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Giới thiệu đề cương khóa học:
Chương trình Anhngữ MIM® LEAPS được biên soạn theo định
hướng: tạo cơ hội cho mỗi học viên nuôi dưỡng cũng như truyền
cảm hứng bằng việc giảng dạy ngôn ngữ theo phương pháp tích
cực và khuyến khích. Chúng tôi hy vọng có thể làm nên một sự
đóng góp đặc trưng cho nền giáo dục ngôn ngữ thông qua những
cách giảng dạy cơ bản sau:
Đẩy mạnh cách dạy phương pháp học Anh ngữ chuẩn
Singapore ra thế giới.

·

Khuyến khích học viên bằng cách tạo điều kiện thuận lợi
thông qua nhữngchương trình học sáng tạo và vui nhộn.
Phát triển những kỹ năng giao tiếp ở trẻ thông qua việc giao
tiếp trực tuyến với giáo viên và những học sinh khác.
Xây dựng niềm yêu thích học Anh ngữ của trẻ thông qua môi
trường học tập thân thiện và thư giãn.
Cung cấp nền tảng Anh ngữ vững chắc cho những năm niên
thiếu, làm tiền đề chuyển hóa cho “cánh cửa cơ hội” của trẻ
trở nên bằng phẳng hơn trên con đường phát triển Anh ngữ
trong tương lai.
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Những mục tiêu khóa học hướng đến:
Nhà trường đã cẩn thận lập ra những kế hoạch đề cương nhằm cung
cấp: ·
Một hệ thống không ngừng phát triển và thống nhất giúp cho cả
giáo viên, phụ huynh và học sinh ở mọi lứa tuổi đều có thể đạt
được những mục đích và chỉ tiêu được thiết lập cho các khóa học
Anh ngữ của chương trình học thuật ngôn ngữ xuất sắc Seimpi
(LEAPS). ·
Sự nuôi dưỡng việc trau dồi kiến thức trong những năm đầu đời
của trẻ thông qua việc học ngôn ngữ và tự diễn đạt thông qua
biểu hiện.
Hỗ trợ quý phụ huynh giáo dục và nuôi dưỡng niềm yêu thích
học Anh ngữ cho con cái của họ, từ đó tạo ra niềm đam mê và
sự hứng thú trên đường đời của trẻ.
Vì sao bạn chọn khóa học trực tuyến của Seimpi Education?
Tóm tắt những điểm mạnh đặc trưng của chương trình học trực
tuyến Seimpi’s S-Class:·
Kết hợp chặt chẽ những công nghệ giảng dạy trực tuyến hiện đại
nhất.·
Được bình chọn là trường có những khóa học trực tuyến tốt nhất
dành cho trẻ em ở Singapore vào tháng 6 năm 2020.
Đề cương khóa học được thiết kế dựa theo tiêu chuẩn Anh ngữ
của các trường công lập Singapore.
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Đề cương chương trình học trực tuyến có thể điều chỉnh sao cho
phù hợp với học sinh ở những quốc gia khác nhau.
Mỗi khóa học được chế tác cẩn thận bởi đội ngũ những nhà
soạn thảo giáo trình đang làm việc cho Trung Tâm Đào Tạo Giáo
Dục Seimpi (Seimpi Education).
Đội ngũ giáo viên được học tập và huấn luyện chuyên sâu thông
qua chuỗi hướng dẫn giảng dạy thực tiễn và phương pháp giảng
dạy hiện đại nhất.
Quản lý tiêu chuẩn chất lượng cao hướng đến tiêu chuẩn chất
lượng giảng dạy của giáo viên.
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Ngôn ngữ là nền tảng để chúng ta tương tác và giao tiếp với mọi
người. Ngôn ngữ không chỉ được sử dụng như là công cụ giao tiếp
hàng ngày mà còn phản ánh sự phát triển và trình độ của một
người. Khả năng phát triển ngôn ngữ mạnh mẽ của một đứa trẻ
chịu ảnh hưởng bởi môi trường giàu từ ngữ, giai điệu và những âm
