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8A cho ra mắt bộ giáo trình
                     TÍCH HỢP 
Toán – Tiếng Anh – Khoa học 
đặc biệt, độc quyền mang tên

Là trung tâm chuyên dạy kèm 
song ngữ quốc tế đầu tiên tại Việt 
Nam theo chương trình:
Cambridge, US Common Core và 
Bộ giáo dục Việt Nam. “DISTINCTION”

Học tốt hơn sau
60 phút mỗi ngày

1. ÔN TẬP
2. ĐẶT VẤN ĐỀ

3. HỌC VÀ VẬN 
DỤNG KIẾN THỨC

NỀN TẢNG

4. HỌC VÀ VẬN 
DỤNG KIẾN THỨC

NÂNG CAO

  Chọn học tích hợp 2 
môn trong các khóa: 
Toán học, tiếng Anh, 
Khoa học.
  Một tuần học 3 buổi, 
mỗi buổi học 1 giờ/môn. 

  Môn Toán, môn tiếng 
Anh hoặc môn Khoa học.
  Một tuần học 3 buổi.
  Mỗi buổi học 1 giờ. 

KHÓA HỌC 
VỚI 1 MÔN

KHÓA HỌC 
VỚI 2 MÔN

KHÓA HỌC 
VỚI 3 MÔN

 Học tích hợp 3 môn 

Toán, Khoa học và tiếng 

Anh.

 Một tuần học 3 buổi, mỗi 

buổi học 1 giờ/môn.

1st
Trung tâm gia sư đầu tiên 
tại Việt Nam có bằng cấp 
Gia sư quốc tế cho tất cả 
các giáo viên.

10+ Trung tâm trên toàn TP.HCM 
vào năm 2022- 2023.

30+ Kinh nghiệm trong lĩnh vực 
Giáo dục tại Úc và Việt Nam.

1st
Bộ sách tích hợp chuyên 
dạy kèm chương trình song 
ngữ, quốc tế.

80+

2+
Đối tác chiến lược mặt bằng kinh 
doanh của Circle K Việt Nam
Đối tác của Hiệp hội gia sư Úc ATA. 
(Australian Tutoring Association)

0853.888.533

PROGRESSIVE APPROACH IN 
TEACHING AND LEARNING

5. KHAI VẤN 
MỞ

113 Nguyễn Gia Trí, 
P.25, Q. Bình Thạnh

Sunrise City View - 33 Nguyễn 
Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Quận 7

Phú Mỹ Hưng - 139 Nguyễn Đức 
Cảnh, P.Tân Phong, Quận 7

Khu Sala Thủ Thiêm - 74 Nguyễn 
Cơ Thạch, P. An Lợi, Quận 2

Garden Hills, 01 đường số 1, P.5, 
Quận Gò Vấp (kế bên siêu thị Emart)

Lầu 2 Circle K

Lầu 2 Circle KLầu 1 Circle K

Lầu 1 Circle K Lầu 1 Circle K

Nghìn câu hỏi trong ngân 
hàng tài liệu bồi dưỡng - nâng 
cao của 8A dành cho học sinh 
hệ chương trình Cambridge.



Phương pháp dạy và học tiến 
bộ bền vững 

(Progressive approach in 
teaching and learning)

Giờ học linh hoạt

Kích hoạt tư duy phản 
biện, sáng tạo và kỹ  

năng giao tiếp

Mô hình lớp học sỉ số 
thấp, tăng cường thời 
lượng luyện tập chủ 
động và tương tác

Môi trường học tập 
đẳng cấp quốc tế

Giáo viên đạt 
chuẩn Quốc tế

Giáo trình chuẩn 
hóa với 20 năm kinh 

nghiệm dạy kèm 
song ngữ

   Mỗi khóa học được thiết kế 
bài bản đảm bảo giảng dạy 
theo sát trọn vẹn mục tiêu 
đào tạo của từng khối lớp.

   Giáo trình DISTINCTION cho học sinh cơ hội 
học mở rộng và nâng cao, đưa học sinh ra 
khỏi vùng an toàn.

  Giờ học mang lại sự chắc chắn, chính xác 
trong kiến thức toán học, sự hấp dẫn trong 
cách truyền tải và tính ứng dụng cao. 

   Học sinh được rèn luyện tư duy logic, tư duy 
phản biện và giải quyết vấn đề linh hoạt 
thông qua toán học.

TOÁN
HỌC

   Chủ đề bài học tương thích 
với vùng quan tâm của trẻ.

  Nội dung học vượt khỏi 4 kỹ 
năng nghe – nói – đọc – viết 

với phần học kiến thức tổng quan thông qua 
tiếng Anh (CLIL).

  Chương trình chuẩn bị cho con khung kiến thức 
vững chắc để sẵn sàng cho bất cứ bài kiểm tra 
năng lực ngôn ngữ nào. 

TIẾNG
ANH

  Chương trình khoa học 
theo sát thực tiễn. 

  Hình thức tiếp cận kiến 
thức đa dạng. 

  Con được tự tin, thoải mái chia sẻ về kiến 
thức với bạn bè, thầy cô thông qua các bài 
thuyết trình nhỏ. 

   Nâng cao nhận thức của một công dân toàn 
cầu thông qua khoa học. 

   Cải thiện kỹ năng mềm của học sinh. 

KHOA
HỌC


