


 CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC 

 2022 - 2023 

 1. PHẦN GIỚI THIỆU 

 Trường  Tiểu  học  của  chúng  tôi  giảng  dạy  trẻ  em,  tính  từ  đầu  năm  học,  từ  năm  đến  mười  tuổi 
 (Từ  lớp  1  đến  lớp  6).  Các  Lớp  Tiểu  học  1  &  2  được  gọi  là  Giai  đoạn  1,  và  các  Lớp  Tiểu  học  3,  4,  5 
 &  6  được  gọi  là  Giai  đoạn  2.  Học  sinh  học  thông  qua  sự  kết  hợp  giữa  tìm  hiểu  và  hướng  dẫn 
 trực  tiếp,  phát  triển  các  kỹ  năng  xã  hội-tình  cảm  và  xây  dựng  một  ý  thức  độc  lập  mỗi  năm.  Học 
 sinh  cũng  phát  triển  sự  hiểu  biết  của  mình  về  ý  nghĩa  của  việc  trở  thành  một  công  dân  toàn 
 cầu  có  trách  nhiệm.  Các  em  được  khuyến  khích  chấp  nhận  rủi  ro,  phát  triển  các  kỹ  năng  tư 
 duy phản biện và xây dựng ý thức độc lập hơn trong học tập. 

 2.  TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH 

 Chương  trình  của  chúng  tôi  được  xây  dựng  dựa  trên  các  tiêu  chuẩn  học  tập  của  Chương  trình 
 giảng  dạy  Quốc  gia  của  Anh  và  được  cung  cấp  bởi  Chương  trình  Giáo  dục  Tiểu  học  Quốc  tế 
 (IPC),  cung  cấp  phương  pháp  học  đa  ngành  thông  qua  việc  nghiên  cứu  các  chủ  đề  và  chủ  đề 
 phù  hợp  với  lứa  tuổi.  Tổng  quan  về  Chương  trình  giảng  dạy  cấp  năm  (Sơ  lược)  cung  cấp  cho 
 phụ  huynh  một  bức  tranh  rõ  ràng  về  những  gì  trẻ  em  nên  biết  và  có  thể  làm  vào  thời  điểm 
 chúng  hoàn  thành  Giai  đoạn  1  và  2.  Thông  qua  các  Giá  trị  cốt  lõi  của  chúng  tôi,  học  sinh  được 
 khuyến  khích  trở  nên  tốt  nhất  trong  khi  phát  triển  kỹ  năng  xã  hội  và  tình  cảm.  Chúng  tôi  đề 
 cao  sự  tôn  trọng  và  hiểu  biết  về  môi  trường  tự  nhiên,  đồng  thời  học  sinh  được  học  những  cách 
 thiết  thực  và  phù  hợp  để  trở  nên  bền  vững  và  nâng  cao  ý  thức  trách  nhiệm  đối  với  thế  giới  của 
 chúng ta. 
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 3.  TỔNG QUAN CÁC MÔN HỌC 

 Các Môn Học Chính 

 Toán Học 

 Nếu  có  thể,  các  ý  tưởng  toán  học  được  giới  thiệu  trong  một  khái  niệm  hoặc  chủ  đề  IPC,  giúp 
 trẻ  em  thấy  được  sự  liên  quan  của  toán  học  với  các  tình  huống  thực  tế.  Những  gì  không  thể 
 được  giới  thiệu  thông  qua  IPC  được  dạy  bằng  các  bài  học  toán  "độc  lập"  để  đảm  bảo  bao  phủ 
 đầy  đủ  các  tiêu  chuẩn  chương  trình  giảng  dạy  Quốc  gia.  Các  năng  lực  toán  học  được  bao  gồm 
 trong  trường  tiểu  học  tạo  ra  một  nền  tảng  rộng  rãi  và  cân  bằng  cho  việc  học  tập  sau  này.  Đó 
 là: 

 ●  Số:  Hệ  thống  số,  giá  trị  vị  trí,  cộng  và  trừ,  nhân  và  chia,  phân  số,  số  thập  phân  và  ty ̉ lệ 
 phần trăm, ty ̉số và ty ̉lệ. 

