
Lớp 5 và 6

Những năm cuối bậc tiểu học là giai đoạn quan trọng khi 
học sinh muốn có những thử thách mới, thích tìm hiểu 
thêm về thế giới xung quanh và vị trí của các em trong  

thế giới đó.

Trẻ em ở độ tuổi này rất muốn mở mang kiến thức, thúc đẩy bởi nguồn thông tin phong phú có sẵn 

cho các em ngay lập tức và bất cứ lúc nào trực tuyến.

Chúng tôi hiểu rằng cuộc sống của đứa trẻ 11 tuổi bây giờ khác xa so với cuộc sống thời cha mẹ và 

giáo viên của các em, và cách giảng dạy cũ không thể đáp ứng khả năng và tầm hiểu biết tiềm năng 

của học sinh Lớp 5 và 6 hiện tại. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã soạn thảo chương trình độc đáo 

dành cho học sinh ở giai đoạn này nhằm mục đích đem lại cho các em những thách thức các em 

mong muốn và giúp các em thấm nhuần tinh thần ham học trong suốt hành trình giáo dục bật trung 

học và hơn nữa.

Các học sinh Lớp 5 và 6 của chúng tôi sẽ có thầy cô chuyên ngành, tận tâm về tất cả các môn học; 

các em sẽ học toán từ nhà toán học và học khoa học từ nhà khoa học. Chương trình giảng dạy 

trường chúng tôi bao gồm môn tiếng Anh, Khoa học, Toán, Nhân văn, Ngôn ngữ (tiếng Trung, Pháp 

hoặc Tây Ban Nha), Công nghệ Số, Thể dục, Môn học Thư viện, Nghệ thuật và Âm nhạc, tất cả đều 

do giáo viên chuyên ngành phụ trách, trong phòng ốc chuyên dụng. Điều này tạo điều kiện để học 

sinh học nội dung chương trình giảng dạy sâu hơn và có ý nghĩa hơn và bắt đầu khám phá những 

lĩnh vực sở trường mà các em đam mê và tương thích với kỹ năng cá nhân của các em.

Chương trình của chúng tôi đem lại cho học sinh Lớp 5 và 6 những thử thách về học tập, đảm bảo 

các em vẫn thích thú và hào hứng học tập và rèn luyện các em ý thích học tập, lòng tự tin và kỹ năng 

tư duy phê phán các em cần để nắm lấy tương lai của mình.
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