạn đăng ký: trước ngày 06/11/2015. Hãy gửi một bản đơn đăng ký cho Bà Nuria
Levy của MCTC theo địa chỉ nuria@mctc.org.il và một bản tới Đại sứ quán Israel gần nhất.
Đơn đăng ký
Đơn đăng ký và các thông tin liên quan được đăng tải trên website của MASHAV:
http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx.
Đơn đăng ký, bao gồm giấy khám sức khỏe, phải được gửi đến Đại sứ quán Israel gần nhất.

Thông tin chung
Lịch trình
Ngày đến:

03/01/2016

Ngày khai giảng:

04/01/2016

Ngày kết thúc:

21/01/2016

Ngày về:

22/01/2016

Đại biểu phải có mặt tại trung tâm đào tạo vào ngày đến và rời đi vào ngày về. Học viên sẽ
tự sắp xếp và chi trả trực tiếp cho khách sạn/trung tâm nếu đến sớm hơn ngày đến và/hoặc
về muộn hơn ngày về.
Địa điểm và nơi ở
Khóa học được tổ chức tại Trung tâm đào tạo Quốc tế Golda Meir (MCTC) tại 12Pinsky
Street, Haifa. Học viên sẽ ở phòng đôi (02 người/phòng) tại MCTC
MASHAV sẽ trao một số học bổng bao gồm chi phí đào tạo (chi phí học và đi thực tế), chi
phí nơi ở cho phòng đôi (02 người/phòng), bảo hiểm y tế (xem bên dưới) và đi lại từ/đến
sân bay. Học bổng không bao gồm vé máy bay và tiền tiêu vặt.
Dịch vụ Y tế

Bảo hiểm y tế bao gồm các dịch vụ y tế và bệnh viện trong trường hợp khẩn cấp. Bảo hiểm
không bao gồm việc điều trị các bệnh mãn tính hoặc trọng bệnh, việc điều trị đặc biệt cần
thực hiện thường xuyên của đại biểu, chăm sóc nha khoa và nhãn khoa. Cơ quan y tế
khuyến cáo rằng du khách đến Israel phải đảm bảo rằng họ đã được tiêm phòng bệnh uốn
ván trong mười năm gần đây.

Thông tin về MASHAV
MASHAV – Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Israel chuyên cung cấp cho các nước đang
phát triển những kinh nghiệm tốt nhất của Israel về phát triển và quy hoạch.
Hướng tiếp cận của MASHAV là hướng tới sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường bền
vững. Các hoạt động của MASHAV tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực mà Israel có lợi
thế cạnh tranh bao gồm: nông nghiệp và phát triển nông thôn, quản lý nguồn nước, doanh
nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển cộng đồng, y tế và sức khỏe cộng đồng, giáo dục và
phát triển phụ nữ. Các chương trình chuyên nghiệp được tổ chức dựa trên cơ sở phương
pháp “đào tạo giảng viên” nhằm nâng cao năng lực thể chế và nhân lực.
http://mashav.mfa.gov.il
https://www.facebook.com/MASHAVisrael
Thông tin về MCTC
Trung tâm Đào tạo Quốc tế Golda Meir (MCTC) được thành lập năm 1961 nhằm hỗ trợ
việc huấn luyện phụ nữ tham gia vào các hoạt động cộng đồng tại các nước mới nổi ở châu
Phi và châu Á. Từ khi được thành lập, đã có 20.000 người từ hơn 150 quốc gia châu Á,
châu Phi, châu Âu, Trung Á, Đông Âu, châu Mỹ La-tinh, Trung Đông, châu Đại dương và
vùng Vịnh Ca-rê-bin đã tham dự hơn 650 chương trình và hội thảo về nâng cao năng lực
và 28 Hội thảo Quốc tế dành cho các nhà lãnh đạo nữ được thực hiện ở Israel.
MCTC tập trung vào ba lĩnh vực nghiên cứu sau: phát triển cộng đồng, giáo dục trẻ em từ
sớm, tổ chức và quản lý các doanh nghiệp vi mô, trong đó giới tính là một vấn đề xuyên
suốt.
Trung tâm nằm tại núi Carmel ở Haifa, bao gồm: khu nghỉ, các phòng học, dịch vụ giải trí
và ăn uống, một thư viện chuyên về giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn và một phòng
máy tính có kết nối internet.
Thông tin liên hệ:
Trung tâm Đào tạo Quốc tế Golda Meir
Địa chỉ: 12 David Pinsky, Haifa 3106002, Israel
ĐT: +972 4 8375904
Fax: +972 4 8375913

Email: mctc@mctc.org.il
Website: www.mctc.org.il
Thông tin về YABT
Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp trẻ Hoa kỳ, một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập năm 1999,
có văn phòng tại Washington DC, trên cơ sở hơn 17 năm tiên phong của OAS (Tổ chức
các nước châu Mỹ) kinh nghiệm thiết kế và phát triển các chương trình doanh nhân đổi
mới sáng tạo và doanh nghiệp vi mô hướng tới thanh niên, bao gồm cả phát triển thanh
niên, tư vấn, đào tạo và tài chính.
YABT hoạt động ngoài trụ sở của OAS tại Washington, nhằm giảm tình trạng nghèo đói
trầm trọng có ảnh hưởng đến hàng triệu người dân châu Mỹ, đặc biệt là giới trẻ.
Kể từ khi bắt đầu hợp tác giữa YABT/MCTC/MASHAV hơn một thập kỷ qua, hàng trăm
cuộc hội thảo đã được MCTC tổ chức và được các giảng viên của YABT tiếp tục phát triển
và đem lại sự phối hợp tốt đẹp giữa 23.500 người thụ hưởng trên khắp châu Mỹ La-tinh và
vùng Vịnh Ca-ri-bê thông qua Hiến chương của YABT do giới trẻ ở 29 quốc gia khác nhau
quản lý.