 ●  Đo  lường:  Tuyến  tính,  chiều  dài  và  chiều  cao,  khối  lượng  /  trọng  lượng,  công  suất  và 
 thể tích, thời gian. 

 ●  Hình Học: Thuộc tính của hình dạng, vị trí và hướng, góc, phép quay. 
 ●  Thống kê: Biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị, tìm giá trị trung bình, v.v. 
 ●  Đại số: Sử dụng công thức, dãy số tuyến tính và biểu thị các vấn đề bằng đại số. 

 Tiếng Anh 

 Mục  tiêu  tổng  quát  của  chương  trình  giảng  dạy  là  thúc  đẩy  các  tiêu  chuẩn  cao  về  ngôn  ngữ  và 
 khả  năng  đọc  viết  bằng  cách  trang  bị  cho  học  sinh  khả  năng  nói  và  viết  vững  chắc,  đồng  thời 
 phát triển tình yêu văn học của họ thông qua việc đọc rộng rãi để thưởng thức. 

 ●  Ngôn  ngữ  nói  làm  nền  tảng  cho  sự  phát  triển  của  khả  năng  đọc  và  viết,  chất  lượng  và 
 sự  đa  dạng  của  ngôn  ngữ  mà  học  sinh  nghe  và  nói  là  rất  quan  trọng  để  phát  triển  vốn 
 từ vựng và ngữ pháp cũng như khả năng đọc và viết của họ. 

 ●  Đọc  yêu  cầu  kỹ  năng  nhận  dạng  từ  và  hiểu.  Nền  tảng  của  cả  hai  là  hiểu  rằng  các  chữ 
 cái  trên  một  trang  biểu  thị  âm  thanh.  Ngữ  âm  được  nhấn  mạnh  từ  rất  sớm,  và  khả  năng 
 hiểu được rút ra từ kiến thức về thế giới và ngôn ngữ học. 

 ●  Viết  tương  tự  có  hai  phần;  viết  nhanh  và  dễ  đọc  (phiên  âm)  và  sáng  tác  (hình  thành, 
 diễn  đạt  và  truyền  đạt  ý  tưởng,  sau  đó  sắp  xếp  chúng  một  cách  mạch  lạc  cho  người 
 đọc). 

 ●  Chính  tả,  từ  vựng,  ngữ  pháp  và  dấu  câu  là  những  thành  phần  không  thể  thiếu  trong 
 quá trình viết và được giải quyết trong suốt các chương trình học của chúng tôi. 
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 Khoa học 

 Chương trình giảng dạy  khoa học có ba mục tiêu lớn. Để đảm bảo rằng tất cả học sinh: 

 ●  phát  triển  kiến  thức  khoa  học  và  hiểu  biết  về  khái  niệm  thông  qua  các  ngành  cụ  thể 
 sinh học, hóa học và vật lý. 

 ●  phát  triển  sự  hiểu  biết  về  bản  chất,  các  quá  trình  và  phương  pháp  khoa  học  thông  qua 
 các  hình  thức  tìm  hiểu  khoa  học  khác  nhau  để  giúp  các  em  trả  lời  các  câu  hỏi  khoa 
 học về thế giới xung quanh. 

 ●  được  trang  bị  kiến  thức  khoa  học  cần  thiết  để  hiểu  các  ứng  dụng  và  ý  nghĩa  của  khoa 
 học, hôm nay và cho tương lai. 

 Các Môn Học Phụ 

 Môn Nhân Văn 

 Chương  trình  môn  học  nhân  văn  của  chúng  tôi  được  thiết  kế  để  xây  dựng  kiến  thức  và  hiểu 
 biết  khái  niệm  rộng  rãi  mà  trẻ  em  có  thể  xây  dựng  sau  này  trong  sự  nghiệp  học  đường  của 
 chúng.  Các  chủ  đề  trong  các  bài  học  IPC  được  tùy  chỉnh  để  phù  hợp  với  vị  trí  của  chúng  tôi  ở 
 miền Trung Việt Nam và các cơ hội tồn tại để học trực tiếp, chân thực. 