thanh khác nhau. Kỹ năng ngôn ngữ từ đó được trau dồi cẩn thận
thay vì chỉ phát triển bằng năng khiếu tự nhiên vốn có.
Anh ngữ có thể là một kỹ năng cả đời sẽ mở ra những cánh cửa và
tạo ra nhiều cơ hội cho con bạn trong tương lai nếu trẻ được trau
dồi đúng cách từ nhỏ.Chương trình giảng dạy Anh ngữ của chúng tôi
được dựa vào chương trình giảng dạy thực tế ở các trường công lập
của Singapore. Điều đó hướng học viên đến thành tích học tập xuất
sắc trong trường, sở hữu kiến thức nền tảng vững chắc ở khả năng
đọc hiểu, khả năng diễn đạt ngôn ngữ và cả kỹ năng viết văn. Ngoài
ra, để giảng dạy học viên khả năng nghe, nói, đọc và viết bằng Anh
ngữ, chúng tôi còn giúp học viên trau dồi thêm khả năng tư duy và
khả năng thuyết trình. Thông qua việc thu hút các học viên bằng
những vấn đề hiện thời trên toàn cầu, chúng tôi có thể thúc đẩy
niềm khát khao trau dồi kiến thức cũng như khả năng nhận biết
ngôn ngữ của học viên qua những chủ đề đã được chọn lọc cẩn
thận để thảo luận trên lớp. Chúng tôi cũng đã cẩn trọng trong việc
lựa chọn những tài liệu giảng dạy văn học và văn hoá bằng Anh ngữ,
học viên sẽ được hướng dẫn làm thế nào để hiểu rõ giá trị và sử
dụng kỹ năng ngôn ngữ vào những ngữ cảnh khác nhau.
Sau vài tháng nhập học, các bậc phụ huynh sẽ nhận thấy sự thay
đổi của con mình. Đặc biệt là ở khả năng tự diễn đạt, cảm quan của
môi trường xung quanh, sự tự tin ở trẻ là một vài điểm nổi bật mà
phụ huynh đã thổ lộ với Seimpi.
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Mục tiêu:
Chúng tôi đã cẩn thận lập ra mục tiêu nhằm cung cấp cho các
bạn nhỏ:
Niềm đam mê Anh ngữ.·
Sự tự tin, hiểu rõ giá trị bản thân để mạnh dạn bước vào giai
đoạn mới của cuộc đời.
Nền tảng vững chắc ở khả năng nghe, nói, đọc, viết và áp
dụng vào trong kịch nói cũng như thể loại văn học.
Hiểu rõ lợi ích và giá trị của văn học và văn hóa Anh ngữ mang
lại trong việc học ngôn ngữ.
Hiểu rõ những nền văn hóa và ngữ cảnh khác nhau thông qua
việc học ngoại ngữ và biểu diễn kịch.
MIM LEAPS ENGLISH LEVELS
Các khóa học của chúng tôi được chia thành 6 cấp độ dựa trên
độ tuổi và những khả năng diễn đạt lưu loát:
Cấp độ 1 – học viên từ 3– 4 tuổi
Cấp độ 2 – học viên từ 5– 6 tuổi
Cấp độ 3 – học viên từ 7– 8 tuổi
Cấp độ 4 – học viên từ 9– 10 tuổi
Cấp độ 5 – học viên từ 11– 12 tuổi
Cấp độ 6 – học viên từ 13– 14 tuổi
Nhà trường cũng hỗ trợ học viên chuẩn bị cho chương trình O
Levels (ở Singapore) và IELTS hoặc những trình độ tương đương.
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APPRENTICE (CẤP ĐỘ 1)
Khóa học sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho trẻ nghe, đọc, và nói
tiếng Anh thông qua việc sử dụng các câu chuyện, bài thơ và bài
hát cùng với các phương tiện tương tác khác. Thông qua việc đọc
và nghe các tài liệu được chỉ định, trẻ sẽ phát triển nhận thức về
ngữ pháp cơ bản và bảng chữ cái. Các giáo viên cũng sẽ đảm bảo
rằng các em nắm vững cách phát âm và phát âm đúng các từ và
cụm từ đơn giản. Hơn nữa, các bài tập đàm thoại được giáo viên
tạo điều kiện giúp các em trò chuyện với người khác và bày tỏ suy
nghĩ của mình bằng cách sử dụng các câu ngắn.

