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CHƯƠNG TRÌNH 

Phương pháp dạy học 
tích cực với thiết bị hiện đại

Phát huy khả năng tư duy 
sáng tạo của học sinh

Học bằng cộng tác và 
chia sẻ kiến thức với bạn bè

Giáo viên hướng dẫn học sinh 
chủ động tìm hiểu kiến thức 
và giải quyết vấn đề

Học thông qua trải nghiệm 
và vận dụng thực tế



CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA
• Đảm bảo chương trình 
SGK của Bộ GD&ĐT theo 
phương pháp đổi mới, 
kích thích tương tác và 
tư duy sáng tạo của 
học sinh 

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI NGỮ
• Tiếng Anh: 12 tiết/tuần, 
trong đó có 5 tiết học với 
giáo viên nước ngoài 
( 3 tiết ngôn ngữ, 2 tiết 
toán tiếng Anh).
• Đạt chuẩn Cambridge FLYERS 
• Đạt chuẩn A2 theo khung 
tham chiếu châu Âu (CEFR)

TĂNG CƯỜNG CÁC MÔN HỌC
NĂNG KHIẾU VÀ TỰ CHỌN: 6-8 tiết/tuần
• Giáo dục thể chất: bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền, bơi,v.v..
• Nghệ thuật: Âm nhạc, kịch nghệ, hội hoạ, điêu khắc...
• Môn Mỹ thuật học sinh được giáo viên của trung tâm 
Skyart giảng dạy
• CLB  ngoại khóa: bóng rổ, võ, múa,v.v..



TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC & KỸ NĂNG SỐNG 
• Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm hàng tháng
• Hoạt động dã ngoại theo học kỳ
• Học sinh tự nhận thức về giá trị sống, kĩ năng sống qua đó 
có ý thức sâu sắc về giá trị bản thân, có khả năng thuyết trình, 
tự tin và giao tiếp tốt, thích ứng với xã hội
. Lãnh đạo, thuyết trình, tự bảo vệ mình trong các tình huống 
nguy hiểm

CỌ SÁT, GIAO LƯU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ  
• Học sinh có cơ hội từng bước hội nhập, nâng cao năng lực 
Tiếng Anh, Kỹ năng sống thông qua các cuộc thi, hoạt động 
giao lưu, liên kết với trường nước ngoài và các tổ chức 
giáo dục quốc tế