 Chương  trình  lịch  sử  dựa  trên  những  ý  tưởng  về  niên  đại  và  sự  thay  đổi;  giải  thích  các  sự  kiện 
 trong  quá  khứ  bằng  cách  sử  dụng  bằng  chứng  và  đồ  tạo  tác.  Chúng  tôi  không  giảng  dạy  cụ 
 thể  về  lịch  sử  của  một  quốc  gia  hay  từ  một  góc  độ,  nhưng  bản  chất  liên  ngành  của  các  bài  học 
 IPC  cho  phép  các  dữ  kiện  lịch  sử  được  sử  dụng  để  xây  dựng  sự  hiểu  biết  khái  niệm  về  thế  giới 
 chúng ta đang sống. 

 Nội  dung  về  địa  lý  trong  chương  trình  IPC  dạy  trẻ  em  xác  định  và  phân  loại  các  đặc  điểm  vật  lý 
 của  địa  lý  thế  giới,  lập  bản  đồ  và  đo  lường  để  hiểu  những  điểm  tương  đồng  và  khác  biệt  cũng 
 như  tìm  hiểu  cách  nhân  loại  đã  tương  tác  và  thích  nghi  với  cuộc  sống  ở  các  khu  vực  khác  nhau 
 trên thế giới. 

 Mục  tiêu  quốc  tế  kết  hợp  địa  lý  và  lịch  sử  loài  người  để  giúp  học  sinh  hiểu  cuộc  sống  của  mọi 
 người  trong  cả  xã  hội  sở  tại  và  xã  hội  quê  hương  của  chính  họ  (hoặc  cha  mẹ).  Họ  được  khuyến 
 khích  phát  triển  sự  hiểu  biết  về  cách  xã  hội  tác  động  đến  nhau  ở  các  khu  vực  khác  nhau  trên 
 thế giới và cách mọi người làm việc cùng nhau vì lợi ích chung. 
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 Nghệ Thuật & Thiết kế 

 Chương  trình  này  phát  triển  các  kỹ  năng  và  kỹ  thuật  nghệ  thuật  cũng  như  đánh  giá  cao  nghệ 
 thuật  thị  giác  từ  khắp  nơi  trên  thế  giới.  Học  sinh  phát  triển  các  kỹ  năng  nghệ  thuật  của  mình 
 bằng  cách  sản  xuất  tác  phẩm  theo  phong  cách  của  các  nghệ  sĩ  đã  chọn.  Nếu  có  thể,  chương 
 trình  được  liên  kết  với  bài  học  IPC  hiện  tại,  bài  học  cung  cấp  bối  cảnh  cho  dự  án  nghệ  thuật. 
 Nếu  điều  này  không  thể  thực  hiện  được,  một  dự  án  nghệ  thuật  sẽ  có  mục  đích  thể  hiện  riêng 
 của nó. 

 Biểu Diễn Nghệ Thuật 

 Chương  trình  biểu  diễn  nghệ  thuật  của  chúng  tôi  nhằm  mục  đích  phát  triển  sự  đánh  giá  của 
 học  sinh  đối  với  nghệ  thuật  âm  nhạc  và  kịch.  Học  sinh  được  tiếp  xúc  với  các  thể  loại  âm  nhạc 
 khác  nhau  đại  diện  cho  các  nền  văn  hóa  trên  thế  giới  và  một  loạt  các  nhà  soạn  nhạc  quốc  tế. 
 Các  em  phát  triển  kỹ  năng  đọc  nhạc  và  trình  diễn  thông  qua  giọng  nói,  nhạc  cụ  và  kịch.  Nếu 
 có  thể,  nó  được  liên  kết  với  các  chủ  đề  trong  một  đơn  vị  IPC  đồng  thời.  Tất  cả  học  sinh  được 
 khuyến  khích  biểu  diễn  trong  hòa  tấu  thanh  nhạc  hoặc  nhạc  cụ  trước  khán  giả  và  có  cơ  hội 
 chơi các nhạc cụ và học cách chơi với độ chính xác nhịp nhàng. 

