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Tiếng Anh có thể là một kỹ năng cả đời sẽ mở ra những cánh cửa và
tạo cơ hội cho con bạn trong tương lai nếu nó được trau dồi đúng
cách từ nhỏ. Chương trình tiếng Anh của chúng tôi chuẩn bị cho
học sinh mầm non xuất sắc trong học tập, nhằm mục đích cung
cấp một nền tảng vững chắc về nhận thức âm thanh, nhận thức
ngữ âm, trình bày bằng lời nói và phát triển kỹ năng viết. Thông qua
việc thu hút các sinh viên vào một loạt các vấn đề chung và toàn
cầu, chúng tôi sẽ có thể kích thích sự khao khát kiến thức của họ và
trau dồi nhận thức về ngữ âm khi họ nói lên ý kiến của mình về các
chủ đề được chúng tôi lựa chọn cẩn thận.
Đôi tai của chúng ta thường không phải là thẩm phán tốt nhất của
giọng nói và bài phát biểu của chúng ta. Điều này là do chúng ta
nghe có vẻ khác với chính mình so với người khác hoặc trên các bản
ghi âm, do những rung động bên trong từ cơ thể chúng ta. Để đảm
bảo trẻ có thể tiến bộ một cách hiệu quả nhất, chúng sẽ được ghi
lại thường xuyên bằng thiết bị chuyên nghiệp của chúng tôi trong
suốt khóa học để chúng có thể lắng nghe bài phát biểu của mình
một cách khách quan và học cách sửa lỗi theo hướng dẫn của giáo
viên.
Trẻ mẫu giáo sẽ được chuẩn bị để đối phó với các yêu cầu của giáo
trình tiểu học trong khi trẻ ở cấp mẫu giáo sẽ được giới thiệu với
thế giới của bảng chữ cái và từ vựng mới trong môi trường học tập
đắm chìm. Phương pháp giảng dạy tương tác và đa ngành của
chúng tôi mang lại mức độ gắn kết và vui vẻ cao trong lớp học, nuôi
dưỡng tình yêu dành cho ngôn ngữ. Khóa học sẽ được chia thành
ba cấp độ, như chi tiết dưới đây.
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APPRENTICE (LEVEL 1) 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, bên cạnh 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 sẽ giúp các em trò chuyện với người khác và
bày tỏ suy nghĩ của họ bằng cách sử dụng các câu ngắn.

TECHNICIAN (LEVEL 2) 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, bên cạnh các phương tiện tương tác khác. Các tài liệu được
chỉ định sẽ bao gồm một lựa chọn mạnh mẽ hơn các truyện ngắn
và văn bản thực tế để đưa ra phạm vi từ vựng rộng hơn cho trẻ
em, trong khi vẫn duy trì phát âm và phát âm là mục tiêu học tập
chính của nó. Trẻ em 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 chi tiết cá nhân, sẽ giúp củng cố vốn từ vựng
cơ bản cũng như thói quen nói các câu hoàn chỉnh và đúng ngữ
pháp. Ngoài ra, các bảng tính và hoạt động trực tuyến sẽ đào tạo
trẻ viết các câu ngắn và đơn giản để chuẩn bị cho các tác phẩm
trong tương lai.
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WORDSMITH (LEVEL 3) 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, bên cạnh các phương tiện tương tác khác. Các tài liệu khóa
học sẽ bao gồm một loạt các truyện ngắn và văn bản thực tế, tuy
nhiên khóa học bây giờ sẽ liên quan đến mức độ gắn kết cao hơn
của trẻ em đối với các văn bản nói. Trẻ em sẽ được yêu cầu hỏi và
trả lời các câu hỏi đơn giản liên quan đến tài liệu được chỉ định để
cải thiện kỹ năng nghe hiểu. Các giáo viên cũng sẽ làm việc với các
sinh viên về việc cải thiện khả năng nói của tài liệu thông qua các
bài tập nói nhằm cải thiện khả năng phát âm của họ và ngữ điệu.
Hơn nữa, trẻ em sẽ được hướng dẫn hình thành và bày tỏ ý kiến
đơn giản dựa trên sự quan sát của chúng về tài liệu cũng như
kinh nghiệm của bản thân để trau dồi kỹ năng tư duy. Ngoài các
câu đố và hoạt động trực tuyến, các em sẽ được hỗ trợ sáng tác
các truyện ngắn và đoạn văn của riêng mình dựa trên các gợi ý do
giáo viên cung cấp, để chuẩn bị cho chúng viết sáng tác trong
tương lai. Ở cấp độ này, các bài học sẽ được cá nhân hóa và phục
vụ nhiều hơn cho mỗi đứa trẻ, để sự phát triển cá nhân và tiến bộ
học tập của chúng được tham gia đúng cách.
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Level 1
Level 2
Level 3
Ai nên tham gia:
Trẻ em từ 3 - 8 tuổi, người nói tiếng Anh không phải là người bản xứ,
tốt nhất là có cha mẹ đi cùng.
Trẻ em muốn khám phá các lớp học tiếng Anh dựa trên chương trình
giảng dạy tiếng Anh Singapore.
Trẻ em khao khát được tự tin giao tiếp và thuyết trình.
Thời lượng của khóa học: 4 Điều khoản mỗi cấp
Tần suất bài học: mỗi tuần một lần
Thời lượng bài học: 1 giờ
Lệ phí: 50 SGD mỗi kỳ (10 bài học)

Tôi cần chuẩn bị gì?
Một máy tính có webcam và micro chức năng
Phần mềm "Zoom" cho hội thảo trực tuyến
Kết nối Internet ổn định
*Học sinh sẽ trải qua một bài kiểm tra chẩn đoán sẽ nhóm chúng theo một tốc độ
học tập phù hợp với chúng.
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