TECHNICIAN (CẤP ĐỘ 2)
Khóa học sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho trẻ nghe, đọc và nói
tiếng Anh thông qua việc sử dụng các câu chuyện, bài thơ và bài
hát cùng với các phương tiện tương tác khác. Các tài liệu được chỉ
định sẽ bao gồm sự lựa chọn mạnh mẽ hơn các mẫu truyện ngắn
và các văn bản thực tế để mở rộng phạm vi từ vựng cho trẻ, đồng
thời vẫn duy trì phát âm và đánh vần vì đây là mục tiêu học tập
chính cho trẻ. Trẻ sẽ được hướng dẫn qua các bài đọc ngẫu hứng
và các bài tập đàm thoại cơ bản liên quan đến các hoạt động
hàng ngày và những chi tiết cá nhân, sẽ giúp trẻ củng cố vốn từ
vựng cơ bản cũng như thói quen nói các câu hoàn chỉnh và đúng
ngữ pháp. Ngoài ra, những mẫu câu hỏi và bài tập nhỏ cùng với
các hoạt động trực tuyến sẽ đào tạo trẻ viết các câu ngắn và đơn
giản để chuẩn bị cho các bài viết luận trong tương lai.
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WORDSMITH (CẤP ĐỘ 3)
Khóa học sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho trẻ nghe, đọc và nói
tiếng Anh thông qua việc sử dụng các câu chuyện, bài thơ, và bài
hát cùng với các phương tiện tương tác khác. Các tài liệu của khóa
học sẽ bao gồm một loạt các mẫu truyện ngắn và các văn bản
thực tế, tuy nhiên khóa học lúc này sẽ liên quan đến mức độ gắn
kết cao hơn của trẻ đối với các văn bản nguyên mẫu. Trẻ sẽ được
yêu cầu hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản liên quan đến tài
liệu được chỉ định để rèn luyện kỹ năng nghe hiểu. Các giáo viên
cũng sẽ làm việc với các em trong việc cải thiện khả năng truyền
tải thông điệp thông qua các bài tập nói tập trung vào phát âm và
ngữ điệu của trẻ. Hơn nữa, trẻ sẽ được hướng dẫn trong việc hình
thành và bày tỏ ý những ý kiến đơn giản dựa trên sự tiếp thu bài
học của trẻ cũng như kinh nghiệm của bản thân để trau dồi khả
năng tư duy. Ngoài các câu đố và hoạt động trực tuyến, các em sẽ
được hỗ trợ sáng tác các truyện ngắn và các đoạn văn của riêng
mình dựa trên các gợi ý của giáo viên để chuẩn bị cho những bài
viết mà các em sẽ tự sáng tác trong tương lai. Ở cấp độ này, các
giáo trình sẽ được biên soạn riêng biệttheo cá tính của mỗihọc
viên, để từ đó việc học và sự phát triển bản thân của các em được
chú trọng một cách đúng đắn nhất.
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PENMAN (CẤP ĐỘ 4)

Được xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc từ 3 cấp độ đầu tiên,
học viên sẽ có thể hợp nhất các kỹ năng viết, đọc, nghe và nói ở
cấp độ này. Giáo viên của chúng tôi sẽ sử dụng những công cụ đo
lường khả năng thông tin liên lạc và giao tiếp vớikỹ thuật hiện đại
nhất (ICT) để hỗ trợ các học viên đạt được những kỹ năng tiếp thu
và làm việc hiệu quả: 1. Nghe và nhìn; 2. Đọc và nhìn; 3. Nói và
thuyết trình; 4. Viết và thuyết trình. Ngoài ra, việc tiếp xúc và nhận
thức sâu hơn nhiều từ vựng khác nhau sẽ làm phong phú thêm
vốn từ của học viên. Hướng dẫn sử dụng ngữ pháp cũng sẽ phức
tạp hơn khi học viên trở nên tự tin trong việc sử dụng thành thạo
Anh ngữ. Phương pháp giảng dạy bằng cách giao tiếp với học viên
bằng Anh ngữ cũng trở nên dễ dàng hơn trong môi trường học
tập năng động ảo diệu. Đồng thời cũng sẽ có một danh sách các
bài đọc trong 2 tuần lễ để đảm bảo các em được đọc nhiều và mở
mang kiến thức. Ở cấp độ này, chiến lược giảng dạy cũng được
đẩy mạnh hướng tới giảng dạy một cách thống nhất và toàn diện.