 Công Nghệ Truyền Thông & Thông Tin (ICT) 

 Chương  trình  CNTT-TT  giới  thiệu  cho  học  sinh  các  công  nghệ  thông  tin  và  truyền  thông  và 
 cách  chúng  liên  quan  đến  việc  thu  thập,  giải  thích,  thao  tác  và  trình  bày  dữ  liệu.  Tài  liệu  này 
 thường  được  đặt  trong  bối  cảnh  nghiên  cứu  trong  các  lĩnh  vực  chủ  đề  khác  và  bao  gồm  một 
 lượng  đáng  kể  tài  liệu  do  học  sinh  tạo  có  trong  danh  mục  See-  saw  của  mỗi  trẻ.  Các  kỹ  năng 
 CNTT-TT  chính  thức,  bao  gồm  cả  viết  mã,  được  giảng  dạy  và  sử  dụng  như  một  phần  không 
 thể  thiếu  của  các  lĩnh  vực  chương  trình  giảng  dạy  khác,  sử  dụng  thiết  bị  di  động  trong  lớp  học 
 và  môi  trường  học  đường  rộng  lớn  hơn.  Trọng  tâm  là  quyền  công  dân  kỹ  thuật  số,  bao  gồm  an 
 toàn khi sử dụng internet và phép lịch sự của người dùng. 
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 Sức Khỏe & Giáo Dục Thể Chất (HPE) 

 Học  sinh  tham  gia  các  trò  chơi  đồng  đội  và  được  hướng  dẫn  các  quy  tắc  và  chiến  thuật  để 
 nâng  cao  khả  năng  tham  gia  và  hiệu  quả  thể  thao.  Các  môn  thể  thao  cá  nhân,  bao  gồm  thể 
 dục  dụng  cụ  và  điền  kinh,  cũng  được  dạy  nhằm  phát  triển  khả  năng  tự  chủ  và  phối  hợp  thể 
 chất.  Trong  học  kỳ  Hè,  các  hoạt  động  bơi  lội  và  an  toàn  dưới  nước  được  dạy.  Ngoài  các  môn 
 thể thao thực tế, học sinh học được tầm quan trọng của lối sống lành mạnh và năng động. 

 Giáo dục Kinh Tế & Sức Khỏe, Xã Hội, Cá Nhân (PSHE) 

 Chương  trình  PSHE  của  chúng  tôi  phản  ánh  thế  giới  đang  thay  đổi  nhanh  chóng  mà  học  sinh 
 của  chúng  tôi  đang  sống  và  học  tập.  Nó  xác  định  các  khái  niệm,  kỹ  năng  và  thuộc  tính  chính 
 được  phát  triển  để  hỗ  trợ  sự  phát  triển  văn  hóa,  tinh  thần  và  thể  chất  của  học  sinh,  đồng  thời 
 chuẩn  bị  cho  các  em  có  cơ  hội,  trách  nhiệm  và  kinh  nghiệm  trong  cuộc  sống.  Ba  chủ  đề  cốt  lõi 
 trùng  lặp  trong  chương  trình:  Sức  khỏe  và  Hạnh  phúc,  Các  mối  quan  hệ  và  Sống  trong  Thế 
 giới Rộng hơn (Tư duy Quốc tế). 

 Ngoại Ngữ 

 Việc giảng dạy ngoại ngữ diễn ra ba tiết một tuần. 

 Phụ  huynh  có  thể  chọn  tiếng  Pháp  hoặc  tiếng  Việt  làm  ngoại  ngữ  cho  con  mình.  Các  lớp  học 
 ngôn  ngữ  được  phân  nhóm  theo  mức  độ  thành  thạo  và  kinh  nghiệm.  Thông  thường,  đây  là 
 những  cấp  độ  mới  bắt  đầu  và  nâng  cao.  Học  sinh  sẽ  được  nhà  trường  đánh  giá  vào  đầu  năm 
 học để được sắp xếp vào nhóm phù hợp. 

 Những  học  sinh  được  nhà  trường  đánh  giá  và  xác  định  yêu  cầu  hỗ  trợ  tiếng  Anh  sẽ  tham  gia 
 các  lớp  học  EAL  và  có  hỗ  trợ  trong  thời  gian  dài.  Khi  học  sinh  chứng  minh  được  trình  độ  thông 
 thạo  tiếng  Anh  để  có  thể  thành  công  một  cách  độc  lập  trong  lớp  chính  thức,  học  sinh  sẽ 
 ngừng chương trình EAL và chọn một ngoại ngữ để học. 

 2021/22 Curriculum at a Glance 
 (these will be updated for 2022/23) 

 Sơ  Lược Chương trình Lớp 1 

 Sơ Lược Chương Trình Lớp 2 

 Sơ Lược Chương Trình Lớp 3 

 Sơ Lược Chương Trình Lớp 4 

 Sơ Lược Chương Trình Lớp 5 

 Sơ Lược Chương Trình Lớp 6 
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https://drive.google.com/file/d/1il7R-8jScnHZrKVzNQ-Qjd4CGf3Oi1w1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hlrQpdLiENTJi8hHviEsLHVFGfZAz40H/view
https://drive.google.com/file/d/1VYbRnJ9-H3Kbbk_bpaDJniLyP-v2vs7h/view
https://drive.google.com/file/d/1sgKwnjpSWmgU-LCQAXsfSo62qj6Yvu4s/view
https://drive.google.com/file/d/159ys9Elr72ygbPNWGW3XRLJQ48-rhr1t/view
https://drive.google.com/file/d/1ZDrAVB05B1OvQwYDFu83hTz2rGaPFcXj/view


 4.   ĐÁNH GIÁ 

 Đánh  giá  là  một  quá  trình  diễn  ra  theo  hai  cách  riêng  biệt:  đánh  giá  hình  thức  và  đánh  giá  tổng 
 kết. Green Shoots sử dụng rộng rãi cả hai hình thức đánh giá này. 

 Đánh  giá  hình  thức  diễn  ra  thường  xuyên  và  thông  báo  hiệu  quả  của  những  nội  dung  vừa 
 được  dạy  và  những  nội  dung  dạy  học  sẽ  diễn  ra  tiếp  theo.  Đánh  giá  hình  thức  được  sử  dụng 
 để  cải  thiện  việc  giảng  dạy  và  học  tập  của  học  sinh.  Các  hình  thức  đánh  giá  này  bao  gồm  ghi 
 lại hồ sơ, viết lời nhắc, câu đố, thu thập kiến thức và thuyết trình của học sinh. 

 Đánh  giá  tổng  kết  thường  đánh  dấu  sự  kết  thúc  của  một  chương  trình  học,  đánh  giá  kết  quả 
 học  tập  của  học  sinh  tại  một  thời  điểm  cụ  thể  và  dựa  trên  các  điểm  chuẩn  và  tiêu  chí.  Các  hình 
 thức  đánh  giá  tổng  kết  bao  gồm  các  bài  kiểm  tra  cũng  như  các  đề  án  và  bài  thuyết  trình  của 
 học sinh. 

 Sự  tiến  bộ  trong  học  tập  của  học  sinh  về  Ngôn  ngữ,  Đọc  hiểu  và  Toán  cũng  được  đo  lường 
 thông  qua  việc  sử  dụng  công  cụ  đánh  giá  hình  thức,  Kiểm  Tra  Tiến  bộ  Học  tập  (MAP).  MAP  sẽ 
 được  giới  thiệu  trong  năm  học  2022/23  và  được  thực  hiện  ba  lần  trong  năm  học.  Thay  vì  hỏi 
 tất  cả  học  sinh  những  câu  hỏi  giống  nhau  như  các  bài  kiểm  tra  tiêu  chuẩn,  nó  sẽ  điều  chỉnh 
 theo  thành  tích  của  từng  em.  Giáo  viên  sử  dụng  thông  tin  về  kết  quả  học  tập  của  học  sinh  để 
 trả lời và lập kế hoạch cho việc dạy và học khác biệt. 