SPECIALIST (CẤP ĐỘ 5)
Được xây dựng dựa trên các kỹ năng tiếp thu và làm việc hiệu quả
được mô tả ở cấp độ 4, học viên được kỳ vọng sẽ đạt đến mức độ
trưởng thành hơn ở giai đoạn này. Giáo viên của chúng tôi sẽ giới
thiệu một loạt các thể loại văn học như văn xuôi, câu thơ, bài thơ
và kịch để giúp các em học viên giữ vững và ngày càng sâu sắc
hơn niềm đam mê Anh ngữ. Học viên sẽ được khám phá Anh ngữ
nhiều hơn trong các ngữ cảnh khác nhau. Đồng thời các em cũng
sẽ biết cách hợp nhất các kỹ năng đã được mô tả ở cấp độ trên
để lắng nghe chi tiết và áp dụng những kỹ năng đọc phức tạp
cũng như biết cách sử dụng ngữ pháp và từ vựng thích hợp trong
quá trinhg giao tiếp bằng lời nói và khả năng diễn giải cũng sẽ tốt
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hơn trong văn viết. Học viên cũng được khuyến khích nêu lên ý
kiến của mình để trau dồi kỹ năng thuyết trình trong bài học. Nội
dung bài học được thiết kế cẩn thận bao gồm những thảo luận về
các vấn đề hiện tại, tin tức và các sự kiện phù hợp với nền tảng
văn hóa xã hội của học viên.

MASTER (CẤP ĐỘ 6)
Cấp độ cuối này giúp cho học viên có khả năng vận dụng được
vào các kỳ thi Anh ngữ như IELTS ( hoặc cấp độ O levels / A levels
ở Singapore) trong tương lai. Việc hợp nhất các kỹ năng mà các
em đã có được từ hai cấp độ cuối đã giúp các em nói lưu loát,
nắm bắt được ý chính của văn bản, đánh giá văn bản cũng như
khả năng viết có mục đích và sáng tạo. Trẻ cũng học được cách
trình bày và suy ngẫm về quan điểm của bản thân một cách tự tin
về những nguồn tri thức muôn màu muôn vẻ. Thông qua việc sử
dụng sáng tạo các văn bản báo chí, bài báo, podcasts, văn học và
blogs liên quan đến các vấn đề hiện tại, các em học viên sẽ khám
phá và trải nghiệm các chức năng và khía cạnh thẩm mỹ của ngôn
ngữ. Phương pháp giảng dạy độc đáo này sẽ không chỉ hỗ trợ học
viên xuất sắc trong các kỳ thi mà còn nuôi dưỡng được kỹ năng
giao tiếp trong cuộc sống cả đời của các em.
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Đối tượng tham gia:
Trẻ em từ 3 đến 14 tuổi, không phải là những người nói tiếng Anh
bản xứ, tốt nhất nên có cha mẹ đi cùng.
Trẻ em muốn trải nghiệm các lớp học Anh ngữ dựa trên chương trình
giảng dạy chuẩn Singapore.
Trẻ em đang khao khát được trở nên tự tin hơn trong giao tiếp và
thuyết trình.
Thời lượng khóa học : 4 kỳ học cho mỗi cấp độ
Tần suất học : mỗi tuần 1 buổi học
Thời lượng mỗi buổi học : 1 giờ (60 phút)
Lệ phí : 50 SGD mỗi kỳ (gồm 10 bài học)

Cần chuẩn bị những gì?·
Máy tính kèm theo webcam và microphone·
Phần mềm “Zoom” dành cho hội thảo trực tuyến·
Đường truyền internet ổn định
*Học viên sẽ trải qua một bài kiểm tra trình độ để sắp xếp các em
theo từng nhóm học phù hợp theo từng cấp độ.
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