 Các cuộc Họp và Báo cáo 

 Giáo  viên  của  Green  Shoots  có  thể  cung  cấp  thông  tin  phản  hồi  thường  xuyên  bằng  cách  trả 
 lời  cho  phụ  huynh  bất  cứ  lúc  nào  trong  năm  học.  Tuy  nhiên,  thời  gian  đã  được  sắp  xếp  vào  lịch 
 của trường cho các hội nghị và cuộc họp chính thức. 

 Cuộc  họp  Hy  vọng  và  Mong  ước  :  Mỗi  năm  học  bắt  đầu  là  cơ  hội  để  phụ  huynh  chia  sẻ  với 
 giáo  viên  chủ  nhiệm  những  mục  tiêu  mà  họ  đặt  ra  cho  con  mình  tại  một  cuộc  họp  về  Hy  vọng 
 và Mong ước đã được lên lịch. 

 Cuộc Họp giữa Phụ Huynh/ Giáo Viên/ Học Sinh 

 Đây  là  một  cuộc  họp  giữa  phụ  huynh  /  giáo  viên  /  học  sinh  diễn  ra  vào  tháng  11.  Giáo  viên  sẽ 
 chia  sẻ  những  tiến  bộ  mà  học  sinh  đã  đạt  được  cho  đến  nay  tùy  theo  mục  tiêu  học  tập  và  xã 
 hội  /  tình  cảm.  Từ  đó  các  mục  tiêu  và  chỉ  tiêu  học  tập  của  học  sinh  sẽ  được  thiết  lập  cùng  nhau 
 cho phù hợp. 

 Cuộc Họp do Học sinh Điều hành: 

 Vào  tháng  Tư,  học  sinh  tham  gia  vào  một  cuộc  họp  với  phụ  huynh  mà  các  em  đã  chuẩn  bị 
 trong  suốt  năm  học.  Học  sinh  phản  ánh  và  trình  bày  về  hành  trình  học  tập  tiến  tới  mục  tiêu 
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 học  tập  của  mình  với  cha  mẹ  thông  qua  cuộc  trò  chuyện  và  bằng  chứng  trong  danh  mục  của 
 họ. 

 Báo Cáo về Sự Tiến Bộ: 

 Báo  cáo  tiến  bộ  trong  học  tập  bằng  văn  bản  được  gửi  về  nhà  vào  tháng  Một  và  tháng  Sáu. 
 Đây  là  các  báo  cáo  chính  thức  của  trường  đánh  giá  mức  độ  đạt  được  của  con  bạn  (hiệu  suất 
 so  với  các  mục  tiêu  học  tập  đã  đặt  ra)  và  nỗ  lực  (thái  độ  đối  với  học  tập  và  phát  triển).  Báo  cáo 
 bao  gồm  tất  cả  các  lĩnh  vực  chủ  đề  và  đưa  ra  phản  hồi  về  sự  phát  triển  cá  nhân  và  xã  hội  của 
 mỗi đứa trẻ. 

 Chương Trình Học Ngoại Khóa của Green Shoots 

 Tất  cả  học  sinh  được  khuyến  khích  tham  gia  vào  chương  trình  hoạt  động  ngoại  khóa  của 
 chúng  tôi.  Các  lựa  chọn  có  thể  bao  gồm  nhiều  hoạt  động  như  vận  động,  âm  nhạc,  thủ  công  và 
 thể  thao.  Thông  tin  chi  tiết  về  chương  trình  ngoại  khóa  ECA  của  chúng  tôi  sẽ  được  chia  sẻ 
 trước khi bắt đầu học kỳ 
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